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 مقدمه نویسنده

 donبـا دون خـوان مـاتوس    ) sanora( به مكزیك رفتم تـا در سـونورا   1971 ماه مه 22روز شنبه 
juan matus) ( جادوگر سرخپوست یاآی)yaqui (  آه مدت دهسال راهنمای من بود مالقـات ،

. بارها به مالقات او رفته بودم و آنروز نمی بایست با دفعـات قبـل تفـاوتی داشـته باشـد                . آنم  
 بـدین معنـی آـه در ایـن           اقات آنروز و روزهـای بعـد روی مـن تـاثيری قـاطع داشـت ،                معذالك اتف 

این بار نه رها آردنـی ارادی از سـوی مـن آـه پایـان                . مرحله دوره شاگردی من به پایان رسيد        
 .منطقی طلبگی من بود 

ار شواهدی بر این شاگردی و آ     “ حقيقتی دیگر   ” و  “ تعليمات دون خوان    ” دو آتاب قبلی من ،      
در آن دو اثر فرض اصلی من بر این بوده آه حاالت غيـر عـادی واقعيـت آـه بـه                      . آموزی هستند   

ایجاد می شوند بـرای آسـانی آـه تعليمـات     ) psychotropique(سبب مصرف خوراآی گياهان   
 . نقاط عطف مهمی را تشكيل می دهند  جادوگری را فرا می گيرند ،

 datura:  آمال می شناخت و مورد استفاده قرار ميداد دون خوان سه نوع از این گياهان را به
inoxia آه در آمریكا بنام jimson weed مشهوراست  .laphophora williamsii   آه پيوتـل گفتـه 

  .psilocyboمی شود و نوعی قارچ توهم زا از انواع 

ثرگذارنده بـود   تحت تاثير این گياهان مخدر و توهم زا طریقه دریافت من از دنيا بقدری عجيب و ا                
تنها را ه برقراری رابطه و فرا گرفتن آن چيزی بـود              آه به این نتيجه رسيده بودم آه این حاالت ،           

 .آه دون خوان می خواست به من بياموزد

 .این تصور آامال اشتباه بود 

 :برای اینكه آار من با دون خوان به غلط تعبير نشود باید به چند نكته اشاره آنم 

 هيچ وجه نكوشيده ام دون خوان را در محيط فرهنگـی خـودش قـرار داده و بررسـی                    اوال من به  
دوم اینكه اگر او خود را سرخپوست یاآی می داند این به آن معنی نيست آـه شـناخت                . آنم  

و سـوم   . او را از جادوگری سایر سرخپوستان یاآی هم داشته باشـند و یـا بـه آن عمـل آننـد                      
سـپانيولی بـوده اسـت و اگـر مـن توانسـته ام توضـيحات مشـكل و         اینكه مكالمات ما بـه زبـان ا      

پيچيده ای را در مورد سيستم اعتقادات او بدست آورم آنرا مدیون تسلط دون خوان به آن زبـان                   
چهارم اینكه اگر روش او را جادوگری و خود او را جادوگر می نامم برای این اسـت آـه                    . هستم  

 .است او خود این آلمات را بكار می گرفته 

در اوایل دوره شاگردیم اآثر گفت و گوهایی را آه بين ما رد و بدل مـی شـد و سـپس تمـامی                         
بــرای . آنهــا را یادداشــت آــردم و پرونــده قطــوری از یادداشــتهای همــان موقــع در دســت دارم   

استفاده از این مدارك و در عين حال حفظ وحدت و ترتيب آموزشهای دون خـوان ناچـار شـدم از     
ها صرفنظرآنم آه بنظرم ارتباط آافی با مسـائلی آـه مـی خـواهم در ایـن آتـاب                    برخی بخش   

 .روی آنها تكيه آنم ، نداشته اند 

در باره رابطه ام با دون خوان باید بگویم آه من او را بعنوان یك جادوگر پـذیرفتم و آوشـيدم آـه                       
آه دون خوان بـه مـن   بعنوان مقدمه نكات بنيادی جادوگری را آنطور  . شناخت او را بدست آورم      

او معتقد بود آه برای یك جادوگر دنيای زندگی روزمره ، آنطور آـه              : آموخته است تعریف ميكنم     
 واقعيت یعنی تصوری آـه مـا از          برای یك جادوگر ،   : واقعی یا حاضر نيست       ما گمان می آنيم ،      

 .ی تواند باشد  در ميان توصيف های متعدد ، از دنيا م دنيا داریم تنها یك نوع توصيف ،

در این دهسال دون خوان آوشيد تا به من بياموزد و بقبوالند ، آه آنچـه را بعنـوان واقعيـت دنيـا        
توصيفی آه از زمان تولد در ذهن مـن         . در ذهن خود داشتم چيزی جز یك تعریف و توصيف نبود            



دن بـه یـك     و بر این مطلب تكيه می آرد آه هـر فـردی هنگـام نزدیـك شـ                 . جایگزین آرده بودند    
آودك مبدل به یك معلم می شود و دنيا را برای او توصيف می آند تا باالخره زمـانی فـرا رسـد                       

اگر می شد این    . آه آودك قادر شود به تنهایی دنيا را بصورتی آه برایش وصف آرده اند ببيند                
ریـم زیـرا در     زمان را دقيقا تعيين آرد خيلی متاثر آننده بود ولی ما هيچكدام آنرا بخاطر نمـی آو                

از آن لحظـه بـه   . آنموقع شناخت دیگری نداشته ایم آه امكان مقایسه را برای مـا فـراهم آنـد           
بعد آودك به صورت یك عضو پيوسته بـه جامعـه در مـی آیـد و هنگـامی ایـن پيوسـتگی آامـل                         
خواهد شد آه بتواند همه تعبيـر و تفسـيرهای دریافـت شـده را بدسـت دهـد ، آـه چـون ایـن                          

بنا بـراین بـه عقيـده دون خـوان          . نطبق بر توصيف آذائی هستند آنرا موجه می آنند          تعبيرات م 
 یعنی افـرادی آـه ایـن         واقعيت زندگی روزمره ما در تفسيرات دریافت شده ایست آه همه ما ،            

این تعبيرات مدام انجام می شوند      . پيوستگی بخصوص را مشترآا دارا هستيم ، فرا گرفته ایم           
واقعيـت دنيـا    ” درحقيقـت   .  شاید هرگز مورد شك و تردیـد واقـع نمـی شـوند               و بسيار بندرت یا   

بقـدری بـه نظرمـان طبيعـی و مسـلم جلـوه مـی آنـد آـه                    آنطور آه ما آن را می شناسـيم ،          “ 
یكـی از توصـيف هـای ممكـن بـين           “ واقعيـت   ” مبنی بر اینكـه ایـن         اعتقاد اساسی جادوگری ،     

 .تواند بطور جدی مورد بررسی قرار گيرد توصيف های متعدد می باشد ، هرگز نمی 

خوشبختانه در مدت آموزش من برای دون خوان اهميتی نداشت آه مـن تعـاليم و عقایـدش را                   
  او عليرغم ناباوری و عدم توانائی من در درك مطـالبی آـه مـی گفـت ،               !! جدی می گيرم یا نه      

گری از همـان جلسـه نخسـت        و بدین طریق مانند یك استاد جـادو       . تعاليمش را دنبال می آرد      
برای من مشكل بـود آـه اعتقـادات و روشـهای او را درك آـنم زیـرا                   . شروع به توصيف دنيا آرد      

عناصر توصيف او برای من بيگانه بودند و بخصوص هـيچ تطـابقی بـا عناصـر توصـيف مـن از دنيـا                     
 .نداشتند 

را و  “ نگاه آـردن  ” موزد و نه را به من بيا   “  دیدن    ”او بر این مطلب تكيه می آرد آه می خواهد           
 .باید دنيا را متوقف آرد “ دیدن ” معتقد بود آه در راه وصول به 

تـا  .  بـرای مـن اسـتعاره ای نـامفهوم و مـبهم بـود                 “متوقف آردن دنيـا     ” طی سالهای متمادی    
اینكه در اواخر دوره آموزشم متوجه شدم آه این مطلب یكـی از مهمتـرین مطالـب در شـناخت          

 .ادات دون خوان است اعتق

طی گفتگوئی آرام و بدون موضوعی خاص در باره مطالب مختلف صحبت آـردیم و بـاالخره مـن            
راجع به یكی از دوستانم آه پسر نه ساله اش مشكالت فراوانی برای اوایجاد آرده بـود حـرف                   

بـه او   اآنـون     دوست من نمی دانست با این بچه آه پس از چهار سـال زنـدگی بـا مـادر ،                   . زدم  
به هـيچ چيزعالقـه نداشـت و نمـی      پسرك در مدرسه ناسازگار بود ، . سپرده شده بود چه آند    

 . بی تربيت و فراری هم بود  بعالوه عصبانی ،. توانست افكار خود را متمرآز آند 

  :دون خوان در حاليكه می خندید گفت 

 .دوست تو واقعا با مشكل بزرگی مواجه است         -

باز هـم از خرابكاریهـای ایـن بچـه بـرایش تعریـف آـنم ولـی حـرفم را قطـع آـرد و                          می خواستم   
 :گفت 

برای من و تو فایـده ای نـدارد   .  الزم نيست بيشتر از این در باره این پسرك بيچاره حرف بزنی             -
 .آه در باره رفتار او نظر بدهيم 

 .پس از این جمله خشك آه با لحن جدی ادا شده بود ، لبخندی زد 

  :يدم پرس



 دوست من چه باید بكند ؟        -

 .بدترین آار این است آه نظریاتش را به زور به او تحميل آند         -

 منظور شما چيست ؟        -

منظورم این است آه دوست تو نباید به این دليل آه بچـه مطـابق مـيلش رفتـار نمـی                             -
 . اورا آتك بزند یا بترساند  آند ،

 ولی اگر سخت گير نباشد چطور می تواند او را تربيت آند ؟        -

 :پاسخ داد 

 . برای آتك زدن بچه دوست تو باید شخص دیگری را پيدا آند -

 :با تعجب پرسيدم 

  ولی او چطور می تواند بگذارد دیگری فرزندش را تنبيه آند ؟-

 :ادامه داد . واآنش من باعث خنده او شد 

اگر نه می دانسـت آـه بـدترین چيزهـا خشـونت بـا یـك                 . نگجو نيست   دوست تو یك ج           -
 .انسان است 

 مگر یك جنگجو چه می آند ؟        -

 .با نقشه عمل می آند         -

 .منظور شما را درست درك نمی آنم         -

دنيـا را   ” می خواهم بگویم آه اگر دوست تو جنگجو بود به پسرش آمـك مـی آـرد تـا                            -
 .“ وقف آند مت

 به چه طریق ؟        -

 .او باید جادوگر باشد . نياز دارد “ اقتدار شخصی ” او به         -

 .ولی او جادوگر نيست         -

خوب ، برای آمك به پسرش دوست تو باید از وسائل عادی استفاده آند تا تصـوری را                          -
 ولـی بـه      نيسـت ،  “ متوقـف آـردن دنيـا       ” ایـن   البتـه   . آه این پسر از دنيا دارد ، تغيير دهد          

 .همان اندازه مفيد خواهد بود 

 :گفت . از او خواستم مقصودش را روشن تر بيان آند 

 فورا آسی را استخدام می آردم آه بچه را تنبيـه آنـد و                اگر به جای دوست تو بودم ،              -
 .برای این آار زشت ترین مرد ممكن را پيدا می آردم 



 برای ترساندن یك بچه آوچك ؟        -

این پسر باید متوقف شود و تنبيهات . نه احمق ، نه فقط برای ترساندن یك بچه آوچك           -
باید   آسی آه می خواهد همنوعان خود را متوقف آند ،         . پدرش آاری از پيش نخواهد برد       

ریق این شخص مـی  بدین ط. خارج از محدوده آسانی باشد آه آنان را استثمار می آنند          
هرچند پيشنهادش عجيب بود ولـی از آن        . تواند فشارخود را درجهت بخصوص هدایت آند        

 .خوشم آمد 

چانه اش را روی دست چپش و آرنج خـود را روی صـندوق              . دون خوان روبروی من نشسته بود       
 . گذاشته بود  چوبی آه بجای ميز بكار می رفت ،

بنظرم رسيد آه از ورای پلكهایش مرا زیر نظر         . وردند  چشمهایش بسته بودند ولی تكان می خ      
 :پرسيدم . وحشت زده شدم . دارد 

 . دوست من دیگر چه باید بكند  دون خوان ،        -

به او بگو آه با دقت تمام یك ولگرد زشت را انتخاب آند یك ولگرد جوان آه هنوز قـدرت                            -
د بخواهد آـه او و پسـرش را دنبـال آنـد و در آمـين                 دوست تو باید از این ولگر     . و نيرو دارد    

باشد تا هر وقت آه بچه رفتار غلطی داشت به اشاره دوستت بياید ، بچه را بگيرد و آتك                   
دوست تو بایـد بـه هـر طریقـی            پس از اینكه بچه وحشت زده شد ،         . جانانه ای به او بزند      

پس از سه یا چهار بـار بـه         . ا بازیابد   آه الزم می داند او را آمك آند تا دوباره اعتماد خود ر            
تو قول می دهم آه رفتار این پسر بچه نسبت به دنيای اطرافش عوض خواهد شد ، زیـرا                   

 .تصوری آه از دنيا دارد تغيير خواهد آرد 

 ولی اگر این وحشت باعث یك ضربه روحی بشود چی ؟  -

ه روح را ضایع مـی آنـد ایـن اسـت            آنچ. وحشت تا بحال به آسی ضرر نرسانده است                 -
بعـد  . آه با آسی زندگی آنيم آه مدام آتك می زند ، دستور می دهـد و منـع مـی آنـد         

 :اضافه آرد

. پس از اینكه پسرك آرامتر و متعادل تر شد ، به دوستت بگو آه یك آاردیگر هـم بكنـد                             -
سـتان ، آنگـاه پسـرش را بـه آنجـا      او باید یك آودك مرده پيدا آند یا نزد پزشك و یـا در بيمار    

فقط یـك   . او باید آاری آند آه بچه به جسد دست بزند           . ببرد و جسد را به او نشان دهد         
پـس از   . بار و با دست چپ ، مهم نيست به آجای بدنش ولی به هر جائی غير از شـكم                    

 .بود دنيا دیگر برایش همان دنيای سابق نخواهد . این آار این بچه تغيير خواهد آرد 

تازه آنوقت بود آه متوجه شدم دون خوان طی سالهای گذشته هميشه از این نـوع شـيوه هـا                    
پاسـخ داد آـه هميشـه آوشـيده         . از او سـوال آـردم       . در رابطه بـا مـن اسـتفاده آـرده اسـت             

 :و لبخند زنان گفت . را به من بياموزد “ متوقف آردن دنيا ” است 

تـو واقعـا    .  هنوز هيچ چيز آنطور آه باید تغيير نكـرده اسـت             .و تو هنوز موفق نشده ای               -
اگر آمتر سرسخت بودی شاید می توانسـتی بـا هریـك از روشـهائی               . آله شق هستی    
 “. دنيا را متوقف آنی ” آه به تو آموختم 

 چه روش هائی ؟        -

ردن دنيـا   متوقـف آـ   ” همه چيزهائی آه از تو مـی خواسـتم انجـام دهـی راهـی بـرای                          -
 .بوده است “ 



متوقـف آـردن دنيـا    ” چند ماه پس از آن روز دون خوان موفق شد به هدفی آه داشت برسـد و   
 .را به من بياموزد“ 

 مرا بر آن داشت آه تعليماتی را آه در این ده سـال دریافـت                 این واقعه شگفت در زندگی من ،      
 آـه فرضـيه مـن در مـورد گياهـان            آنوقت بـرایم روشـن شـد      . آرده بودم مورد بررسی قرار دهم       

به هيچ وجه این گياهان عناصر اساسـی توصـيف دنيـا      . توهم زا مقرون به حقيقت نبوده است        
از نظر یك جادوگر نبودند بلكه فقط وسـيله آمـك آننـده ای بودنـد آـه موجـب مـی شـدند مـن                          

ری آه مـن در چنـگ     اصرا. بتوانم بين بخش های متفاوت توصيف آنان از دنيا ، ارتباط برقرار آنم              
انداختن به نحوه دید هميشگی خودم داشتم موجب شده بود آه نسبت بـه هـدف هـای دون                   

بنا براین تنها عاملی آه اسـتفاده از مـواد تـوهم زا را در مـورد مـن                   . خوان غير قابل نفوذ باشم      
 بـا مـرور آامـل یادداشـتهایم دریـافتم آـه دون            . توجيه می آرد ، فقط عدم حساسيت من بـود           

خوان قسمت اعظم توصيف جدید دنيا را از همان روزهای اول آشنائی به من داده بود و آنهـا را                    
 .می دانست “ متوقف آردن دنيا ” فنونی برای 

در آتابهای قبلی من این مطالب را آه با مصرف گياهان تـوهم زا بيگانـه بودنـد ، آنـار گذاشـته                       
درهفده بخش نخست این آتاب ، به   دون خوان ، بودم و حاال جایگاه و اهميت آنها را در آموزش 

سه بخش آخر آتـاب بـه یادداشـتهای مـن در بـاره وقـایعی آـه نقطـه اوج                 . آنها باز می گردانم     
 .است ، اختصاص دارد “ متوقف آردن دنيا ” آنها 

بطور خالصه این آتاب حاوی مراحل مختلفی است آه طی آن دون خوان توصيف دنيا را از نظـر             
 .ان به من آموخته است جادوگر

هنگامی آه من با او برخورد آردم واقعيت دیگری وجود داشت آه من از آن بی خبر بـودم و آن                     
دون خوان آه جادوگر استاد بود این توصيف را به          .واقعيت دنيا از نظر جادوگران سرخپوست بود        

ناشـناخته آشـنا   دهسال شاگردی من موجب شد آه من به تدریج با این واقعيت      . من آموخت   
از عناصر دشوارتر و پيچيده تری استفاده مـی           شوم و دون خوان هر چه من پيش تر می رفتم ،           

معنی پایان شاگردی من این بود آه من بطریـق مسـلم و مـوثقی توصـيف جدیـد دنيـا را                      . آرد  
فق آموخته بودم و قادر شده بودم موجب برانگيختن ادراك و شهودی جدید از دنيا بشوم آه موا                

دون خـوان تاآيـد مـی       .بعبارت دیگر من به جرگه جادوگران پيوسـته بـودم           . با توصيف جدید بود     
آـامال مبـين آن   “ متوقـف آـردن دنيـا    ” . “ دنيا را متوقف آـرد  ”  باید الزاما  “دیدن ” آرد آه برای  

ه حاالتی از آگاهی است آه طی آن واقعيت زندگی روزمره تعدیل می شود ، بـه ایـن دليـل آـ                     
.  ناگهان قطع می شود       توسط شرایطی بيگانه با آن جریان دائمی ،         جریان تعبيرات دائمی ما ،      

توصيف دنيا از دیدگاه   در مورد من مجموعه شرایط بيگانه با جریان عادی تفسير و تعبيرات من ،               
ا ایـن بـود آـه شـخص خـود ر          “ متوقف آردن دنيا    ” بعقيده دون خوان شرط اوليه      . جادوگری بود   

یعنی فرد باید توصيف جدید را آامال بياموزد و آنرا بـا توصـيف قبلـی مقابلـه آنـد تـا                      . مجاب آند   
اطمينان متعصبانه . موفق شود در اطمينان متعصبانه اش نسبت به واقعيت شكافی ایجاد آند       

  اطمينانی آه به واقعيـت دنيـا از نظرخودمـان           ای آه همه ما به ارزش دریافت های خود داریم ،          
مرحلـه بعـدی    “ دنيـا متوقـف شـد       ” وقتی  .داریم و معتقدیم آه هرگز نباید مورد شك قرار گيرد           

پاسـخ دادن بـه     : این اسـت      “ دیدن  ” منظور دون خوان از     . فرا می رسد      “ دیدن  ” یعنی مرحله   
دعوت های دریافت شده از دنيائی ورای آن دنيـائی آـه مـا طبـق توصـيف خـود ، واقعيـت مـی                         

 تاآيد می آنم آه این مراحل فقط در غالب آلمـاتی آـه بـه توصـيف جـادوگری تعلـق                      .“ ناميم  
و چون این توصيف را دون خوان از اوایل برخورد ما شروع آرده بود باید         . دارند قابل درك هستند     

 .آموزشهای او را تنها راه شناخت این توصيف بدانيم 

 .پس بگذاریم آه حرفهای دون خوان ما را یاری آنند 

 1972. ك.ك
 



 قسمت اول متوقف کردن دنيا

 بخش اول

 تائيدات دنيای اطراف ما

 

  :به سرخپوست پير گفتم 

 فكر می آنم شما به گياهان عالقمند هستيد ؟ آابالرو         -

 .اسم او خوان ماتوس بود و یكی از دوستانم مرا به او معرفی آرده بود 

 :گفت 

 .آیا دوست شما این ادعا را آرده است         -

 .بله         -

 .من گياهان را جمع می آنم ، در واقع آنها اجازه می دهند آه من بچينمشان         -

 .ما در سالن انتظار یكی از ایستگاههای اتوبوس آریزونا بودیم 

 :مودبانه بزبان اسپانيولی از او پرسيدم 

 ه می دهيد چند سوال از شما بكنم ؟آابالرو ، اجاز        -

 :او مرا با دقت نگریست و با لبخند وسيعی پاسخ داد .  یعنی افسر سوار  آابالرو ،

 .اسم من خوان ماتوس است :  و افزود –من یك سوار آار بی اسب هستم         -

راحت فكر آردم مردیست آه قادر اسـت از شـهامت و صـ            . از لبخند و رفتار راحتش خوشم آمد        
 .پس تصميم گرفتم با سوالی او را برانگيزم . خوشش بياید 

به او گفتم آه به جمع آوری گياهان طبی عالقمند هستم و بخصـوص در بـاره نـوعی آـاآتوس                    
توهم زا بـه نـام پيوتـل تحقيقـات مفصـلی آـرده ام و در دانشـگاه لـوس آنجلـس در ایـن زمينـه                            

 .مطالعاتی انجام داده ام 

. پيرمـرد آهسـته سـر تكـان داد     . مشروع و قابل قبـول بـود    رفی آامال جدی ، این بنظرم یك مع   
سكوتش مرا تشویق آرد و افزودم آـه هـر یـك از مـا از تبـادل اطالعـات راجـع بـه پيوتـل نفعـی                            

 .خواهد برد 

نگاهی بـانفوذ ولـی نـه تهدیـد      . در این لحظه او سر بلند آرد و مستقيم در چشمانم نگریست             
مبهـوت مانـده بـودم و قـادر نبـودم           . نگاهش تا اعماق وجودم نفـوذ آـرد         . ننده  آننده و نه ترسا   

معـذالك او بـا آلمـه اميـد         . اولـين برخـورد مـا اینطـور پایـان یافـت             . حتی آلمه ای بر زبـان آورم        
 .بخشی مرا ترك آرد یعنی گفت آه درآینده می توانم به دیدارش بروم 



وار نبود ، قضاوت در باره تاثير نگاه دون خـوان مشـكل             اگر تجربه من بر این واقعه استثنائی است       
وقتی مطالعات مردمشناسی را آغاز آردم و این خود موجب مالقات        ده سال پيش ،     . می شد   

سـالها بـود    . شده بودم     “ گليم خود را از آب آشيدن       ” من یك متخصص      من با دون خوان شد ،       
شانه استقالل و توانـائی مـن در حـل مشـكالتم     از خانواده ام جدا شده بودم و بنظرخودم این ن     

هر بار آه در زندگی با شكست مواجه شده بودم بطریقی با آن آنار آمده بودم ، یا عقـب          . بود  
نشينی می آردم یا عصبانی می شدم و جر و بحث می آردم و یا عالوه برهمه اینها شكوه و                    

ی گلـيم خـودم را از آب بيـرون مـی            به هر حال در هر شـرایط      . شكایت و ناله و زاری می آردم        
آشيدم و در نمی ماندم و تا آن موقع هرگز در زندگی آسی به آن سـرعت و قاطعيـت دم مـرا                       

 .نچيده بود آه دون خوان در آن بعد از ظهر فراموش نشدنی در آریزونا این آار را آرد 

می آمـد آـه وقتـی       قبال هم پيش    . مسئله این نيست آه نگاه او مرا وادار به سكوت آرده بود             
هر چند آه خشم و حرمان در ذهـنم بـر جـا مانـده                 برا ی رقيبم احترام قائل بودم سكوت آنم ،          

 .ولی نگاه دون خوان مرا فلج آرده بود بحدی آه فكرم درست آار نمی آرد . بود 

شـش مـاه   . این نگاه شگفت انگيز بقدری مرا حيران آرده بود آه تصميم گرفتم بدیدارش بـروم     
همه آتابهائی را آه در باره مصرف پيوتل در بين سرخپوسـتان آمریكـا    . م خود را آماده آردم      تما

نوشته شده بود خواندم ، بخصوص آنچه را مربوط به آئين نيایش پيوتـل در قبایـل سرخپوسـتان                   
مطلقا همه چيز را خواندم و آامال حاضر وآماده بسـوی آریزونـا          . دشتها بود بدقت مطالعه آردم      

 . افتادم براه

 1960 دسامبر 17شنبه 

برای پيدا آردن محل اقامت او مجبور شدم جستجوئی طوالنی و مشـكل را نـزد سرخپوسـتان                  
او را دیـدم آـه روی   . اوایل بعد از ظهر بود آه جلوی منزلش رسيدم          . آن منطقه بانجام برسانم     

ين پيـاده شـدم بـه    مثل اینكه مرا شناخت چون به محض اینكه از ماشـ . جعبه ای نشسته بود   
مدت زمانی در باره مطالب بی اهميت حرف زدیم و بعد بدون مقدمه چينی بـه                . من سالم داد    

او اعتراف آردم آه در مالقات اول الف زده بودم و ادعـا آـرده بـودم آـه پيوتـل را مـی شناسـم                          
انش عطوفـت از چشـم    . خيره به مـن نگـاه آـرد         . درحاليكه آنموقع هيچ اطالعی از آن نداشتم        

 .ساطع بود 

 .اقرار آردم آه شش ماه تمام خود را آماده آرده ام و حاال آامال مسلح بسراغش آمده ام 

. چه چيز خنده داری در گفته هـای مـن بـود ؟ او بـه مـن مـی خندیـد        . قهقهه خنده را سر داد    
بدون شك متوجـه نارضـائی مـن شـد         . دست و پای خودم را گم آردم و احساس رنجش آردم            

 روش ویژه ای برای آماده آردن ایـن مالقـات وجـود              گفت آه عليرغم حسن نيت من هيچ      چون  
 .نداشته است 

. خواستم از او بپرسم آه آیا در این جمله معنی نهفته ای وجود دارد یا نه ؟ ولی چيزی نگفتم        
د بنظرم می رسيد افكار مرا دنبال آرده است چون به عنوان توضيح اضافه آرد آه رفتـار مـن یـا                    

در ایـن   . آور داستان مردمانی است آه فرمانروائی ستمگر آنها را آزار و آشتار می آرده است                
داستان تشخيص ستمگر و ستمدیده بسيار دشوار بود و مظلومين را می شـد فقـط از طریقـه                   

آنها را رسوا می آرد و سرشان را ببـاد مـی              تلفظ برخی از لغات شناخت و این مسئله جزئی ،         
 دستور داده بود آه در تمام دروازه های مهم آشور آشيك هـائی مسـتقر شـوند و                   حاآم. داد  

اگـر مثـل فرمـانروا    . هر آس از دروازه می گذشت موظف بود یكی از آن لغات بخصوص را بگوید          
روزی مـرد جـوانی     . آنرا تلفظ می آرد نجات یافته بود ولی در غير اینصورت مرگ او حتمـی بـود                  

 . آماده گذشتن از دروازه بكند و تلفظ لغت آذائی را فرا گرفت تصميم گرفت آه خود را



طـول آشـيد تـا آن جـوان         “ شـش مـاه       ” با لبخند وسيعی دون خوان مشخص آرد آه در واقـع            
جوان آـامال معتمـد بـنفس خـود را     . روز آزمایش بزرگ فرا رسيد    . توانست تلفظ لغت را بياموزد      

 . تا افسر اسم شب را از او بپرسد به مامور دروازه معرفی آرد و منتظر شد

این توقف آه دقيقـا حسـاب       . دراین لحظه دون خوان قصه اش را ناتمام گذاشت و مرا نگاه آرد              
مـن ایـن داسـتان را شـنيده         . شده بود بنظرم ناجوانمردانه آمد ولی به بـازی او تسـليم شـدم               

. لفظ برخی لغات شناسائی آرد      بودم ، در باره یهودیان آلمان بود آه می شد آنها را از طریق ت              
مرد جوان زندگی خود را می بازد چون افسـرآه          . از عاقبت تاثرآور داستان هم بی اطالع نبودم         

 لغت دیگری مشابه آن از او می خواهد آـه او بدبختانـه تلفـظ                 اسم شب را فراموش آرده بود ،      
 .آن را نياموخته بود 

  .بنظر می رسيد دون خوان منتظر سوال من است

 :انگار آه داستان مرا مسحور آرده است ساده لوحانه پرسيدم 

 خوب چه بسرش آمد ؟        -

مرد جوان آه خيلی زرنگ بود متوجه شد آه افسـر اسـم شـب را فرامـوش آـرده و                             -
قبل از اینكه او حرفی بزند اعتراف آرد آه شش ماه تمـام خـود را بـرای آزمـایش آمـاده                      

 .آرده است 

اعتـراف  . او نقش ها را عوض آرده بـود         . گری آرد و نگاه شيطنت باری به من انداخت          مكث دی 
بدون اینكه . مرد جوان همه چيز را عوض می آرد ، من از عاقبت این داستان اطالعی نداشتم           

 :توجه خود را پنهان آنم پرسيدم 

 خوب بعد چی شد ؟        -

 .قتل رسيد و سپس قهقهه خنده را سر داد خوب مسلم است ، مرد جوان فورا به         -

ولی من بيشتر از تغييری آـه در داسـتان داده           . استادیش در جلب توجه من قابل ستایش بود         
انگـار ایـن داسـتان را بـرای مـن خلـق آـرده               . بود تا آنرا به موقعيت من مربوط آند خوشم آمـد            

مين دليل هـم نتوانسـتم جلـوی    به ه. محتاطانه و با ظرافت تمام مرا مسخره می آرد      . است  
  :به او گفتم . خودم را بگيرم و شروع به خندیدن آردم 

حتی اگر مسخره هم بـه نظـر بيایـد ولـی مـن بـه گياهـان عالقمنـد هسـتم و مـی                                 -
 :گفت . خواهم در باره آنها چيزهای بيشتری بدانم

 .من عاشق راه رفتن هستم         -

عوض آرد تا پاسخ مرا نداده باشد ، در هر صورت مایل نبـودم              فكر آردم مخصوصا موضوع را      
از مـن پرسـيد آـه آیـا مـایلم او را در یـك راه پيمـایی آوچـك در                      . با پافشاری او را آزار دهـم        

 : و بعد افزود  صحرا همراهی آنم ؟

 .ما برای گردش به یك پارك نمی رویم         -

همـه  .  آردم و افزودم آه من به اطالعات او نياز دارم            ميل صادقانه خود را به همكاری با او ابراز        
نوع اطالعات در باره موارد استفاده گياهان طبی و آماده هستم آه در هر صورت وقت و زحمت      

 :گفتم . او را جبران آنم 



 .شما برای من آار خواهيد آرد و من به شما پول می دهم         -

 :پرسيد 

 چقدر؟        -

 .ایش بود مرا خوشحال آرد طمعی آه در صد

 :گفت . هر چه شما بگوئيد         -

 .با وقت خودت جبران آن ... وقت مرا         -

پاسخ داد . مدعی شدم آه منظورش را نمی فهمم    . بنظرم رسيد با آدم عجيبی سرو آار دارم         
ر قابـل تصـور   آه هيچ مطلب گفتنی در باره گياهان وجود ندارد و بنابراین پـول گـرفتن از مـن غيـ         

 .است 

 :با ابروان گره خورده ای نگاه نافذی به من انداخت و پرسيد 

 توی جيبت داری چكار می آنی ؟ با فالنت بازی می آنی ؟        -

وقتـی ایـن   . من داشتم در جيب گشاد باال پوشم مطالبی را آه می گفت یادداشت می آردم  
ه نمی خواستم حواسش را بـا نوشـتن در مقابـل            توضيح دادم آ  . را به او گفتم از ته دل خندید         

 :گفت . چشمانش ، پرت آنم 

 .تو مزاحم من نيستی . اگر می خواهی بنویسی بنویس        -

حتی یك گياه هم بـه مـن نشـان نـداد و از هـيچ               . در صحرای اطراف تا سياهی شب راه رفتيم         
 .نزدیك بيشه ای ایستادیم . یك هم اسم نبرد 

 : نگاه آند گفت بدون اینكه مرا

 .آنها زنده و حساس هستند . گياهان موجودات بخصوصی هستند         -

در این لحظه بادی شاخ و برگهای درختان و گياهان اطراف را بـه حرآـت در آورد و آنهـا بصـدا در                
 .آمدند

 :دستش را بگوشش گذاشت و گفت 

. شـروع بـه خندیـدن آـردم         . ند  این صدا را شنيدی ؟ برگها و باد با من موافق هست                   -
” . دوستی آه او را به مـن معرفـی آـرده بـود گفتـه بـود آـه او موجـود عجيبـی اسـت                    

 .هم حتما از رفتار عجيبش بود “ موافقت برگها  

بين بوته ها می لغزید و آنها       . او نه گياهی نشان داد ونه گياهی چيد         . دوباره مدتی راه رفتيم     
بـه مـن توصـيه آـرد        . توقـف آـرد و روی تختـه سـنگی نشسـت              . را به آرامی نوازش می آـرد      

 .بنشينم ، استراحت آنم و اطراف را بنگرم 



دوباره به صحبت پرداختم و برایش توضيح دادم آه مـایلم همـه چيـز را در بـاره گياهـان بـدانم ،                        
ودم حاضر ب . از او خواهش آردم آه سمت مطلع آننده مرا بعهده بگيرد          . بخصوص در باره پيوتل     
  :گفت . پول خوبی به او بدهم 

تو هر چه می خـواهی از مـن بپـرس مـن آنچـه               . احتياج نيست پولی به من بدهی               -
 .ميدانم به تو خواهم گفت و اینكه به چه درد می خورد 

 :خيلی از پيشنهادش خوشحال شدم ولی فورا جمله معمایی گفت 

اهان وجود ندارد چون هيچ چيـز گفتنـی در بـاره            چيز آموختنی در باره گي     شاید هيچ           -
 .آنها نيست 

 .نه فهميدم چه گفت و نه فهميدم چه می خواست بگوید 

 :پرسيدم 

 چه گفتيد ؟        -

ناگهان غرش یك جت شكاری آه خيلی نزدیك بـه     . سه بار لغت به لغت این جمله را تكرار آرد           
 .لرزه در آورد همه چيز را در اطراف ما به  زمين رد می شد ،

 :دستش را دور گوشش حلقه آرد و گفت 

 .دنيا موافقت خود را با من اعالم آرد ! بيا ! آهان         -

 :پرسيدم . او باعث تفریح من می شد و خنده اش مسری بود 

 دون خوان شما اهل آریزونا هستيد ؟        -

در   لع آننده من باشد برگـردانم ،        می خواستم دوباره بحث را به این مطلب آه او می تواند مط            
چشـمهایش خسـته بنظـر مـی        . حالی آه سرش را بعالمت مثبت تكان می داد مرا نگریست            

 :پرسيدم . مردمكهایش باال رفته بودند . آمد 

 آیا اینجا متولد شده اید ؟        -

ش مثبـت اسـت     بدون اینكه آلمه ای بر زبان آورد دوباره سر تكان داد بنحوی آه فكر آردم جواب               
  :پرسيد . ولی می توانست حرآت عصبی آسی باشد آه در افكارش غرق شده است 

 و تو مال آجا هستی ؟        -

 .من اهل آمریكای جنوبی هستم         -

 تو اهل همه آمریكای جنوبی هستی ؟. آمریكای جنوبی بزرگ است         -

م آودآيم را برایش تعریف آنم ولی مرا متوقف شروع آرد.دوباره با نگاهش مغز مرا سوراخ آرد   
 :آرد و گفت 



من اینجـا زنـدگی مـی آـنم ولـی سرخپوسـت یـاآی               . از این نظر مثل هم هستيم               -
 .اهل سونورا هستم 

 ...من هم اهل ! واقعا         -

 :گفت . نگذاشت حرفم را تمام آنم 

. از هـر جـا آـه باشـی          .ه هسـتی    تو همـان آسـی هسـتی آـ        .  می دانم    –می دانم           -
چشمانش بطور فوق العـاده ای مـی درخشـيدند و           . همانطور آه من یك یاآی سونورا هستم        
احسـاس آـردم مـچ مـرا در حـال دروغ گفـتن گرفتـه                . خنده اش بطرز عجيبی نگران آننده بود        

 بنظرم رسيد آه او چيـزی مـی دانـد آـه مـن             . احساس گناه بخصوصی مرا در برگرفت       . است  
 به مـن دسـت داده        ناراحتی غریبی آه  . نمی دانم و یا چيزی می داند آه نمی خواهد بگوید            

انگار متوجه این حالت من شد چون برخاست و پيشـنهاد آـرد آـه بـاهم در               . بود افزایش یافت    
 .رستوران شام بخوریم 

آـامال راحـت   بازگشت پياده و راهی آه با ماشين تا شهر پيمودیم مرا تسكين داد بـدون اینكـه              
 .معذالك نمی دانستم چرا خود را در معرض خطر و تهدید می دیدم . شده باشم 

گفت هرگز مشروب الكلی نمـی نوشـد   . هنگامی آه شام می خوردیم به او آبجو تعارف آردم           
ممكن نبود حرفش را باور آنم چـون دوسـتی آـه مـا را بـه                 . در دل به او خندیدم      . ، حتی آبجو    

از “ پيرمـرد اغلـب اوقـات تـا خرخـره مشـروب مـی خـورد                 ” بود مدعی بود آه     هم معرفی آرده    
چيـزی بسـيار آرامـش بخـش از         . او را دوسـت داشـتم       . اینكه دروغ می گفـت ناراحـت نشـدم          

شـاید شـك مـرا حـدس زد چـون توضـيح داد آـه در جـوانی مشـروب مـی                       .وجودش ساطع بود    
 :است و افزود خورده ولی روزی برای هميشه این آار را ترك آرده 

مــردم متوجــه نيســتند آــه مــی تواننــد ، هــر وقــت آــه بخواهنــد ، هــر چيــزی را آــه         -
. و بــا انگشــتانش بشــكنی زد .  بــه همــين ســادگی –بخواهنــد در زنــدگی رهــا آننــد 

 :پرسيدم 

فكر می آنيد انسان می تواند بآسانی سيگار آشيدن یا مشـروب را تـرك آنـد ؟ بـا                            -
 :نی گفت لحن مطمئ

مخصوصا برای آسی آه می     . مسلم است ترك سيگار و مشروب هيچ آاری ندارد                  -
 .خواهد از شر آنها خالص شود 

ــزرگ رســتوران ســوت بلنــدی زد     ــا برقــی  . در ایــن موقــع دســتگاه قهــوه جــوش ب دون خــوان ب
 :درچشمان فریاد زد 

 .آبی آه می جوشد با من موافق است ! گوش آن         -

 : پس از مدتی سكوت افزود و

 . آدم می تواند موافقت همه چيزهای اطرافش را بدست آورد -

 :او به دستگاه نگاهی آرد و آهسته گفت . دستگاه قهوه جوش صدای غرغر مستهجنی آرد 

 .بعد سر تكان داد و قهقهه خنده را آغاز آرد. متشكرم         -



اولين جلسـه مـن بـا راهنمـای       . خوشایند بود    خنده پرسروصدائی داشت معذالك   . تعجب آردم   
گفتم آه باید . در موقع خروج از رستوران با من خداحافظی آرد     . جدیدم باین ترتيب پایان یافت      

. دوستانی را ببيـنم ولـی خوشـحال خـواهم شـد آـه بتـوانم اواخرهفتـه بعـد بسـراغش بـروم                         
 :پرسيدم 

 چه وقت در خانه خواهيد بود ؟        -

  :اوی مسلمی مرا ورانداز آرد و گفت با آنجك

 .هر وقت تو بيایی         -

 .ولی من نميدانم آی خواهم آمد         -

 .هر وقت خواستی بيا و خودت را ناراحت نكن         -

 :ولی اگر شما نباشيد ؟ لبخند زنان گفت         -

 .و سپس دور شد . من خواهم بود         -

پرسم آیا می توانم یك دوربين عكاسی بـاخودم بيـاورم و چنـد عكـس از او و                   دنبال او دویدم تا ب    
 خانه اش بگيرم ؟

 :اخمهایش را در هم آشيد و گفت 

 .بهيچ وجه         -

 یك ضبط صوت چطور ؟        -

 .نه این و نه آن . فكر می آنم آه این هم ممكن نيست         -

سـرش را بعالمـت نفـی تكـان         . ش را نمی فهميدم     دليل مخالفت . رفتارش مرا ناراحت می آرد      
 :داد و با لحن محكمی گفت 

 .اگر می خواهی دوباره مرا ببينی دیگر راجع به این چيزها صحبت نكن . آافيست         -

 :معذالك شكوه ضعيف دیگری آردم 

 .ولی عكس ها و نوارهای ضبط صوت برای آار من واجب است         -

هر آاری آه انجام می دهيم فقط یك چيز واجب است و آن هم روح است ، پاسخ داد آه برای   
و تـو آنـرا نـداری بـه فكـر آن بـاش نـه بـه             . آدم بدون روح هـيچ آـاری نمـی توانـد بكنـد              :و افزود   

 .فكرعكس 

 ؟...  منظور شما -

 و   .حتمـا بيـا     :چند قدم به عقب رفت و با مهربـانی گفـت            . با یك حرآت دست مرا متوقف آرد        
 .سرش را به عالمت خداحافظی تكان داد
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صـندوقی را   .  روی زمين نشسته بود و به دیوار خانـه اش تكيـه داده بـود                  دون خوان نزدیك در ،    
 بسته سيگار بـه     چند.  مثل خانه خودم      برگرداند و از من خواهش آرد آه راحت مستقر شوم ،          

از سرمایی آه شب صـحرا  . گفت آه سيگار نمی آشد ولی هدیه مرا پذیرفت . او هدیه آردم   
 .را فرا می گيرد و از چيزهای دیگر حرف زدیم 

از او پرسيدم آه آیا حضور من عادت هایش را به هم نمی زند ؟ ابروهایش را درهم آشيد و به                    
اگـر مایـل باشـم مـی تـوانم تمـام بعـد از ظهـر را بـا او                     من نگاه آرد و گفت آه عـادتی نـدارد و            

 .بگذرانم 

آتابهای مردمشناسی زیادی مطالعه آـرده بـودم و         .چند ورقه شجره نامه از آيفم بيرون آوردم         
. فهرست مشروحی از خصایص فرهنگی ویـژه سرخپوسـتان آن منطقـه اسـتخراج آـرده بـودم                   

 به نظرش آشنا می آمد و به او مربوط می شد به            مایل بودم آه آنها را برایش بخوانم تا هر چه         
 ...من بگوید 

 :از او پرسيدم  تصميم گرفتم از برگ شجره خانوادگی شروع آنم ، 

 .شما پدرتان را چطور خطاب می آردید        -

 :خيلی جدی جواب داد 

 .به او می گفتم بابا         -

.  منظورم چيست ورقه را به او نشـان دادم  جوابش مرا دلخور آرد ولی با این تصور آه نفهميده         
چنـد مثـال از اسـامی آـه در زبـان انگليسـی              . یك طرف برای پدر و طرف دیگر مختص مادر بود           

شاید بهتر بود از مادرش شـروع مـی         . برایش آوردم     برای صدا زدن پدر و مادر به آار می برند ،            
 .آردم 

  مادرتان را چه خطاب می آردید ؟        -

  :ه لوحانه جواب داد ساد

 .به او می گفتم مادر         -

آنچه من می خواهم بدانم این است آه آیا لغات دیگری برای خطاب پـدر و مـادر بـه                       -
اسم آنها چه بود ؟ سعی آردم آرامـش خـود را حفـظ آـنم و مخصوصـا                     آار می بردید ؟     

 .مودب بمانم 

  : آرد و گفت سرش را خاراند و نگاه ابلهانه ای به من

 .بگذار فكر آنم . چه سوالهائی ! خدای من         -



خـودم را بـرای نوشـتن       . به نظر می رسيد آه باالخره دارد به خـاطر مـی آورد              . مدتی گذشت   
 :در حاليكه به نظر می رسيد غرق جستجوهایش است با خود گفت . آماده آردم 

آهـای  ! آهـای بابـا     - :اینطـور صـدا مـی آـردم         به آنها چه می گفـتم ؟ آنهـا را           . خوب          -
 !مادر 

حالت صورتش واقعا خنده آور بـود و مـن نمـی دانسـتم              . بدون اینكه بخواهم خنده را سر دادم        
آیا با پيرمردی غيرعادی سر و آار دارم آه دارد مسخره ام می آند یـا بـا یـك سـاده لـوح طـرف           

 توضيح دادم آه تا چه حد ایـن مسـائل           با همه صبری آه در خود سراغ داشتم برایش        . هستم  
ُمِصر بودم آه مسئله وراثت و . جدی است و چقدر برای من مهم است آه این اوراق را پر آنم        

  :دوباره گفتم . تاریخچه شخصی را به او بفهمانم 

 اسم پدر و مادر شما چه بوده است ؟        -

 :ولی با قدرت غير منتظره ای گفت نگاه آامال روشن بينانه ای به چهره ام دوخت و آرام 

 .وقتت را با این چرت و پرت ها تلف نكن         -

گـوئی شـخص دیگـری ایـن آلمـات را بزبـان             . مبهوت شـده بـودم      . دهانم از تعجب باز ماند      
لحظه ای قبل یك سرخپوست چلفتـی و احمـق روبـروی مـن بـود آـه سـرش را        . آورده بود  

او . خـودم را بـی شـعور و احمـق یـافتم             . ا معكوس آرده بود     می خاراند و ناگهان او روابط ر      
 در نگاهش نه نخوت بود و نه معارضه جـوئی           –بطرز غير قابل توصيفی به من نگاه می آرد          

 .چشمانش از محبت می درخشيدند و روشن و با نفوذ بودند .  نه نفرت و نه تحقير  ،

 :پس از سكوتی طوالنی گفت 

یكروز فهميدم آه تاریخچه شخصی دیگر لزومی نـدارد         . ی ندارم   من تاریخچه شخص          -
 .و مثل مشروب ترآش آردم 

ناگهان احساس ناراحتی و نوعی احساس خطـر مـرا فـرا            . اظهاراتش بنظرم غير قابل فهم بود       
. این مطلب را تائيـد آـرد        . گرفت و به او یاد آوری آردم آه گفته بود سواالتم مزاحم او نيستند               

  :يق و نافذی به من انداخت و گفت نگاه عم

 آنـرا   وقتی احساس آردم دیگـر الزم نيسـت ،   یك روز ، . من تاریخچه شخصی ندارم           -
 .رها آردم 

 :پرسيدم . چشم از او برنداشتم با این اميد آه شاید اینطور بهتر بتوانم او را درك آنم 

 را رها آند ؟چگونه انسان می تواند تاریخچه شخصی خود         -

اول باید انسان بخواهد آه آنرا رها آند و سپس آهسـته آهسـته بنحـوی هماهنـگ                          -
 .آنرا از خود جدا آند 

 چرا انسان ميل به چنين آاری را احساس می آند ؟        -

ریشـه هـای خـانوادگی مـن        . تاریخچه شخصی من برایم خيلی مهم بود و بـه آن پایبنـد بـودم                
صادقانه فكر می آردم آه بدون آنها زنـدگی مـن نـه معنـائی خواهـد داشـت و نـه               عميق بود و    

 .تداومی 



 :گفتم 

بـا لحـن    . شاید بهتر است معنی رها آردن تاریخچه شخصی را برایم توضيح بدهيد                     -
 :خشكی پاسخ داد 

 .منظور من فقط این بود . خود را از قيد آن آزاد آن         -

  :دوباره گفتم 

ــزنيم  . حتمــا مــن مقصــود شــما را درك نمــی آــنم           - ــال ب ــان را مث شــما . مــثال خودت
 .سرخپوست یاآی هستيد و این را نمی توانيد عوض آنيد 

 :با لبخند پاسخ داد 

 من یاآی هستم ؟ تو این را از آجا می دانی ؟        -

 خودتـان آن را مـی      مسلما برای من امكان ندارد آه از آن مطمـئن شـوم ولـی شـما                       -
 .و این تاریخچه شخصی شما را می سازد . دانيد و این مهم است 

 :گفت . بنظر من این مطلب غير قابل تردید بود 

این آه من بدانم سرخپوست قبيله یاآی هستم یـا نـه بـرای مـن تاریخچـه زنـدگی                         -
 آن را نمی شود زمانی این موضوع جـزء تاریخچـه مـن محسـوب مـی شـود آـه دیگـری           

 .می توانم به تو اطمينان بدهم آه هرگز آسی نمی تواند از آن مطمئن باشد . بداند 

آنگــاه از نوشــتن دســت آشــيدم و بــه او  . ناشــی گرانــه همــه چيــز را یادداشــت مــی آــردم   
آنهـا را در    . اثـرات مختلفـی روی مـن گذاشـته بـود            . نمی توانستم او را توجيه آنم       . نگریستم  

نگاه اسرار آميـز و نافـذ او در جلسـه اول مالقاتمـان بـرای مـن آـامال تـازگی                      . ذهنم مرور آردم    
  در ادعای آن شـب او آـه توافـق همـه اشـياء و موجـودات اطـراف را جلـب مـی آنـد ،                      . داشت  

وقتـی در   . هوشياری و طنز عصبانی آننده اش از طرف دیگر مـرا گـيج مـی آـرد                  . لطفی دیدم   
ظاهری آامال ابلهانه داشت ولی حاال اظهاراتش با نيروئی غير          باره والدینش از او سئوال آردم       
  او آه بود ؟. منتظره مرا عميقا تكان می داد 

 :دوباره شروع به صحبت آرد گوئی مسير افكار مرا دنبال آرده بود 

تو نمی دانی من آه هسـتم اینطـور نيسـت ؟ تـو هرگـز نخـواهی دانسـت مـن آـه                           -
 .من تاریخچه شخصی ندارم هستم یا چه هستم زیرا 

 :سپس پرسيد 

 آیا پدر داری ؟        -

پاسخ مثبت دادم و او افزود آه برای مثال قضاوتی را آه پدرم در باره من داشت بخاطر بياورم ،               
 :می گفت 

او می داند تو . پدرت تو را با تمام خصوصياتت می شناسد و از تو تصوری قاطع دارد                     -
می آنی و هيچ چيز در دنيـا نخواهـد توانسـت تصـوری را آـه او از تـو               آه هستی و چه     

بعالوه همه آسانی آه ترا می شناسـند تصـوری از تـو در ذهـن خـود                  . دارد تغيير دهد    



دارند و تو نيز همواره می آوشی آه با اعمالی آه انجام می دهـی ایـن تصـور را تائيـد                  
 :سپس با لحن تاثر آوری پرسيد . آنی 

لتفت نيستی ؟ تو مجبـوری دائمـا تاریخچـه شخصـی خـودت را تجدیـد آنـی و بـه                      م        -
همين منظور هر چه انجام می دهی برای والدینت ، نزدیكـان و دوسـتانت تعریـف مـی                   

. اما اگر تاریخچه شخصی نداشتی هيچ توضيحی الزم نبود به هيچكس بـدهی              . آنی  
 و بخصـوص هـيچكس نمـی        دیگران نه از اعمـال تـو ناراحـت مـی شـدند و نـه عصـبانی                 

 .توانست روی تو اعمال نظر آند 

بـی آنكـه دقيقـا ایـن مطلـب را بررسـی آـرده باشـم                 . ناگهان همه چيز در ذهـنم روشـن شـد           
 مفهوم    الاقل در سطح روشنفكرانه ،      بدون تاریخچه شخصی بودن ،    . هميشه آنرا می دانستم     

هائی خطرناك و بدعاقبتی خواهـد      معذالك بنظرم می رسيد آه موجب احساس تن         جالبی بود ،    
رابطه ما بطور . ميل داشتم در این باره با دون خوان صحبت آنم ولی جلو خودم را گرفتم . شد 

وحشتناآی غير متعارف بود و مسخره بنظر مـی رسـيد آـه بخـواهم یـك بحـث فلسـفی را بـا                        
در هـر   . م  فكری یك دانشجو را نداشـت ، عنـوان آـن          “ ظرافت    ” سرخپوست پيری آه بی شك      

صورت او موفق شده بود مرا از قصد اوليه ام آه سوال در باره تاریخچه خانوادگی او بود منحرف  
  :به او گفتم . آند 

نمی دانم چطور شد آه ما بـه ایـن موضـوع آشـانده شـدیم ، در حاليكـه مـن مـی                                -
  :جواب داد . خواستم فقط چند تا اسم برای پر آردن این اوراق بپرسم 

ما به این جا رسيدیم چون من گفـتم آـه از آسـی در بـاره                . وحشتناك ساده است            -
 .گذشته اش سوال آردن نشانه خریت عظيمی است 

بنـا بـر     فهميدم آه به هيچ طریقی نمی توانم نظرش را عـوض آـنم              . لحن سخنش محكم بود     
 :این تغيير روش دادم و پرسيدم 

 ص یاآی هاست آه به تاریخچه شخصی معتقد نباشند ؟آیا این طرزفكر مخصو        -

 .این اعتقاد من است . نه         -

 شما این را از آجا آموخته اید ؟        -

 . آن را آموخته ام  در طول زندگی ،        -

 آیا پدرتان آن را به شما آموخته است ؟        -

ین نتيجه رسيده ام و حـاال راز آن را بـه            می شود گفت آه خودم به تنهائی به ا        . نه          -
صـدایش تبـدیل بـه زمـزه حزینـی          . تو می گویم آه امروز دست خالی برنگشته باشی          

مـن بـا یـك      . او واقعا استعداد بی نظيـری در طنـز داشـت            . از خنده منفجر شدم     . شد  
 :با لحن استاد واری ادامه داد . هنرپيشه مادر زاد روبرو بودم 

 بنظر می رسـد وقتـی مـی نویسـی راحـت تـر                چرا آه نه ؟   . ین ها را بنویس     همه ا         -
دسـتهایش را  . بدون شك پریشانی مرا در چشمانم دیـد  . سرم را بلند آردم     . هستی  

 . رانهایش زد و قهقهه پر نشاطی را سر داد  روی

 :سپس با لحن شمرده ای گفت 



زیرا این آـار مـا را از افكـار مـزاحم و     . ریم بهتر است تمامی تاریخچه خود را از بين بب         -
 .دست و پا گير آدمهای دیگر خالص می آند 

از . چهره ام انفعال درونيم را نشـان مـی داد           . گيچ شده بودم    . حرفش بنظرم باور نكردنی بود      
 :این فرصت استفاده آرد و گفت 

مـن تاریخچـه شخصـی      تو نمی دانی در بـاره مـن چگونـه فكـر آنـی چـون                 . مثال تو           -
زندگی خود را محو آـرده ام و آـم آـم در اطـراف خـودم و زنـدگی ام فضـای مـه آلـودی            

حاالهيچ آس نمی تواند با اطمينان بداند من آـه هسـتم یـا چـه مـی                  . بوجود آورده ام    
 .آنم 

 . شما خودتان می دانيد چه آسی هستيد  ولی شما ،        -

 :فریاد زد 

و از دیدن تعجب مطلق من از شدت خنده به زمـين            . نمی دانم   ... مسلم است آه            -
 .در غلطيد 

گذاشت من خيال آنم آه باالخره اقرار خواهد آرد آه خود را خوب             . سكوت طوالنی برقرار شد     
  :با صدائی آهسته گفت . ترس برم داشته بود . با این حيله مرا تهدید می آرد . می شناسد 

هيچ آس تاریخچه زندگی مرا نمـی  : ی آه امروز بر تو روشن می آنم   این است راز          -
 .حتی خودم . داند 

به نقطه نامعلومی پشت شانه چـپم خيـره شـده         . مرا نگاه نمی آرد   . چشمهایش چپ شدند    
پشتش صاف بود معهذا به نظر می رسيد آـه در حـال اسـتراحت               . چهارزانو نشسته بود    . بود  

در او رئيس قبيله و جنگجوی سـرخ پوسـت را           . خشونت محض بود    در این لحظه تصویر     . است  
این افسانه پـردازی رمانتيـك ،       . مجسم می دیدم آه در قصه های آودآی فراوان شنيده بودم            

می توانستم صادقانه بگویم آه او را دوسـت دارم          . احساسات متضادی در من بر می انگيخت          
 .یجاد می آرد و در عين حال وجودش وحشت آشنده ای در من ا

باالخره در حالی آه به همه آنچه در اطراف مـا بـود اشـاره               . این نگاه عجيب مدتی ادامه یافت       
 :می آرد گفت 

لبخنـد زنـان نـيم    . چگونه بدانم آه هستم د رحالی آه من همه این چيزها هسـتم                      -
 :نگاهی به من انداخت و ادامه داد 

تـو بایـد همـه چيـز را در بـاره      .  فضای مه آلودی ایجاد آنی تو باید آم آم در اطرافت            -
هـيچ   خودت محـو آنـی و از بـين ببـری تـا آنجـا آـه دیگـر هـيچ اطمينـانی بـاقی نمانـد ،                 

. مساله تو در حال حاضر ایـن اسـت آـه خيلـی واقعـی هسـتی              . واقعيتی باقی نماند    
هـيچ  . هسـتند   اعمالت خيلی واقعی هستند ، خلق و خو و واآنشهایت خيلی واقعی             

 .تو باید شروع آنی به محو آردن خودت . چيز را بطور مسلم نپذیر

در زندگی هر بار آسی به خودش اجـازه داده بـود            . فكر آردم قصد دارد برایم تعيين تكليف آند         
مرا راهنمائی آند با او قطع رابطه آرده بـودم و حتـی تصـور نصـيحتی از ایـن قبيـل مـرا فـورا در          

 :دون خوان با لحن آرامی ادامه داد . ر می داد حالت دفاعی قرا



آیا اميدواری آه مفت    . تو گفته بودی می خواهی چيزهائی در باره گياهان بياموزی                   -
ما با هـم توافـق آـرده          تو خيال می آنی آجا هستی ؟          و مجانی آنها را بدست آوری ؟      

اگـر ایـن    . به تو خواهم گفت     ایم آه تو می توانی از من سوال آنی و من هر چه بدانم               
 .دیگر حرفی با هم نداریم . موقعيت برایت خوشایند نيست 

 .متاسفانه ناچار بودم قبول آنم آه او حق دارد . صراحت وحشتناك او مرا آزار می داد 

  :ادامه داد 

در واقع تو می خواهی اطالعات بيشتری در باره گياهان بدست آوری ولـی چـون در                    -
پس یكی از آارهائی آه باید بكنی این است آه             آن ها مطلب گفتنی وجود ندارد ،         باره

 .تاریخچه شخصی خودت را محو آنی 

 ولی آخر چگونه ؟        -

مثال به دیگران نگو چه می آنی و بعد آم آـم افـرادی              . از آارهای ساده شروع آن              -
ب فضای مـه آلـودی در اطـراف خـودت           بدین ترتي .  رها آن     آه تو را خوب می شناسند ،      

 .خواهی آفرید 

  این آار چه ایرادی دارد ؟ چرا مردم نباید مرا بشناسند ؟. ولی این ابلهانه است         -

ایرادش این است آه به محض اینكه تو را شناختند برای آنها موجـود معلـومی مـی                          -
مـن شخصـا    . ا تغييـر دهـی      شوی و آن وقت دیگر هرگز نمـی تـوانی مسـير فكرشـان ر              

مـثال هـيچكس بـا اطمينـان مـرا نمـی            . واپسين آزادی ناشناس مانـدن را دوسـت دارم          
 .آنطور آه مردم تو را می شناسند . شناسد 

 :خيلی جدی حرفم را قطع آرد و گفت . ولی این دروغ گفتن است         -

گــامی دروغ اســت آــه در واقــع دروغ هن. دروغ یــا حقيقــت بــرای مــن مهــم نيســت         -
 .تاریخچه شخصی وجود داشته باشد 

این مطلـب را عنـوان آـردم آـه دوسـت نـدارم آگاهانـه دیگـران را                   . در این مورد با او بحث آردم        
 :پاسخ داد. اغفال آنم و فریب دهم 

 .تو در هر حال همه را فریب می دهی         -

بجـای اینكـه از او بپرسـم        .  بـود    پير مرد روی زخم چـرآين تمـام زنـدگی مـن انگشـت گذاشـته               
فقط سعی  . منظورش چيست یا از آجا می داند آه من دائما در حال گول زدن دیگران هستم                 

. گفتم بـه ایـن موضـوع واقفـم و از آن عميقـا رنـج مـی بـرم                     . آردم برای آار خود دليلی بياورم       
ر زنـدگی بـه آنهـا دروغ        والدین و دوستانم هرگز به من اعتماد نمی آنند ، در حالی آه هرگـز د               

 :گفت . نگفته ام 

 .و حاال این را می دانی . فقط نمی دانستی چرا . تو هميشه دروغ گفته ای         -

  :اعتراض آردم 

  شما نمی بينيد آه من از عدم اعتماد دیگران چقدر خسته ام ؟        -



 :با لحنی مطمئن جواب داد 

 .آخر تو غير قابل اعتمادی         -

 .من غير قابل اعتماد نيستم ! لعنت بر شيطان         -

احساس آردم آه از . خشم من عوض این آه او را جدی تر آند موجب خنده دیوانه وارش شد        
 .متاسفانه او حق داشت . این پيرمرد از خود راضی متنفرم 

  : ادامه داد  وقتی دوباره آرام شدم ،

داشته باشـد هـيچ آـدام از حـرف هـایش نمـی توانـد        اگر انسان تاریخچه شخصی ن            -
مشكل تو این اسـت آـه مـی خـواهی همـه چيـز را بـرای همـه                    . دروغ محسوب شود    

توضيح بدهی ولی در عين حال هم می خواهی تازگی و بدعت آنچه را می آنی حفظ                 
خوب به محض اینكه راجع به آارهایت توضيح می دهی دیگر نمی توانی شور              . نمائی  

 .الزم برای ادامه آنها را حفظ آنی و آن وقت دروغ می گوئی و شوق 

بجـای ایـن آـه حـرفش را قطـع      . چرخشی آه مطالب بخود گرفته بود مرا سر در گم مـی آـرد       
 مـی آوشـيدم ذهـن        و در باره اشتباهات خود یا مفهوم مطالبی آه می گفت بحث آنم ،              آنم  

 :ادامه داد . وجهی یادداشت آنم خود را متمرآز آنم و آنچه را می گفت به بهترین 

بـه دیگـران بگـوئی ، ولـی هرگـز برایشـان               از این به بعد تو باید آنچه را آـه مـایلی ،                      -
 .توضيح ندهی چگونه به آن رسيده ای 

 .آنچه به من می گوئيد بی فایده است . من نمی توانم سر نگهدار باشم         -

 :با لحن خشكی گفت 

بـه حيـوان وحشـی    . برقی از خشونت در چشمانش می درخشيد  . تغيير آن   خوب          -
حرمان . معذالك افكار و اظهاراتش آامال همساز و درست بود          . غریبی شباهت داشت    

  :گفت . من جای خود را به سرگردانی عصبانی آننده ای داد 

عـی و قطعـی مـی       یـا مـا همـه چيـز را مسـلم و واق            : ببين ، فقـط دو راه وجـود دارد                  -
اگر پيشنهاد اول را بپذیریم بـه ماللـی         . پنداریم یا نقطه نظر مخالف را انتخاب می آنيم          

بـا انتخـاب راه دوم آـه الزمـه اش محـو آـردن               . آشنده از دنيا و از خودمان مـی رسـيم           
حالـت اسـرار    . تاریخچه شخصی است فضای مه آلودی در اطراف خود ایجاد می آنـيم              

. هيچكس نمی دانـد خرگـوش از آجـا بيـرون خواهـد آمـد                . ده ای است    آميز و فوق العا   
 .حتی خودش 

  :گفتم 

محو آردن تاریخچـه شخصـی ایـن خطـر را در بـر دارد آـه احسـاس نـا ایمنـی مـا را                         -
  :پاسخ داد . افزایش دهد 

 ما هميشه گوش بزنگ خواهيم بـود   هنگامی آه هيچ چيز مسلم و قطعی نيست ،             -
اگر انسان نداند آـه خرگـوش پشـت آـدام بوتـه پنهـان           .  هميشه آماده رفتن هستيم      و

 .شده هيجان انگيز تر است تا اینكه طوری رفتار آند آه انگار همه چيز را می داند 



باالخره بلند شد و از من      . نمی دانستم چه بگویم     . حداقل یكساعت تمام    . مدتها سكوت آرد    
 .ور ببرم خواست آه او را به شهر مجا

در بـين راه بـه      . خواب بر من غلبه مـی آـرد         . این گفت و گو مرا بطرز عجيبی از پا در آورده بود             
من گفت آه ماشين را متوقف آنم و اگر می خواهم خستگی در آنم بـاالی تپـه ای آـه در آن                       
نزدیكی بود بروم و روی قسـمت مسـطح آن روی شـكم دراز بكشـم و سـرم را بطـرف مشـرق             

 .بگذارم 

شـاید خسـته تـر از آن بـودم آـه حـرف       . حوصله اعتراض نداشـتم     . بنظر می رسيد عجله دارد      
شاید دو یا سه دقيقه خوابيدم و این آـافی          . از تپه باال رفتم و آنچه گفته بود انجام دادم           . بزنم  

 .بود آه دوباره نيرو بگيرم 

يكـه از ماشـين پيـاده مـی شـد           درحال. تا مرآز شهر رفتيم و آنجا از من خواست پياده اش آنم             
  :گفت 

 .حتما این آار را بكن . باز هم بدیدارم بيا         -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش سوم

 اهميت خود را از دست دادن

فرصتی دست داد تا برای دوستی آه مرا با دون خوان آشنا آرده بـود بتفصـيل بحـث هـائی را                      
د آـه مـن دارم وقـتم را تلـف مـی             دوستم معتقـد بـو    . آه در دو مالقات با او داشتم تعریف آنم          

او حرفهای مرا ناشی از مبالغه و رمانتيك بازی بچگانه در مورد یك پيرمرد خل تلقی مـی                  . آنم  
 .آرد

صادقانه . اما به نظر من پيرمرد با حرفهای عجيب وغریبش هيچ فضای رمانتيكی ارائه نمی داد  
عالقـه و   يت مـن انتقـاد آنـد ،       احساس می آردم آه وقتی او بخودش اجازه داده بود از شخصـ            

معـذالك ناچـار بـودم آـه نـزد خـود            . دوستی را آه نسبت به او داشتم به مخاطره انداخته بـود             
مسئله این بود آه من نـه       . تصدیق آنم     دقت و نيروئی را آه در سخنانش نهفته بود ،             صحت ،   

تهایم از دنيا بپذیرم و نـه       حاضر بودم توانائی مسلم دون خوان را در بهم ریختن تصورات و برداش            
 .می توانستم عقيده دوستم را مبنی بر دیوانه بودن پيرمرد قبول آنم 

 .برای روشن آردن این مطلب خواستم حداقل یك بار دیگر دون خوان را ببينم 

 1960 دسامبر 28چهارشنبه 

حتـی نـيم     .  دون خوان پيشنهاد آرد آه برای پياده روی به صحرا بـرویم             به محض رسيدن من ،    
بنظر می رسيد آه منتظر مـن بـوده     . نگاهی نيز به خوراآيهائی آه برایش برده بودم نيانداخت          

 .انگار می دانست آه در آن روز بخصوص نزدش خواهم رفت. است 

. هيچ گياهی نچيد و حتی یـك گيـاه هـم بـه مـن نشـان نـداد                    . ساعت های متوالی راه رفتيم      
به مـن گفـت آـه در هنگـام راه رفـتن بایـد               . را به من آموخت     “ روش صحيح راه رفتن     ” معذالك  

او مـدعی بـود آـه بـه ایـن طریـق حـواس مـن          . انگشتهایم را آمی بطرف آف دست خم آـنم          
هـم  . به عقيـده او نحـوه راه رفـتن مـن تضـعيف آننـده بـود        . بيشتر به جلو و اطراف خواهد بود   

چيزی در دستهایش حمل آنـد و بـرای حمـل و    چنين تاآيد آرد آه هنگام راه رفتن انسان نباید  
 .نقل باید از آوله پشتی استفاده آرد 

نيـروی بيشـتر و دقـت         عقيده او بر این بود آه اگر انگشتان را باین حالت بخصوص قـرار دهـيم ،                  
طبق دسـتوراتش انگشـتانم را        با خودم گفتم چرا جر و بحث آنم ؟          . مداوم تری خواهيم داشت   

بنظـرم نمـی رسـيد آـه دقـت یـا نيـرویم              .  و پشـت سـر او بـراه افتـادم            بداخل دست خم آردم   
 .تفاوتی آرده باشد 

خواستم از قمقمه آب بنوشم ولی او مانع شد و به . عرق می ریختم . تا نزدیك ظهر راه رفتيم     
چند برگ چيد و      آن گاه بطرف یك بوته زرد رنگ رفت ،        . من توصيه آرد آه فقط یك جرعه بنوشم         

. چند برگ هم به من داد و در باره خاصـيت رفـع عطـش آنهـا صـحبت آـرد                      . پرداخت  به جویدن   
تشـنگی مـن برطـرف نشـد ولـی احسـاس            . می بایسـت ایـن برگهـا را خيلـی آهسـته جویـد               

بی شك افكار مرا حدس زد زیـرا توضـيح داد آـه مـن در واقـع مزایـای       . ناراحتی هم نمی آردم    
 هستم و بدن  چون هنوز جوان و نيرومند درك نكرده ام روش صحيح راه رفتن یا جویدن برگها را    

 .من ملتفت خيلی چيزها نيست زیرا اندآی احمق است 

ایـن موضـوع بنظـرش مضـحك آمـد و           . ولی من ميـل خندیـدن نداشـتم         . شروع به خندیدن آرد     
  :برای این آه مطلب را به من بفهماند گفت . خنده اش را تشدید آرد 



درست در این لحظه یك آالغ . ا نادان نيست بلكه تقریبا خواب رفته است بدن تو واقع        -
و خنـده شـدیدی مـرا فـرا          از جـا جسـتم      . عظيم از باالی سر ما گذشت و غار غار آرد           

این همزمانی بنظر من توجيه آننده قهقهه خنده ام بود و ولی در آمال تعجـب                . گرفت  
چهره اش آـامال    . ی دهد تا مرا ساآت آند       دیدم آه او بازویم را گرفته و بشدت تكان م         

  :گفت . جدی بود 

چرا وقتی من   . و از او توضيح خواستم       منظورش را درك نكردم     . این یك شوخی نبود             -
در حالی آه خـودش از صـدای ماشـين قهـوه              از غار غار آالغ خندیدم او عصبانی شد ،          

 جوش از خنده ضعف آرده بود ؟

 :پاسخ داد 

 .آن چه تو دیدی فقط یك آالغ نبود         -

 .یك آالغ بود . ولی من او را خوب نگاه آردم         -

  :با لحن درشتی گفت 

 .تو هيچ ندیدی  احمق ،         -

گفتم دوست ندارم او را ناراحت آنم و اگر خلقش طوریست           . خشونت او بنظرم خالف ادب بود       
 .رآش آنم آه حوصله مرا ندارد بهتر است فورا ت

. گـوئی مـن دلقكـی بـيش نبـودم      . همانگونـه آـه بـه یـك دلقـك ميخندنـد           . قهقهه پر طنينی زد   
 .عصبانيت و خشم مرا فرا گرفت 

  :با لحن مبتذلی گفت 

 .خيلی خودت را جدی می گيری ! تو خيلی خشنی         -

يلـی  وقتـی از دسـت مـن خشـمگين شـدید خ             مگـر نـه ؟      . ولی شما هـم همينطـور               -
 .خودتان را جدی گرفتيد 

  :پاسخ داد 

سپس نگاهی به من انداخت آه تـا مغـز          . شوم   من نمی خواستم عليه تو عصبانی               -
 :آرد و ادامه داد  استخوانم نفوذ 

پرواز آالغها یا غار غار آنها هرگز عالمت توافق . آنچه تو دیدی عالمت توافق دنيا نبود                -
 .نشانه شومی هستند آنها . نيستند 

 :پرسيدم 

 نشانه چه چيز ؟        -

  :با لحن اسرار آميزی گفت 

 .نشانه چيز فوق العاده مهمی آه به تو مربوط می شود         -



  :دون خوان فریاد زد .  باد شاخه ای را از بوته ای جدا آرد   درست زیر پای ما ، در این لحظه ،

با چشمانش بـه مـن خيـره شـد و قهقهـه خنـده را سـر        ! است این نشانه یك توافق             -
 .داد 

او خود قواعد این بازی غریب را به مرور         . به وضوح احساس می آردم آه مرا مسخره می آند           
تغيـر و رنجـش   . به خودش حق می داد بخندد ولـی مـن ایـن حـق را نداشـتم       . برقرار می آرد    

 .فجر شدم و هر چه از دهانم در آمد به او گفتم خود را آنقدر مهار آرده بودم آه باالخره من

خنده اش هم متوقف نشد و این امر موجب تشدید          . دون خوان نه جریحه دار شد و نه ناراحت          
فهميـدم آـه تحملـم تمـام     .  دانستم آه آگاهانه مرا تحقير مـی آنـد    ترس و حرمان من گردید ،     

 بـه خانـه و از آنجـا بـه لـوس آنجلـس              از جا برخاستم و به او گفتم آه می خواهم         . شده است   
 .برگردم 

  :آمرانه گفت 

 :و ادامه داد . بنشين         -

تو االن نمی توانی بروی چون هنـوز آـار مـا تمـام              . تو مثل یك پير دختر آسيب پذیری                -
 .نشده است

 خوانـدن یـك     شروع آرد به  . او تنها یك سرخ پوست پر از تحقير بود          . احساس آردم از او بيزارم      
او از یك خواننده معروف و محبوب مردم تقليد می آرد ولـی بعضـی از                . تصنيف مبتذل مكزیكی    

تصـنيف خيلـی    هجاها را می آشيد و برخی دیگر را آوتـاه مـی آـرد بطوریكـه ترانـه مبـدل بـه               
  :دون خوان گفت . نتوانستم جلوی خنده ام را بگيرم . مضحكی شده بود 

حال آنكه خواننده ای آـه آن را اجـرا آـرده       . تو به این تصنيف می خندی        می بينی ؟            -
. است یا آنان آه پول می دهند تا صدایش را بشنوند به هيچ وجه بـه آن نمـی خندنـد                      

 :پرسيدم . آنها فكر می آنند آه خيلی هم جدی است 

 منظور شما چيست ؟        -

متوجه آند آه من آالغ را جدی نگرفته بـودم بـه او   این مثال را مخصوصا انتخاب آرده بود تا مرا  
او مدعی بود .  توضيحات او مرا گيج و متحير آرد         ولی. خندیده بودم همينطور هم به این ترانه        

و بطرز آشنده ای جدی آن هم        مملو از نخوت     آه من مثل خواننده و ستایشگرانش هستم ،         
 .ای آن اهميتی قائل نمی شود در رابطه با چيز پوچی آه هيچ فرد با شعوری بر

فرا گرفتن آنچه به گياهـان مربـوط مـی    ” سپس برای یادآوری ، همه مطالبی را آه قبال در باره       
گفته بود ، تكرار آرد و اصرار ورزید آه اگر مایل هستم چيزی بياموزم بایـد عمـال بيشـتر                    “ شود  

 .نحوه رفتارم را تغيير دهم 

بطوریكه آوشش فراوانـی آـردم تـا بتـوانم بـه یادداشـت              احساس پشيمانی من افزایش یافت      
 .برداشتن ادامه دهم 

 :دون خوان به آرامی ادامه داد 

تو در خيال خودت وحشتناك مهمی ، الاقل طبق نظری          . تو خودت را جدی می گيری               -
تـو آنقـدر مهمـی آـه     . آه خودت از خـودت داری اینطـور اسـت و ایـن بایـد عـوض شـود            



تـو آنقـدر   . زه می دهی وقتی اوضـاع خـالف ميـل توسـت ، بگـذاری و بـروی         بخودت اجا 
شاید گمـان مـی   . مهمی آه بنظرت طبيعی است آه از همه جيز احساس مالل آنی             

تو ضعيفی ، تو خـود   !! مسخره است   . نه   آنی آه این نشانه یك شخصيت قویست ؟         
 .پرستی 

بعالوه به من خاطر نشـان آـرد        . ل نكرد   عليرغم اعتراض هائی آه آردم او از حرفهای خود عدو         
آه در تمام زندگی هيچ آاری را به اتمام نرسانده بـودم و دلـيلش همـين اهميـت فـوق العـاده                       

 .ایست آه همواره برای خودم قائل بوده ام 

او آـامال حـق داشـت و       .  مرا مبهوت می آرد       اطمينانی آه در وارد آوردن ضربه هایش داشت ،        
بـا لحـن پـر      . خـودم را در خطـر مـی دیـدم           .  و اضـطراب مـن مـی شـد           همين امر موجب خشم   

 :طمطراقی افزود 

مانند تاریخچـه  . خود را مهم شمردن نيز یكی از چيزهائی است آه باید رهایش آرد           -
 .شخصی 

ضـعف موقعيـت مـن آـامال آشـكار         . به هيچ وجه مایل نبودم در باره این موضوع ها صحبت آنم             
ناچـار بـودم    . و حاضر نبود بخانه برگردد و من هم راه باز گشت را نمی دانسـتم                اما ا . می شد   

 .همراه او بمانم 

هوا را استنشاق می آرد و سرش را با حرآت ضعيفی تكـان مـی      . ناگهان حرآت عجيبی آرد     
متعجـب و پرسشـگر     . بطرف من برگشـت     . درحالت آماده باش غير عادی بنظر می رسيد       . داد  

ناگهان برخاست . گوئی در جستجوی چيز بخصوصی بود . راپای مرا ورانداز آرد  س. نگاهم آرد   
حداقل یكساعت تمام این    . تقریبا می دوید    . بدنبالش راه افتادم    . و با گامهای سریع براه افتاد       
 .راه رفتن سریع را ادامه داد 

ویـدن همـه   د. سرانجام نزدیك تپه ای سنگی متوقف شد و در سایه درختچه ای چند نشست      
خيلـی شـنگول بـودم در       . تغييـر شـگفتی بـود       . نيروی مرا گرفته بود ولی حالم خيلی بهتر بود          

 :گفتم . حالی آه هنگام شروع به دویدن شدیدا خشمگين بودم 

 .من خيلی سر حال هستم . عجيب است         -

خنـدی  دون خوان دستش را پشت گوش چـپش گذاشـت ، لب           . در دوردست آالغی غار غار آرد     
 :زد و گفت 

 .این نشانه شومی بود         -

او بـه قهقهـه خندیـد و    . قلوه سنگی از باالی تپه در غلطيد و با صدائی بلند روی بوته ها افتـاد         
  :با انگشت به محل صدا اشاره آرد و گفت 

 .و این ، نشانه توافق است         -

. ت خـودم سـخن بگـویم ؟ خنـده ام گرفـت             آنگاه از من پرسيد آیا آماده هستم آه در باره اهمي          
خشمم بقدری دور دست بنظر می رسيد آه نمی دانستم چگونه موفق شـده بـود تـا آن حـد                     

 :به او گفتم . مرا عصبانی آند 

خشمگين شده بودم و حاال نمی دانم چگونـه خشـمم           . نمی دانم مرا چه می شود               -
 .ناپدید شده است 



 :پاسخ داد 

 .ی اطراف ما بی نهایت مرموز است و به آسانی اسرارش را فاش نمی آند دنيا        -

نمی فهميدم آـه آیـا مفـاهيم    . سخنانش مرا جادو می آرد ، تحریك آننده و غير قابل درك بود             
 .پنهانی در آنها وجود دارد یا فقط جمالتی پوچ هستند 

 :دون خوان ادامه داد 

دی به تپه سـنگی آـه در آنـارش نشسـته بـودیم نزدیـك                اگر بار دیگر به این صحرا آم              -
 .نشو و از آن مانند طاعون بگریز 

 چرا ؟ به چه دليل ؟        -

سخن ما در باره از دسـت دادن اهميـت          . هنگام آن نيست آه دليلش را توضيح دهم                 -
  نخـواهی   تا هنگامی آه تو معتقد باشی آـه مهمتـرین چيـز عـالم هسـتی ،                . خود بود   

مانند اسبی خواهی بود بـا چشـم بنـد ، فقـط             . توانست دنيای اطرافت را واقعا دریابی       
 . جدا از همه عالم  خودت را خواهی دید ،

 :گياه آوچكی را نشان داد و گفت . با دقت مرا نگاه آرد 

 .حاال با دوست آوچولویم صحبت خواهم آرد         -

نخسـت متوجـه آنچـه    . د با او به سخن گفتن پرداخت زانو زد و در حاليكه گياه را نوازش می آر 
. می گفت نمی شدم ، اما بعد مدتی به اسپانيولی حرف زد ، حرفهای بی سر وتهی می زد                    

 :برخاست و به من گفت 

آن چه اهميـت    . آن چه به او می گوئی مهم نيست ، حتی ميتوانی آلماتی بسازی                      -
 باید با او مثـل یـك موجـود برابـر برخـورد               .ری  دارد ، احساس عشقی است آه به او دا        

 .آنی 

توضيح داد آه هنگام چيدن گياهان هر بار باید از آنها پـوزش خواسـت و بـه آن هـا اطمينـان داد                   
بدین ترتيب گياه و انسان با هم بـی حسـاب مـی     . روزی نيز جسم ما خوراك آن ها خواهد بود          

 :آن وقت به من گفت . ز دیگری نيستند  مهم تر ا شوند و هيچكدام نه این و نه آن ،

 .به او بگو آه دیگرخودت را مهم نمی دانی . زود باش ، با این گياه آوچك حرف بزن         -

احسـاس مـی آـردم      . در مقابل گياه زانـو زدم ولـی موفـق نشـدم حتـی آلمـه ای بزبـان آورم                     
 .خنده مرا فرا گرفت اما ابدا احساس خشم نمی آردم . مضحك هستم 

 :دون خوان دستی به پشتم زد و گفت 

از این پـس بایـد بـا گياهـان          . خوبست ، تو موفق شدی به بد خلقی ات حاآم شوی                    -
بـا آن هـا حـرف       . صحبت آنی تا جائی آه هر نوع احساس اهميت را از دسـت بـدهی                

 هـا و  حـال بـرو بـاالی تپـه     . بزن تا اینكه بتوانی در حضور دیگـران هـم ایـن آـار را بكنـی                  
پرسيدم آیا می توان بی صدا با آن ها ارتباط برقرار آرد ؟ به قهقهـه                . تنهائی تمرین آن    

 :خندید آهسته دستی به سرم آشيد و پاسخ داد 



تو باید با صدای بلند و واضح با آن ها صحبت آنی ، اگر مـی خـواهی آـه بـه تـو                        ! نه          -
 .پاسخ دهند 

. در دل بـه آارهـای عجيـب و غریـب او مـی خندیـدم                 . م  بطرف محلی آه نشـان داده بـود رفـت         
پس از لختی آه بـه      . آوشيدم با گياهان صحبت آنم ولی مضحك بودن موقعيت مانع می شد             

 .نظرم آافی بود بازگشتم با اطمينان از اینكه دون خوان می داند من با آنها حرف نزده ام 

 :به من نگاه آرد اشاره آرد آه نزدش بنشينم و گفت 

مقابـل گيـاه آـوچكی     . می خواهم با دوست آوچولویم بحث آنم        . خوب مرا نگاه آن             -
زانو زد و چند دقيقه با حرارت حرف زد و خودش را تكان داد وخندید ، فكر آـردم عقلـش                     

 .را از دست داده است 

  :وقتی برخاست گفت 

مـی گویـد یـك      . وشـمزه اسـت     این گياه آوچولو مرا مامور آرد آه بتو بگویم خيلـی خ                   -
همچنين به من گفت تعداد زیـادی       . مشت از آن برای تامين سالمتی یك آدم آافيست          

محوطه ای را در شيب تپه ای دویست متر آن طرف           . هم نوع او آنطرف تر روئيده است        
  :تر نشان داد و ادامه داد 

 .برویم ببينيم چگونه است         -

او . اطمينان داشتم آه گياهان را در آنجا خواهيم یافـت           . نداخته بود   دلقك بازیش مرا به خنده ا     
 .این منطقه را آامال می شناخت و می دانست آه گياهان خوراآی و داروئی آجا می رویند 

در راه به من گفت آه باید این گياه را به خاطر بسـپارم ، زیـرا خوشـمزه اسـت و داروی بسـيار                         
 .خوبيست 

سـرش را   .  ایستاد و مرا نگریسـت        آیااین اطالعات را گياه به او داده است ؟        با ناباوری پرسيدم    
  :تكان داد و با خنده گفت 

چگونه این گيـاه آوچـك      . هوش تو ، تو را احمق تر از آن آرده آه گمان می آردم               ! آه          -
 می تواند چيزی را آه همه عمر می دانسته ام به من بياموزد ؟

 همه خواص این گياه ویژه را آامال می شناسد و گيـاه فقـط بـه او نشـان                    آن وقت شرح داد آه    
و بـه او گفتـه بـود        . داده بود آه یك گروه از آن در نقطه ای آه بطرفش می رفتيم رسته اسـت                  

 .ایرادی ندارد مرا از این اسرار آگاه آند 

نـداد و گفـت   خواستم بخنـدم ولـی مهلـتم    . هنگامی آه به شيب تپه رسيدیم گياهان را دیدم    
خنـده عصـبی مـرا فـرا        . احساس خيلی بـدی بـه مـن دسـت داد            . آه باید از آن ها تشكر آنم        

 .موفق نمی شدم خود را آرام آنم  گرفت ،

لبخند مالطفت آميزی زد و یكی از آن جمالت معمائی خود را به زبان آورد و برای اینكـه فرصـت                     
 :تكرار آرد درك مطالب را به من بدهد سه یا چهار بار آن را 

انسـان هـا بـيش از دیگـر چيزهـا ارزش ندارنـد و               . دنيای اطراف ما اسـرار آميـز اسـت                  -
هنگامی آه گياهی با ما سخاوتمند است باید از او تشكر آنيم ، اگر نـه ممكـن اسـت                    

 .نگذارد برویم 



  :د گفتم زانو زدم و با صدای بلن بطرف گياهها دویدیم ، . نگاهش پشت مرا بلرزه انداخت 

 .متشكرم         -

 .با تكان های آرام و حساب شده ای می خندید 

وضـعيت  . من عقب مانده بودم و او منتظـر مـن بـود             . یكساعت دیگر راه رفتيم و بعد بازگشتيم        
با لحن قاطعی گفت آه باید شيوه هائی را آه به من            . خم نبودند   . انگشتهایم را بررسی آرد     

و . ه رفتن با او در صحرا بكـار بـرم اگـر نـه بهتـر اسـت هيچگـاه بـازنگردم         آموخته است هنگام را 
 :افزود 

 مگر تو بچه هستی ؟. من نمی توانم دائم منتظر تو بمانم         -

چگونه ممكن بود پيرمردی مثل او بهتـر        . این نكته مرا دچار حيرت و تردید قابل مالحظه ای آرد            
ورزشكار می دانستم اما عمال او می بایست منتظر شود تا        از من راه برود ؟ من خود را قوی و           

 .من به او برسم 

انگشتانم را خم آردم و هر چقدر عجيب بنظر بياید ، در دنبال آردن او آه بسيار سریع گـام بـر                      
 . دچار هيچ زحمتی نشدم  می داشت ،

. م  مـی خروشـيد   . از راه رفتن با این پيرمـرد سـرخ پوسـت احسـاس شـعف و حـظ مـی آـردم                       
به من نگاه  . شروع به صحبت آردم و چند بار از او خواستم آه گياه پيوتل را به من نشان دهد                   

 .آرد ولی سخنی بر لب نياورد 
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 تمرگ مشاور خوبی اس

 1961 ژانویه 25چهارشنبه 

 آیا روزی شناسائی پيوتل را به من خواهيد آموخت ؟       -

 .گوئی یك دیوانه زنجيری بودم . یگر مرا ورانداز آرد پاسخی نداد و مانند بارهای د

حـرآتش  . هر بار در این مورد سخنی گفته بودم ابرو در هم آشيده و سرش را تكـان داده بـود                  
 .نه معنی تائيد داشت و نه تكذیب ، بيشتر حالت نا اميدی و ناباوری او را می رسانيد 

با سر اشاره آرد آه او را دنبال        . ن برخاست   ناگها. ما روی زمين مقابل منزلش نشسته بودیم        
 .در صحرای پر از بوته ها بطرف جنوب رفتيم . آنم 

چندین بار بـدون اینكـه بایسـتد تكـرار آـرد آـه مـن بایـد نسـبت بـه بيهـودگی اهميـت خـودم و                  
 :ناگهان بطرف من برگشت و گفت . تاریخچه شخصی خودم ، خود آگاه شوم 

 .باید هر چه زودتر ترآشان آنی   ،  آه مدتهاست می شناسیدوستانت ، آنهائی        -

پس از راه پيمـائی طـوالنی ،   . اما چيزی نگفتم  اصرارش احمقانه بود ،   . فكر آردم دیوانه است     
می خواستم بنشينم و استراحت آنم ولـی بـه مـن فرمـان داد آـه بيسـت متـر                     . توقف آردیم   

احسـاس دلشـوره و     . ته ای از گياهان صـحبت آـنم         جلوتر بروم و با صدای بلند و مفهوم با دس         
بـه او گفـتم آـه موفـق بـه سـخن             . این خواست عجيب او ورای تحمل من بود         . ناراحتی آردم   

گفت آه احساس اهميت . گفتن با گياهان نمی شوم زیرا خودم را مسخره احساس می آنم        
 .من بطرز باور نكردنی شدید است 

رفت چون اعالم آرد تا هنگـامی آـه خـود را راحـت احسـاس                بنظرم رسيد آه تصميم تازه ای گ      
. حـرف زدن بـا گياهـان بایـد خيلـی طبيعـی باشـد                . نكنم نباید بكوشم این آـار را انجـام دهـم            

 :سپس افزود 

تو می خواهی در باره گياهان مطالبی بيـاموزی امـا نمـی خـواهی هـيچ آوششـی                          -
 باالخره چه می خواهی ؟. دراین جهت بكنی 

وضيح دادم آه من اطالعات صحيحی در باره گياهـان مـی خـواهم و بـه همـين دليـل نيـز از او                         ت
خواسته ام آه راهنمای من باشد و به او پيشـنهاد آـرده ام آـه بـرای جبـران زحمـت و وقـتش         

دراین صورت خود را راحـت تـر احسـاس          . شما باید پول را بپذیرید    ” : گفتم  . مبلغی پول بپردازم    
من می تـوانم هـر سـوالی آـه بخـواهم مطـرح آـنم زیـرا شـما بـرای مـن آـار                           . “خواهيم آرد   

 در این باره چه فكر ميكنيد ؟. خواهيد آرد و در مقابل من بشما مزد خواهم داد 

 :شيشكی محكمی بست و گفت . بی اعتنا مرا نگریست 

 .این آن چيزیست آه من فكر می آنم        -

 .ا فرا گرفت از دیدن تعحب من خنده شدیدی او ر



عليـرغم  . می بایست این امر مسلم را می پذیرفتم آه بحـث آـردن بـا او بسـيار مشـكل بـود                       
مـن فكـر آـرده بـودم آـه سـن زیـادش از او                . سن اش سرشار از حيات و نيروئی شـگفت بـود            

بنظر من پيرمردها آه برای انجام هر آاری ضـعيف هسـتند و فقـط               . راهنمای خوبی می سازد     
اما او وردست شيطان بود ؛ غير قابل تحمـل     . می توانند بهترین راهنماها باشند       حرف می زنند  

دوستی آه ما را با هم آشنا آرده بود حق داشت دون خوان را یك سرخپوست پير                 . و خطرناك   
عجيب و غریب بداند و هر چند بر خالف گفته او پيرمرد مست الیعقل نبود ولی دیوانـه زنجيـری                 

 . بدتر بود وشاید از آن هم

اضطراب و شك من نسبت به او تازگی نداشت اما درست هنگامی بازگشته بود آه گمان می                 
این بار من بدون زحمـت خـودم را راضـی آـرده بـودم آـه بدیـدارش                   . آردم بر آن غالب شده ام       

آیا من هم آمی دیوانه بودم ؟ چون مصاحبتش را دوست داشتم ؟ نظر او در بـاره اینكـه                    . بروم  
 .هميت من سد بزرگی در زندگيم بوده است مرا تكان داده بود احساس ا

معذالك همه این چيزها فقط تمرین روشنفكرانه ای از طرف من بنظر می رسيد زیرا بـه محـض                   
 .بازیافتن او و آارهای عجيبش در گردابی از نگرانی فرو می رفتم و تنها آرزویم فرار بود 

در . هسـت ، مـانع از هـر نـوع تفـاهمی مـی شـود                 به او گفتم آه تفاوت شدیدی آـه بـين مـا             
 :حاليكه نگاهش به زمين دوخته شده بود گفت 

شروع بـه زمزمـه یـك    . و تو خوب می دانی آداميك  . یكی از ما دو نفر باید تغيير آند                -
چشـمانش  . تصنيف مردمی مكزیك آـرد و ناگهـان سـرش را بلنـد آـرد و مـرا نگریسـت                    

خواسـتم سـرم را برگـردانم یـا پلكهـایم را ببنـدم ولـی بـا                  . ود  مملو از آتش و خشونت ب     
 .تعجب فراوان دیدم آه نمی توانم چشم از او بردارم 

اصـرار آـرد و گفـت       . از من پرسيد در چشمانش چه دیده ام ؟ پاسخ دادم آه چيـزی ندیـده ام                  
انم آـار حساسـی بـود آـه بـه او بفهمـ            . توضيح آن چـه نگـاهش در مـن برانگيختـه الزم اسـت               

 .چشمانش فقط دلواپسی مرا تشدید آرده بود و نگاهش موجب ناراحتی من شده بود 

نگاهش صریحا موذی و تهدید آننـده نبـود    . نگاهش تغيير نكرده بود     . به این پاسخ راضی نشد      
در هـر حـال مـن دوسـت نداشـتم آـه آسـی               .  بيشتر اسـرار آميـز و دوسـت نداشـتنی بـود               ،

 .د مستقيم در چشمانم نگاه آن

  :از من پرسيد آه آیا نگاهش یك پرنده را به خاطر من نمی آورد ؟ با تعجب پرسيدم 

 !یك پرنده        -

 :به نرمی گفت . مثل طفلی زد زیر خنده و مرا از قيد نگاهش آزاد آرد 

 .بله ، یك پرنده خيلی عجيب        -

 بـا اصـرار فـوق العـاده ای اظهـار            .به من فرمان داد آه بخاطر بياورم و دوباره به من خيـره شـد                
 .آه من این نگاه را قبال دیده ام “ می داند ” آرد 

می دانستم آه هر بار دهان می گشاید برای این اسـت آـه ميـل                . پيرمرد مرا بر می انگيخت      
بجـای اینكـه عصـبانی    . نگاه خصـمانه ای بـه او انـداختم         . حقيقی مرا به صداقت به بازی گيرد        

با آف دست به رانهایش می زد و آنچنان فریاد می آشيد آه گوئی . فجر شد شود از خنده من
باالخره آرامش خود را بازیافت و گفت بسيار مهم است آه مـن   . بر اسبی چموش سوار است      

 :گفت . با عمل او مبارزه نكنم و این پرنده غریب را بخاطر بياورم 



 !بچشمان من نگاه آن        -

 آميخته به چيزی آه احساس می آردم قبال دیده ام ولی نمی توانسـتم               نيروی فوق العاده ای   
مـدتی اندیشـيدم و ناگهـان دریـافتم ؛ ایـن      . توضيح بدهم چيسـت ، از چشـمانش سـاطع بـود       

چشمان او و یا چهره او نبود آه مرا بياد چيزی می انداخت ، این گستاخی سـرد نگـاهش بـود            
ت در لحظـه ای آـه ایـن را فهميـدم او داشـت از                درسـ . آه نگـاه شـاهين را بخـاطرم مـی آورد            

فكـر آـردم بـه جـای او یـك           . گوشه چشم به من نگاه می آرد ، دچار آشفتگی شدیدی شدم             
 .تصویر آنی بود و من از شدت اضطراب توجه زیادی به آن نكردم . شاهين واقعی را دیده ام 

 را بجـای سـر او دیـده    بالحن پریشانی اعتراف آردم آه در یك چشم بـر هـم زدن سـر شـاهين       
 .قهقهه خنده را سر داد . بودم 

وقتی بچه بودم با تائيد و تشویق پدر بـزرگم آن هـا را              . من نگاه عقاب ها را خوب می شناختم         
. او مرغداری می آرد و عقاب ها را دشـمن شخصـی خـود تلقـی مـی آـرد                     . شكار می آردم    

تا آن لحظـه فرامـوش      .  بود    “درستی  ”  خيلی   شكار آنها از نظر پدر بزرگ نه تنها مفيد بلكه آار          
این خـاطره آنچنـان عقـب       . آرده بودم آه سالهای متمادی نگاه گستاخ آنها مرا دنبال آرده بود             

 .رانده در ضميرم بود آه گوئی گم شده بود 

 :شروع به صحبت آردم 

 .من در گذشته شاهين ها را شكار می آردم        -

 :خيلی طبيعی گفت 

 .می دانم        -

. لحن آامال مطمئن او مرا به خنده انداخت و بنظرم رسيد آه بـا آدم نـابخردی سـر و آـار دارم                        
 .حالم را بهم می زد . داشت ادعا می آرد آه اهميت شكار شاهين را برای من ، می داند 

 :با آنجكاوی صادقانه ای پرسيد 

 چرا به این شدت خشمگين شدی ؟

به من گفـت او را نگـاه        . روش هميشگی اش باز پرسی را دنبال آرد         طبق  . نمی دانستم چرا    
 مرا بـه یـاد چـه چيـزی مـی انـدازد ؟ نپـذیرفتم و بـا                     “پرنده شگفت   ” آنم و به او بگویم آه این        

اما فورا نياز غير قابل مقاومتی در من بيدار شـد           . تحقير گفتم آه هيچ حرفی برای گفتن ندارم         
 بجای پاسخ بـه پرسشـم    داند آه من شاهين شكار می آرده ام ؟   آه از او بپرسم چگونه می       

بعقيده او من مردك خشنی بودم آه به آوچكترین بهانه ای آماده حمله می              . از من انتقاد آرد     
. من فكر می آردم آدمی خوش مشـرب ، راحـت و معاشـرتی هسـتم                 . اعتراض آردم   . شدم  

 . بينی اش مسئول خشم من بود این او بود آه با حرفها و حرآات غير قابل پيش

  چرا خشم ؟       -

دوبـاره از مـن خواسـت بـه         . من هـيچ دليلـی نداشـتم عليـه او خشـمگين باشـم               . بخود آمدم   
ایـن بـار بـه جـای پرنـده        . چشمانش بنگرم و چيزی در باره این شاهين عجيب برایش نقل آنم             

پلكهـایش  . و غمی وجودم را فرا گرفت این موضوع مرا متاثر آرد . لغت شاهين را بكار برده بود     
 :با لحن نمایشی گفت . را به هم نزدیك آرد بطوریكه فقط شكاف باریكی باز ماند 



گوئی واقعـا  . سه بار این جمله را تكرار آرد    . من یك شاهين خيلی عجيب می بينم               -
 .شاهين روبروی او بود 

  بخاطر نمی آوری ؟       -

 . بيدار نشد هيچ خاطره ای در من

 :پرسيدم 

 آخر چه چيز غریبی در این شاهين هست ؟       -

  :پاسخ داد 

 .این تو هستی آه باید بگوئی        -

 :گفت . چگونه می توانستم پاسخش را بدهم . هيچ نمی دانستم از چه حرف می زند 

 .با من مبارزه نكن ، با سستی خودت مبارزه آن و به خاطر بياور        -

ولی حتی بذهنم خطور نكرد آه خـاطره        . ز صميم قلب می خواستم بدانم مقصودش چيست         ا
 .ای را در گذشته خودم جستجو آنم 

 :انگار می خواست مرا راهنمائی آند چون گفت 

 .روزی تو تعداد زیادی پرنده دیدی        -

ها پرنـده شـكار     برایش توضيح دادم آه من دوران آودآی را در یـك مزرعـه گذرانـده بـودم و صـد                   
پاسخ داد در این صورت نباید برایت مشكل باشد پرنده های عجيبـی را آـه شـكار                  . آرده بودم   

 .می آردی بخاطر بياوری 

گــوئی آخــرین . در نگــاهش آــه روی چهــره مــن ثابــت مانــده بــود پرسشــی خوانــده مــی شــد 
 :گفتم . راهنمائی را هم آرده است 

ام آه غير ممكن است چيـز بخصوصـی در خـاطرم مانـده              من آنقدر پرنده شكار آرده             -
 .باشد 

  :زیر لب گفت 

دوباره آوشيدم آه مقصـود     . این پرنده یك شاهين بود      . این پرنده خيلی شگفت بود             -
 آیا مرا مسخره می آرد ؟ آیا جدی بود ؟. او را درك آنم 

لفـت بـا بـازی او بيهـوده بـود پـس             مخا. دوباره اصرار آرد آه بخاطر بياورم       . مدت زیادی گذشت    
 :پرسيدم . بهتر بود آن را می پذیرفتم 

 آیا به شاهينی آه شكار آرده ام مربوط می شود ؟       -

 :با چشمان بسته زمزمه آرد 



 آری       -

 پس در دوران آودآی من بوده است ؟       -

 .بله        -

 .ينيد ولی شما می گوئيد آه این شاهين را می ب       -

  :گفت 

 .بله ، من او را می بينم        -

 :پرسيدم 

 می خواهيد با من چكار آنيد ؟       -

 .می خواهم بخاطرت بياورم        -

 لعنت بر شيطان ، چه چيز را بخاطر بياورم ؟       -

 !یك شاهين تيز پر را ، سریع مثل برق        -

احساس آردم قلـبم دارد مـی       . گاه می آرد گفت     این جمله را در حاليكه مستقيم بچشمانم ن       
 .ایستد 

 .حاال به من نگاه آن        -

خاطره ی بی نظيری در . صدایش از دور دست بگوش می رسيد . اما من گوش بحرفش ندادم    
 !شاهين سفيد . من زنده شده بود 

نها بطور مرتب آ. مرغهای سفيدش را .  آغاز شد آه پدر بزرگم مرغهایش را شمرد  ماجرا روزی
او مراقبت شـدیدی بعمـل آورد و پـس از مـدتها آمـين آـردن پـی                   . و مشكوآی گم می شدند      

. گيرانه ، پرنده سفيد عظيم الجثه ای را دیـد آـه مـرغ آـوچكی را در چنگـال هـایش مـی بـرد                           
از ميـان درختـان آمـد ، مـرغ را     . پرنده سریعی بود و بنظـر مـی رسـيد راهـش را مـی شناسـد             

از راهی بين دو شاخه درخت گریخت و بقدری سریع آه پدر بزرگ بزحمت توانسـت                برداشت و   
. ولی من او را با نگاه دنبال آردم و بدون هيچ تردیدی فهميدم آه یك شـاهين بـود             . او را ببيند    

 .پدر بزرگ گفت آه در این صورت باید یك شاهين سفيد باشد 

 دوبـار نزدیـك بـود او را شـكار آـنم ولـی هـر بـار                   .ما مبارزه عليه این شاهين زال را آغاز آـردیم           
مـی بایسـت پرنـده      . خيلی سریع تر از من بود       . طعمه اش را رها آرد و موفق به گریختن شد           

 .باهوشی باشد چون دیگر هرگز بازنگشت 

دو مـاه تمـام     . اگر پدر بزرگ مرا به شكار او تحریك نمی آرد بی شك او را فراموش مـی آـردم                    
باین طریق همه عـادت هـایش   .  ای آه مزرعه ما قرار داشت ، او را دنبال آردم         همه جا در دره   

معـذالك هـر بـار حضـور        . را می شناختم و تقریبا بطور حسی مسير پروازش را حدس می زدم              
در هر برخورد ، می توانستم بخـود ببـالم آـه     . ناگهانی یا سرعت پروازش مرا غافلگير می آرد         

 . طعمه اش نموده ام اما هرگز موفق نشدم او را بچنگ آورم او را وادار به رها آردن



همـه روز او را دنبـال آـرده         . در این دو ماه تعقيب عجيب ، فقط یكبار واقعـا بـه او نزدیـك شـدم                   
ناگهــان جيــغ . بــرای اســتراحت زیــر درخــت اوآاليپتوســی دراز آشــيدم و بخــواب رفــتم  . بــودم 

تعقيـب پایـان    . روی شـاخه ای در بـاالی درخـت دیـدم            پرنده سفيدی را    . شاهين مرا بيدار آرد     
تير اندازی از جائی آه مـن بـودم دشـوار بـود ، چـون بـه پشـت            . شاهين سفيد بود    . یافته بود   

از فرصت استفاده آـردم و تفـنگم را         . بادی برخاست   . خوابيده بودم و پرنده پشتش به من بود         
. ولی او بی حرآت ماند      .  بگرداند یا بپرد   می خواستم منتظر لحظه ای شوم آه رو       . بلند آردم   

برای اینكه زاویه تيراندازی بهتری داشته باشم می بایست جابجا می شدم ، ولی با توجه بـه                  
خيلـی  . همين آـار را آـردم       . سرعت پرنده بهتر بود حرآت نكنم و منتظر لحظه مناسب باشم            

شاید این انتظار طوالنی روی مـن اثـر   .  نمی دانم  چه اتفاقی افتاد ؟  . خيلی زیاد   . طول آشيد   
 بدون   شاید انزوای محل ، یا تنها بودن با آن پرنده ، به هر حال در لحظه ای پشتم لرزید ،                   . آرد  

. دیگر برایم مهم نبود آه بدانم آیا شاهين پریده است یا نه             . اندیشيدن برخاستم و براه افتادم      
 .او را نگاه نكردم 

معذالك تيـر انـدازی نكـردن بـه ایـن پرنـده آـار               . ميتی قائل نشده بودم     هرگز برای این واقعه اه    
در مزرعـه پـدر بـزرگ ، شـكار          . من دهها شاهين شـكار آـرده بـودم          . عجيبی از سوی من بود      

 .پرندگان یا هر حيوان دیگر ، آاری عادی بود 

 :پرسيدم . دون خوان در مدتی آه داستان را تعریف می آردم دقيق گوش می آرد 

 شما از آجا داستان شاهين سفيد را می دانستيد ؟       -

 .او را دیدم        -

  آجا ؟       -

 .همين جا ، جلوی تو        -

 :حوصله بحث آردن نداشتم فقط پرسيدم 

 دون خوان این چيزها چه معنائی دارد ؟       -

 :پاسخ داد 

كشتن او تنها آـار و بهتـرین آـاری آـه            پرنده ای از این قبيل یك نشانه بوده است و ن                 -
 .می شد بكنی 

 :با لحن مرموزی افزود 

ما هميشه با لرزشی در پشـت خـود حضـور او را    .  مرگ تو یك اخطار آوچك به تو داده است          -
 .احساس می آنيم

 :با حالت عصبی گفتم 

 راجع به چی صحبت می آنيد ؟       -

 .آرد اظهارات وحشتناك او اعصاب مرا خراب می 

 :گفت 



تـو بلـدی انتظـار      . تو خيلـی از آنهـا را آشـته ای           . تو پرنده ها را خوب می شناسی               -
 .این را می بينم . این را می دانم . ساعتها انتظار آشيده ای . بكشی

فكر آردم آنچـه بـيش از همـه نـاراحتم ميكنـد اطمينـان دائمـی        . دچار آشفتگی شدیدی شدم   
 اصـال نمـی    انه اش را ، وقتـی در بـاره زنـدگی مـن صـحبت مـی آـرد ،          اطمينان متعصب . اوست  

مخصوصا وقتی در باره جنبه هائی از زندگيم بود آه خـودم زیـاد اطمينـان      . توانستم تحمل آنم    
این موضوع بقدری حواسم را بخود مشغول آرده بود آه متوجه نشدم بطرف من خم . نداشتم 

از من خواست بدون شـتاب  . تكرار آرد .  نفهميدم   چيزی در گوشم زمزمه آرد آه     . شده است   
افزود آه مـرگ مـن آنجاسـت و مـرا          . سرم را بگردانم و قطعه سنگی را در طرف چپم نگاه آنم             

. اگر می توانستم به عالمت او سـر برگـردانم شـاید مـی توانسـتم مـرگم را ببيـنم                      . می نگرد   
 به آوتـاهی بـرق حرآـت چيـزی را           سرم را چرخاندم و بنظرم رسيد در لحظه ای        . چشمكی زد   

انقباض غير ارادی ، عضالت شـكمم را        . لرزشی تمام بدنم را تكان داد       . روی تخته سنگ دیدم     
لحظـه ای بعـد آرامـش خـود را بـاز       . در هم پيچاند و گوئی تخليه برق از سراسر بدنم عبور آرد             

یع سر ، موجـب دیـدن    برای خودم توجيه آردم آه حتما خطای باصره بدليل چرخش سر          . یافتم  
 .چيزی روی تخته سنگ شده است 

 :دون خوان خيلی جدی گفت 

او هميشـه در طـرف چـپ مـا بـه فاصـله یـك بـازوی              . مرگ همـراه جـاودانی ماسـت               -
هنگامی آه تو شاهين را نگاه می آردی ، مرگ تو ترا می نگریست              . گشاده قرار دارد    

. اال لرزشی در بدنت احسـاس آـردی         درست مثل ح  . سپس در گوشت زمزمه ای آرد       
او ترا نظاره می آند و تا زمانی آه تـو را لمـس نكـرده اسـت همـواره همينطـور خواهـد                    

نتيجـه آنـی    . آن وقت دستش را دراز آرد و با زبانش محكـم بـه سـق دهـانش زد                   . بود  
 :دون خوان ادامه داد . تهوع شدیدی به من دست داد . بود 

. تی آه نخجير را دنبال می آـرد و صـبورانه انتظـار مـی آشـيد      تو همان پسری هس          -
همانطور آه تـو در   تو خوب ميدانی آه او آنجا ، سمت چپ توست ، . درست مثل مرگ  

 .سمت چپ شاهين سفيد بودی 

آلماتش با قدرت عجيبی آه داشت مرا در وحشت مهار نشـدنی فـرو بـرد ، هـيج دفـاعی جـز                       
  .نوشتن هر آنچه می گفت نداشتم

 :گفت 

چگونــه مــی تــوانيم خــود را ایــن همــه مهــم بــدانيم ، هنگــامی آــه مــرگ در تعقيــب         -
 .ماست 

این را می دانستم ، وانگهی من حتی نمـی توانسـتم آلمـه              . پرسش او پاسخی نمی طلبيد      
  :ادامه داد . حالتی تازه مرا فرا گرفته بود . ای بر زبان بياورم 

نی ، آافيست فقـط بسـمت چـپ خـودت برگـردی و بـا مـرگ             وقتی بی صبری می آ           -
هرچه آه بی ارزش و مبتذل است در لحظه ای آه مرگ بطرف تـو مـی             . مشورت آنی   

یا وقتی او را در یك چشم بهم زدن می بينی ، یا هنگامی آه               فراموش می شود ،     آید ، 
  .فقط احساس می آنی این همراه نزد توست و بدون وقفه ترا زیر نظر دارد

دوباره بطرف من خم شد و آهسته گفت آه اگر به عالمت او سر برگردانم مرگم را یكبـار دیگـر                     
 .می توانم ببينم 



بسرعت گفتم آـه هـر چـه او         . با چشمانش عالمت آوتاهی داد اما من جرات نكردم نگاه آنم            
ده خنـ . می گوید باور مـی آـنم و لزومـی نـدارد ایـن همـه اصـرار آنـد زیـرا وحشـتزده هسـتم                           

 :گفت . شدیدی از اعماق وجودش برآمد و او را فرا گرفت 

 !تو پر از آثافت هستی        -

 :بعد افزود 

 و در مـورد تـو   –هر بـار فكـر ميكنـی     .  مرگ تنها مشاور با ارزشی است آه ما داریم               -
 روبراه نيسـت و تـو در خطـر نـابودی هسـتی ، بطـرف                آه هيچ چيز   –این دائمی است    

و آن و از او بپرس آه آیا حق با توست یا نه ؟ مرگ به تو خواهد گفت آه اشتباه    مرگ ر 
مـن  : می آنی و هيچ چيز مهم نيست مگر تماس او با تو و سپس مرگت خواهد افزود                  

 .هنوز به تو دست نزده ام 

افكـارم خيلـی    . امـا پاسـخی نيامـد       . بنظر می رسيد منتظر پاسـخ اسـت         . سرش را تكان داد     
در مقایسه با مرگ ، ناراحت بودن از حضـور  . او ضربه شدیدی به غرور من زده بود . ود آشفته ب 

 .دون خوان ، حقارت هولناآی از جانب من بود 

. اوضـاع بـر وفـق مـرادش پـيش مـی رفـت        . احساس آردم آه تغييرحال مـرا درك آـرده اسـت            
 .لبخندی زد و به زمزمه یك تصنيف مكزیكی پرداخت 

 :نی گفت پس از سكوت طوال

یكی از مـا دو نفـر بایـد بيـاموزد آـه      . بله یكی از ما دو نفر باید تغيير آند و خيلی زود              -
یكــی از مـا بایــد از مــرگ ،  . مـرگ شــكارچی اسـت و هميشــه در سـمت چــپ اوسـت     

راهنمائی و مشورت بخواهـد و همـه آوتـه نظریهـای معمـول انسـانهائی را آـه طـوری                     
 . به دور افكند  رگز مرگ آنها را لمس نخواهد آرد ،زندگی می آنند آه گوئی ه

در بـاره   . سپس براه افتادیم و چندین ساعت در صـحرا راه رفتـيم             . ساعتی در سكوت گذشت     
درواقع او باعث شده بود احساسـی       . دليل این گشت و گذار از او نپرسيدم ، اهميتی نداشت            

لذت ساده گردش بـدون     : اموشم شده بود    چيزی آه آامال فر   . را آه در آودآی داشتم بازیابم       
 .هيچ هدف روشنفكرانه 

 :به او گفتم 

خيلی دلم می خواست یكبار دیگر نگـاهی بـه آنچـه روی تختـه سـنگ دیـده بـودم ،                             -
 .بياندازم 

 :با مختصر تمسخری در صدا گفت 

 در باره مرگت حرف می زنی ، اینطور نيست ؟       -

 :اما باالخره گفتم .  لغت را بكار ببرم چند لحظه جرات نكردم این

 .بله بگذار مرگم را یكبار دیگر هم ببينم        -

 .تو خيلی محكمی . حاال نه        -



 معذرت می خواهم چه گفتيد ؟       -

شروع به خندیدن آرد و به دليل ناشناخته ای خنده اش حالت پرخاشگرانه و بی معنـی را آـه                   
ایـن خنـده بـا آنهـای دیگـر هـيچ            . ید من می شد ، از دسـت داده بـود            قبال باعث عصبانيت شد   

 نه شدت و نه نوع آن ، چيزی آه تغيير آـرده بـود روحيـه مـن                    نه از نظر صدا ،    . تفاوتی نداشت   
. مساله نزدیك بودن مرگ ، ترس ها و دلواپسـی هـای مـرا پـوچ و بيهـوده جلـوه مـی داد             . بود  

 :پيشنهاد آردم 

 . با گياهان صحبت آنم پس بگذار       -

 :قهقهه خنده را سر داد و گفت 

. آرام باش . تو از یك قطب افراطی به قطب افراطی دیگر می روی      .  حاال زیاد مصمم هستی      -
و بـرای آن آـار      . با گياهان حرف زدن فقط برای فهميدن اسرار آنهاست ، اگر نـه بيهـوده اسـت                  

از طرفی لزومی نـدارد     . وبت را برای آینده نگهدار      تصميم های خ  . هم نياز به توجه شدید داری       
 .آافيست فقط حضورش را در اطرافت احساس آنی . مرگت را ببينی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش پنجم

 مسئوليت آامل اعمال خود را پذیرفتن

 1961 آوریل 11سه شنبه 

 .روز یكشنبه نهم آوریل صبح زود به خانه دون خوان رسيدم 

 . دیدن شما خيلی خوشحالم صبح بخير دون خوان ، از       -

در حالی آه ماشين را جابجا مـی آـردم بـه اسـتقبالم آمـده             . مرا نگریست و خنده زیبائی آرد       
 .  خوراآی هائی را آه برایش برده بودم پياده آنم  بود و در ماشين را نگه داشته بود تا من

با علم آامـل بـه آنچـه      اولين باری بود آه     . آهسته بطرف خانه اش رفتيم و نزدیك در نشستيم          
قبـل از بازگشـت نـزد او سـه مـاه بـا بـی صـبری انتظـار          . می خواستم ، به نـزدش رفتـه بـودم         

گوئی یك بمب ساعتی در سرم منفجر شده بـود و ناگهـان یـك چيـز متعـالی را                    . آشيده بودم   
م آـرده   برای نخستين بار در زندگی فوق العاده صبور و بی نهایت موثر اقـدا             : بخاطر آورده بودم    

 .بودم 

قبل از اینكه دون خوان دهان باز آند ، پرسشی را آه سه ماه تمام پریشانم آـرده بـود مطـرح                       
چگونه می شد آه او از وجود ایـن پرنـده           . خاطره این شاهين سفيد مرا عاجز آرده بود         . آردم  

  ؟ خبر داشته باشد حال آنكه من او را فراموش آرده بودم

 .از او خواستم آه آنجكاوی مرا ارضاء آند . خ نداد دون خوان خندید اما پاس

 :با اطمينان هميشگی اش گفت 

تو فقط . هر آسی می تواند بتو بگوید آه آمی عجيب هستی . چيز مهمی نيست        -
 .همين . آمی آرخ هستی 

بـرای اینكـه بـه      . احساس آردم باز دارد مرا در موقعيتی قرار می دهد آه هـيچ دوسـت نـدارم                  
 :وقعيت حاآم شوم پرسيدم م

 می توانم مرگم را ببينم ؟       -

 :خندان گفت 

 .او اینجا با ماست . مسلم است        -

 شما از آجا می دانيد ؟       -

 .من مرد پيری هستم و با گذشت زمان ، انسان خيلی چيزها می آموزد        -

 :گفتم 

شـما چگونـه   . آنان هرگز این را نياموختـه انـد   اما من آدمهای پير زیاد می شناسم و                -
 این را آموختيد ؟



 :دون خوان پاسخ داد 

خوب ، می شود گفت آه خيلی چيزها می دانم زیرا تاریخچه شخصی نـدارم ، زیـرا                         -
خودم را از هيچ چيز دیگر مهم تر نمـی دانـم و زیـرا ، مـرگ مـن اینجـا بـا مـن نشسـته                             

 و انگشـتانش را بحـالتی تكـان داد آـه گـوئی چيـزی را                 دست چپش را دراز آرد    . است  
 .نوازش می آند 

باز هم این پيرمرد شرور می خواست ضـربه ای بـه            . دانستم مرا به آجا می آشاند       . خندیدم  
علم به اینكه در گذشته از صبر       . ولی از او نرنجيدم     . من وارد آند ، شاید در باره اهميت خودم          

ه ام مرا سرشار از مستی آنچنـان عجيـب و لطيفـی مـی آـرد آـه                   قابل تحسينی برخوردار بود   
همه حساسيت های عصبی و خصمانه ام نسبت بـه دون خـوان از بـين رفتـه بـود و احسـاس                       

 .حيرت بی پایانی در برابر حرآات او جایگزین آنها شده بود 

 :پرسيدم 

 شما واقعا آی هستيد ؟       -

یعنـی  . ود و مثل یك پرنده پلكهـایش را بـه هـم زد              چشمانش را فوق العاده گش    . غافلگير شد   
پلكهایش را بست تا حدی آه فقط یك شكاف باریك باقی مانـد و سـپس پلكهـا را پـائين آورد و                        

او به راحتی یك آـودك  .از جا پریدم و عقب رفتم .  بدون اینكه نگاهش تغيير آند  دوباره باال برد ،   
 : ادب گفت خود را به قهقهه خنده سپرد ، و با نهایت

 .برای تو ، من خوان ماتوس هستم و در خدمت حاضرم        -

 :نتوانستم از پرسش دیگری آه داشتم صرفنظر آنم 

 اولين بار آه شما را دیدم با من چه آردید ؟       -

 .منظور من نگاه غافلگير آننده او بود آه مرا تحت تسلط درآورده بود 

 :با لحن آامال معصومانه ای گفت 

 . هيچ آاری نكردم  من ؟       -

نگـاهش بقـدری بـرایم    . برایش احساسی را آه آن موقع به من دسـت داده بـود تعریـف آـردم            
 .آنقدر خندید آه اشكهایش سرازیر شد . عجيب بود آه توانائی سخن گفتن نداشتم 

رآـات   در حاليكـه او بـا ح   بنظرم می رسيد آه من جدی و دقيق هسـتم ،    . دوباره عاصی شدم    
بـی شـك متوجـه تغييـر حالـت مـن شـد چـون                .  داشت    “ سرخپوستی    ”خشنش رفتار خيلی    

 .ناگهان خنده اش را قطع آرد 

مـن دارم  : پس از تردیدهای طوالنی به او اعتراف آردم آه خنده اش مرا خيلـی آزار مـی دهـد        
 .جدا می آوشم بفهمم چه به سرم آمده است 

 :در پاسخ گفت 

 .هميدنی وجود ندارد هيچ چيز ف       -



همه آارهائی را آه از اولين برخورد ما با هم انجام داده بود و بنظرم غيـر عـادی رسـيده بـود ،                        
از نگاه اسرار آميزش تا شاهين سفيد و آن شـبح روی تختـه سـنگ آـه ادعـا                    . برایش شمردم   

 .می آرد مرگ من است 

 چرا این آارها را با من می آنيد ؟       -

تنهـا مـی خواسـتم بـدانم چـرا بخصـوص مـن را        . حالت پرخاشگری وجـود نداشـت   در لحن من    
 .انتخاب آرده بود 

 :با لحن نيشداری گفت 

 .تو از من خواستی آه هر چه در باره گياهان می دانم به تو بياموزم        -

 :گفتم . انگار مرا مسخره می آرد 

 .دارد اما هيچكدام از این چيزها ربطی به گياهان ن       -

 .پاسخ داد آه اینگونه مطالعات وقت زیادی می گيرد 

مطمئن بودم آه این طور است و از حماقت تصميم هـائی آـه گرفتـه                . بحث با او بی فایده بود       
قبل از آمدن تصميم گرفته بودم دیگر هرگز خونسـردیم را از دسـت نـدهم و                 . بودم تعجب آردم    

بـا مـن مخالفـت مـی آـرد شـدیدا بـر آشـفته مـی                  در حاليكه به محض اینكه      . عصبانی نشوم   
 .و این آه نمی توانستم واآنش دیگری داشته باشم مرا خشمگين تر می آرد . شدم 

 :ناگهان گفت 

او به فاصله یـك ذرعـی توسـت ، و هـر لحظـه ممكـن اسـت تـرا         . به مرگت بياندیش          -
هـيچ  . تاریك وقت نداری    بنابر این تو برای این آج خلقی ها و اندیشه های            . لمس آند   

 .یك از ما برای این قبيل چيزها وقت ندارد 

 :و افزود 

و دیـدم   “ دیدم  ” تو می خواهی بدانی آه در اولين مالقات با تو چه آردم ؟ من تو را                        -
 .ولی تو واقعا دروغ نمی گفتی . آه فكر می آنی داری دروغ می گوئی 

گفت آه به همـين دليـل دوسـت نـدارد        . ش می آند    اعتراف آردم توضيحاتش بيشتر مرا مشو     
بعالوه توضيحات به هيچ دردی نمی خورد زیرا فقط عمل مهم است و             . اعمالش را توضيح دهد     

 .بجای سخن گفتن باید عمل آرد 

براحتــی . بقچــه ای زیــر ســرش گذاشــت و دراز آشــيد   یــك حصــير آورد و روی زمــين گســترد ،
ن مایلم واقعا مطالبی در باره گياهان بيـاموزم ، یـك آـار دیگـر     مستقر شد و اعالم آرد آه اگر م 

 .هم باید بكنم 

 .و گوئی برای اینكه مطالبش را خوب درك و هضم آنم به آرامی آغاز سخن آرد 

هنگامی آه تو را دیدم ، پی بردم آه آن چه در تو روبراه نيست و هنوز هم نيسـت ،                            -
در . يت آن چـه را آـه انجـام مـی دهـی بپـذیری                این است آه تو دوست نداری مسـئول       



ایستگاه اتوبوس وقتی آه آن مزخرفات را به من تحویل می دادی خـوب مـی دانسـتی                  
 آه داری دروغ می گوئی ، پس چرا گفتی ؟

 .به او یاد آوری آردم آه هدف من یافتن یك مطلع آننده درجه یك بوده است 

 :ادامه داد . اخت لبخندی زد و به زمزمه یك آهنگ مكزیكی پرد

وقتی انسان تصميم می گيرد آاری را انجام دهد بایـد بـا تمـام وجـود آن را بپـذیرد و                             -
آاری آه انسان مـی آنـد       . انجام دهد و مسئوليت تام و تمام آن چه را می آند بپذیرد              

 مهم نيست ، اول باید بداند چرا آن آار را می آنـد و آن وقـت بایـد هـر چـه را آـه بـرای                           
 .انجام آن الزم است ، بدون آوچكترین تردید و آمترین پشيمانی بپذیرد 

در واقـع   . بـاالخره عقيـده ای ابـراز آـردم          . مرا دقيقا نگاه می آـرد ، نمـی دانسـتم چـه بگـویم                
 :اعتراض آردم 

 .مطلقا محال است . این غير ممكن است        -

 :پرسيد 

 چرا ؟       -

 :پاسخ دادم 

است همه تصور آنند آه این آار را می آنند ، اما این یك ایـده آل اسـت و در                     ممكن         -
 .عمل هيچ راهی وجود ندارد آه بتوان از تردید و پشيمانی پرهيز آرد 

 :با اطمينانی آه خاص خودش بود گفت 

برای . من هيچ شك و پشيمانی ندارم       . مثال مرا در نظر بگير      . مسلما راهی هست           -
. تصميمی می گيرم و تمامی مسئوليت آن را بعهده مـی گيـرم                 آه می آنم ،    هر آاری 

 ممكـن    مثال بردن تو به راه پيمائی در صـحرا ،         ساده ترین آارهائی آه انجام می دهم ،       
بنـابر ایـن نـه فرصـت شـك      .  مرگ دنبال مـن اسـت     است مرگ مرا در بر داشته باشد ،       

 بخاطر بردن تو به صحرا بميرم ، پس خـواهم  اگر قرار باشد. دارم و نه فرصت پشيمانی  
تو بر عكس ، احساس می آنی جاودانه هستی و تصميمات یك موجـود جـاودان                . مرد  

دوسـت  . موجب پشيمانی گردد و یا مورد شك و تردیـد قـرار گيـرد               . می تواند لغو شود     
فقط . من ، در دنيائی آه مرگ شكارچی آن است ، فرصتی برای تاسف و شك نيست             

 .رای تصميم گرفتن وقت هست ب

صادقانه به او گفتم آه بنظر من همه این مطالب در یك دنيای غير واقعی ممكـن اسـت انجـام                     
پذیرد آن هم در صورتی آه رفتاری ایده آل داشته باشيم و خود مستبدانه آن رفتار را تنها رفتـار      

 .درست اعالم آنيم 

قل سالم در بدن سالم برای من موعظه مـی آـرد و   او دائم در باره ع. از پدرم برایش مثال زدم     
. می گفت پسران جوان باید با آار سخت و ورزش هـای سـنگين ، بـدن خـود را نيرومنـد آننـد                         

وقتی من هشت سال داشتم او فقط بيست و هفت سال داشت و تابستان ها از شهری آـه                   
او بـا مـا بـود بـرای مـن           یك مـاهی آـه      . در آن جا تدریس می آرد به مزرعه پدر بزرگم می آمد             

فكر ميكردم این مثـال بـه حـرف مـا ارتبـاط             . برای روشن آردن منظورم مثالی زدم       . آابوس بود   
پدرم به محض اینكه از راه می رسـيد اصـرار مـی آـرد آـه بـا هـم بـه یـك راه پيمـائی                            . داشت  



برنامـه سـاعت    . طوالنی برویم و در طی آن برنامه روزانه ما را در مدت اقامتش تعيين می آرد                 
می بایست ساعت زنگدار را روی پنج و نيم آوك می آردیم            . شش صبح با شنا آغاز می شد        

 .تا سر ساعت شش در آب باشيم 

هر روز صبح پدرم ساعت شش از تخت پائين می جست ، عينكش را بچشمش می زد و می                   
 :م مانده است آن چه با خودش می گفت در خاطر. رفت از پنجره وضع هوا را نگاه می آرد 

! باشـه   . خوب مـن مـی روم پـنج دقيقـه دراز بكشـم              . یك آمی ابری است     ... هوم         -
 .فقط وقت یك خميازه آشيدن برای اینكه آامال بيدار شوم . فقط پنج دقيقه نه بيشتر 

 .و هر بار بدون استثنا تا ساعت ده و گاهی تا ظهر می خوابيد 

ود آه او حاضر نبود تصميمات قالبی خود را رها آند و هـر روز               آن چه مرا عصبانی می آرد این ب       
صبح این مراسم تكرار می شـد تـا اینكـه بـاالخره یـك شـب مـن از آـوك آـردن سـاعت زنگـدار                        

 .خودداری آردم و پدرم شدیدا آزرده شد 

 :دون خوان گفت 

 تخـتش  تصميمات او جنبه غير واقعی نداشته است او فقـط نمـی دانسـته چگونـه از               -
 .بيرون بياید 

 .در هر صورت من هميشه نسبت به این تصميمات غير واقعی بدبين هستم        -

 :با لبخند حيله گرانه ای پرسيد 

  یك تصميم حقيقی بنظر تو چيست ؟       -

 سـاعت سـه بعـد از     اینكه پدرم باین نتيجه می رسيد آه بجای ساعت شش صبح ،           -
 .ظهر شنا آند 

 :جدی گفت خيلی 

 .تصميمات تو توهين به مقام انسان است        -

. آرام شده بودم    . سكوت ما مدت زیادی بطول انجاميد       . بنظرم رسيد آه غمی در صدایش بود        
 .به پدرم فكر می آردم 

 :باالخره گفت 

 ملتفت نيستی ؟. او نمی خواست ساعت سه بعد از ظهر شنا آند        -

بـا دنيـائی از     . به او پاسخ دادم آه پدر مـن مـرد ضـعيفی بـوده اسـت                 . ند  صدایش مرا از جا پرا    
 .بجای حرف زدن فریاد می زدم . اعمال آامل آه هرگز انجام نمی شدند 

دون خوان ساآت ماند ، سرش را تكان می داد مانند هر بار آه به پدرم می اندیشيدم غم مرا                    
 :پرسيد . فرا گرفته بود 

 ی آه از او قوی تر بودی ؟ این طور نيست ؟تو فكر می آن       -



سـخن    جواب مثبت دادم و در باره پریشانی های عاطفی آـه پـدرم در مـن موجـب شـده بـود ،                      
 .گفتم 

 :حرف مرا قطع آرد و پرسيد 

 بدجنس بود ؟ آیا پدرت به تو بدی می آرد ؟       -

 .نه        -

 آیا آوته نظر بود ؟       -

 .نه        -

 آیا هر آاری می توانست برای تو می آرد ؟       -

 .بله        -

 پس چه ایرادی در او بود ؟       -

 .اما بخود آمدم و صدایم را پائين آوردم . دوباره فریاد زدم آه او ضعيف بود 

 :گفتم . بازجوئی دون خوان بنظرم مسخره بود 

از هميشـه ناراحـت   . ان صحبت آنيم چرا این حرف ها را می زنيم ؟ باید در باره گياه         -
به او گفتم آه نه حق دارد و نه در مقـام آن اسـت آـه از رفتـار مـن      . تر و نااميد تر بودم   

 .یكی از خنده هائی آه از تمامی وجودش بر می خاست ، او را فرا گرفت . انتقاد آند 

 :در حاليكه مثل پرنده ها مژه می زد گفت 

 این طور نيست ؟.  خود را محق می پنداری هر وقت عصبانی هستی       -

 .هميشه فكر می آردم خشم من موجه است . حق با او بود 

 :در حالی آه تظاهر به خوش خلقی می آردم گفتم 

 .بهتر است در باره گياهان صحبت آنيم . خوب دیگر در باره پدرم حرف نزنيم        -

اگر گمان می آنی آـه از او قـوی          . جا شروع آرد    باید از این  . از پدرت حرف بزنيم     . نه         -
 تر بودی چرا هيچ وقت نرفتی صبح ساعت شش بجای او شنا آنی ؟

شنا آردن در ساعت شـش صـبح هـوس او بـود            . گفتم من پيشنهاد پدرم را جدی نمی گرفتم         
 .نه مال من 

 :با لحن خشكی گفت 

 .د از لحظه ای آه فكرش را پذیرفتی ، مال تو هم بو       -



. گفتم آه هيچوقت فكر او را نپذیرفته بودم زیرا مـی دانسـتم نمـی شـود روی او حسـاب آـرد                        
 .خواست بداند چرا نظر مخالفم را به پدرم نگفته ام 

 :بعنوان عذر گفتم 

 .آدم چنين حرف هائی را به پدرش نمی زند        -

 :پرسيد 

 چرا ؟       -

 .نبود ، همين این آار در خانواده ما معمول        -

 :مثل یك قاضی در محاآمه گفت 

تنها چيزی آه هرگـز نكـرده ای صـيقل          . تو در خانواده آارهای خيلی بدتری آرده ای                -
 .دادن ضميرت بوده است 

همـه راه   . آلماتش دارای چنان بار منهدم آننده ای بود آه عميقا در ذهن مـن طنـين انـداخت                   
تنهـا راه فـرارم یادداشـت       . نمـی توانسـتم بـا او بحـث آـنم            . های دفاعی من خنثی شده بود       

 .آردن بود 

در . هـر چنـد آـه بسـيار شـكننده بـود             . با وجود این آوشيدم آخرین توجيه را هم آزمایش آنم           
تمام زندگی ، من با افرادی مثل پدرم روبرو شده بودم ، افرادی آه مانند او مرا در برنامه هـای                     

 .آثر اوقات در نيمه راه رها می آردند خود شرآت می دادند ولی ا

 :با مهربانی گفت 

داری شكوه می آنی ؟ تمام زندگيت شكایت آـرده ای دلـيلش هـم ایـن اسـت آـه                            -
اگـر تـو فكـر پـدرت را مـی           . هرگز مسئوليت آامل تصميمات خودت را بعهده نگرفتـه ای           

و اگـر   . نهـائی   پذیرفتی باید می رفتی ساعت شش صبح شنا می آردی ، حتـی بـه ت               
نمی پذیرفتی می بایست اولين باری آه این پيشنهاد را می آرد ، بـا شـناختی آـه از                    

بنا بر این تو هم . او داشتی او را پی آارش می فرستادی و صریحا مخالفت می آردی   
مسـئوليت تصـميمی را پـذیرفتن ، یعنـی آمـاده        . باندازه پدرت ضـعيف بـودی و هسـتی          

 .ه آن تصميم بودن برای مردن در را

 !شما دارید نقش ها را عوض می آنيد ! اجازه بدهيد        -

می خواستم بگویم آه رفتار پدرم برای من نمونه ای از طریقـه رفتـار               . اجازه نداد حرفم را بزنم      
غير واقعی بود و در این مورد بخصوص ، هيچكس حاضر نخواهد شد بخاطر چيـزی تـا ایـن پایـه                      

 .ابلهانه جان دهد 

 :لی او ادامه داد و

متوجـه نيسـتی    . هيچ چيز جدی تر از چيز دیگری نيسـت          . خود تصميم مهم نيست            -
 فقـط    آه در دنيائی آه مرگ شكارچی آن است ، تصميم بـزرگ و آوچـك وجـود نـدارد ؟                   

 .تصميم هائی است آه در برابر مرگ گریز ناپذیرمان می گيریم 



دون خوان هر چند آامال بيدار بـود ، ولـی روی            . ت  ساعتی گذش . سخنی برای گفتن نداشتم     
 . استراحت می آرد  حصيرش مطلقا بی حرآت ،

دون خوان چرا این چيزها را به من می گوئيد ؟ چرا من باید این چيزها را تحمل آـنم                           -
 ؟

  :پاسخ داد 

 هـم   تو بسوی من هدایت شدی و مـن       .  درست نيست     نه ، . تو به سوی من آمدی             -
 .لطفی به تو آردم 

 .منظورتان را نمی فهمم        -

تو می توانستی لطفی در حق پدرت بكنی و بروی به جای او شنا آنـی ، ولـی ایـن                 -
زندگی من از زندگی تو طوالنی تـر        . شاید برای اینكه خيلی جوان بودی       . آار را نكردی    

 زنـدگی مـن شـتاب زدگـی         در. همه چيـز در آن بـه مقصـد خـود رسـيده اسـت                . است  
 .پس من آامال می توانم لطفی درحق تو بكنم . معنائی ندارد 

بدون زحمت او را دنبال می آردم و بـاز هـم چـابكی              . بعد از ظهر به راه پيمائی در صحرا رفتيم          
با چنان اطمينان و راحتی گام بر مـی داشـت           . خارق العاده اش مرا به شگفتی وا می داشت          

متوجه شده  . بطرف شرق رفتيم    . رابرش پسر بچه آوچكی احساس می آردم        آه خود را در ب    
بودم آه دوست ندارد هنگام راه رفتن حرف بزند چـون هـر بـار پرسشـی از او مـی آـردم بـرای                   

 .دو ساعت بعد پای تپه ای رسيدیم . پاسخ دادن می ایستاد 

تاثر آلود اعالم آرد آه  با لحنی آه هم مضحك بود و هم         . نشست و به من اشاره آرد بنشينم        
 :می خواهد داستانی برایم تعریف آند و چنين آغاز سخن آرد 

روزی مرد جوان سرخپوستی بود آه از مال دنيا هيچ نداشت و نزد سفيد پوستان در                -
به شهر آمده   .  نه خویشاوند و نه دوست        او نه خانه داشت ،    . شهری زندگی می آرد     

با آاری شـاق مـی توانسـت        .  فقط رنج و فقر عایدش شده بود         بود تا ثروت اندوزد ولی    
 در غير این صورت ناچار می شـد          گهگاه مختصر پولی بدست آورد و خوراآی تهيه آند ،         

 .غذای خود را گدائی یا دزدی آند 

سرگردان در آوچه ها پرسه می زد و دیدن خوراك هـا و اجنـاس               . روزی مرد جوان به بازار رفت       
آن قدر وسوسه شده بود آه متوجه نبود آجا قدم می گذارد و    . از سرش برده بود      هوش    زیبا ، 

 .باین ترتيب سبدی چند را واژگون آرد و به پيرمردی تنه زد 

 .پير مرد چهار جوال بزرگ داشت و تازه نشسته بود تا استراحت آند و غذائی بخورد 

آه با مرد جوان بطور تصادفی برخـورد        دون خوان با لبخند مخصوصی تاآيد آرد آه پيرمرد از این            
زیـرا آنجكـاو بـود بدانـد چـرا مـرد        این مزاحمت باعث آزار او نشد ، . آرده است تعجب آرده بود      

اما جوان از خشم منفجـر شـد و غریـد آـه بـرای چـه پيرمـرد در        . جوان با او برخورد آرده است      
او نمی توانست . ومی نداشت دليل غائی این مالقات برای او مفه  . مسير او سبز شده است      

 .دریابد آه راههای آن دو با هم تقاطع آرده است 

بـدليل تصـادم    : دون خوان سپس تقليد آسی را آرد آه دنبال اشيائی غلطان می دود و گفت               
مرد جوان با دیدن آنها فكر آرد آه باالخره خـوراك           . جوالهای پيرمرد تا پائين آوچه غلطيده بود          ،  

پيرمـرد آـه بـه    .  از این رو به پيرمرد اصرار آرد آه او را در حمل جوالها یاری دهـد  خواهد یافت و  



پذیرفت آـه جـوان الاقـل قسـمتی از راه او را همراهـی                 خانه اش در آوهستان باز می گشت ،       
 .آند 

مقداری از غذائی را آه در بازار       . پيرمرد به آوره راهی آه به آوهستان می رفت قدم گذاشت            
آورد ، متوجـه سـنگينی        جوان هنگامی آه دلـی از عـزا در        .  با مرد جوان قسمت آرد       خریده بود 

دون خوان چشمانش را آامال باز آرد و با لبخنـد مزورانـه             . آنها را محكم گرفته بود      . جوالها شد   
 :ای گفت 

 ؟“ در این جوالها چيست  ”: جوان از پيرمرد پرسيد        -

حاضـرم ایـن بخـت را برایـت فـراهم آـنم آـه        ” :  به او گفت پيرمرد پاسخی نداد ولی        -
همراه و دوستی بيابی آه تو را در تخفيف رنج هایت آمك آند و به تو حكمت و معرفت                   

  . “مسائل دنيا را بياموزد 

دون خوان دستها را در فضا تكان داد تا نشان دهد چگونه پيرمرد زیباترین قوچی را آه جـوان تـا                     
این موجود بقـدری رام بـود آـه دور و بـر پيرمـرد               . د در برابر دیدگانش ظاهر آرد       آن زمان دیده بو   

مرد جوان غرق در شگفتی شده بـود و فـورا دریافتـه بـود               . قوچ بسيار زیبائی بود     . می چرخيد   
 .آه او یك قوچ آسمانی است 

ت جوالهـا  اگر این دوست و حكمت او را می خواهی ، آافيسـ   ” : پيرمرد به جوان اظهار آرد آه       
 .“ را زمين بگذاری 

 :در چهره دون خوان برقی از جاه طلبی درخشيد و گفت 

دون خـوان سـپس     . خواستهای پليد مرد جوان از شنيدن این جمله پيرمرد تيزتر شد                   -
در حاليكه چشمهایش تنگ شده بود و برقی شيطانی از آنها ساطع بـود پرسـش مـرد                  

 :جوان را تكرار آرد 

  ؟ “ در این جوالها چيست ”       -

 :پيرمرد به آرامی پاسخ داد 

  . “در آنها خوراآی ، آرد و آب است ”        -

. دون خوان داستانش را قطع آرد و با گامهایش چندین بار دایره ای را روی زمـين ترسـيم آـرد                      
 .ی آند معنی این آارش را نفهميدم ، بنظر می رسيد آه دایره تفكرات مرد جوان را ترسيم م

 :دون خوان سخن از سر گرفت 

شكی نيست آه مرد جوان سخنان پيرمرد را باور نكرد و با خودش اندیشـيد آـه اگـر                          -
پيرمرد ، آه پيدا بود خردمند است ، حاضر شده بود ، قوچ آسمانی را در عـوض جوالهـا                    

 .بود بدهد ، بی شك بدین سبب بود آه در جوالها اقتدار بی اندازه ای نهفته 

  :دون خوان شكلك شيطانی در آورد و گفت 

 .مرد جوان اعالم آرد آه جوالها را می خواهد        -

 .فكر آردم داستان پایان یافته است . سكوت درازی حكمفرما شد 



 :حس آردم منتظر پرسش من است  دون خوان ساآت بود ،

 بسر این جوان چه آمد ؟       -

  :با لبخند رضایتی پاسخ داد 

 .او جوال ها را برداشت        -

بنظر من این داسـتان واقعـا سرخپوسـتی         . شروع به خندیدن آردم     . دوباره سكوت برقرار شد     
 .بود 

خنـده آوتـاهی    . لبخندی زد آه معصوميت در آن موج ميـزد          . چشمان دون خوان می درخشيد      
 :آرد و پرسيد 

 نمی خواهی بدانی در آن جوالها چه بود ؟       -

 .فكر آردم داستان تمام شده است .  حتما  چرا ،       -

  :برقی جادوئی در چشمانش درخشيد و ادامه داد ! آه ، نه        -

مرد جوان جوالها را برداشـت و دوان دوان بـه جسـتجوی جـائی پـرت رفـت تـا آنهـا را                               -
 .بگشاید 

 در آنها چه چيز بود ؟       -

سـرش را تكـان داد و       . نداخت ، حـس آـردم فكـر مـرا خوانـده اسـت               دون خوان نگاهی به من ا     
 .پوزخندی زد 

 :پرسيدم 

 خوب آیا جوالها خالی بودند ؟       -

مرد جوان آه خشم آورش آرده بود آنها را بسوی          . در جوالها فقط آب بود و غذا        . نه         -
 .تخته سنگ ها پرتاب آرد و آنها ترآيدند 

 مرد آامال طبيعی بوده است و هرآس دیگری هم جای او بود همين آـار   به او گفتم واآنش آن    
 .را می آرد 

  :دون خوان پاسخ داد 

او نمی دانسـت اقتـدار چيسـت و پـس           .  زیرا نمی دانست چه می خواهد         آن مرد احمق بود ،    
او مسـئوليت آامـل انتخـاب خـودش را بعهـده        . نمی توانست بفهمد آه آن را یافته است یا نه           

او اميـدوار بـود چيـزی بـه چنـگ      . بهمين دليل نيز اشتباهش موجب خشمش شد . رفته بود  نگ
 .آورد و هيچ چيز فرا چنگ نياورد 

  :دون خوان ادامه داد 



تو اگر بجای آن مرد بودی و اگـر خـودت را بـه ميـل طبيعـی ات مـی سـپردی ، دچـار                                 -
 و شـكایت مـی   همان خشم و تاسف مـی شـدی و بـی شـك تمـامی زنـدگيت شـكوه            

 :او سپس رفتار پيرمرد را برایم توضيح داد . آردی آه همه چيز را از دست داده ای 

پيرمرد آگاهانه ، تا آن حد به مرد جوان غذا داده بـود آـه او گسـتاخی شـكم سـير را                   -
پيدا آند و به همين دليل هم جوانك وقتی دید در جوالها فقط خوراك هست ، آنهـا را از                    

 .رد بين ب

. غذاها را برمی داشت و خيلی هم راضی می شد  اگر او در انتخاب آامال آگاه و مسئول بود ، 
 .شاید در این صورت می فهميد آه خوراك نيز اقتدار است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش ششم

 شكارچی شدن

 1961 ژوئن 23جمعه 

ه بـی صـبرانه بـا حرآـت دسـت مـرا وادار بـ              . به محض ورودم ، دون خـوان را سـوال پـيچ آـردم               
بـا لحـن مـتهم آننـده        . بنظر می رسيد حال شوخی آردن ندارد        . سكوت نمود و پاسخی نداد      

 :ای گفت 

داشــتم فكــر مــی آــردم آــه از آن روزی آــه ســعی آــردی چيــزی در بــاره گياهــان           -
 .بياموزی ، تاآنون واقعا تغييری نكرده ای 

بـه او گفـتم     . ود بـدهم برشـمرد      با صدای بلند همه تغييراتی را آه می بایست در شخصيت خ           
آه مساله را خيلی جدی بررسی آرده ام و باین نتيجه رسيده ام آه این تغييـرات غيـر ممكـن                     

پاسخ داد آه آافی نيست آنها را بررسی آـنم و  . زیرا همه بر خالف طبيعت من است        است ،   
ه هرچنـد عمـال بـه       به او تاآيد آردم آـ     . در هر صورت باید بدانم آه موضوع ابدا شوخی نيست           

پيروی از اعتقادات او ، در جهت تغيير زندگی خصوصی خود اقدام قابل مالحظـه ای نكـرده ام ،                    
 .ولی صادقانه می خواهم در باره گياهان و مصرف آنها مطالبی بياموزم 

 :پس از سكوتی طوالنی پرسيدم 

 آیا در باره پيوتل به من چيزی خواهيد آموخت ؟          -

ضيح داد آه تنها خواستهای من مطرح نيست و شناخت پيوتل یا مسكاليتو ، یكـی از                 به من تو  
 .مسایل بسيار جدی بشمار می آید 

مساله ای را مطرح آرد بـی       . معذالك همان شب دون خوان مرا تحت آزمایش ویژه ای قرار داد             
” . ا آـنم    پيـد “ مكـانی مناسـب     ” از مـن خواسـت      : آنكه آوچكترین راهنمائی در حـل آن بكنـد          

همان جا آه مـا اغلـب مـی نشسـتيم و گفـت و گـو مـی                   . زیر سر در ورودی منزل او       “ مكانی  
 ویژه بيابم آه در آن خود را آامال سـرخوش و پـر نيـرو احسـاس         “مكانی  ” می بایست   . آردیم  

 .آنم 

دو جا بنظـرم رسـيد آـه    .  از هر سو روی زمين غلطيدم  “مكان مساعد   ”آن شب در جستجوی     
 .وی خاك سياه فشرده سطح زمين ، رنگ آميزی متفاوتی دیدم ر

 .ها بخواب رفتم  “مكان ” این آوشش چنان مرا خسته آرد آه باالخره در یكی از همان 

  “مكـان   ” مـن   . صبح روز بعد دون خوان مرا بيدار آرد و موفقيت تجربه ام را بـه اطالعـم رسـاند                    
صـمانه را و رنـگ هـای مربـوط بـه ایـن دو را یافتـه                   نامسـاعد و خ     “مكـان   ” مساعد و هم چنين     

 .بودم 

 1961 ژوئن 24شنبه 

در راه از اهميـت     . صبح خيلی زود بسوی دشتی آه در اطراف خانه دون خوان بود براه افتادیم               
آشف مكان مساعد و مكان نامساعد بـرای آسـی آـه در محـيط طبيعـی زنـدگی مـی آنـد ،                        

تل بكشانم ولی خيلی خشك تقاضایم را رد آرد و به مـن             آوشيدم بحث را به پيو    . سخن گفت   



سفارش آرد آه دیگر هرگز در این بـاره صـحبتی نكـنم مگـر آنكـه او خـود در ایـن بـاره سـخنی                           
 .بگوید 

گياهان صحرائی هنـوز آـامال خشـك    . در منطقه پر گياهی ، در سایه بوته های بلند نشستيم         
بنظرم رسـيد آـه ابـدا مـزاحم         . مرا آزار می دادند     هوا بسيار گرم بود و مگس ها        . نشده بودند   

از خودم می پرسيدم آیا او خود آگاهانه نسـبت بـه آنهـا بـی تـوجهی مـی                  . دون خوان نيستند    
 .آند یا نه ؟ ولی دیدم آه مگس ها اصوال روی صورت او نمی نشينند 

 :به سخن گفتن ادامه داد 

ی در فضای باز آشف شـود یـا شـاید      گاهی واجب است آه بفوریت مكان مساعد                -
الزم باشد سریعا بفهميم آه آیا مكانی آه بـرای توقـف برگزیـده ایـم مسـاعد اسـت یـا                      

آن محـل  . روزی مـا نزدیـك تپـه ای نشسـتيم و تـو شـدیدا عصـبانی شـدی             . نامساعد  
 .اگر به خاطر داشته باشی یك آالغ آوچك به تو اخطار آرده بود . دشمن تو بود 

امـا مـن آن روز بـاین دليـل     . مد آه بـا چـه اصـراری گفتـه بـود از آن محـل حـذر آـنم             به خاطرم آ  
 .عصبانی شده بودم آه او نگذاشته بود بخندم 

 :ادامه داد 

هرگـز  . در آنموقع فكر آردم پریدن آالغ از روی سر ما ، اخطار به مـن بـوده اسـت                               -
 .نمی توانستم حدس بزنم آالغها دوست تو هم هستند 

 :پرسيدم 

  شما در باره چه صحبت می آنيد ؟          -

اگر تو آالغها را می شناختی از آن محل مثل طاعون مـی       . آن آالغ یك اخطار بود                -
معذالك هميشه آالغی برای خبر آردن تو وجود ندارد و به همين دليـل بایـد                . گریختی  

 .استراحت خود پيدا آنی بياموزی آه خودت مكان یا اقامتگاه مناسب برای 

ناگهان دون خوان بطرف من برگشت و گفت آه بـرای یـافتن محـل               . سكوت ممتدی حاآم شد     
 :بعد چشمكی زد و اقرار آرد . مناسب آافيست چشمها را چپ آنی 

تو وقتی روی زمين می غلطيدی به همين طریق توانستی آن دو مكـان و رنگهـای                -
 .موفقيت تو مرا متعجب آرد . ی متفاوتشان را تشخيص ده

  :گفتم 

 .صادقانه بگویم ، هيچ نمی دانم چه آردم           -

 :تكرار آرد 

تو از این فن استفاده آردی ، . این تنها راهش است . تو چشمهایت را چپ آردی           -
 .اما بخاطرت نمانده است 

به دیـدن     ر آردن چشمها ، به مرور زمان ،       بعد شروع به توصيف این فن آرد آه عبارت بود از وادا           
. این آار حداقل دو سال وقت الزم داشت تا آامل انجام شـود              . تصاویر جداگانه از شيئی واحد      



تفاوت تصاویر باعث دریافت دو گانه ای از دنيـا مـی شـود و ایـن امكـان موجـب درك تغييـرات در                    
 .درك نيستند تغييراتی آه برای دید طبيعی قابل . محيط اطراف ماست 

دون خوان مرا تشویق به آزمایش این فن آرد و اطمينان داد آه هيچ صـدمه ای بـه چشـم مـن             
توضيح داد آه اول بایـد بـا نگاههـای آوتـاه و سـریع ماننـد نگاههـای زیـر چشـمی                       . نخواهد زد   
چشـمهایش شـبيه    . به درختچه ای اشاره آرد و نشان داد چگونه باید اقدام آنم             . شروع آنم   

 .مهای حيوان موذی بود آه نمی تواند مستقيم نگاه آند چش

بعـد دون   . یكساعت تمام در حال راه رفتن آوشيدم نگاهم را روی چيـز بخصوصـی ثابـت نكـنم                   
اما به علت . خوان پيشنهاد آرد شروع آنم به جدا ساختن تصاویری آه از هر چشم می گيرم            

 .سر درد شدید این آار را متوقف آردم 

 :پرسيد دون خوان 

 نمـی دانسـتم      برایمـان پيـدا آنـی ؟      “  مكـان مسـاعدی       ”فكر می آنـی ميتـوانی                 -
دون خوان توضيح داد آه با نگاه های سریع می تـوان بـه   .  چيست  “مكان مساعد  ”یك  

 .مشاهدات خارق عادتی دست یافت 

  :پرسيدم 

 مثال مثل چه ؟          -

وقتی تـو درخـت     . بيشتر یك احساس است     . هده نيست   در حقيقت مساله مشا             -
یا تخته سنگی را می بينی و می خواهی نزدیكش بنشينی چشمهایت می توانند بـه                

 .تو بگویند آه آیا آن محل مناسب برای استراحت تو هست یا نه 

 از او خواستم راجع به این احساس توضيحی بدهد اما او یا نتوانست و یا نخواسـت ایـن آـار را                     
فقط گفت آه باید با تجربه خودم را ورزیده آنم و هر بـار او بـه مـن خواهـد گفـت آـه آیـا                           . بكند  

 .چشمانم درست آار آرده اند یا نه 

وقتـی نگـاهم را روی آن   . یك آن بنظرم رسيد آه ریگی می بينم آـه نـور را مـنعكس مـی آنـد           
وتـاه آن محـل را ورانـداز مـی     چيزی نمی دیدم اما هنگامی آه با نگاههای آ         متمرآز می آردم ،   

آنجا را به دون خوان نشـان  . و درخشش ضعيفی بنظرم می رسيد  آردم دوباره آن را می دیدم    
قبل از اینكه بپرسد چرا آن محل را انتخـاب          . وسط زمينی مسطح بدون گياه و سایه بود         . دادم  

  :گفت .  دیده بودم برایش توضيح دادم آه آنجا درخششی.  خنده رعد آسائی آرد  آرده ام ،

مهـم احساسـی   ! ممكـن اسـت یـك فيـل ببينـی      . مهم نيست تو چه مـی بينـی                  -
 .است آه داری 

نگاه اسرار آميزی به من انـداخت و گفـت دلـش ميخواهـد در معيـت                 . هيچ احساسی نداشتم    
كـانی   م ”من بماند و مرا خوشحال آند ولی ترجيح می دهد برود جای دیگـری بنشـيند تـا مـن       

 .را آه انتخاب آرده بودم تجربه آنم “ 

. نشسـتم ، چنـد دقيقـه بعـد زد زیـر خنـده               . دو متر دورتر از من نشست و مرا زیر نظـر گرفـت              
بنظرم رسيد مرا مسخره می آند و این موضـوع پریشـانم            . خنده اش اعصابم را خورد می آرد        

ون شك در آـاری آـه بـا دون خـوان            از خودم پرسيدم اینجا در این صحرا چه می آنم ؟ بد           . آرد  
 .من فقط بازیچه ای در دست او شده بودم . آغاز آرده بودم ایرادی وجود داشت 



دستم را گرفت و با تمام نيرو مرا چند متر دورتر آشانيد آنگاه آمكم آرد تا . ناگهان بطرفم دوید   
 .ته شده بود خيلی خس.  با پشت دست قطرات عرق را از پيشانی اش پاك آرد  برخيزم ،

او وقتـی دیـده بـود    . دستی به پشتم زد و گفت آه من مكان نامساعدی را انتخاب آرده بـودم   
. آه آن مكان دارد بكلی بر احساسات من حاآم می شود ناچار بسرعت به آمكم شتافته بود  

او ماننـد مـرد جـوانی بسـوی مـن           . صحنه خنـده داری بـود       . نتوانستم جلوی خنده ام را بگيرم       
ویده بود و پاهایش بسرعتی حرآت آرده بود آه گوئی به خاك سرخ صحرا متوسـل شـده تـا                    د

 .به سوی من خيز بردارد 

آمـی بعـد دوبـاره    . لحظه ای پيش او داشت می خندید و لحظه بعد مرا روی زمين می آشيد             
ه مـدتها راه رفتـيم ولـی مـن نـ          . اصرار آرد آه بكوشم مكان مناسبی برای استراحت پيدا آـنم            

اگر آرامتر بودم شاید مـی توانسـتم چيـزی ببيـنم یـا              . چيز بخصوصی دیدم و نه احساس آردم        
 :گفت . هر چند آه دیگر خشمی هم نسبت به او احساس نمی آردم  حس آنم ، 

 .برای تربيت آردن چشم ها وقت زیادی الزم است . نا اميد نشو           -

زی آـه نمـی فهمـد چيسـت نـا اميـد شـود ؟                چگونه ممكـن اسـت انسـان از چيـ         . حرفی نزدم   
معذالك ناگزیر بودم اعتراف آنم آه سه بار خشـم و عصـبانيت تـا سـر حـد جنـون بـرمن حـاآم                         

 .شده بود و هر بار من در مكان هائی نشسته بودم آه او آنها را برایم نامساعد می دانست 

 :دون خوان گفت 

ا مسئله اینجاسـت آـه تـو نميـدانی          ام. راهش این است آه باید با چشمهایت احساس آنی          
 .مهم نيست با تمرین زیاد موفق خواهی شد . چه احساسی باید بكنی 

 دون خوان شما نمی توانيد آنچه باید احساس آنم برایم توضيح بدهيد ؟          -

 !نه محالست           -

 چرا ؟          -

نـه گرماسـت و نـه    . ی داشـت  هيچكس نمی تواند بداند تو چه احساسـی خـواه               -
 .نه درخشندگی و نه رنگ ، چيز دیگریست  روشنائی ، 

 نمی توانيد آن را توصيف آنيد ؟          -

من فقط می توانم فن آن را به تو بياموزم وقتـی موفـق شـدی تصـاویر را جـدا                     . نه            -
ر نـوع تغييـر قابـل       در آن جاسـت آـه هـ       .  باید به منطقه بين دو تصویر توجه آنی           آنی ، 

 .مالحظه ای اتفاق می افتد 

  چه نوع تغييری ؟          -

مهم نيست فقط احساس تو مهم اسـت و احسـاس بـرای هـر آسـی فـرق مـی                               -
،   امروز تو درخششی دیدی اما بی معنی بـود چـون احساسـی همـراه نداشـت                  . آند  

 .ید آن را بياموزی من نمی توانم بتو بگویم چگونه احساس آنی ، خودت با



انگـار  . آالهش را روی صورتش گذاشت و بی حرآـت مانـد            . در سكوت به استراحت پرداختيم      
بسـرعت  . از جـا پریـدم      . من غرق در یادداشت هایم بودم آـه او تكـان خـورد              . بخواب رفته بود    

  :مرا نگریست ، ابروهایش را در هم آشيد و گفت . نشست 

. شـكار آـردن     : ار داری و این همان چيزی است آه باید بيـاموزی            تو استعداد شك            -
 .ما دیگر هرگز در باره گياهان سخن نخواهيم گفت 

 :لپ هایش را باد آرد و چند لحظه ای سوت زد ، بعد با حالت معصومانه دروغينی گفت 

آنـی ؟ و    تو چـه فكـر مـی        ! گمان نمی آنم تا بحال در باره آنها حرفی زده باشيم                      -
 .بعد قهقهه خنده را سر داد 

او در باره زندگی مارها توضـيحات دقيقـی         . بقيه روز را از همه سو بی هدف روشنی راه رفتيم            
در باره النه سازی آنها ، حرآت آردنشان ، عادات فصلی و خصوصـيات رفتاریشـان                . به من داد    

داد و آخر سر هـم یـك مـار بـزرگ            حرف زد و سپس نكاتی را آه گفته بود نزد آنها به من نشان               
ــت ، ــرد ،   آن را آشــت ، گرف ــرد ، پوســتش را درآورد و     ســرش را قطــع آ ــالی آ شــكمش را خ

 .گوشتش را آباب آرد 

در تمام این مدت من گـوئی  . در حرآاتش چنان لطفی بود آه نظاره آردنش واقعا لذتبخش بود     
 فـرا داده بـودم آـه بـاقی جهـان را      مقهور نيروی جاذبه او با آن چنان تمرآزی بحرفهـایش گـوش   

 .بكلی فراموش آرده بودم 

هنگـامی آـه اولـين لقمـه را بـدهان           . خوردن مار زنگی بازگشت سختی به دنيـای عـادی بـود             
نـاراحتی مـن بـی معنـی بنظـر مـی رسـيد چـون                . تهوع شدیدی به من دسـت داد          گذاشتم ،   

ان می داد آه گوئی مستقل از    گوشت بسيار لذیذی بود ، معذالك معده من طوری واآنش نش          
دون خوان آن قـدر خندیدآـه فكـر آـردم از            . بلعيدن این گوشت برایم امكان نداشت       . من است   

 .خنده خواهد مرد 

من شروع به یادداشت آـردم و  . پس از صرف غذا برای استراحت به سایه تخته سنگی رفتيم    
ناگهـان  . رها بـه مـن داده اسـت         متوجه شدم آه دون خوان اطالعات بسيار وسيعی در باره ما          

 :گفت 

 .حاال دیگر مجذوب شده ای . روح شكارچی آه در تو بوده دارد بيدار می شود           -

 چطور ؟          -

ولـی او در    .  بيـان آنـد       “ مجـذوب شـده ای        ”دلم می خواست مقصودش را مخصوصا از جملـه          
 .حاليكه می خندید فقط جمله اش را تكرار آرد 

  یعنی چگونه جذب شده ام ؟          -

 .من هم شكارچی هستم . شكارچی ها همواره شكار خواهند آرد           -

 .منظورتان این است آه برای تغذیه شكار می آنيد           -

من برای زنده ماندن شكار مـی آـنم و در هـر محـيط طبيعـی مـی تـوانم بزنـدگی                                 -
 .ادامه دهم 



 :ت هر آنچه در اطرافمان بود نشان داد و ادامه داد با حرآت دس

الزم است آه شخص بتواند     . الزمه شكارچی بودن دانستن چيزهای بسيار است                  -
برای شكارچی بودن باید بـا همـه چيـز در توافـق        . دنيا را به چندین طریق مختلف ببيند        

مـثال امـروز مـا یـك مـار          .  شـود    اگر نه شكار به وظيفه نادلپذیری تبدیل مـی          آامل بود ،    
آوچولو گرفتيم و من ناچار شدم از اینكه ناگهانی و قاطع به زندگيش خاتمه مـی دهـم                  

من این آار را انجام دادم بـا علـم بـه اینكـه روزی زنـدگی خـودم                   . از او عذرخواهی آنم     
 از  در نتيجه انسـان و مـار      .  پایان خواهد یافت      درست به همين شكل ناگهانی و قاطع ،       

 .امروز یكی از آنها شكم ما را سير آرد . هر جهت در یك سطح قرار دارند 

 :گفتم 

 .وقتی من شكار می آردم به فكر هيچكدام از این مسائل نبودم           -

تو اغلب آنها را . تو هيچوقت به آشتن حيوانها بسنده نمی آردی       اینطور نيست ،              -
 .با خانواده ات می خوردی 

او آامال حق داشت زیـرا گهگـاه        . با اطمينان آسی آه شاهد مطلبی بوده این حرف را می زد             
 .گوشت شكارهای من سفره غذای خانواده را رنگين می آرد

  :پس از لحظه ای تردید پرسيدم 

  شما این را از آجا می دانيد ؟          -

 .گویم از آجا می دانم مطالبی هست آه فقط می دانم اما نمی توانم ب          -

برایش تعریف آردم آه عموها و عمه های من ، خيلی جـدی ، همـه ایـن پرنـده هـا را قرقـاول                         
 .می ناميدند 

قرقاول آوچـك     ”دون خوان گفت می تواند بخوبی مجسم آند آه مثال آنها به یك چلچله بگویند                
ه فكهـایش ایـن احسـاس را بـه     حرآات فـوق العـاد  . و با مهارت تمام ادای خوردن آن را درآورد     “ 

 .من می داد آه او دارد پرنده ای را در یك لقمه با گوشت و استخوان می جود 

 :درحالی آه مرا می نگریست گفت 

. مـا از راه بـدی وارد شـده بـودیم     . صادقانه فكر می آنم آه تـو شـم شـكار داری                   -
 :و افزود .  آنی شاید بخاطر شكار تو بيشتر مایل باشی زندگيت را عوض

تو با آمی تالش موفق شدی آشف آنی آـه در دنيـا مكانهـای خـوب و بـد وجـود                                -
این نشان می دهد آه تـو شـم شـكار           . دارد و رنگهای مخصوص هر آدام را هم یافتی          

افــرادی آــه از اول رنگهــا و مكــان هــای مربــوط بــه خــود را پيــدا آننــد خيلــی آــم . داری 
 .هستند 

ودن بنظرم دوست داشتنی و حتی رمانتيك می رسيد ولی این پيشـنهاد احمقانـه               شكارچی ب 
 .بود زیرا من هيچ تمایلی به شكار آردن نداشتم 

لزومی ندارد آه تو ميـل شـكار آـردن داشـته باشـی ، یـا حتـی شـكار را دوسـت                                  -
مـن فكـر    . در تو یك آمادگی و توانائی فطـری بـرای ایـن آـار وجـود دارد                  . داشته باشی   



   آنها خوب شكار مـی آننـد ،         ميكنم آه بهترین شكارچی ها دوست ندارند شكار آنند ،         
 .همين و بس 

بـا  . بنظرم رسيد آه دون خوان مثل هميشه در بحث گليم خود را خوب از آب بيرون می آشـد                    
 .وجود این آه ادعا ميكرد حرف زدن را دوست ندارد 

 :گفت 

مساله این نيسـت آـه      . است آه در باره شكارچی ها گفتم        درست مثل مطلبی              -
نه ، من استعداد این آـار را دارم و آن را خـوب انجـام مـی          من دوست دارم حرف بزنم ،       

 . همين  دهم ،

 :ادامه داد . از سرعت انتقال او لذت بردم 

كان چيزی را   آنها تا حد ام   . شكارچی ها باید بطور استثنائی بر خود مسلط باشند                    -
من از اول ميكوشيدم تو را راضی آنم آه طور دیگری زندگی         . به تصادف رها نمی آنند      

اما حاال  . هيچ چيز وجود نداشت آه تو را مجذوب آند          . آنی ولی تا بحال موفق نشدم       
من روح شكارچی را آه از گذشته در تو بوده است زنده آردم و شاید از . فرق می آند 
 .نی تغيير آنی این طریق بتوا

به او خاطر نشان آردم آه از اول مـی خواسـته ام در              . گفتم آه نمی خواهم شكارچی بشوم       
باره گياهان با من حرف بزند ولی او آن چنان مرا از هدفم دور آرده بود آه دیگر بدرستی نمـی                     

 دانستم آیا واقعا ميل دارم راجع به گياهان چيزی بياموزم یا نه ؟

اميـد    حاال آه تو دقيقا نمی دانی چه می خـواهی ،            . ست ، خيلی خوب شد      خوب          -
بـرای تـو فرقـی      . از همين جا شروع می آنيم       . این هست آه آمی متواضع تر باشی        

خـودت بـه ایـن مطلـب     . نمی آند آه در باره گياهـان چيـزی بيـاموزی یـا در بـاره شـكار             
ایـن  . ند از نظر تو جالب اسـت        همه چيزهائی آه آسی برایت تعریف آ      . اعتراف آردی   
 طور نيست ؟

. این مطلبی بود آه من وقتی می خواستم او راهنمائی مرا بعهده گيرد بـه او گفتـه بـودم                     
 .این در واقع تعریف مردمشناسی بود 

گوئی افكار مرا   . دون خوان زیر لبی می خندید و از اینكه بر موقعيت حاآم است آامال آگاه بود                 
 :خواند چون گفت 

بـی شـك    . پس آمتر چيزی را به تصادف رها می آنم          . من یك شكارچی هستم               -
من هميشه آارهـائی را آـه       . باید برایت توضيح بدهم آه من شكار آردن را آموخته ام            

در زندگی من روزی فرا رسيد آه می بایست تغيير          . اآنون می آنم دوست نداشته ام       
من تو را راهنمائی می آنم و جهت را بـه تـو نشـان مـی                 امروز  . آنم و این آار را آردم       

شخص دیگری همـه ایـن چيزهـا را بـه     . من می دانم آه از چه صحبت می آنم         . دهم  
 .این چيزها را از خودم نساخته ام . من آموخته است 

 منظورتان این است آه استاد داشته اید ؟          -

كار آردن را به مـن آموختـه همانگونـه آـه            منظورم این است آه شخص دیگری ش                -
 :و فورا صحبت را عوض آرد . امروز من می خواهم آن را به تو بياموزم 



فكر می آنم آه زمانی بوده است آه شكار یكی از مهمتـرین فعاليـت هـای بشـر                       -
شكارچی ها همه مردان پر قدرتی بوده اند و در واقع برای تحمل سـختی               . بوده است   

 .ی آن گونه زندگی ، می بایست در درجه نخست قوی باشند ها

آیـا منظـورش دوران قبـل از ورود اسـپانيوليها بـه آمریكـا بـود ؟                  . آنجكاوی ناگهان مرا فرا گرفـت       
 :پرسيدم 

 از چه دورانی حرف می زنيد ؟          -

 .از یك زمانی           -

 ت ؟چيس“ یك زمانی ” آی ؟ منظور شما از           -

زمانی بـود   . شاید هم یعنی حاال ، امروز ، هيچ فرقی نميكند           “ زمانی  ” یعنی یك             -
امـروزه همـه ایـن را نمـی      .  آه همه می دانستند یك شكارچی ، بهترین انسانهاست        

 آه تـو روزی یكـی از آنهـا خـواهی             من می دانم  . اما خيلی ها این را می دانند        . دانند  
  می فهمی ؟. بود 

  آیا سرخپوستان یاآی عقيده شان در باره شكارچيان این است ؟          -

 .نه الزاما           -

 سرخپوستان پيما چطور ؟          -

 . برخی  نه همه آنها ،          -

می خواستم بشنوم آـه شـكار اعتقـاد و آئينـی اسـت آـه                . چند گروه محلی دیگر را نام بردم        
ولی او بـا مهـارت از پاسـخ         . آن را انجام می دهند و از آن پيروی می آنند            گروه خاصی از افراد     
 :پرسيدم . موضوع را عوض آردم . دادن طفره می رفت 

 چرا این آارها را برای من می آنيد ؟          -

  :آاله از سر برداشت و سرش را با حالت سرگشتگی دروغينی خاراند و به آرامی گفت 

دیگرانی در حق من الطـاف مشـابهی آـرده انـد و             .  در حق تو می آنم       من لطفی           -
حاال نوبت من اسـت ، روزی آشـف آـردم           . روزی تو نيز برای دیگران چنين خواهی آرد         

قبل از  . آه اگر می خواهم یك شكارچی حقيقی باشم باید روش زندگيم را تغيير دهم               
ل مـوجهی داشـتم آـه خـود را     هميشـه دالیـ   . آن دائم قر می زدم و شكایت می آردم            

من سرخپوست هستم و با سرخپوست ها مثل سگ رفتار          . مورد تعدی احساس آنم     
 در نتيجــه متاســف و متــاثر مــی  مــن نمــی توانســتم چيــزی را تغييــردهم ،. مــی آننــد 

. در آن موقع بخت به یاری من شتافت و شخصی شكار آردن را به من آموخت                 . شدم  
 .آن وقت تغييرش دادم . . .  من ارزش زندگی آردن را ندارد متوجه شدم آه راه زندگی

پـس چـرا زنـدگيم را تغييـر         .  من احساس خوشـبختی مـی آـنم           ولی دون خوان ،             -
  دهم ؟

. با صدای لطيفی شروع آرد به خواندن یك تصنيف مكزیكی و بعد فقط آهـنگش را زمزمـه آـرد                     
 :با لحن برنده ای پرسيد  . سرش با وزن آهنگ به جلو و عقب خم می شد



  من و تو ؟ فكر می آنی آه ما با هم برابر هستيم ؟          -

انگار آه این جمالت را بـا فریـاد ادا آـرده              گوشهایم صدا می آردند ،      . سوالش مرا غافلگير آرد     
 .در صدایش زنگی بود آه در گوشهایم طنين انداخته بود . باشد 

چون دائما گوشم خـارش داشـت عـادت         .  گوش چپ فرو آردم      انگشت آوچك دست چپم را در     
آرده بودم از انگشتم بـرای خارانـدن سـوراخ گوشـم اسـتفاده آـنم و ایـن حرآـت مـن در واقـع                          

 .موجب لرزش تمامی بازویم بود 

  :پرسيد . دون خوان با حيرت آشكاری مرا می نگریست 

 ما برابر هستيم ؟... خوب           -

 . است آه برابریم مسلم          -

نسبت به او احساس دوستی می آردم ، هر چند گهگاه برایم غيـر قابـل                . طبيعتا موافق بودم    
اطمينانی آه هرگز به آن اعتراف       (  معذالك در اعماق وجودم اطمينان داشتم     . تحمل می شد    

سـت   یعنـی یـك مـرد متمـدن دنيـای غـرب ، برتـر از یـك سرخپو                    آه یك دانشـجو ،    ) نكرده بودم   
 .است 

 :به آرامی گفت 

 .ما برابر نيستيم . نه           -

  . چرا نه ؟ مسلما برابریم          -

 :با لحن آرامی گفت 

 .تو یك جاآشی  من یك شكارچی هستم ، من یك جنگجو هستم و تو ، . نه           -

 یادداشتم از دستم افتاد     دفتر. نمی توانستم آن چه را گفته بود باور آنم          . دهانم باز مانده بود     
 .بعد طبيعتا خشم شدیدی مرا فراگرفت . و گيج او را نگاه آردم 

از نگـاهش اجتنـاب     . مسـتقيم در چشـمانم نگـاه مـی آـرد            . دون خوان آرام مرا می نگریسـت        
 آنها آهسته امـا آشـنده        آلماتش را روشن ادا می آرد ،      . آن گاه شروع به صحبت آرد       . آردم  

  : به من گفت .بر می آمدند 

تو در نبردهای خودت شرآت نمی آنی بلكـه         . تو برای دیگران جاآشی می آنی                 -
تـو نـه مـی خـواهی چيـزی در بـاره گياهـان             . در نبردهای افراد ناشناسی مـی جنگـی         

دنيـای مـن دنيـای اعمـال دقيـق ،      . بدانی و نه در باره شكار و نه در باره هيچ چيز دیگر         
ميم های قاطع است و بی نهایت موثرتر از حماقت مسخره ای است             احساس ها و تص     

 . می نامی  “زندگی من  ”آه تو 

او بدون پرخاشجوئی و تحقير اما بـا آنچنـان قـدرت و آرامشـی ایـن              . شدیدا پریشان شده بودم     
 .حرفها راگفته بود آه من حتی دیگر خشمگين هم نبودم 

منتظـر بـودم    . نمـی دانسـتم چـه بگـویم         .  بودم    يجفوق العاده گ  . سكوتی طوالنی برقرار شد     
دون خوان بتدریج بی حرآت شد تا آنجا آه بدنش بـه خشـكی              . ساعتها گذشت   . حرفی بزند   



وقتـی  . هـيكلش بزحمـت در تـاریكی شـب دیـده مـی شـد              . عجيب و تقریبا ترسـناآی رسـيد        
رآتـی او چنـان     بـی ح  . ظلمت به اوج رسيد گوئی او با سياهی تخته سـنگها یكـی شـده بـود                  

 .مطلق بود آه بنظر می رسيد اصال وجود ندارد 

نزدیك نيمه شب متوجه شدم آه او می تواند تا ابد در این صحرا بـی حرآـت بمانـد و اگـر مـی                 
دنيـای اعمـال ، احساسـهای     دنيـای او ،   بـدون هـيچ تردیـدی ،    . این آار را می آـرد         خواست ،   

 .از دنيای من بود دقيق و تصميمات قاطع ، بی نهایت برتر 

 .اشك از چشمهایم سرازیر شد . آرام بازویش را لمس آردم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش هفتم

 دست نيافتنی بودن

 1961 ژوئن 29پنجشنبه 

آن روز هم مثل سایر روزهای آن هفته ، از وسعت و دقت شناخت دون خوان نسبت بـه شـكار                     
مـی  “ حيلـه هـای آبـك         ”آـه   او فنون مختلف شـكار را       . و رفتار یك شكارچی متحير شده بودم        

به قدری توضيحاتش برایم جذاب بود آه       . ناميد برایم توضيح داد و سپس به مرحله اجرا درآورد           
روز بسرعت برق گذشت تا آن جا آه من فراموش آردم غذا بخورم و این موجب شد دون خوان       

 .چون من بندرت غذائی را فراموش می آردم  سربسر من بگذارد ، 

با استفاده از تله بسيار زیرآانه ای آه ساختن آن را به من آموخته بود ، پـنج آبـك               هنگام عصر   
 .گرفتيم 

  :دون خوان در حاليكه سه تای آنها را آزاد می آرد گفت 

 .دوتا آافيست           -

من اول می خواستم چوب جمـع آـنم و یـك            . سپس به من یاد داد آه چگونه آنها را بریان آنم            
 یعنی برگها و شاخه هـای سـبز را روی هـم     ، همان آاری آه پدربزرگم می آرد ، اجاق بسازم   

بچينم و سپس اطرافش را خاك بگيرم اما دون خوان گفت لزومی ندارد بوته هـا را هـم زخمـی                     
 .آنيم مخصوصا آه به آبك ها صدمه زده ایم 

بی سـنگ  پس از خوردن آبك ها آهسته آهسته بجانب تخته سـنگ هـا رفتـيم و روی سراشـي      
بشوخی گفتم اگر او می گذاشت هر پنج تـا آبـك را بـه شـيوه خـودم                   . سياهی دراز آشيدیم    

 .آباب می آردم و خيلی هم خوشمزه تر می شد 

 :گفت 

بدون شك ولی آن وقت ممكـن بـود نتـوانيم ایـن محـل را بـدون صـدمه دیـدن تـرك                                  -
 .آنيم 

 د به ما حمله آند ؟منظورتان چيست ؟ چه آسی ممكن بو          -

 . آبك ها و هر آنچه در اطرافمان وجود دارد  گياهان ،          -

 من هيچوقت نمی دانم شما چه زمانی جدی هستيد ؟          -

  :حرآتی حاآی از بی صبری آرد و گفت 

مـن زیـاد مـی خنـدم چـون          . تو واقعا تصور خيلی ویژه ای از جدی حـرف زدن داری                       -
ن را دوست دارم معذالك هر چه می گـویم خيلـی جـدی اسـت حتـی وقتـی تـو                       خندید

چرا دنيا باید آن طور باشد آه تو فكر می آنی ؟ چه آسی بتو حـق داده          . نمی فهمی   
 آه چنين ادعائی بكنی ؟

 .هيچ دليلی وجود ندارد آه جز این باشد           -



زده بنظر نمی رسيد و مـن هـم         فكر آردم وقت بازگشت است ولی شتاب      . شب فرا می رسيد     
 .از بودن در آنجا احساس رضایت می آردم 

 :ناگهان دون خوان برخاست و گفت . نسيم خنكی می وزید 

 .ما باید باالی تپه برویم و آنجا در نقطه بدون گياهی بایستيم           -

  :بعد ادامه داد 

 .آرد تا صدمه نبينی نگران نباش من دوست تو هستم و مراقبت خواهم           -

 :با دلواپسی پرسيدم 

 منظورتان چيست ؟          -

او در این آه مرا با حيله گـری تمـام از شـادی محـض ناگهـان بـه وحشـت واقعـی دچـار آنـد ،                             
 .مهارت داشت 

 :گفت 

مهـم نيسـت    . منظور من این بود     . در این ساعت از روز ، دنيا خيلی عجيب است                     -
 .نترس . د چه خواهی دی

 چه خواهم دید ؟          -

 :در حاليكه بطرف جنوب نگاه می آرد گفت 

 .االن هيچ نمی دانم           -

 .مسير نگاهش را دنبال آردم . آامال آرام بود 

 :ناگهان از جا پرید و با دست چپ منطقه تاریكی را در گياهان فشرده صحرا نشان داد و گفت 

 !آنجاست           -

 .ئی مدتها منتظر ظهور چيزی بوده است گو

 آنجا چيست ؟          -

 !آنجاست نگاه آن ! نگاه آن           -

 .من جز گياهان چيزی نمی دیدم 

  :با صدای خفه ای گفت 

 .او همينجاست . االن اینجاست           -



.  را نگاه آـردم      آن منطقه . در همين لحظه باد شدیدی به چهره ام خورد و چشمانم را سوزاند              
 :گفت . اعتراف آردم آه چيزی نمی بينم . در آنجا هيچ چيز ویژه ای بچشم نمی خورد 

 .وارد چشمانت شد و مانع شد ببينی . تو االن آن را احساس آردی           -

 راجع به چه حرف می زنيد ؟          -

نجا ما در معرض دید هستيم و چيزی        چون در ای  . من ترا آگاهانه باالی تپه آورده ام                  -
 .بسوی ما می آید 

 چه چيز ؟ باد ؟          -

 :با لحن خشكی گفت 

 .بنظر تو باد است چون تو فقط باد را می شناسی . فقط باد نيست . نه           -

دون خـوان آنـار مـن در سـكوت     . آنقدر گياهان صحرا را نگاه آردم آه چشـمانم خسـته شـدند              
بـه  . بعد رفت پائين الی بوته ها و هشت شاخه بلند چيد و آن ها را دسـته آـرد                    . ود  ایستاده ب 

مــن هــم دســتور داد آــه ایــن آــار را بكــنم و ســفارش آــرد آــه فرامــوش نكــنم از گياهــانی آــه 
 . عذر بخواهم  مجروحشان می آنم ،

پـه ببـرم و بعـد     وقتی دو دسته گياه جمع آوری شد به من دستور داد دوان دوان آنها را تا قلـه ت                  
با سرعت تعجب آوری تمام بدن مـرا  . بين دو تخته سنگ بزرگ روی زمين به پشت دراز بكشم      

از بين شاخه ها آهسته به مـن گفـت         . با شاخه ها پوشاند و بعد هم این آار را با خودش آرد              
 .آه باید توجه آنم و ببينم باد به محض پنهان شدن ما خواهد ایستاد 

.  همانطور آه پيش بينی آرده بود بـاد بتـدریج ایسـتاد     دیدم آه یك لحظه بعد ،با تعجب فراوان   
فقط چند لحظه اول باد در گوشـم پيچيـده         . بطوریكه اگر دقت نكرده بودم متوجه آن نمی شدم          

 .بود اما آم آم سكوت آاملی ما را فرا گرفت 

آهسـته گفـت آـه هـيچ        نجوا آنان به دون خوان گفتم آه باد ایسـتاده اسـت و او هـم بصـدای                   
 بـا اداره ای      باد نبـود بلكـه چيـزی بـود ،            زیرا آنچه من باد می ناميدم ،          حرآتی و صدائی نكنم ،    

 .مختار و ممكن بود ما را بشناسد 

 .خنده عصبی مرا فرا گرفت 

 زمزمه آرد آه مـی خواهـد بلنـد           .دون خوان مرا متوجه سكوت آاملی آه برقرار شده بود آرد            
 .م باید آهسته شاخه ها را با دست چپ پس بزنم و دنبال او بروم شود و من ه

ناگهـان بطـرف غـرب     دون خوان بـا دقـت بطـرف جنـوب مـی نگریسـت ،              . در یك زمان برخاستيم     
 :پيچيد و به منطقه ای در جنوب غربی اشاره آرد و گفت 

 .عجب زرنگ است           -

 :و آمرانه افزود 

 !آن نگاه ! نگاه آن           -



. ولی بی نتيجه بود     . واقعا می خواستم چيزی را آه می گفت ببينم          .  نيرو نگاه آردم      با تمام 
فقط گياهان را آه بـا نسـيم تكـان مـی            . من چيز تازه ای را آه تا آن موقع ندیده باشم ، ندیدم              

 . می دیدم  خوردند ،

  :اعالم آرد 

 !او اینجاست           -

بنظـر مـی رسـيد آـه بـاد بـه محـض              . د را روی صورتم احساس آـردم        در همين لحظه جریان با    
 .اینكه ما بلند شده بودیم ، از سر گرفته بود 

دون خـوان پوزخنـدی زد و       . می بایست توضيح منطقی برای این همزمانی وجود داشته باشد           
 :گفت 

. آنی سعی نكن مغزت را با آوشش برای یافتن توجيه منطقی این اتفاق خسته                       -
  :و ادامه داد 

مـن دوسـت نـدارم ایـن آـار را بـا        . برویم یكبار دیگـر هـم شـاخه جمـع آوری آنـيم                        -
  . “متوقف آنيم  ” گياهان آوچولو بكنم ولی ناچاریم تو را 

بعـد  . شاخه هائی را آه قبال استفاده آرده بودیم جمع آرد و روی آنها خاك و سنگریزه ریخـت                   
در تمام این مدت باد بدون      .  آئين قبلی هر یك از ما هشت شاخه شكستيم           دوباره طبق همان  

  :دون خوان آهسته گفت . وقفه می وزید و موهای مرا پریشان می آرد 

مـرا بسـرعت پوشـاند و       . پس از اینكه ترا پوشاندم دیگر تكان نخور حرف هـم نـزن                        -
 .بعد هم روی خودش را 

در این هنگام پدیده فوق العاده ای بوقوع پيوسـت یعنـی بـاد آـه                 . بيست دقيقه اینطور ماندیم   
 .خيلی تند و شدید بود دوباره تبدیل به نسيم لطيفی شد 

وقتی باالخره شاخه ها را آنـار       . من نفسم را حبس آرده بودم و منتظر اشاره دون خوان بودم             
فقط وزش لطيف و سـبكی در       . همه چيز آرام بود     . زد من هم اینكار را آردم و از جا برخاستيم           

 .ميان برگهای اطراف مشاهده می شد 

  : با صدای بلند گفت  دون خوان آه به منطقه ای در جنوب نگاه می آرد ،

 .باز هم آمد           -

 :با لحن آمرانه ای گفت .  نزدیك بود بيافتم  بی اراده از جا پریم ،

 !نگاه آن           -

  را باید نگاه آنم ؟آخر چه چيز          -

 مثل ابر یا گردباد خيلی بـاالتر از گياهـان و در              او پاسخ داد آه باد یا هر چيز دیگری آه هست ،           
  :درگوشم زمزمه آرد . می وزد  سطح باالی تپه آه ما هستيم ،

 .ببين در جستجوی ماست . آمد           -



رفـت ، مثـل دفعـه اول وحشـت          درست در آن لحظه باد قوی و ممتـدی بـه چهـره مـن وزیـدن گ                 
. آنچه دون خوان توضيح داده بود ندیـدم ولـی تكانهـای وحشـتناآی را در درختـان دیـدم           . آردم  

نااميدانـه در جسـتجوی توضـيح مناسـبی بـرای ایـن               سعی آردم آرامش خود را بدسـت آورم ،          
خـوب مـی   شـاید در ایـن منطقـه حرآـات جـوی زیـاد بـود و دون خـوان آـه آنجـا را                    . واقعه بودم   

 بشمرد و منتظر آرام شدن  شناخت می توانست آنها را حدس بزند پس آافی بود دراز بكشد ،          
 .برخيزد  باد باشد و بعد قبل از شروع دوباره باد ، 

گفت آه وقت رفتن اسـت امـا مـن مـی خواسـتم      . صدای دون خوان مرا از افكارم بيرون آشيد      
 :گفتم .  ایستاد آنجا بمانم و بخودم ثابت آنم آه باد خواهد

 .دون خوان من هيچ چيز ندیدم           -

 معذالك متوجه یك چيز غير عادی شدی ؟          -

 .چه چيز می بایست می دیدم  شاید بهتر باشد دوباره برایم تعریف آنيد ،          -

 ابـر یـا مـه    چيزی آه در باد پنهان می شود و شبيه یك گردباد ، یـا     من قبال گفتم ،               -
و با دست حرآات افقی و عمـودی آـرد و           .  چهره ای آه دور خودش می چرخد          است ، 

 :ادامه داد 

بایـد شـكارچی همـه      . می چرخد یا جریان دارد      . او در جهت خاصی حرآت ميكند                 -
دلـم مـی خواسـت او را دسـت بيانـدازم      . این ها را بداند تا بتواند راهش را انتخاب آنـد   

چنـد  . این بود آه منصرف شدم        بنظر می رسيد آه واقعا می آوشد مرا قانع آند ،          ولی  
 :گفت . سرم را چرخاندم . لحظه ای دقيق به من نگاه آرد 

دنيـا  . گمان اینكه دنيا همانطوریست آه تـو فكـر مـی آنـی واقعـا احمقانـه اسـت                              -
 .مخصوصا هنگام غروب . مكان اسرار آميزی است 

 :اره ای به باد آرد و ادامه داد با سر اش

 .می تواند ما را از پا درآورد و حتی بكشد . او ممكن است ما را دنبال آند           -

 این باد ؟          -

” در ایـن سـاعت روز فقـط         . در این لحظه یعنی در غروب خورشيد باد وجـود نـدارد                       -
 .هست  “قدرت 

باد بشدت می وزید و حتی لحظه . ته بودیم و حرف می زدیم    یكساعت تمام در نوك تپه نشس     
 .ای هم قطع نشد 

 1961 ژوئن 30جمعه 

 خـودم   “مكـان  ” مـن در  . عصر پس از خوردن غذائی جلوی در خانه دون خـوان مسـتقر شـدیم     
دون خــوان بــه پشــت دراز آشــيده و . نشســته و شــروع آــردم بــه مرتــب آــردن نوشــته هــایم 

او بـه  .  تمـام روز را در خانـه مانـده بـودیم      “بـاد  ” بخاطر . كمش گذاشت دستهایش را روی ش  
 پس بهتر بود آـه زیـاد بـا او سربسـر              من توضيح داده بود آه ما آگاهانه باد را برانگيخته بودیم ،           

 .من تمام شب پيش را پوشيده از شاخه های گياهان خوابيدم . نگذاریم 



  : چابكی باور نكردنی به پا خاست و گفت دون خوان با. ناگهان باد شدیدی وزید 

 .باد در جستجوی توست ! لعنت بر شيطان           -

  :با خنده گفتم 

 .خيلی مبالغه آميز است . دون خوان من آه باور نمی آنم           -

با پا فشاریم می خواستم نشان دهم آه غيـر ممكـن بـود بپـذیرم بـاد دارای اراده ای مسـتقل                       
باد بـا اراده ای     ” گفتم آه تصور    . نكه ما را در باالی تپه دیده و بسراغمان آمده است            است یا ای  

 :پرسيد .  طریقه ساده لوحانه ای برای دیدن دنياست  “مختار 

 باد چيست ؟          -

بدون اینكه آرامش خود را از دست بدهم توضيح دادم آه تـوده هـای هـوای گـرم و سـرد ایجـاد                 
. ی متفاوت می آند و این موجب حرآات افقـی و عمـودی هـوا مـی شـود                    مناطقی با فشارها  

  :با لحن شكاآی پرسيد . برای بيان این مفاهيم هواشناسی مقدار زیادی وقت صرف آردم 

 می خواهی بگوئی آه باد جز هوای گرم و سرد چيزی نيست ؟          -

  :در حاليكه از پيروزی خود سرمست بودم گفتم 

 .له اینطور فكر می آنم ب          -

دون خوان مبهوت بنظر می رسيد ولی ناگهان نگاهی به من انداخت و قهقهه پر صـدای خنـده                   
  :را سر داد و با لحن طنز آلودی گفت 

تو آخرین حرفت را زدی ، نه ؟ فقط ناچـارم بگـویم             . عقاید تو عقاید قطعی هستند                -
هيچ اهمتـی نـدارد آـه فشـار هـوا یـك             . ست  آه برای یك شكارچی عقاید تو مزخرف ا       

 فقط اگر تو اینجـا در صـحرا زنـدگی مـی آـردی مـی فهميـدی آـه                      یا دو و یا ده ،       باشد ، 
یك شكارچی واقعـی ایـن را مـی دانـد و در         . هنگام غروب باد تبدیل به قدرت می شود         

 .رفتارش اثر می گذارد 

 یعنی چطور رفتار می آند ؟          -

 .و از غروب و از قدرتی آه در باد نهفته است استفاده می آند ا          -

 چگونه ؟          -

اگر برایش الزم باشد خود را پنهان می آند و می پوشاند و بی حرآـت مـی مانـد                              -
بـا  . تا هنگاميكه غروب پایـان پـذیرد و قـدرت او را از حمایـت خـود برخـوردار آـرده باشـد                        

سـاآت  ... حمایـت او ماننـد   .  جسـمی را در چيـزی مـی پيچـد      دست حرآتی آرد انگار   
  :گفتم . گوئی در جستجوی لغتی بود . شد 

 مانند یك پيله است ؟          -

در ایــن صــورت . حمایــت قــدرت مثــل یــك پيلــه در برگيرنــده اســت . درســت اســت           -
گـرگ و نـه هـيچ       نـه پومـا و نـه        . شكارچی می تواند بدون هـيچ مراقبتـی بيـرون بمانـد             



حتی اگـر یـك شـير بـا او روبـرو شـود و او را بـو         . حشره ای نمی تواند به او صدمه بزند         
و در ایـن    . شير براه خـود خواهـد رفـت           بكشد در صورتيكه شكارچی بی حرآت بماند ،         

از طرف دیگـر اگـر شـكارچی بخواهـد دیـده شـود              . مورد می توانم به تو اطمينان بدهم        
آنوقـت قـدرت او را اذیـت خواهـد آـرد و تمـام               .  باالی تپه ای بایستد      باید در موقع غروب   

بنابر این اگر شكارچی بخواهـد در طـول شـب راه بـرود و یـا                 . شب بدنبالش خواهد بود     
 .بيدار بماند باید خود را در دسترس باد بگذارد 

 خـاص در   در لحظـه ای  در دسترس بودن یا در دسترس نبودن ،. این است راز شكارچيان بزرگ  
 .خم جاده 

 .آمی متعجب از او خواستم جمله اش را تكرارآند 

با حوصله تمام برای من توضيح داد آـه از تمثيـل غـروب و بـاد اسـتفاده آـرده تـا اهميـت فـوق                           
 :سپس افزود . العاده و تاثير متقابل پنهان شدن و آشكار شدن را برای من روشن آند 

. راده خودت در دسترس باشی یا خارج از دسترس باشـی            تو باید بياموزی آه به ا               -
 . تو بدون اینكه بخواهی همواره در دسترس هستی  در جریان فعلی زندگيت ،

اظهـار آـرد   . بنظرم می رسيد آه زندگی من بيش از پيش مرمـوز شـده اسـت         . اعتراض آردم   
وجـه خـود را مخفـی       آه از مطالبش چيزی درك نكرده ام زیرا معنی در دسترس نبودن به هـيچ                

 . منظور دست نيافتنی بودن است  آردن یا مرموز بودن نيست ،

  :و ادامه داد 

 وقتی همه می داننـد تـو پنهـان شـده ای ، اهميتـی       به عبارت دیگر پنهان شدن ،               -
وقتی خودت را پنهـان مـی آنـی         . اتفاقا مسائل تو از اینجا سرچشمه می گيرد         . ندارد  

 آه پنهان شده ای و گرنه آن قـدر در دسـترس هسـتی آـه همـه از تـو                      همه می دانند  
 .استفاده می آنند  سوء

 .احساس خطر آردم و فورا به دفاع از خودم پرداختم 

 :با لحن خشكی گفت 

 و   همه ما ،  . ما آدمهای احمقی هستيم     . لزومی ندارد   . در باره خودت توضيح نده                -
در زنـدگی مـن زمـانی بـود آـه مثـل تـو               . فاوت داشته باشی    تو نمی توانی با دیگران ت     

آنقدر در همه موارد در دسترس بودم آه چيزی جز اشك برایم باقی نمانده بود ، و مثل                  
 . اغلب گریه می آردم  االن تو ،

  :مرا ورانداز آرد و آه پر سر و صدائی آشيد و ادامه داد 

بعبـارتی  . ولـی یكـروز بسـتوه آمـدم و تغييـر آـردم              . در واقع من از تو جوانتر بـودم                   -
در مدتی آه تبدیل به یك شكارچی می شدم این راز را آموختم آه چگونه بایـد                   یكروز ،   

 .در دسترس یا خارج از دسترس بود 

مــن اصـال نمــی فهميـدم منظــور او از در   . اعتـراف آــردم آـه از توضــيحاتش چيـزی نمــی فهمـم    
و   ponerse en el medio del caminoطالحات اسـپانيولی  او از اصـ . دسـترس بـودن چيسـت    

 ponerse al alcance   خود را آنار آشيدن  :استفاده آرده بود آه می شود اینطور ترجمه آرد 
 .یا خود را وسط یك جاده شلوغ قرار دادن 



 :و توضيح داد 

جــاده شــلوغ آنــار بایــد خــودت را از وســط ایــن . تــو بایــد خــودت را از آنجــا بكنــی            -
تـو فقـط    . تمامی وجود تو آنجاست ، بنابر این پنهـان شـدن فایـده ای نـدارد                 ... بكشی  

وسط خيایان بودن یعنـی اینكـه هـر رهگـذری رفـت و              . تصور می آنی مخفی شده ای       
 .آمدهای ترا زیر نظر دارد 

 :پرسيدم . استعاره اش برایم جالب بود ولی هنوز آامال روشن نبود 

 چرا اینقدر معمائی حرف می زنيد ؟          -

مـی دانسـتم هـر      . مدت زیادی مرا صاف نگاه آرد بعد شروع آرد به زمزمه یك آهنگ مكزیكـی                
 .وقت یك آهنگ مكزیكی می خواند بزودی ضربه ای به من خواهد زد 

 :بدون اینكه نگاهش را از من بردارد با لبخندی پرسيد 

طالئيــت چــی شــد ؟ آن دختــری آــه واقعــا دوســتش  راســتی ببيــنم آندوســت مو          -
 داشتی ؟

از حالت بهت مـن خنـده شـادمانه    . گمان می آنم مانند ابله شگفت زده ای بنظر می رسيدم       
 .نمی دانستم چه بگویم . ای آرد 

 :برای اینكه خيالم را راحت آند گفت 

 .خودت در باره اش با من صحبت آرده ای           -

 نمی آوردم آه راجـع بـه یـك دختـر و مخصوصـا در بـاره آن دختـر جـوان مـو                       ولی من هيچ بخاطر   
  :گفتم . طالئی با او صحبتی آرده باشم 

 .هرگز چنين حرفی به شما نزده ام           -

 :برای اینكه جای هيچ اعتراض و دخالتی نباشد گفت 

 آـه مـن از آجـا         و در ثانی مهم این نيسـت        چرا مسلم است آه خودت گفته ای ،                 -
 .مهم این است آه آن دختر را دوست داشته ای  این دختر را می شناسم ، 

 .احساس نفرتی در دلم نسبت به او بوجود آمد 

 :خيلی جدی گفت 

 اتفاقا االن درست وقت آن است آه هر نـوع احسـاس اهميـت را                 لگد پرانی نكن ،             -
 :آنار بگذاری و ادامه داد 

 .وزی تو زنی را بدست آوردی ، زنی گرانقدر و یكروز هم او را از دست دادی ر          -

از خودم پرسيدم آه شاید واقعـا خـودم در ایـن بـاره بـا او حـرف زده بـودم ولـی بـه ایـن نتيجـه                              
هـر چنـد آـه مـا هميشـه در           . رسيدم آه چنين اعترافی از طرف مـن غيـر ممكـن بـوده اسـت                 

و من نمی توانستم همه آنچه را آه در بـاره اش صـحبت   ماشين از هر دری صحبت می آردیم  



ایـن  . مخصوصا آه هنگام رانندگی نمی توانسـتم یادداشـت بـردارم            . آرده بودیم بخاطر بياورم     
دختری مو طالئی در زنـدگی مـن        . به او گفتم آه حق دارد       . استدالالت به من آرامش بخشيد      

 .نقش خيلی مهمی را داشته است 

 :پرسيد 

 چرا حاال با تو نيست ؟          -

 .مرا ترك آرد           -

 چرا ؟          -

 .به دالیل زیادی           -

 تو خيلی خودت را در اختيـار         فقط یك دليل داشت ،    . این همه دليل نمی خواست                -
 .او گذاشته بودی 

ه بـود و بنظـر مـی رسـيد     او ضربه تازه ای به من زد. از ته دل می خواستم منظورش را بفهمم      
 .آه آامال از نتيجه حاصله آگاهی دارد 

  :لب هایش را جمع آرد تا خنده شيطنت بارش را پنهان سازد و با اطمينان آامل گفت 

 .همه مردم همه چيز شما را می دانستند           -

 آیا این اشتباه بود ؟          -

 . خيلی حساسی بود معذالك او آدم. یك اشتباه مهلك           -

مخصوصـا آـه    . او منزجـرم    “ تيـری در تـاریكی رهـا آـردن            ” صراحتا به او گفتم آه از این حالـت          
 .طوری حرف می زد آه گوئی شاهد و ناظر وقایع بوده است 

  :با لحن عجيبی گفت 

 .او دختر محشری بود . من همه چيز را دیدم . درست است           -

ولی خشـمگين بـودم چـون او دسـت روی جراحـت             . دن بيهوده است    می دانستم آه بحث آر    
از طرفی بنظر من این دختر خيلی هم محشر نبود چون تا حدی ضـعيف               . عميقی گذاشته بود    

 .بود 

  :به آرامی گفت 

آنچـه اهميـت دارد ایـن اسـت آـه تـو             . ولی این مهم نيست     . تو هم ضعيف بودی               -
موجب شد آه او مقام ویژه ای در دنيای تـو آسـب آنـد و                همه جا دنبالش بودی و این       

برای فردی آـه جایگـاه ویـژه ای دارد آدم بایـد هميشـه جمـالت محبـت آميـزی داشـته                       
 :گفتم . احساس آردم غم بزرگی مرا فرا می گيرد . گيج شده بودم . باشد 

 غمگـين   دون خوان شما با من چه می آنيد ؟ شما هميشه موفق می شوید مرا                        -
 چرا ؟. آنيد 



 باز هم ننه من غریبم در می آوری ؟. آه باز شروع شد           -

 ولی آخر هدف شما چيست ؟          -

من خاطره این دختر را برایت زنـده آـردم   . مساله این است  . دست نيافتنی بودن              -
درك نمی آـردی بـه تـو        “  باد    ”فقط برای اینكه بطور مستقيم مطلبی را آه با اشاره به            

 تـو هميشـه در اختيـار او          تو او را از دست دادی چون در دسترسـش بـودی ،            . بفهمانم  
 .بودی و زندگی شما تبدیل به یك عادت و جریان روزمره شده بود 

 :داد زدم 

 .زندگی من هرگز یك جریان عادی روزمره نبوده است . نه شما اشتباه می آنيد           -

 : گفت با قاطعيت

منتهی چون یك عادت غير عادی بوده است تو تصـور آـرده ای              . بوده و خواهد بود               -
 .ولی باور آن آه زندگی تو یك عادت است . آه روزمره نيست 

دلم می خواست قهر آنم و خودم را در حزن و مالل غرق آنم ولی چشمهایش بطرز غير قابل                   
. می رسيد آه مرا هل می دادنـد و بـه عقـب مـی راندنـد                  بنظر  . توصيفی مرا زیر نظر داشتند      

 :گفت 

در مـورد ایـن زن جـوان        . هنر یك شـكارچی ایـن اسـت آـه دسـت نيـافتنی باشـد                           -
موطالئی منظـور ایـن اسـت آـه تـو مـی بایسـت شـكارچی مـی شـدی و بنـدرت او را                          

 تـا آنجـا آـه دیگـر          ،شما هر روز با هم بودید       . نه آنطور آه تو بودی      . مالقات می آردی    
 اینطور نيست ؟. جز مالل احساسی برای هم نداشتيد 

 :ادامه داد . بيهوده بود چون او حق داشت . پاسخی ندادم 

تـو  . دست نيافتنی بودن یعنی اینكه فرد با قناعت با دنيای اطرافش مواجـه شـود                          -
ا در معرض قدرت باد قرار دهی       تو نباید خود ر   .  یكی آافيست     نباید پنج تا آبك بخوری ،     

نباید از دیگران آنقدر استفاده آنی و شيره شان را بكشی آـه             . مگر اینكه واجب باشد     
 . مخصوصا آنهائی را آه دوست می داری  فقط پوست و هسته باقی بماند ،

 .ولی من صادقانه می توانم بگویم آه از هيچ آس سوء استفاده نكرده ام           -

تو در این مواقع ناگهان اعالم می آردی آه از دیگران خسته شده             . اینطور نيست             -
در دسـترس نبـودن یعنـی اینكـه تـو خـود آگاهانـه از                . ای و دیگر حوصله اشان را نداری        

یعنی اینكه تو نه قحطی زده هسـتی و نـه          . خسته آردن دیگران و خودت اجتناب آنی        
مـی آنـد هرگـز چيـزی بـرای خـوردن نخواهـد یافـت و                  مثل آن بدبختی آه فكـر         نااميد ، 

 !هرچه می تواند می بلعد ، مثال پنج تا آبك 

. خنده من او را خوشحال آرد     . خندیدم  . دون خوان به نقطه حساس من انگشت گذاشته بود          
 :آهسته دستی به پشتم زد و گفت 

بـه همـين دليـل      . اد  یك شكارچی می داند آه همواره نخجير در دامش خواهد افت                    -
بـه محـض اینكـه      . نگران بودن مساویست با در دسترس بـودن         . هم هيچ نگرانی ندارد     

نگران و مضطرب هستی نا اميدانه به هر چيـز متوسـل مـی شـوی و وقتـی بـه چيـزی                    



چنگ انداختی هم خودت را خسته می آنی و هم آن چيز یا آن آس را آه بـه او چنـگ        
  .انداخته ای خسته خواهی آرد

منظورم این بود . به او گفتم آه در زندگی روزمره من دست نيافتنی بودن غير قابل تصور است 
آه برای اینكه بتوانم آاری انجام دهم می بایست با همه آنهائی آه با من آار دارند در تمـاس                    

 .باشم 

 :پاسخ داد 

ن شـدن یـا اسـرار    من به تو گفتم آه دست نيافتنی بودن به هيچوجه معنـی پنهـا               -
مهـم  . یك شـكارچی بـا قناعـت و شـفقت از دنيـا اسـتفاده مـی آنـد                    . آميز بودن ندارد    

 یك شـكارچی   .آدمها یا قدرت ها  اشياء ، حيوانات ، . نيست دنيای اطراف تو چه باشد       
با دنيای اطرافش رابطه نزدیك برقرار مـی آنـد و معـذالك بـرای همـين دنيـا هـم دسـت                  

 .نيافتنی است 

اگـر او هـر سـاعت و هـر روز در آن دنيـا باشـد نمـی توانـد بـرای                  . این تنـاقض دارد               -
 .دنيایش دست نيافتنی باشد 

  :با حوصله تمام گفت 

او دست نيافتنی اسـت چـون بـا فشـار و زور دنيـایش را تغييـر                  . تو هنوز نفهميدی              -
زم اسـت در آن مـی مانـد و بعـد بـه              تاوقتی آـه ال     آمی از آن را می گيرد ،        . نمی دهد   

 .بدون این آه اثری از گذر خود بجا گذارد  سرعت می رود ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش هشتم

 شكستن عادات زندگی

 1961 ژوئيه 16یكشنبه 

حيوانات آوچك جونده ای را آه شبيه سنجاب ولی فربه تر بودند و دون خوان آنها                  تمام روز ما ،   
دون خوان به من نشان داد آه آنهـا در موقـع خطـر تـا     . م را موش آبی می ناميد ، زیر نظرگرفتي    

چه حد سریع بودند ولی این عـادت مـذموم را داشـتند آـه بـه محـض فاصـله گـرفتن از تعقيـب                        
آننده خود ، متوقف می شدند یا حتی روی تخته سنگی می رفتند ، روی پا بلند می شدند تا   

 .زند اطراف را نگاه آنند و به نظافت پشم های خود بپردا

موشهای آبی چشمهای تيزی داشتند و می بایست هنگامی آه مـی دویدنـد حرآـت آنـيم و                   
 .حدس بزنيم آه آی متوقف خواهند شد تا در آنموقع آامال بی حرآت باشيم 

نظاره این حيوانات همه حواس مرا بخود مشـغول داشـته بـود و بـاین ترتيـب برنامـه ای را اجـرا            
مـن رد ایـن حيوانـات را پيـدا     .  روز شكار محسـوب مـی شـود      آردم آه برای یك شكارچی ، یك      

 .آردم و تقریبا موفق می شدم با قاطعيت حرآات آنها را پيش بينی آنم 

بعد دون خوان به من آموخت آه چگونه بـرای بـدام انـداختن آنهـا تلـه بسـازم و توضـيح داد آـه               
د آه او آجا غذا می      شكارچی باید هميشه برای شناسائی شكار خود وقت صرف آند و بفهم           
مـی بایسـت شـب      . خورد و آجا می خوابد تا بتواند محل مناسبی برای تله گذاشتن پيدا آند               

 .تله گذاشت و روز بعد جانور را ترساند و آنگاه منتظر بدام افتادن او شد 

تله من تقریبا حاضر شده بود و با آمـی اضـطراب از   . دون خوان چند قطعه چوب آماده می آرد    
می پرسيدم آه آیا درست آار خواهد آـرد یـا نـه آـه ناگهـان دون خـوان آـارش را متوقـف                         خود  

به ساعتی آه هرگز نداشت انـداخت و اعـالم آـرد آـه                ساخت و نگاهی به مچ دست چپش ،         
من چوب بلندی را در دست داشـتم و مـی خواسـتم آن را خـم آـنم ولـی بـا                       . وقت نهار است    

 . همه وسایل آارم بزمين گذاشتم حرف او بطور غير ارادی آن را با

آنوقـت صـدای بـوق آارخانـه ای را          . دون خوان بدون پنهان آردن آنجكاویش مرا می نگریسـت           
مستقيم در چشـمان    . بطرفش رفتم   . به قهقهه خندیدم ، تقليد او واقعا عالی بود          . تقليد آرد   

 :گفت . من نگاه آرد و سرش را به چپ و راست تكان می داد 

 !لعنت بر شيطان           -

 چه اتفاقی افتاده است ؟          -

 :دوباره صدای بوق آارخانه را تقليد آرد و گفت 

 .برگرد سر آارت . نهار تمام شد           -

فكر آردم شوخی مـی آنـد مخصوصـا آـه مـا غـذائی بـرای                 . خشكم زده بود    . گيج شده بودم    
چـوبم را   .  شـده بـود غـذا را فرامـوش آـنم             پـرداختن بـه سـنجاب هـا باعـث         . خوردن نداشـتيم    

چند لحظه بعد دوباره صدای بوق آارخانه بگـوش رسـيد           . برداشتم وسعی آردم آن را خم آنم        
 :و دون خوان اعالم آرد 

 .وقت بازگشت است           -



بـا لحـن اسـرار آميـزی        . نگاهی به ساعت موهومش انـداخت و مـرا نگریسـت و چشـمكی زد                
 :گفت 

 .ساعت پنج است           -

همـه  . فكر آردم شاید حوصله اش از شكار سر رفته و قصد دارد برنامه را نيمه تمـام رهـا آنـد           
وقتـی  . هيچ توجهی بـه او نداشـتم        . چيز را زمين گذاشتم و خود را برای بازگشت آماده آردم            

 : گفتم .حاضر شدم سرم را بلند آردم و او را دیدم آه چهار زانو نزدیك من نشسته است 

 .هر وقت شما بخواهيد می توانيم برویم . من آماده ام           -

دستهایش را مثـل    . به من نگریست    .  از تخته سنگی باال رفت و بی حرآت ایستاد            بلند شد ،  
بلندگو جلوی دهانش گذاشت و صدای گوشخراش و طوالنی شبيه صدای بوق خيلـی بزرگـی                

 :پرسيدم . ور خودش می چرخيد در حال بوق زدن د. را تقليد آرد 

 دون خوان چكار ميكنيد ؟          -

از خـودم مـی   . مبهـوت مانـده بـودم    . پاسخ داد آه به همـه دنيـا اعـالم توقـف آـار داده اسـت        
پرسيدم آه آیا شوخی می آند یا عقلش را از دست داده است ؟ دقيقا او را زیـر نظـر داشـتم                       

. اد و چيزی آه شاید زمانی گفته بود ، نوعی ارتبـاط بيـابم               به اميد اینكه بين آنچه انجام می د       
 .اما آن روز صبح ما حتی یك آلمه حرف هم نزده بودیم یا بهر حال حرف مهمی نزده بودیم 

لبخنـدی زد و سـپس       نگـاهی بـه مـن انـداخت ،        . او همانطور بـاالی تختـه سـنگ ایسـتاده بـود             
هایش را جلـو دهـانش گذاشـت و یـك           دون خـوان دسـت    . داشتم نگران می شـدم      . چشمك زد   

 صبح است و مـن بایـد دوبـاره          8صدای طوالنی بوق بگوش رسيد سپس اعالم آرد آه ساعت           
 .وسائلم را آماده آنم چون ما همه روز را برای شكار در اختيار داریم 

او حتمـا   . ترسم آم آـم تبـدیل بـه ميـل شـدیدی بـه فـرار شـد                   . دیگر هيچ سر در نمی آوردم       
. آمـاده رفـتن شـدم آـه او از منبـر خـود پـائين آمـد و لبخنـد زنـان بسـوی مـن آمـد                     . ود  دیوانه ب 
 :پرسيد 

  اینطور نيست ؟ تو فكر می آنی من دیوانه شده ام ؟          -

گفـت او هـم متقـابال در بـاره       . اقرار آردم آه رفتار غير عادی او موجب وحشت من شده است             
 .من همين فكر را می آند 

توضـيح داد آـه عمـال    . گفـتم آـه رفتـارش جنـون آميـز بنظـر مـی رسـد              .  نفهميدم   منظورش را 
آوشيده است با شدت و سنگينی در رفتار غير منتظره اش مرا به وحشت اندازد زیرا من نيز با     

عـادات  . سنگينی رفتار همواره قابل پيش بينی و بدون تازگی خود حال او را بـه هـم مـی زدم                     
 . او جنون آميز بود آه بوق آارخانه او زندگی من همان قدر بنظر

جا خوردم و اعتراض آردم آه واقعا عادتی ندارم و به همين دليل نيز زندگی من یك آشوب بـی      
 .حد و حصر است 

باز هم موقعيت بطور مرموزی واژگون شده . به قهقهه خندید بعد اشاره آرد آه نزدش بنشينم 
 :پرسيدم .  وحشت من زایل شد ولی به محض اینكه به صحبت پرداخت. بود 

 عادتهای جاری من چيست ؟          -



 .هر آاری آه می آنی از روی عادت است           -

 مگر برای همه ما اینطور نيست ؟          -

 .من هيچ آاری نمی آنم آه از روی عادت باشد . نه برای همه . نه           -

 آه باعـث ایـن       ن صحنه شد ؟ من چه آردم و یا گفتم         دون خوان چه چيز موجب ای               -
  رفتار شما شد ؟

 .تو دلواپس نهار بودی           -

 از آجا می دانيد ؟. من در این باره چيزی به شما نگفتم           -

هر روز حدود ظهـر و حـدود سـاعت شـش بعـد از ظهـر و صـبح هـا حـدود سـاعت                                    -
 :ی تو وقت غذا خوردن است و موذیانه افزود هشت تو نگران هستی چون برا

برای این آه عادت هایت را به تـو نشـان دهـم ، تقليـد                . حتی اگر گرسنه نباشی               -
 .تو تربيت شده ای تا آارهایت را با یك عالمت شروع آنی . بوق آافی بود 

 : داد ادامه. هيچ دفاعی نداشتم . انگار منتظر سوالی بود . مرا ورانداز آرد 

بـه همـين زودی در عـادت شـكار جـا            . و حاال تو از شكار هم یك عادت ساخته ای                     -
زمـانی آـه غـذا مـی خـوری و سـاعت               لحظاتی هست آه حرف می زنـی ،       . افتاده ای   

 .معينی آه می خوابی 

مـن از ایـن اصـل در هـر          . دون خوان زندگی مرا توصيف می آرد        . دليلی برای اعتراض نداشتم     
معـذالك اعتقـاد راسـخ داشـتم آـه در زنـدگی ،              .  پيروی مـی آـردم        اری آه انجام می دادم ،     آ

 .خيلی آمتر از اغلب دوستان و آشنایانم اسير عادتها بودم 

 :دون خوان ادامه داد 

تو مطالب زیادی در باره شكار می دانی و خـوب مـی دانـی آـه یـك شـكارچی در                                -
در واقـع ایـن آن چيـزی        . را مورد مطالعه قرار می دهـد        درجه نخست عادات طعمه اش      

 .است آه از او یك شكارچی بزرگ می سازد 

 بخـاطر بيـاوری ایـن مطلـب را خـواهی       اگر مسيری را آه در آموختن شكار به تـو دنبـال آـردم ،          
فهميد آه اول ساختن و آار گذاشتن تله را به تو آمـوختم و سـپس عـادت حيـوانی را آـه مـی                

كار آنی به تو نشان دادم و آنگاه موثر بودن تله ها را عليه عادات آنها بـه تـو ثابـت           خواستی ش 
حـاال بایـد آخـرین و       . این ها همه عوامل بيرونی و ظاهری شكار را تشـكيل مـی دهنـد                . آردم  

تا تو بتوانی آن را واقعا درك آنی و بكار         . بدون شك مشكل ترین قسمت شكار را به تو بياموزم           
 .زمان زیادی خواهد گذشت  وی شكارچی بودن داشته باشی ، بندی و دع

آالهـش را برداشـت و   .  گـوئی مـی خواسـت بـه مـن فرصـتی بدهـد                 چند لحظه ساآت شد ،    
تقليد موشهای آبی را آه روی پاهای عقبشان می ایستند و به شستشوی خود می پردازنـد                 

.  خيلی خنـده دار شـده بـود          با سر مدورش آه بی شباهت به سر سنجاب ها نبود          . ، در آورد    
 :ادامه داد 



شـكارچی آـه هـم وزن خـود طـال مـی             . شكارچی بودن فقط تله گذاشتن نيست                 -
 می اندازد باین دليل نيست آه خـوب تلـه مـی گـذارد و یـا آنكـه                     ارزد اگر نخجير را بدام    

فـوق  ت. عادات شكارش را می شناسد بلكه به این دليل است آـه خـود عـادتی نـدارد                   
او مانند حيوانـاتی آـه تعقيـب مـی آنـد نيسـت ؛ حيوانـاتی آـه                  . بزرگ او در اینجاست     

عادتهای سنگينی زندگی شان را منظم می آند و زرنگـی هایشـان را هـم مـی شـود                    
 . جاری و غير قابل پيش بينی است  او آزاد ،. حدس زد 

نمی توانستم  . منطقی بود   بنظر من چنين اظهاراتی نتيجه یك ایده آل سازی مستبدانه و غير             
چون قبـل از هـر چيـز مـی خواسـتم صـادق باشـم                . زندگی بدون عادات روزمره را مجسم آنم        

آنچه او از من می خواست همانقدر برای        . نمی توانستم بسادگی حرف او را بپذیرم یا رد آنم           
 :سخ داد پا. این مسائل را برایش توضيح دادم . من غير ممكن بود آه برای هر آس دیگری 

اگـر مـی خـواهی شـكارچی بشـوی بایـد            . واآنش های تو برای من مهم نيسـت                   -
خيلی سریع همـه چيـز را   .  تو خوب از عهده شكار بر آمدی  عادات زندگيت را بشكنی ، 

پيش بينی اعمال تـو خيلـی       . آموختی و حاال می دانی آه شبيه به طعمه ات هستی            
 :به آرامی گفت . لهای ملموسی ارائه دهد از او خواستم مثا. آسان است 

 بنابر ایـن آن چـه حيوانـات انجـام مـی دهنـد ،                 من در باره شكار صحبت می آنم ،                 -
محلی آه در آن غذا می خورند ، مكان و طریقه و ساعت استراحت آنها و محلی آه در  

مـی دهـم تـا تـو        آن سكونت دارند ، طریقه جابجا شـدن و حرآـت آنهـا را بـه تـو نشـان                     
 .بتوانی از روی این عادات اعمال آنها را پيش بينی آنی 

آنها در مكان های بخصوصی غذا مـی خورنـد و آب مـی              . تو عادات حيوانات را مطالعه آرده ای        
در محل های مخصوصی النه می سازند و هر حيوان نشانه بخصوصی از خود بجا می . نوشند 
و . می تواند اعمال آنهـا را حـدس بزنـد یـا پـيش بينـی آنـد        در واقع یك شكارچی خوب . گذارد  

 :ادامه داد 

در . همانطور آه قبال هم به تو گفتم به نظر من تو مانند طعمه ات رفتار می آنی                            -
همـه  . پس تو یك مورد استثنائی نيسـتی        . گذشته یكبار آسی این حرف را به من زد          

فتار می آنيم و این موجب می شود آه ما خود  ما مانند شكاری آه بدنبالش هستيم ر      
باین دليل شكارچی آه این مطلب را می دانـد فقـط            . طعمه چيز یا آس دیگری باشيم       

 منظورم را می فهمی ؟. یك آرمان دارد و آن اینكه خودش دیگر طعمه نباشد 

 :گفت . به او گفتم آه این هدف دست نيافتنی است 

تو می توانی از اینجا شـروع آنـی آـه هـر روز سـر ظهـر                  . هد  زمان زیادی می خوا             -
از حالتش خنده ام گرفت و قهقهه       . با لبخند مالطفت آميزی مرا نگریست       . نهار نخوری   

 .خنده را سر دادم 

 :ادامه داد 

معذالك موجوداتی هستند آه رد یابی آنها غير ممكن است مثال برخی انواع قـوچ                         -
ولی . فوق العاده یكبار سر راه یك شكارچی خوشبخت قرار می گيرند       آه به مدد بخت     

 .فقط یكبار در زندگی یك شكارچی 

مكث پر معنائی آرد و نگاه نافذی به من انداخت گوئی می خواست پرسشی در من برانگيـزد                  
 :از من پرسيد . ولی من هيچ سوالی نداشتم 



یافتن این قـوچ هـا دشـوار و تـا ایـن حـد               به عقيده تو چه چيز موجب می شود آه                    -
 استثنائی باشد ؟

 :با طمطراق گفت . چون نمی دانستم چه پاسخی بدهم شانه ها را باال انداختم 

  :گفتم . آنها هيچ عادتی ندارند و این موجب سحر آميز بودن آنهاست           -

 آیا این یك عادت نيست ؟. باالخره شب آه می خوابند           -

. اگر قوچ هر شب سر سـاعت بخصوصـی و در محـل ویـژه ای بخوابـد                     بدون شك ،            -
شـاید  . بهـر حـال روزی خـواهی فهميـد          . ولی این موجودات سحر آميز چنـين نيسـتند          

سرنوشــت تــو ایــن باشــد آــه یكــی از آنهــا را شــكار آنــی و تمــام زنــدگی او را داشــته 
 .باشی 

 منظور شما چيست ؟          -

شــاید روزی در نقطــه ای از دنيــا ردپــای یكــی از ایــن  . تــو شــكار را دوســت داری           -
 .آنوقت می توانی بشكار او بروی . موجودات سحر آميز را بيابی 

من بخت برخورد با یكی از آنها را        . اتفاقی فراموش نشدنی است       دیدن یك موجود سحر آميز ،       
  ره شكار چيزهای زیادی آموخته و به آن عمل آـرده بـودم ،             پس از آنكه در با      روزی ،   . داشته ام   

هرگـز طـی سـالها      . در جنگل پردرختی در آوهستانهای مرآزی مكزیك صـدای آرامـی شـنيدم              
نمی توانستم محلی را آه صدا از آن می آمـد تعيـين آـنم               . شكار چنين صدائی نشنيده بودم      

دم گلـه ای از حيوانـات ناشـناخته مـرا           فكـر آـر   . زیرا در آن واحد از همه طرف بگوش می رسيد           
 .محاصره آرده است 

آنوقـت متوجـه    . یكبار دیگر هم این صدای آرام و جذاب بگوشم رسيد آه از همه طرف می آمد                 
یـك قـوچ سـحر آميـز          خوش اقبالی خودم شدم و فهميدم آه با یكـی از موجـودات سـحر آميـز ،                 

ی عادی و حتی عادتهای شكارچيان      می دانستم آه قوچ آسمانی عادات آدمها      . طرف هستم   
 .را می شناسد 

تـرس او را محكـوم      . می شود حدس زد آه یك آدم معمولی در چنين موقعيتی چكار مـی آنـد                 
می آند آه به طعمه بدل شـود و چـون خـود را طعمـه سـهل الوصـولی مـی بينـد فقـط دو راه                            

 باشد برای نجات جان عزیزش اگر بدون سالح. یا فرار آند و یا مقاومت  . برایش باقی می ماند     
و اگر سالح داشته باشـد خـود را آمـاده دفـاع مـی          . بدون شك فرار را بر قرار ترجيح خواهد داد          

 .آند ، یا بی حرآت بر جا می ایستد و یا خود را روی زمين پرت می آند و منتظر می ماند 

خـود را بـه       ،  او هيچوقت بدون آشف محل هـائی بـرای پنهـان شـدن                یك شكارچی بر عكس ،      
پس فورا پنهان می شود ولی باالپوش خود را برای گـول زدن شـكار روی                . مخاطره نمی اندازد    

 .زمين می اندازد و یا به شاخه ای می آویزد و در انتظار حرآت بعدی شكار پنهان می ماند 

در یـك چشـم بهـم زدن مثـل یـك چـوب       . در حضور قوچ سحر آميز من طـور دیگـری رفتـار آـردم            
آنقدر گریه آردم و هق و هق آـردم آـه           . ك بی حرآت شدم و شروع به زاری و ناله آردم            خش

داشت پشت گوش   . ناگهان نفس گرمی را پشت سرم حس آردم         . فكر آردم از حال می روم       
قـوچ  . برای اینكه او را ببينم سرم را برگرداندم و به زمين غلطيدم        . راستم موهایم را می بوئيد      

 .از او خواستم به من آزاری نرساند و او با من حرف زد . د مرا نگاه می آر



داسـتان قـوچی آـه حـرف        . بـی اراده لبخنـد زدم       . قصه اش را ناگهان قطع آرد و مرا نگریست          
 .بزند بنظرم باور آردنی نبود 

 :دون خوان با لبخند گشاده ای تكرار آرد 

 .او با من حرف زد           -

 قوچ حرف زد ؟          -

 .بله           -

 .سپس برخاست و وسایل شكارش را برداشت 

 :با لحن مرددی پرسيدم 

 آیا واقعا حرف زد ؟          -

 .قهقهه خنده را سر داد 

 :با حالت نيمه جدی پرسيدم 

 چی گفت ؟          -

مثل اینكه سعی می آـرد  . لحظه ای ساآت ماند . مطمئن بودم آه دارد مرا مسخره می آند       
  :چشمانش درخشيدند و گفت . خاطر بياورد ب

سـالم  ” و مـن پاسـخ دادم       “ سالم دوست مـن     ” : موجود سحر آميز به من گفت                 -
. “ چـون غمگـين هسـتم        ”  : پاسـخ دادم      “چرا اشك ميریزی ؟        ” :بعد از من پرسيد     . “ 

 آـه مـن بـا تـو         بعد موجود سحر آميز به من نزدیك شد و در گوشم بطور واضح همانطور             
 :حرف می زنم گفت 

 . “غمگين نباش ” 

برقـی از شـيطنت محـض در چشـمانش         . دون خوان صاف توی چشـمهای مـن نگـاه مـی آـرد               
بنظـر مـن گفتگـو بـا قـوچ       . شروع به خنده ای آرد آه هـر لحظـه شـدت مـی یافـت                 . درخشيد  

 :گفت . آسمانی خيلی ساده لوحانه بود 

طنز او بقدری مـرا غـافلگير   . آخر من سرخپوست هستم . ی خوب چه انتظاری دار           -
 :پرسيد . آرد آه با او در خندیدن همراه شدم 

 نمی توانی باور آنی آه یك قوچ سحر آميز بتواند حرف بزند ؟          -

 .ولی باور آردن این چيزها برایم غير ممكن است . متاسفم  نه ،           -

 :با لحن اطمينان بخشی گفت 

 .چيز خيلی بخصوص و عجيبی است . ایرادی به تو نمی گيرم           -



 بخش دهم

 خود را در دسترس اقتدار قرار دادن

 1961 ماه اوت 17پنج شنبه 

با مهربانی دسـتم    . به محض پياده شدن از ماشين به دون خوان گفتم آه حالم خوش نيست               
 :را گرفت و تا زیر سر در خانه اش برد و گفت 

 .بنشين           -

 .لبخند زنان دستی به شانه ام زد 

همان طور آه اشاره آردم از دو هفته قبـل دون خـوان بـا مـن تغييـر روش داده بـود و در نتيجـه                           
در اوج  . مصـرف آـنم     “ پيوتـل   ” برای اولين بار در روز چهارم اوت به من اجازه داد آه چنـد دانـه                 

از نظـر دون    . ای آـه در آن بـودیم بـازی آـرده بـودم              توهمات ناشی از مخدر ، من با سگ خانه          
او ادعـا مـی آـرد آـه در     . خوان این اتفاق بيان آننده رابطه ای فـوق العـاده ویـژه بـا پيـوت بـود                
 دنيـای عـادی دیگـر وجـود          لحظاتی از آن قبيل آه من تجربه آرده بودم یعنی در لحظات اقتدار ،             

سگی آه من با او بازی آـرده بـودم          . عبير آرد   نداشت و هيچ چيز را نمی بایست به ظاهرش ت         
، یك سگ عادی نبود بلكه تجسمی از مسكاليتو بود یا در واقع نيرو و الهه ای بود آه در پيوتـل                  

 .وجود دارد 

 تــاثر ماليخوليــائی و رویاهــا و  اثــرات ثــانوی ایــن تجربــه عبــارت بــود از یــك خســتگی عمــومی ، 
 :دون خوان پرسيد . رنده بودند آابوسهائی آه بطور استثنائی اثر گذا

 پس وسایل نویسندگی ات آجاست ؟          -

 .دون خوان آيفم را آورد و آنار دستم گذاشت . دفترچه یادداشتم در ماشين مانده بود 

 :از من پرسيد 

 آیا هميشه هنگام را ه رفتن این آيف را در دست می گيری ؟          -

 .بله           -

من به تو گفته بودم آه هنگام راه رفتن هـيچ چيـز در دسـتت                . این دیوانگی است              -
 .یك آوله پشتی بخر . نگيری 

بـه او   . گذاشتن دفترچه یادداشت در آوله پشـتی خيلـی مضـحك بـود              . از خنده روده بر شدم      
گفتم آه من معموال آت و شلوار و جليقه می پوشم و آوله پشتی روی چنـين لباسـی جلـب               

 :گفت . ه می آند توج

بهتـر اسـت مـردم فكـر آننـد آـه تـو قـوزی                . پس آت را روی آولـه پشـتی بپـوش                     -
 . خراب آنی  هستی تا اینكه بدنت را با این همه اشيائی آه در دست می گيری ،

 آـه قصـد دارد راحتـی و          بنظر می رسيد  . بعد مرا تشویق آرد آه دفتر و مدادم را بيرون بياورم            
 .مرا فراهم آند آسایش 



بـه قهقهـه    . دوباره ناراحتی جسمی و احساس غم عجيبی را آه داشتم به او یـادآوری آـردم                 
 :خندید و گفت 

 .تو شروع به آموختن آرده ای           -

 :او گفت . بعد گفتگوئی طوالنی را آغاز آردیم 

 نشـانه انتخـاب تـو       مسكاليتو بـه تـو اجـازه داده اسـت آـه بـا او بـازی آنـی و ایـن                               -
چـون تـو سرخپوسـت نيسـتی ،           من تعجـب مـی آـنم ،         . است  “ مرد برگزیده   ” بعنوان  

همان طور آه راهنمای من این شـناخت  . معذالك باید شناخت سری را بتو منتقل آنم        
 .آرد “ مرد شناسا  ”را به من داد و مرا تبدیل به 

ن این مطلب آه انسان برگزیـده ای        دانست. احساس بدبختی قریب الوقوعی به من دست داد         
هستم ، طرز رفتـار عجيـب او بـا مـن و تـاثير منهـدم آننـده پيوتـل ، مجموعـا در مـن احسـاس                             

مرا . ولی حاالت من برای او اهميت نداشت     . دلواپسی و بال تكليفی شدیدی بوجود آورده بود         
 نظيـری بـود آـه مـی      متوجه آرد آه مسكاليتو با من بازی آرده و این تنها مسـئله مهـم و بـی                 

  :و افزود . بایست به آن بياندیشم 

 .بقيه خود بخود خواهد آمد . به هيچ چيز دیگر فكر نكن           -

 :سپس برخاست ، با مهربانی دستی بسرم آشيد و با صدای لطيفی گفت 

لبتـه  ا. من به تو جنگجو بودن را خواهم آموخت همانطور آه شكار را به تو آموختم                          -
این را هم اضافه آنم آه فرا گرفتن شكار تـو را بـه شـكارچی مبـدل نكـرد و فـرا گـرفتن                         

 .جنگجوئی هم تو را به آدم جنگجوئی تبدیل نخواهد آرد 

از رویاهـا و آابوسـهایم   . احساس حرمان و ناراحتی جسمی آه داشتم مرا مضطرب مـی آـرد    
 .آه خوابهای عجيبی دیده ام گفتم . لحظه ای فكر آرد و بعد نشست . شكایت آردم 

 .تو هميشه خوابهای عجيبی می دیدی           -

 .ولی این بار باز هم عجيب تر هستند           -

اینهـا فقـط رویـا هسـتند و مثـل رویاهـای هـر شـخص دیگـری هـيچ                     . اهميتی نده             -
 ؟پس چرا نگران آنها هستی یا از آنها صحبت می آنی . اقتداری ندارند 

چه بایـد بكـنم تـا ایـن         .  آنها فكر مرا بخود مشغول آرده اند          ولی آخر ، دون خوان ،               -
 خوابها متوقف شوند ؟

برای تو وقت آن فرا رسيده آه در دسترس اقتدار قرار بگيـری             . بگذار بگذرند   . هيچ            -
را بكار برده بـود آـه       “ رویا  ” بطریقی لغت   .  پس حاال شروع آن به تصرف در رویاهایت           ،

در این فكر بودم آه سوالم را چگونه مطرح آـنم ،            . حس آردم منظور خاصی از آن دارد        
 :آه ادامه داد 

تا بحال در باره رویا با تو حرفی نزده بودم چون قصدم این بود آه شكار آردن را بـه                              -
ارد و مـی شـود گفـت آـه     تو بياموزم ، یك شـكارچی عالقـه ای بـه اسـتفاده از رویـا نـد        

شـكارچی هـيچ چيـز در بـاره         . تفاوت بين یك شكارچی و یـك جنگجـو در همـين اسـت               
 .اقتدار نمی داند در حالی آه جنگجو می آوشد اقتدار بدست آورد 



. این آه چه آسی می تواند جنگجو بشود و چه آسی فقط شكارچی از اراده ما خارج اسـت                    
به همين . ئی است آه ما انسان ها را هدایت می آنند     چنين تصميمی در حيطه قدرت نيروها     

آن قدرت ها ترا بسوی مـن  . دليل است آه بازی آردن مسكاليتو با تو نشانه پر اهميتی است  
 .آنها تو را بسوی آن ایستگاه اتوبوس راندند . هدایت آردند 

ك تـرا بـه مـن       اینكـه یـك عروسـك دلقـ       . بخاطر داری ؟ یك آدم دلقك مآب تو را بسـوی مـن آورد               
و حـاال   . و اینطور شد آه من به تو شكارچی شـدن را آمـوختم              . معرفی آرد نيز یك نشانه بود       

 متوجه هستی چه منظوری دارم ؟. مسكاليتو شخصا با تو بازی آرده است . یك نشانه دیگر 

آلمـاتش صـحنه هـائی را در نظـرم مجسـم مـی              . منطق عجيب و غریب او را درك نمی آـردم           
 چيـزی    در آنها خود را مقهور و مغلوب چيزی وحشتناك و غير قابـل درك مـی دیـدم ،     ساخت آه 

 :پرسيدم .  حتی در عجيبترین تخيالتم نيز وجودش را حدس نزده بودم  آه در انتظارش نبودم و

 شما پيشنهاد می آنيد آه من چكار آنم ؟          -

تــو آنهــا . ب هایــت را در دســت بگيــر خــوا. خــودت را در دســترس اقتــدار قــرار بــده           -
جنگجوئی آه در جستجوی قـدرت      . می نامی چون اقتدار یك جنگجو را نداری         “ رویا    ”را  

 .است آنها را رویا نمی نامد بلكه واقعيت می داند 

 منظورتان این است آه او خواب را واقعی تلقی می آند ؟          -

آنچه تو رویا می نامی بـرای یـك جنگجـو           . نمی گيرد   او چيزی را بجای چيز دیگری                 -
جنگجـو شـكارچی    . تو باید بفهمی آه یـك جنگجـو آدم نـادانی نيسـت              . واقعيت است   

 بخـود دروغ     او وقـت و حوصـله الف زدن ،        . منزهی است آـه بـه شـكار اقتـدار مـی رود              
نـدگی اوسـت و   آنچه در صـحنه بـرد و باخـت قـرار دارد ز    . گفتن یا راه غلط رفتن را ندارد     

زندگی ای آه بدقت پيراسـته و   . زندگی او مهم تر از این است آه چنين آارهائی بكند            
محدود شده است ، زندگی آسی آه مدت زیادی وقت گرفته تـا بـه حـداقل مـورد نيـاز            

او زندگيش را با یك سنجش احمقانه از دست نخواهد داد           . تقليل یابد و به آمال برسد       
پس خواب دیدن برای یك جنگجو واقعيت       . تن چيزی بجای چيز دیگری      و یا با اشتباه گرف    

بين . می تواند چيزی را بپذیرد یا رد آند         .  زیرا می تواند مختارانه در آن عمل آند           دارد ، 
برگزیند و سـپس مـی توانـد از           وسایل مختلف آنهائی را آه به اقتدار منجر می شوند ،            

او نمی تواند مختارانه اقدام       ه در رویاهای عادی ،      در حالی آ  . این وسایل استفاده آند     
 .به عمل آند 

  منظورتان این است آه خواب واقعيت دارد ؟ دون خوان ،          -

 .مسلم است آه واقعيت دارد           -

 به همان اندازه آه آنچه االن انجام می دهيم ؟          -

در . م گفت شـاید از ایـن هـم واقعـی تـر باشـد              خواه  اگر بخواهی مقایسه آنی ،                -
تو در خواب می توانی چيزها را تغيير دهـی    .  داشتن اقتدار است      حقيقت خواب دیدن ،   

تـو مـی تـوانی هـر چـه را مـی               ، و می توانی بی نهایت چيزهای نهانی آشف آنـی ،             
 .خواهی آنترل آنی 

می توانستم بسـهولت    . ذاب بود   از یك نقطه نظر ، عقاید اساسی دون خوان هميشه برایم ج           
ولی هرگـز نمـی   . درك آنم آه او این تصور را آه آدم بتواند در رویا همه آار بكند ، دوست دارد              



شكاف عميقـی بـين ایـن طـرز فكـر و طـرز فكـر مـن وجـود           . توانستم این مطلب را جدی بگيرم       
 .داشت 

ولی هر چه فكر مـی      . يز بود   حرفهایش بنظرم جنون آم   . چند لحظه ای صاف هم را نگاه آردیم         
 .آردم می دیدم او متعادل ترین آدمی است آه می شناسم 

انگـار مـی دانسـت    . زیر لبی خندید . اقرار آردم آه باور نمی آنم او رویاهایش را واقعيت بداند     
 .بدون آلمه ای حرف برخاست و وارد خانه اش شد . تا چه حد واقعيت من متزلزل است 

تا اینكه از پشت خانه مرا صدا آرد تا دمی ذرتی را آـه پختـه                .  به جا ماندم     مدت زیادی مبهوت  
 .بود با هم بخوریم 

از او پرسيدم حالت بيداری را چه می نامد ؟ آیا لغت ویژه ای برای آن دارد ؟ ولی او یا پرسشم            
 .را نفهميد و یا نخواست جواب بدهد 

 :برای نشان دادن تناقض واقعيت با رویا پرسيدم 

 شما به آنچه ما االن انجام می دهيم چه می گوئيد ؟          -

 :در حالی آه جلوی خنده اش را می گرفت گفت 

 !من به این خوردن می گویم           -

 واقعا    زیرا این آه ما داریم غذا می خوریم ،          واقعيت ، . من این را واقعيت می نامم                 -
 .اتفاق می افتد 

و در حالی آه از خنده بـه خـود مـی پيچيـد             . خواب دیدن هم واقعا اتفاق می افتد                  -
 :ادامه داد 

 .همان طور آه شكار آردن ، راه رفتن و خندیدن           -

 بـاز هـم نمـی توانسـتم      هر چه می خواسـتم وسـعت نظـر بخـرج بـدهم ،        . گفتگو را رها آردم     
 .ی من لذت می برد بنظرم رسيد آه از سرگشتگ. حرفش را بپذیرم 

پس از اتمام غذا گفت آه برای راه پيمائی بيرون می رویم ولی نه مثل هميشـه بـرای گـردش                     
 :در صحرا و توضيح داد 

تـو بایـد    . از حاال بـه بعـد مـا بـه مكانهـای اقتـدار مـی رویـم                   . این بار فرق می آند                -
 .بياموزی آه چگونه خود را در اختيار اقتدار قرار دهی 

دستی بـه پشـتم     . به او گفتم آه می ترسم و خود را ابدا شایسته چنين آارهائی نمی دانم                
  :زد و با لبخند محبت آميزی آهسته گفت 

من ذهن شـكارچی تـو را بيـدار         .  خودت را به ترس نسپر        آافيست ، . خيلی خوب             -
بـرای اینكـه    . ش آنی   تو دوست داری با من در این صحرای شگفت انگيز گرد          . آرده ام   

 .همه چيز را رها آنی ، خيلی دیر شده است 



می توانسـتم   . با حرآت سر به من اشاره آرد آه او را دنبال آنم             . به سوی صحرا به راه افتاد       
سوار ماشين بشوم و آنجا را ترك آنم اما من واقعا دوست داشتم آه همـراه او در آن صـحرای                     

وایـن دنيـا   . رسناك ، اسرار آميز و با شكوه او را دوسـت داشـتم    دنيای ت . پرسه بزنم     باشكوه ،   
 .همانطور آه گفته بود ، مجذوب شده بودم . فقط وقتی با او بودم برایم وجود داشت 

گرمای خفقان آور مرا به هيچ وجـه  . راه پيمائی طوالنی ای بود . بطرف تپه های شرقی رفتيم      
 .اذیت نكرد 

دون خوان در سایه تخته سـنگهای بزرگـی توقـف           . لی جلو رفتيم    وارد گردنه تنگی شدیم و خي     
 .چند قطعه شيرینی درآوردم آه بخورم ولی دون خوان مانع شد . آرد 

سـنگ تقریبـا    . به من گفت آه باید چند متر آنطرف تر روی تخته سنگ مجزا و بلنـدی بنشـينم                   
من تا نيمه راه آمد ولی پس       چون با   . گمان آردم آه او هم به من خواهد پيوست          . مدوری بود   

از اینكه مرا آمك آرد تا به باالی تخته سنگ برسم یك قطعه گوشت خشك شده به مـن داد و       
 است و باید بسيار آهسته جویده شود و با هيچ خـوراك دیگـری                “گوشت اقتدار   ” گفت آه این    

راحـت و آرام    آـامال   . بعد پائين رفت و در پناه تختـه سـنگی در سـایه نشسـت                . مخلوط نشود   
تا وقتی من مشغول خوردن بودم همـين حالـت را حفـظ             . تقریبا در خواب بنظر می رسيد       . بود  

آرد بعد ناگهان پشتش را صاف آرد و شروع آرد به تكان دادن سرش از چپ بـه راسـت گـوئی            
دو یا سه بار نگاهی به من انداخت و ناگهان برخاست و مانند یـك               . بدقت گوش فرا داده است      

چشم از او بـر  . بطور غریزی به حالت آماده باش درآمدم . ارچی به بررسی اطراف پرداخت    شك
مثـل  . با نهایت احتياط آهسته عقب عقب رفت و پشت تخته سنگها پنهان شد              . نمی داشتم   

ناگهــان متوجــه محوطــه دایــره شــكلی شــدم آــه اطــرافش را . اینكــه منتظــر عبــور شــكار بــود 
 .ته بود سنگهای سياه آهن فرا گرف

خميـازه ای آشـيد ، خسـتگی اش را        . دون خوان از پناهگاهش ناگهان بيرون آمد و لبخندی زد           
 :دوباره نشستم و پرسيدم . در آرد و بطرف من آمد ، خيالم راحت شد 

 چه اتفاقی افتاده ؟          -

 :با فریاد پاسخ داد 

  . اشيمدر این اطراف هيچ خبری نيست و نباید نگران ب          -

 .نمی دانستم چرا بدون دليل فریاد می زند . پاسخش نامتناسب بود . معده ام تير آشيد 

 :تصميم گرفتم از تخته سنگ پائين بيایم ولی او فریاد زد 

 .چند لحظه دیگر هم بمان           -

 :پرسيدم 

 !شما دارید چكار می آنيد           -

 : شد با صدای گوشخراش گفت در حاليكه بين دو تخته سنگ پنهان می

 .بنظرم صدائی شنيدم . می روم این دور و برها سرآی بكشم           -

 :پرسيدم 



 آیا صدای حيوانی را شنيدید ؟          -

 :دستش را بگوشش گذاشت و فریاد زد 

 !صدای تو را نمی شنوم ، بلندتر داد بزن           -

 یان چيست ؟خودم را خفه آردم تا از او بپرسم جر

 :او فریاد زد 

 آیا تو در باالی تخته سنگ چيزی نمی بينی ؟. این اطراف هيچ خبری نيست           -

 .نه           -

 .بعد از من خواست آه محوطه ای را آه طرف جنوب واقع بود برایش توصيف آنم 

 :پس از این آه مدتی جيغ و داد آردیم به من گفت 

 :و بعد آهسته در گوشم گفت بيا پائين           -

برای اینكه مطمئن شویم ، حضورمان را بـاطالع رسـانده ایـم ، ناچـار بـودیم فریـاد                              -
 .تو باید خودت را در اختيار اقتدار این حلقه چاه قرار دهی . بزنيم 

 :دون خوان اشاره آرد آه روی آن نشسته ایم و گفت . من آنجا حلقه چاهی ندیده بودم 

در اینجا یك روح هست ، و باید بخود جلـبش   . اینجا آب هست و اقتدار هم هست                  -
 .شاید بطرف تو بياید . آنيم 

دلم می خواست در باره این باصطالح روح چيزی بدانم ولی دون خوان گفت آه باید سـكوت را                   
برسـاند انجـام    آامال رعایت آنم و به من توصيه آرد آه هيچ حرآت یا صدائی آـه حضـور مـا را                     

 .ندهم 

برای او آاری سهل تر از این نبود آه ساعتهای متمادی بی حرآـت بمانـد ولـی بـرای مـن یـك                        
پاهایم بخواب رفت ، پشتم درد گرفت ، فشار غير قابل تحملی شـانه هـا                . شكنجه واقعی بود    

او ناگهان تمام بدنم بی حس و سرد شده بود واقعا آالفه شده بودم آه . و گردنم را فرا گرفت      
 .از جا برخاست ، ایستاد و برای آمك به من دستش را دراز آرد 

در حاليكه عضالتم را در همه جهات آش و قوس مـی دادم از سـهولت او در برخاسـتن پـس از                 
مدتها طول آشيد تا عضـالتم انعطـاف پـذیری الزم را بـرای     . ساعتها بی حرآتی متعجب شدم      

 .راه رفتن بدست آوردند 

.  بطرف خانه براه افتاد و به من دستور داد به فاصله سه قدم پشت سر او راه بـروم                     دون خوان 
نسبتا آهسته حرآت می آرد و مسير را مارپيچی می رفت بطوریكه سـه یـا چهـار بـار مسـير                      

مـی خواسـتم در بـاره اتفاقـات         . نزدیـك عصـر بـه خانـه او رسـيدیم            . هميشگی را قطع آـردیم      
مكـان اقتـدار    ” كنم ولی گفت آه بيهوده است و تا هنگامی آـه بـه              احتمالی آن روز سواالتی ب    

خيلـی  . دچار تضـاد و سـردرگمی شـده بـودم       . باز نگشته ایم نباید در آن باره صحبتی بكنيم          “ 
 .با نگاهی جدی و سرد یادآوری آرد آه شوخی نمی آند . آهسته سوالی از او آردم 



گه گاه قطعـه    . اشت هایم را مرتب می آردم       من یادد . ساعتها زیر سر در خانه اش نشستيم        
سعی . دیگر نمی توانستم بنویسم   . شب فرا رسيد    . ای گوشت خشك شده به من می داد         

 .بخواب رفتم . آردم به ماجرای آن روز فكر آنم ، ولی عاملی درونی مانع می شد 
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به مـن توصـيه آـرد آـه         . در رستوران خوردیم    دیروز من و دون خوان به شهر رفتيم و صبحانه را            
  :عادات غذائی خود را زیاد تغيير ندهم و گفت 

عادت ندارد و اگـر غـذای هميشـگی خـودت را نخـوری             “ گوشت اقتدار   ” بدن تو به              -
 .بيمار خواهی شد 

 :سر بسرش گذاشتم جواب داد . او هم با اشتهای فراوان می خورد 

 . همه چيز را دوست دارد بدن من          -

نزدیك ظهر به محل چاه آب رفتيم و با گفتگوئی پر سر و صدا آه سـكوت اجبـاری چنـد سـاعته                    
 . محل رساندیم  ای را بدنبال داشت ، حضور خود را به اطالع روح آن

پـس از پـائين     .  دون خوان بطرف منزل نرفت بلكه بسوی آوهستان براه افتاد             هنگام بازگشت ،  
دون خــوان محلــی را در ســایه بــرای . ز سراشــيبی مختصــری بــاالی تپــه بلنــدی رفتــيم رفــتن ا

در این مدت مـی بایسـت       . استراحت انتخاب آرد و گفت آه ما باید تا غروب آفتاب اینجا بمانيم              
رفتار ما خيلی طبيعی باشد و بدین جهت دون خـوان بـه مـن اجـازه داد آـه سـواالتم را مطـرح                         

 :سته افزود بعد با صدای آه. آنم 

 .می دانم آه روح آنجا مخفی شده است           -

 آجا ؟          -

 .آنجا زیر درختچه ها           -

 چه نوع روحی است ؟          -

 :با حالتی استفهامی مرا نگریست و پرسيد 

 مگر چند نوع وجود دارد ؟          -

 .شی بر حالت عصبی من داشت سواالتم اثر تسكين بخ .  هر دو به قهقهه خندیدیم

 :گفت 

سـيل  . دیگـر حرفـی نـزدیم      . آافيست انتظار بكشيم    . او هنگام غروب خواهد آمد                -
 .سواالتم خشكيده بود 

 :دون خوان تاآيد آرد 



آنجـا یكـی از   . صدای انسان ارواح را جلب می آند . ما باید بدون وقفه حرف بزنيم              -
بـه حـرف زدن ادامـه       . ما خود را در اختيارش خـواهيم گذاشـت          . است  آنها پنهان شده    

 .بده 

.  حتی نمی توانسـتم فكـر آـنم           احساس می آردم بطرز ابلهانه ای از آلمات خالی شده ام ،           
 :خندید و دستی بشانه ام زد 

اش زود ب . وقتی باید حرف بزنی انگار زبانت را گربه خورده است           . تو واقعا عجيبی              -
 .منقارت را باز آن 

 :دهانش را مثل منقار یك پرنده باز و بسته آرد و ادامه داد . حرآت خنده داری آرد 

در بـاره آنهـا صـحبت       “ مكانهـای قـدرت       ”از حاال به بعد مطالبی هست آه فقـط در                     -
  “ن قـدرت    مكـا ” اینجا یـك    . من برای اولين تجربه ات تو را به اینجا آوردم            .  خواهيم آرد 

 .است و در اینجا ما فقط می توانيم در باره اقتدار صحبت آنيم 

 .من نمی دانم اقتدار چيست           -

در آغاز باور نكردنی و دست نيافتنی . اقتدار چيزیست آه جنگجو به آن می پردازد                  -
رحلــه حتــی فكــر آــردن بــه آن هــم دشــوار اســت و تــو االن در ایــن م. بنظــر مــی رســد 

ممكـن اسـت آدم نتوانـد آن را         . بعـد مسـاله اقتـدار خيلـی جـدی مـی شـود               . هستی  
 معذالك مـی دانـد آـه چيـزی      بدست آورد یا ممكن است واقعا نفهمد آه او وجود دارد ،    

بعـد اقتـدار مثـل چيـزی مهـار نشـدنی          . هست ، چيزی آـه قـبال نمـی توانسـته ببينـد              
چيزی . گفت چگونه می آید یا واقعا چيست        غير ممكن است بتوان     . بسراغ ما می آید     

و بـاالخره اقتـدار چيـزی    . نيست اما در برابر چشمانت شگفتی های بسيار می آفرینـد          
 .در خود ماست ، چيزی آه اعمال ما را آنترل می آند و معذالك از ما فرمان می برد 

م مسـخره مـی   پاسـخ مثبـت دادن بنظـر   . می خواست بداند آیا فهميده ام یا نـه    . ساآت شد   
بعـد مثـل آسـی آـه نامـه ای را دیكتـه مـی آنـد         . پوزخندی زد   . متوجه سرگردانيم شد    . آمد  

 :گفت 

به تو می آموزم آـه چگونـه   . در همين جا نخستين درس قدرت را به تو می آموزم               -
 .یك رویا بسازی 

 :مرا نگاه آرد و پرسيد 

 فهميدی ؟          -

  “رویـا سـاختن   ” توضـيح داد آـه   . بزحمـت منظـورش را درك مـی آـردم       . نه من نفهميده بودم     
یعنی داشتن تسلط دقيق و عملی روی موقعيت آلی رویـا ، آنترلـی مشـابه آنچـه انسـان در                     
واقعيت دارد مثال می تواند تصميم بگيرد از تپه ای باال برود یا بر عكـس در سـایه تختـه سـنگها           

  : ادامه داد  و. بنشيند 

. امشب در خواب به دستهایت نگاه آـن         . باید از یك چيز خيلی ساده شروع آنی                   -
. طوری حرف می زد آه انگار در باره یك آار خيلی عادی حرف می زنـد                 . زدم زیر خنده    

 :با تعجب پرسيد 

 چرا می خندی ؟          -



 آخر من چطور می توانم دستهایم را در خواب نگاه آنم ؟          -

 ...نگاهت را روی دستهایت متمرآز آن ، اینطور . خيلی ساده است           -

بقـدری حـالتش   .  دهـانش آـامال بـاز مانـده بـود         سرش را خم آرد و به دستهایش خيره شـد ،          
 :پرسيدم . خنده دار بود آه نتوانستم جلوی خنده ام را بگيرم 

 جدی ، چكار باید بكنم ؟ نه ،          -

مسلما تو می توانی در صورت تمایل بـه هـر چيـز دیگـری آـه                 . همانطور آه گفتم              -
من گفتم دستت را نگاه     . بخواهی نگاه آنی ، مثال انگشتهای پایت ، یا ناف یا اسبابت             

خـواب دیـدن یـا خـواب     . فكـر نكـن شـوخی مـی آـنم      . آن چون از همه آسان تر است      
 هـر چيـز دیگـری آـه در ایـن دنيـای              ساختن همانقدر جدی است آه دیـدن یـا مـردن یـا            

 .ترسناك و اسرار آميز هست 

همه چيزهای باور نكردنی آه می تـوانی        . حتی می توانی به یك چيز سرگرم آننده فكر آنی           
هنگـام خـواب دیـدن عمـال هـيچ       مـردی آـه اقتـدار شـكار مـی آنـد ،          . انجام دهی مجسم آن     

 .محدودیتی ندارد 

 :گفت . از او راهنمائی خواستم 

 .تو فقط باید دستهایت را نگاه آنی . هيچ راهنمائی ویژه ای وجود ندارد           -

 .باید بتوانيد مرا بيش از این راهنمائی آنيد           -

 :نگاههای آوتاه و سریعی به من انداخت و گفت . سرش را تكان داد 

 تجربه خودم با تو حرف بـزنم        من فقط می توانم در باره     . ما همه با هم فرق داریم                 -
مـا حتـی ذره ای هـم بـه یكـدیگر            . چون ما به هم شبيه نيستيم       . ولی فایده ای ندارد     

 .شباهت نداریم 

 :گفتم 

 .هر چيزی می تواند به من آمك آند           -

 .ولی خيلی ساده تر است آه با نگاه آردن دستهایت شروع آنی           -

وئی طی آن افكارش را منظم ميكرد سـرش را از بـاال بـه پـائين تكـان                   بعد از مدتی سكوت آه گ     
 :داد و گفت 

آنچـه بـرای   . هر بار آه در رویا به چيزی می نگری ، آن چيز تغيير شكل مـی دهـد                   -
ساختن رویا ، مهم است فقط این نيست آـه بتـوانی اشـياء را نگـاه آنـی ، بلكـه بایـد                        

وقتی آدم موفق می شود همه چيـز را روشـن و            . بخشی  بتوانی تجسم آنها را تداوم ب     
در آن صـورت بـين آنچـه آـه در هنگـام             . خواب دیدن یك چيز واقعی اسـت          واضح ببيند ،    

حـاال  . خوابيدن انجام می دهی با آنچه آه هنگام بيداری می آنی ، فرقی نخواهد بود                
 فهميدی ؟



نم آن را بپـذیرم و سـپس در ایـن بـاره     اعتراف آردم آه اگر هم حـرف او را بفهمـم بـاز نمـی تـوا             
صحبت آردم آه در دنيای متمـدن افـراد زیـادی هسـتند آـه دچـار توهمـات مـی شـوند و قـادر                          

ایـن افـراد بيمـاران روانـی        . نيستند بين آنچه در واقعيت می گذرد و تخيالت خود فرقی بگذارند             
 پریشـان    نه رفتـار آـنم ،     به همين دليل هم هر وقت او از من می خواهد مثل یك دیوا             . هستند  

 .می شوم 

دسـتهایش را روی گونـه      . دون خـوان حرآـت خنـده داری آـرد           . وقتی سخنرانی من تمام شد      
  :هایش گذاشت و عميقا نفسش را خالی آرد و سپس گفت 

آسی از تـو    ! بگذار دنيای متمدنت همانجا آه هست و همانطور آه هست بماند                      -
قبال هم به تو گفتم آـه یـك جنگجـو بایـد آامـل               .  ها رفتار آنی     نمی خواهد مثل دیوانه   

چطور می تـوانی مجسـم      .  معامله آند     باشد تا بتواند با قدرتهائی آه شكار می آند ،         
آنی آه جنگجوئی از تشخيص چيزی از چيز دیگر ناتوان باشـد ؟ از طـرف دیگـر دوسـت                  

 است ، اگر قرار بود زندگی تو        تو آه ادعا می آنی می دانی دنيای واقعيت آدام         ! عزیز  
در یك چشم به  به توانائی تشخيصت بين واقعيت و آنچه واقعی نيست وابسته باشد ،     

 .هم زدن از پا در می آمدی و می مردی 

هـر بـار اعتـراض مـی آـردم ، حرمـان غيـر قابـل                 . بدون شك مقصودم را خوب بيان نكرده بـودم          
او ادامـه  . عيتی نـامطلوب بـود ، آشـكار مـی سـاختم      تحملم را آه ناشی از قرار گرفتن در مـوق         

 :داد 

تـو مـی تـوانی بـه تنهـائی بـه ایـن چيزهـا                . من قصد ندارم ترا بيمار یا دیوانه آـنم                    -
ولی نيروهائی آه مـا را      ! دست پيدا آنی و احتياجی هم به آمك من نخواهی داشت            

شيدم بتـو بيـآموزم آـه چگونـه         هدایت می آنند تو را بسوی من راهبری آردند و من آو           
عادت های احمقانـه ات را تغييـر بـدهی و موفـق شـوی مثـل یـك جنگجـوی بـی نقـص                         

بنظر می رسد آه موفق نمی شوی ، ولی آسی چه می دانـد ؟ همـه                 . زندگی آنی   
 پس آسی چه می داند آه تو         ترسناك و مرموز هستيم ،      ما به اندازه این دنيای فراخ ،        

 ارهائی هستی ؟قادر به انجام چه آ

 :خواستم از ضعف خودم عذرخواهی آنم ولی او ادامه داد . در صدایش غمی بود 

همان طور آـه گفـتم مـی تـوانی هـر      . الزم نيست حتما دست هایت را نگاه آنی              -
ولـی چيـزی را از پـيش انتخـاب آـن و در خوابـت آن را جسـتجو             . چيزی را انتخاب آنـی      

وقتی دیدی شكل آنهـا دارد عـوض        .  هميشه حاضر هستند     گفتم دستهایت چون  . آن  
. بعد دوباره به دسـتهایت برگـرد        . می شود باید نگاهت را به نقطه دیگری متوجه آنی           

 .موفق شدن و آامل آردن این فن وقت خيلی زیادی می خواهد 

نوشتن این مطالب بقدری مشغولم آرده بود آه متوجـه فـرا رسـيدن شـب نشـدم ، خورشـيد                     
دون خوان برخاست و نگاههای دزدانـه ای  . آسمان ابری بود و شامگاه نزدیك     ب آرده بود ،     غرو

 :گفت . بطرف جنوب انداخت 

 .ما باید بطرف جنوب برویم تا هنگامی آه روح چاه آب بر ما آشكار شود . برویم           -

قـع تپـه بـزرگ و        در وا  –منطقـه ای بـدون گيـاه        . نيمساعت بعـد بـه منطقـه متفـاوتی رسـيدیم            
فكـر  . مدوری بود آه پوشش گياهيش بكلی سوخته بود و مانند یك سر طاس بنظر می رسيد           

ولـی او ایسـتاد و در حالـت مراقبـت و            . آردم دون خوان از سر باالئی آرام آن ، باال خواهد رفت             
ها آرد  توجه عميقی چند لحظه بحالت آماده باش آامل باقی ماند ، بعد بدنش لرزید ، خود را ر                 



نمی توانستم بفهمم با عضالت به این شلی چطور مـی توانـد روی پـا    . و شل و راحت ایستاد   
 .بایستد 

برای . بدن دون خوان در مسير باد بطرف غرب چرخيد     . در همان لحظه تند بادی مرا از جا پراند          
نسـانها   در هر صورت نه بصـورت معمـولی آـه همـه ا     چرخيدن از عضالتش استفاده نكرده بود ،      

 . گوئی از بيرون دستی او را چرخانده بود تا در جهت باد قرار گيرد می آنند ،

چهره اش از عزم راسخ و      . دیدم آه از گوشه چشم مرا می نگرد         . چشم از او بر نمی داشتم       
تمام وجـودش برانگيختـه و مراقـب بـود ، مـرا بـه تحسـين وا مـی                    . قصد قاطع او نشان داشت      

دگی در موقعيتی آه نياز به چنين تمرآز عجيبی داشته باشد قـرار نگرفتـه           داشت ، هرگز در زن    
 .بودم 

. گوئی زیر دوش آب سرد بود و سپس از جا پرید و شروع به راه رفتن آرد                    ناگهان بدنش لرزید ،   
از دامنه شرقی تپـه لخـت گذشـتيم تـا           . او را دنبال آردم     . انگار آه هيچ اتفاقی نيافتاده است       

 .آنجا او متوقف شد و رو به غرب ایستاد . ط آن رسيدیم اینكه به وس

نزدیـك قلـه یـك    .  نبود  از آن نقطه ، قله تپه آنقدرها هم گرد و مرتب آه از دور بنظر می رسيد ،      
هجوم شدید باد مرا به لـرزه  . به پيروی از دون خوان به آن خيره شدم          . غار یا سوراخ بزرگ بود      

 . پيچيد تا منظره ای را آه مقابل ما بود با دقت نگاه آند انداخت و دون خوان بطرف جنوب

 :چيزی را روی زمين نشان داد و زیر لب گفت 

 !آنجا           -

حدود هفت متر آنطرف تر چيزی روی زمين بود ، چيز بلوطی رنگی    . سعی آردم ببينم چيست     
دور خودش پيچيـده    . ی بود   جسم تقریبا گرد    حواسم را متمرآز آردم ،      . آه مرا به لرزه انداخت      

 بود شاید یك سگ خوابيده ؟

  :زمزمه آردم 

 چيست ؟          -

 :بدون اینكه چشم از آن بردارد گفت 

 بنظر تو به چه چيز شبيه است ؟          -

 .به یك سگ           -

 .خيلی درشت تر از یك سگ است           -

دوبـاره بـه آن خيـره شـدم بـدون شـك             . توقف آـرد    دون خوان با مهربانی مرا م     . بطرف آن رفتم    
. حاال می توانستم سرش را با گوشهای تيـز تشـخيص بـدهم              . حيوان خوابيده یا مرده ای بود       

شـاید یـك    . مطمـئن شـدم آـه حيوانيسـت آـه دور خـودش پيچيـده اسـت                  . مثل یك گرگ بود     
 .گوساله قهوه ای بود 

 :گفت . به دون خوان گفتم 

 .جمع و جورتر از یك گوساله است و در ثانی گوشهای تيزی دارد خيلی           -



مــی توانســتم تــنفس نامرتــب او را . حيــوان چنــد لحظــه ای لرزیــد ، فهميــدم آــه زنــده اســت  
فكری ناگهانی به ذهنم    . نفسش بيشتر به یك لرزش مقطع شباهت داشت         . تشخيص بدهم   

 .خطور آرد 

 .این حيوان در حال مرگ است           -

 راست می گوئی ولی چه حيوانی است ؟          -

هـوا  . او را دنبـال آـردم       . دون خوان دو قـدم بـه جلـو برداشـت            . نمی توانستم تشخيص بدهم     
 .تاریك شده بود و می بایست جلوتر برویم تا بوضوح ببينيم 

  :دون خوان زمزمه آرد 

 . آخرین نيرویش روی ما بپرد مواظب باش ، اگر در حال مرگ باشد ممكن است با          -

بریـده بریـده نفـس مـی     . هر حيوانی آه بود بنظر می آمد آه نفسهای آخـرش را مـی آشـيد                 
آشيد و انقباض های شدیدی بدنش را تكان می داد ولی حالت بـه هـم پيچيـده خـود را هنـوز                 

 غير انسانی   فریاد. لحظه ای بعد انقباض شدیدتری بدنش را از زمين بلند آرد            . حفظ آرده بود    
چنگـال هـایش نـه تنهـا ترسـناك بلكـه            . ناگهان دست و پاهایش راست شدند       . بگوشم رسيد   

 .با دست و پای سيخ شده به پهلو افتاد و سپس به پشت غلطيد . مشمئز آننده هم بودند 

 :غرش سهمگينی شنيدم و دون خوان فریاد زد 

 !جانت را نجات بده . فرار آن           -

در نيمـه راه    . با سرعت و چابكی باور نكردنـی بطـرف قلـه تپـه دویـدم                . را هم آردم    همين آار   
به من اشـاره آـرد   . نگاهی به پائين انداختم و دیدم آه دون خوان از جایش تكان نخورده است           

 :نفس زنان پرسيدم . دوان دوان بطرفش بازگشتم . آه برگردم 

 چه اتفاقی افتاده ؟          -

 .مان می آنم مرده است گ          -

وقتی نزدیك رسيدیم   . روی زمين ولو شده بود ، پاها در هوا          . محتاطانه به حيوان نزدیك شدیم      
 بـدنش هنـوز مـی        متوجه شدم آه آامال نمرده است ،      . چيزی نمانده بود از ترس فریاد بكشم        

 .پاهایش برای آخرین بار مرتعش شدند . لرزید 

وحشـت  . حيوان لرزش دیگری آرد آه سرش را نمایـان سـاخت            . م  از دون خوان هم جلوتر رفت     
زده به طرف دون خوان برگشتم هر چند بدنش به پستانداران شـبيه بـود ولـی مثـل یـك پرنـده                       

 .منقار داشت 

دهـنم  . نمی توانستم باور آـنم  . تحت تاثير وحشت عظيم و آاملی به حيوان خيره شده بودم      
چيز غير قابل تصوری جلو چشمانم   . چيزی مشابه آن ندیده بودم      هرگز  . از تعجب باز مانده بود      

دون . می خواستم از دون خوان بپرسم آه او چيست ولی موفق نمی شدم حـرف بـزنم                  . بود  
جلو رفـتم و  . در یك چشم به هم زدن فهميدم آه حيوان چيست           . خوان به من خيره شده بود       

 بود آه خس و خاشاآی آـه بـاد آورده بـود     در دست من شاخه بزرگ سوخته ای      . آن را گرفتم    
به آن چسبيده بودند و همه با هم در تاریكی می توانست ظاهرا شبيه حيـوان عجيبـی باشـد                    

 .زیرا رنگ قهوه ای شاخه سوخته روی زمينه سبز گياهان توی چشم می خورد 



 بـا وزش    در حاليكه از حماقت خودم خندیدم با حالت عصبی به دون خوان توضـيح دادم آـه بـاد                  
من این راز را حل آرده بودم و مطمـئن بـودم آـه او از                . خود ایجاد توهم حيوان زنده را آرده بود         

وارد . بـدنبالش رفـتم     . من راضی خواهد شد ولی او چرخی زد و بطـرف بـاالی تپـه بـراه افتـاد                    
 .در واقع فقط شكافی آم عمق در سنگ بود . گودی آه از دور غار بنظر می رسيد شد 

  : گرد و غبار زمين را جارو آرد و گفت   شاخه های آوچك ،با

 .باید از شر آنه ها خود را خالص آنيم           -

به من اشاره آرد آه بنشينم و گفت راحت مستقر شو چون شب را در ایـن جـا بسـر خـواهيم         
 .برد 

 :شروع آردم از شاخه حرف زدن ولی او توی ذوقم زد و گفت 

تو قدرت شـگفت انگيـزی را آـه بـه یـك شـاخه               . اید از خودت راضی باشی      هيچ نب           -
پيروزی حقيقی این بود آه خود را به این شهود          . خشك جان بخشيده بود ، هدر آردی        

 .رها می آردی و قدرت را تا آنجا دنبال می آردی آه دنيا متوقف می شد 

چندین بـار تكـرار     .  آرده باشد    معذالك بنظر نمی رسيد آه واآنش من او را عصبانی یا متاسف           
دسـتی  . آرد آه تازه اول آار است و زمان زیـادی بـرای اسـتفاده درسـت از قـدرت الزم اسـت                       

بشانه ام زد و بشوخی یادآوری آرد آه همان روز صبح ادعا آرده بودم می تـوانم واقعيـت را از                     
 .آنچه واقعی نيست تميز بدهم 

 . بودم از خود مطمئن باشم عذرخواهی آردم  از این آه هميشه مایل دستپاچه شدم ،

 :گفت 

این شاخه یك حيوان واقعی بود و زندگی می آرد ، از لحظه ای آـه         . مهم نيست             -
 پـس    و چون آنچـه بـه آن حيـات مـی بخشـيد اقتـدار بـود ،                 . قدرت آن را لمس آرده بود       

متوجـه  . داوم ببخشـی    ایـن شـهود را تـ        موفقيت در این بود آه مثل موقع خواب دیـدن ،          
 هستی چه می خواهم بگویم ؟

سوال دیگری آزارم می داد ولی مرا ساآت آرد چون گفت آه باید شب را آـامال بيـدار و بـدون                      
 صدای او را خوب  “ روح  ”گفت آه . ولی قول داد آه خودش حرف بزند . آلمه ای حرف بگذرانم 

بعـد خطـرات جـدی را    . خواهد گذاشت می شناسد و بطرف آن جلب خواهد شد و ما را راحت        
وجـود  “ اقتـدار   ” . در بـر داشـت بـرایم توضـيح داد             “ خـود را در دسـترس قـدرت قـرار دادن            ” آه  

می بایست با احتياط فـراوان بـا آن         . مخربی بود آه می توانست به سهولت به مرگ بيانجامد           
” ط شـخص خـود را در اختيـار      باید با استفاده از یك روش اصـولی و بـا نهایـت احتيـا              . روبرو شد   

صـحبت بـه   . باید با تظاهری محتاطانه حضور خـود را بـه قـدرت اعـالم آنـيم             .  قرار دهد     “اقتدار    
یـك  . صدای بلند یا اقدام پر سر و صدائی آه الزاما سكوتی آامل و ممتد بدنبال داشـته باشـد                    

در واقـع تـو     . جوسـت   جنجال عمومی و اختياری و یك آرامش و سكوت اختياری عالمت یك جنگ            
اگـر  . بهتر بود آمی دیگر هم شهود این موجود عجيب الخلقه و زنـده را تـداوم مـی بخشـيدی                     

 مـی    بـدون دیوانـه شـدن یـا مزاحمـت تـرس و عصـبيت ،                 می توانستی خودت را آنترل آنـی ،         
ر پـس از اینكـه دوان دوان از تپـه بـاال رفتـی د      . “  دنيـا را متوقـف آنـی          ” می آوشيدی     بایست

ایـن حالـت مخلوطيسـت از تـرس ، احتـرام ،       .  بـودی     “متوقف آردن دنيـا     ” شرایط آاملی برای    
تاآيد آرد آه برای من دشوار خواهـد بـود چنـين مجموعـه ای را دوبـاره بدسـت               . اقتدار و مرگ    

 .بياورم 



  :در گوشش زمزمه آردم 

  چه معنائی دارد ؟ “متوقف آردن دنيا ”           -

 : دادن نگاه خصمانه ای به من آرد پيش از پاسخ

. این فنی است آه افرادی آه به شكار قدرت می رونـد از آن اسـتفاده مـی آننـد                -
 . فرو می ریزد   دنيا آن طور آه ما می شناسيم ، فنی آه به عنایت آن ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یازدهمبخش 

 منش جنگجو

اما قبل از اینكه سـالم آـنم سـرش         به سراغ دون خوان رفتم ،        1961 ماه اوت    31روز پنجشنبه   
  :را از پنجره داخل ماشين آرد ، لبخندی زد و گفت 

 ما باید با ماشين راه درازی طی آنيم و به یك مكان قدرت برویم ، و االن تقریبا ظهـر                            -
 .است 

حدود پـانزده آيلـومتر رفتـيم و آنگـاه          . آنوقت سوار ماشين شد و مرا بسمت جنوب هدایت آرد           
اتومبيـل را در یـك گـودی دور از    . رف شرق پيچيدیم و از راه خاآی تا پای آوهها پيش رفتـيم      بط

از . جاده متوقف آردم ، این محل را دون خوان انتخاب آرده بود تا ماشين از نظرها پنهان بمانـد            
آنجا مدتی در منطقه وسيعی آه مسطح و بایر بود راه رفتيم و سپس از تپه های آم ارتفاعی                   

 .ود آردیم صع

شب نزدیك بود ، دون خوان محلی برای خوابيدن انتخاب آرد و به مـن توصـيه آـرد آـه سـكوت                  
 .محض را رعایت آنم 

آـم آـم از منـاطق صـحرایی         . صبح روز بعد غذای مختصری خوردیم و بطرف شرق براه افتادیم            
 .خشك به مناطق سر سبز و پر گياه آوهستان رسيدیم 

دون خـوان آنجـا نشسـت و        . ی از تخته سنگهای بهم چسبيده باال رفتيم         نزدیك ظهر از دیواره ا    
 :پس از مدتی استراحت و سكوت گفت . به من هم اشاره آرد آه بنشينم 

جنگجویانی به خـاك سـپرده        مدتها پيش در این مكان ،       .  اینجا یك مكان قدرت است              -
 .شده اند 

دون خوان با نگاه ، پـروازش را دنبـال   .  سر ما گذشت  در این لحظه آالغی قار قار آنان از باالی        
 .آرد 

از خود می پرسيدم آـه ایـن جنگجویـان چگونـه و آجـا بـه خـاك سـپرده                     . به اطرافم نگاه آردم     
 .شده اند 

  :دون خوان با خنده گفت 

 !آنجا . اینجا نه احمق 

 هـر طـرف توسـط       ایـن محوطـه از    . پایين دیواره سنگی بطرف شرق قطعه زمينی را نشـان داد            
محوطه ای بود دایره شكل آه قطـر آن حـدود صـد متـر               . دیواره هایی از سنگ احاطه شده بود        

می شد و درختچه های فشرده ای تخته سنگها را پوشانده بود و اگر دون خـوان اشـاره نمـی                     
 .آرد متوجه نمی شدم آه آن محوطه به شكل دایره آامل است 

در واقـع  . دیم تعداد زیادی از این مكانها وجود داشته است    او گفت آه در دنيای سرخپوستان ق      
این نيست آه مثل برخی تپه ها یـا مكـان هـای طبيعـی ، ارواح در آن                   “ مكان اقتدار   ” منظور از   

سكونت داشته باشند ، بلكه منظـور ایـن اسـت آـه اینجـا مكـان الهامـات و حـل دوگـانگی هـا                          
 .است 



  :دون خوان گفت 

 .يایی و شب را اینجا بگذرانی تا احساساتت متعادل شود  آافيست ب       -

 :پرسيدم 

  آیا ما شب را در اینجا خواهيم گذراند ؟       -

دلم می خواسـت    .  قصد من همين بود ولی این آالغ آوچك مرا از آن برحذر داشت                      -
 :راجع به این آالغ توضيح بدهد ولی او با اشاره دست مرا ساآت آرد و گفت 

روزی آالغی ترا به طرف یكی    .  به این دایره سنگی نگاه آن و آن را به خاطر بسپار                     -
هـر چـه دایـره آن آامـل تـر باشـد اقتـدارش بيشـتر                 . از این مكان ها هدایت خواهد آرد        

 .خواهد بود 

 :پرسيدم 

  آیا استخوان های جنگجویان هنوز زیر این خاك هاست ؟       -

 :بعد لبخندی زد و گفت . ه داری دليل بر شك و تردید آرد دون خوان حرآت خند

وقتی گفتم آه مدتها پيش .  اینجا قبرستان نيست و آسی در آن خاك نشده است                 -
منظورم این بود آه آنان مـی آمدنـد تـا     جنگجویان زیادی در اینجا بخاك سپرده شده اند ،      
مقصـودم  .  زمان الزم به خاك بسـپارند  در این مكان خود را برای یك یا دو شب و یا مدت          

اسـتخوان هـای حنگجویـان ، اقتـدار         . این نبود آه استخوانهایی اینحا زیر خـاك هسـتند           
از آن هـم  ” مـرد شـناخت    “ دارند ولی هرگز در قبرستان نيستند و اسـتخوان هـای یـك              

 .اقتدار بيشتری دارند ولی یافتن آنها تقریبا محال است 

 :از او پرسيدم 

 آيست ؟” مرد شناخت   “       -

 :پاسخ داد 

قـبال هـم بتـو گفتـه بـودم یـك            . بشـود   ” مرد شـناخت    “  هر جنگجویی ممكن است             -
اگـر در ایـن شـكار    . جنگجو ، شكارچی بی نقصی است آـه بـه شـكار اقتـدار مـی رود             

 .شود “ مرد شناخت ” پيروز شود می تواند 

 :پرسيدم 

 ؟...  است  برای این آار الزم       -

سـرازیری  . برخاست و اشاره ای آرد آه او را دنبـال آـنم   . با حرآت دستش حرفم را قطع آرد       
راه مـارپيچ و آـامال مشخصـی بـا سـرازیری           . مستقيم طرف شرقی تخته سنگ را پایين رفتيم         

 .تندی به دایره می پيوست 



وان بـی توقـف از ميـان    وقتـی رسـيدیم دون خـ   . آهسته از ایـن آـوره راه خطرنـاك پـایين رفتـيم          
آنجـا بـا اسـتفاده از شـاخه هـا و برگهـا ،               . درختچه های بهم فشرده تا مرآز دایره پـيش رفـت            

 .این محل نيز آامال مدور بود . محلی رابرای نشستن تميز آرد 

 :دون خوان گفت 

 قصدم این بود آه تمام شـب تـرا اینجـا بخـاك بسـپارم ولـی هنـوز وقـت آن نرسـيده                                -
 .فقط مدت آوتاهی ترا بخاك خواهم سپرد . تو اقتدار نداری  . است

از او پرسيدم چگونه می خواهد مرا به خاك بسـپارد          . تصور محبوس شدن برایم ناخوشایند بود       
اجازه نداد آمكـش    . ؟ مانند یك بچه خندید و به جمع آوری شاخه های خشك درختان پرداخت               

 .آنم و اصرار آرد آه نشسته بمانم 

سـپس بمـن گفـت بطـرف مشـرق دراز           . خه ها را روی جـایی آـه تميـز آـرده بـود انـداخت                 شا
چهـار شـاخه هشـتاد سـانتی        . آتم را زیر گردنم گذاشت و یك قفس دور من ساخت            . بكشم  

متری را در زمين نرم فرو آرد و دور آنها شاخه های بلنـد گذاشـت بطوریكـه شـبيه بيـك تـابوت                        
ساقه و برگ و شاخه های بلند گذاشت بطوریكه از شانه           سپس روی آنها    . بدون سرپوش شد  

 .تا پای من پوشيده شود و فقط سرم بيرون ماند 

قفـس  . بعد با قطعه چوب خشكی آه مثل بيل بود خاآهای اطراف را آند و روی قفـس ریخـت                    
می توانستم پاهایم را . آنقدر محكم و خوب ساخته شده بود آه خاک به داخل آن نمی ریخت            

 .دهم و یا از قفس خارج شوم تكان 

دون خوان توضيح داد آه یك جنگجو خود قفس را می ساخته و بعد به داخـل آن مـی خزیـده و                       
 .آن را از داخل مهر و موم می آرده است

 :پرسيدم 

 آیا حيوانات نمی توانند خاك را آنار بزننـد و داخـل قفـس شـوند و بـه انسـان صـدمه                -
 بزنند ؟

تـو مضـطرب هسـتی چـون اقتـدار          . این اصـال بـرای یـك جنگجـو مطـرح نيسـت              .  نه          -
جنگجویی آه توسط عزم راسخ خود هدایت می شود ، قادر است هـر مـانعی                . نداری  

نـه مـار و نـه شـير      نه مـوش ،   . و هيچ حيوانی مزاحم او نمی شود        . را از سر راه بردارد      
 .آوهی 

  چرا او خود را به خاك می سپارد ؟       -

 . برای دریافت الهامات ، یا برای ذخيره آردن اقتدار        -

در آن  . احساس بی نهایت خوش آینـدی همـراه بـا آرامـش و رضـایت بـه مـن دسـت داده بـود                         
ایـن آرامـش ، خيلـی مطلـوب و در عـين حـال               . لحظه دنيا بنظـرم در حـال اسـتراحت مـی آمـد              

پس از مدت زمانی    .  وادار به سكوت آرد      می خواستم حرف بزنم ولی مرا     . عصبانی آننده بود    
شروع آردم به اندیشيدن در باره زنـدگی        . ، آرامش آن محل روی خلق و خوی من اثر گذاشت            

بـاو  . احساس تـاثر و پشـيمانی مثـل هميشـه مـرا فـرا گرفـت                 . خودم و به تاریخچه زندگی ام       
. عـادل بـود و مـن ضـعيف بـودم      دنيای او قوی و . گفتم آه لياقت این را ندارم آه در آنجا باشم       

 .شرایط زندگی من روحم را ضایع آرده بود 



بـه مـن   . به قهقهه خندید و مرا تهدید آرد آه اگر ساآت نشوم رویـم را آـامال خواهـد پوشـاند             
 :گفت 

 تو انسانی و در شادی ، رنج ، حرمان و مبارزه آـه سرنوشـت انسانهاسـت شـریك                           -
جنگجو رفتار می آنی ، ماهيت اعمال شخصـی تـو مهـم      هنگاميكه مانند یك    . هستی  
 :و بعد خيلی آهسته ادامه داد . نيست 

 اگر فكر می آنی آه روحت ضـایع شـده ، آنـرا اصـالح آـن ، پـاآيزه آـن و بـه آمـال                                   -
روح خود را اصـالح     . زیرا در زندگی انسان وظيفه ای شایسته تر از این نيست            . برسان  

زیـرا مـرگ   . پس در واقع یعنی جسـتجوی هـيچ       . وی مرگ رفتن    نكردن یعنی به جستج   
 .در هر صورت ما را خواهد برد 

 :مدت زیادی سكوت آرد و بعد با لحنی آه حاآی از اعتقاد عميق او بود گفت 

 . جستجوی آمال روحی یك جنگجو ، تنها وظيفه شایسته انسان این زمان است        -

ذشته ام را مثل بار سنگين و غير قابل تحملی بر روی شانه             با شنيدن این آلمات وزن اعمال گ      
در حاليكه می گریستم شروع     . بنظرم رسيد آه هيچ اميدی وجود ندارد        . هایم احساس آردم    

گفتم آه آنقدر ولگردی آرده بودم آه نسبت بـه رنـج و غـم               . به صحبت در باره زندگی ام آردم        
وجه تنهایی و ضعف خود می شـدم احسـاس   بی احساس شده بودم و فقط در مواقعی آه مت    

 .غم می آردم 

او هم  . وقتی آزاد شدم نشستم     . زیر بازوهایم را گرفت و مرا از قفس بيرون آورد           . هيچ نگفت   
. فكر آردم به من فرصت می دهد تا به خودم حاآم شوم ، چون سـكوت آـرده بـود                     . نشست  

 .ن پرداختم دفتر یادداشتم را برداشتم و با حالت عصبی به نوشت

 :در حاليكه دقيقا مرا نگاه می آرد گفت 

 اینطور نيست ؟.  تو خودت را مثل برگی در معرض باد می بينی        -

اضافه آرد آه حال من تصـنيفی را        . مرا آامال درك می آرد      . درست احساسی بود آه داشتم      
آلمـاتش مـرا    . د  بـا صـدای دلنشـينی مـی خوانـ         . بخاطرش می آورد و شروع به خوانـدن آـرد           

 :ميخكوب آردند 

 آن به دنيا آمدم چه دور است آسمانی آه زیر ” 

 اندیشه هایم در حرمانی بی پایان غوطه ورند

 اآنون تنها و غمگين مانند برگی در گرو باد ،

 “می خواهم اشك بریزم ، می خواهم از لذت بخندم 

  :مدت زیادی ساآت ماندیم تا اینكه او به سخن در آمد و گفت

 در هر صورت ، از روزی آه متولد شده ای آسانی موافق خواست تو آارهایی آرده                        -
 .اند 

 . درست است        -



 . و آسان دیگری مخالف خواست تو رفتار آرده اند        -

 . آامال درست است        -

 :افزود 

 . و حاال تو ضعيف هستی ، مثل برگی در باد        -

 .امال همينطور است  آ       -

بـا دقـت   . به او گفتم آه شرایط زندگی من گاهی نتایج مخرب و بنيان برافكنـی داشـته اسـت                
تمام به حرفهایم گوش می آرد ، نمی توانستم بفهمم آه آیا واقعا برایش جالب بودم یا اینكـه                   

 را مـی    در یك لحظه متوجـه شـدم آـه دارد جلـوی خنـده اش              . از روی لطف این آار را می آرد         
 :گيرد باالخره گفت 

 مهم نيست آه تا چه حد از سرنوشت خود متاثر باشی یا دلت بحال خودت بسـوزد                 -
 .، این مناسب زندگی یك جنگجو نيست ، تو باید تغيير آنی 

بعد به قهقهه خندید و دوباره به خواندن آن ترانه پرداخت ولی این بار روی برخـی آلمـات تكيـه                     
 .ریكه ترانه به تضرع مضحكی تبدیل شده بود بطو. می آرد 

 :گفت 

 تو این ترانه را دوست داری چون در تمام زندگيت در هر چيز دنبال عيب گشته ای و                          -
 .بعد به شكوه و شكایت پرداخته ای 

 .حق با او بود . نكوشيدم حرفش را قطع آنم 

نند برگی در گرو باد هستم توجيه       معذالك گمان می آردم آه می توانم این احساسم را آه ما           
 :او دوباره آغاز سخن آرد . آنم 

ــده دار شــدن مــنش و             - ــردن و عه ــا از همــه دشــوارتر اســت انتخــاب آ  آنچــه در دني
غمگين بودن ، شكایت آردن و خود را آـامال موجـه و محـق               . شخصيت یك جنگجوست    

 فكـر آنـيم دیگـران مـا را آزار     به هيچ دردی نمی خورد آه. دانستن هيچ فایده ای ندارد    
تـو اینجـا پـيش      . هيچ آس به آسی آاری ندارد ، مخصوصا به یـك جنگجـو              . می دهند   

و حـاال بایـد مسـئوليت تـام ایـن عمـل را              . من هستی ، چون می خواهی اینجا باشی         
 .در این صورت تصور اینكه تو برگی در گرو باد هستی غير قابل قبول است . بپذیری 

با دقت شاخه ها را     . خاآها را در جایی آه برداشته بود ریخت         .  قفس را خراب آند      بلند شد تا  
گـویی آـه    . و باالخره دایره آوچك را با شاخ و برگها پوشاند             در البالی درختچه ها متفرق آرد ،        

 .هيچ اتفاقی در آن محل نيافتاده است

 :گفت . از آارش تعریف آردم 

ی بصورت اول در آوردن اینجا آـردیم ، یـك شـكارچی دقيـق                با تمام آوششی آه برا            -
 .آثار انسان هرگز آامال محو نمی شود . خواهد فهميد آه آسی اینجا بوده است 



چهار زانو نشست و به من دستور داد آه به راحت ترین شكلی آه می تـوانم روبـروی محلـی                     
. خلـق غمگيـنم از بـين بـرود          آه مرا به خاك سپرده بود بنشينم و آـامال بـی حرآـت بمـانم تـا                   

 :سپس گفت 

 یك جنگجو برای آشف اقتدار خود را به خاك می سپارد ، نه بـرای اشـك ریخـتن بـر                             -
 .سرنوشت خویش 

 : ولی او با حرآت سر مرا وادار به سكوت آرد و گفت  خواستم توضيحی بدهم ،

دم ضـعف و خلـق و خـوی غيـر            ناچار شدم ترا زودتر از قفس بيرون بياورم چون ترسي                 -
بـر سرنوشـت خـود زاری       . قابل تحمل تو این مكان را بسـتوه آورد و بـه تـو صـدمه بزنـد                   

رفتار یك جنگجو یعنی در عـين حـال آنتـرل خـود و رهـا           . آردن با اقتدار جور در نمی آید        
 !آردن آامل خود 

 :پرسيدم 

ين حال هم خود را آنترل آند      آخر چطور ممكن است ؟ انسان چگونه می تواند در ع                  -
 و هم خود را رها آند ؟

 :جواب داد 

 . آار مشكلی است        -

بنظرم رسيد شك دارد آه آیا ادامه بدهد یا نه چون دوبـار خواسـت چيـزی بگویـد ولـی سـاآت                       
 :بعد گفت . ماند و لبخندی زد 

پس بيهوده . ی آنی تو هنوز احساس ضعف م.  تو هنوز بر تاثر خود غالب نشده ای        -
 .است آه در باره خلق و خوی جنگجو با تو صحبت آنم 

 :سپس ناگهان پرسيد . یكساعت گذشت 

 را بياموزی ؟“ خواب دیدن ”  آیا موفق شده ای فن        -

به او گفتم آه با آوشش و تمرین زیاد و پی گيرانه موفق شـده بـودم تـا حـدی رویاهـایم را                 
او آـامال   . بال گفته بود می توان این آار را نوعی تفریح تلقـی آـرد               دون خوان ق  . آنترل آنم   

گزارش دقيقی از   . حق داشت چون برای اولين بار در زندگيم با لذت به رختخواب می رفتم               
 :پيشرفت هایم باو دادم 

حفـظ آـردن       وقتی یاد گرفتم چگونه خود را وادار بـه نگـاه آـردن بـه دسـتهایم آـنم ،                           -
این تصـاویر آـه هميشـه مربـوط بـه دسـتهایم نبـود مـدت                 .  نسبتا ساده بود     تصویرشان

زیادی تداوم می یافت تا اینكه آنترل آنهـا را از دسـت مـی دادم و در رویاهـای عـادی و                       
لحظه ای آه بخودم دستور می دادم دستهایم یـا          . پيش بينی نشده ای فرو می رفتم        

در لحظه ای بخاطر می آوردم آه   . اده ام بود    هر چيز دیگری را نگاه آنم آامال خارج از ار         
معذالك برخی شبها نمی توانسـتم بخـاطر        . باید به دستهایم نگاه آنم و بعد به اطراف          

 .بياورم آه آیا موفق شده ام یا نه 



خواسـت بدانـد آـه سـایر عناصـر عـادی ایـن              . دون خوان از این نتایج راضـی بنظـر مـی رسـيد              
ه ای را نمی توانستم مثال بزنم ولی شروع آردم بـه تعریـف              هيچ چيز ویژ  . مشاهدات چيست   

 .رویای آابوس مانندی آه شب قبل دیده بودم 

 .خيلی خشك حرفم را قطع آرد و گفت شاخ و برگ نده 

از زمانی آه شروع به تمـرین فـن   . به او گفتم آه من دقيقا جزئيات رویایم را یادداشت آرده ام   
 و مـن بـا تمـام جزئيـات      دم ، همه رویاهایم قوی و واضح بودنـد ،   نگاه آردن به دستهایم آرده بو     

زیرا جزئيات یا وضوح رویاها     . او گفت آه نباید به این مطالب تكيه آنم          . آنها را بخاطر می آوردم      
 .اهميتی ندارد و این فقط اتالف وقت خواهد بود 

 :وی افزود 

 ، رویاهای معمولی ، خيلی زنده و        “ ساختن رویا   ”  وقتی انسان شروع می آند به               -
و تـو از همـه آنهـایی آـه          . این زنده بودن یا وضوح سد بزرگی اسـت          . واضح می شوند    

من در زندگی دیده ام بدتری یعنـی بـدترین وسواسـها را داری چـون همـه چيـز را مـی                       
 .نویسی 

از آيفيـت  فكر آردم آار درستی آرده ام چون یادداشت آـردن دقيـق رویاهـایم تصـویر روشـنی              
 .مشاهداتم در خواب بمن می داد 

  :دون خوان آمرانه گفت 

را آـه   “ ساختن رویـا    ” تو فقط موفق شدی آه هدف       . هيچ فایده ای ندارد     !  ول آن           -
 .آنترل و قدرت هست منحرف آنی 

 :دراز آشيد ، آالهش را روی چشمانش گذاشت و به سخن گفتن ادامه داد 

 :همه فنونی آه برای تسلط بر رویا باید بكار بندی تكرار می آنم  من دوباره        -

در درجه اول باید نگاهت را روی دستهایت ثابت آنی ، از همان لحظه اول ، بعـد نگاهـت را                     
بخاطر داشته باش   . به سایر عناصر متوجه آنی و نگاه های آوتاه و سریع به آنها بياندازی               

بعـد دوبـاره بـه      . انـدازی تصـاویر تغييـر مكـان نخواهنـد داد            آه اگر فقط نيم نگاهی به آنها بي       
رویـا  ” هر بـار آـه بـه دسـتهایت نگـاه مـی آنـی اقتـداری را آـه بـرای                   . دستهایت نگاه آن    

به همين دليل اوایل باید تعـداد عناصـری را آـه    . الزم است ، تقویت خواهی آرد       “ ساختن  
بعـدها خـواهی    . صـر آافيسـت     هـر بـار چهـار عن      . می خـواهی نگـاه آنـی ، محـدود آنـی             

ولـی  . توانست صحنه دید را بازتر آنـی تـا جـایی آـه هـر چـه مـی خـواهی را در بـر گيـرد                            
بمحض اینكه تصاویر شـروع بـه حرآـت آردنـد و احسـاس آـردی آـه داری آنتـرل آنهـا را از                        

هنگـامی آـه احسـاس آـردی قـادری الـی غيـر           . دست می دهـی ، بـه دسـتهایت برگـرد            
من آن را حـاال بـه       . ا نگاه آنی ، آنوقت برای یک فن جدید آماده خواهی بود             النهایه اشياء ر  

 .تو می آموزم اما فقط وقتی آه آماده شدی از آن استفاده آن 

 :بعد برخاست و نشست ، مرا نگریست و گفت . لحظه ای سكوت آرد 

 آردن بـه    به همان طریقی آه نگاه    . سفر آردن است    “ ساختن رویا   ”  مرحله بعدی           -
دستهایت را آموختی می توانی اراده ات را برای تغيير مكان بكار بـری ، بـرای رفـتن بـه                     

محـل  . در درجه اول مكانی را آه می خـواهی بـه آنجـا بـروی انتخـاب آـن                    . جای دیگر   
مثال مدرسه ات یا یك گردشگاه ، یا منـزل یكـی            . آامال شناخته شده ای را انتخاب آن        



تو باید  . این تكنيک خيلی دشوار است      . د اراده آن آه به آنجا بروی        بع. از دوستانت را    
یكی اراده آنی آه به آنجای بخصوص بروی و بعد وقتـی موفـق              . دو چيز را انجام دهی      

 .شدی ، لحظه دقيق سفرت را هم تعيين آنی 

ه با نهایـت صـداقت همـ      . در حاليكه یادداشت می آردم بنظرم رسيد آه دارم دیوانه می شوم             
و برای اینكه بتوانم بنویسم با خـودم        . دستورات و تعاليم غير منطقی او را یادداشت می آردم           

بـی آنكـه    . احساس پشيمانی و سرگردانی شدیدی به مـن دسـت داده بـود              . در مبارزه بودم    
 :متوجه باشم پرسيدم 

  دون خوان ، شما دارید با من چكار می آنيد ؟       -

 : و مرا دقيق نگاه آرد و گفت تعجب آرد ، لبخندی زد

تـو داری خـودت را   . من با تو آاری نمـی آـنم      .  تو بارها این سوال را از من آرده ای                  -
تو اقتدار شكار می آنی و من فقط تو را راهنمایی مـی  . در دسترس اقتدار می گذاری  

 .آنم 

چانه مرا گرفت و با دست      با یكدستش   . بعد سرش را به یك طرف خم آرد و مرا زیر نظر گرفت              
عضـالت گـردنم آـه شـدیدا منقـبض          . بعد سرم را از جلو به عقـب تكـان داد            . دیگرش گردنم را    

 .بودند خود را رها آردند 

 :لحظه ای به آسمان نگریست و گفت 

 .از جا برخاست.  هنگام رفتن است        -

ه ی ميـان دو تپـه بلنـد بـود ،            بطرف شرق رفتيم تا به تعـداد زیـادی از درختـان آوچـك آـه در در                 
دون خوان گفت آـه احتمـاال بایـد شـب را در آنجـا      . ساعت تقریبا پنج بعد از ظهر بود  . رسيدیم  

 .درختان را نشان داد و گفت اینطرفها باید آب باشد . بسر بریم 

عضالت گردن و   . تمام بدنش منقبض و هوشيار شد و شروع آرد به بوئيدن هوا مثل یك حيوان                
ه اش دیده می شدند و با نفسهای آوتاه ، سریع و مقطعی آه مـی آشـيد ، تكـان مـی                       سين

با بی ميلی این آار را آردم       . به من گفت آه از او تقليد آنم و محل آب را آشف آنم               . خوردند  
ولی سوراخهای بينی ام   . و پس از پنج شش دقيقه تنفس سریع ، احساس گيجی می آردم              

د بطوریكه بوی بيدهای آنار رودخانه بـه مشـامم رسـيد امـا نمـی                فوق العاده حساس شده بو    
 .فهميدم از آدام طرف می آید 

این بار نتيجه رضایت بخش . به من گفت آه چند دقيقه استراحت آنم و بعد دوباره شروع آنم              
به آنسو رفتيم و در حدود چهار صـد متـر           . بوی بيد رودخانه از طرف راست من می آمد          . تر بود   
. آنـرا دور زدیـم و بـه جلگـه بلنـدتری رسـيدیم             . فتر یك منطقه باتالقی با آب ساآن دیـدیم          آنطر

 .گياهان اطراف آنجا بسيار فشرده بودند 

 :دون خوان انگار آه حرف خيلی عادی می زد ، گفت 

 . این اطراف پر از شير آوهی و گربه سان های دیگر است        -

  : منفجر شد و گفت از خنده. فورا به پناه او دویدم 



بایـد چيـز    .  من معموال به این جا نمی آیم ولی آالغ این مسير را بـه مـا نشـان داد                            -
 .بخصوصی وجود داشته باشد 

 :پرسيدم 

  دون خوان آیا واجب است آه اینجا بمانيم ؟       -

 .در غير اینصورت از این محل پرهيز می آردم .  بله        -

 :از من خواست دقيقا به سخنانش گوش فرا دهم . ده بودم خيلی عصبانی ش

 :بنا بر این آن را به تو می آموزم .  اینجا فقط یك آار باید آرد و آن شكار شير است        -

موشهایی آه در اطـراف  . طریقه بخصوصی برای ساختن تله برای شكار موشهای آبی هست        
دیـواره  . نـوان طعمـه شـير اسـتفاده خـواهيم آـرد             از این حيوانـات بع    . چاه آب زندگی می آنند      

قفس طوری ساخته می شود آه در هم بریزد و زیر آن چوبهای خيلی تيز آار مـی گذارنـد آـه                      
فقط وقتی چيزی روی قفس بيافتد ، دیواره ها فرو مـی ریـزد و ایـن تيغهـای                   . دیده نمی شوند    

 .تيز آنچه را آه به درون افتاده باشد سوراخ می آنند 

چـوب هـایی کـه    . ی توانستم منظورش را بفهمم ، دون خوان روی زمين تصویر آن را کشـيد             نم
قفس را تشکيل می دهند روی یک دو شاخه قرار دارند که اساس چـوب بسـت آن اسـت و در     
صورت سقوط جسم سنگينی بر روی آن ، قفس از یکی از دو طرف در هم می ریزد و چوبهـای            

 . کار گذاشته شده ، در بدن حيوان فرو می رود نوک تيز که در تمام بدنه قفس

 :دون خوان گفت 

 معموال در قفس را با شاخه و برگ فراوان می پوشانند و روی آن سنگ های زیـاد و                           -
. این در به قفس متصـل اسـت و درسـت روی آن قـرار مـی گيـرد                    . سنگين می گذارند    

طرف آن می آید و مـی کوشـد         شير کوهستان که بوی طعمه را استشمام می کند به           
آنگاه نوک تيز چوبها ، دستش را مجروح مـی کننـد            . که با ضربه دست قفس را بشکند        

قفس در هم می شکند و سنگها بـه روی او           . و حيوان ، خشمگين روی قفس می پرد         
 :بعد گفت . فرو می ریزند 

ی کـه ایـن حيـوان        شاید روزی الزم باشدکه یک شير کوهی شکار کنـی ، بایـد بـدان                      -
خيلی باهوش است و تنها راه بدام انداختنش یک مجروح کردن او و دیگر گول زدن او بـا             

 .استفاده از بوی بيد است که موجب می شود شير بوی انسان را تشخيص ندهد 

پـس از انتظـار زیـادی سـه حيـوان کـه شـبيه               . با مهارت و سرعت تعجب آوری یک تله ساخت          
به من گفت که یکدسته از ترکـه هـای          . دیم و داخل تله شير گذاشتيم       سنجاب بودند شکار کر   

بـا  . بيد کنار مرداب را بچينم و تمام بدنم را با آن ماساژ دهم ، خـودش هـم همـين کـار را کـرد                          
مهارت دو عدد تور از ساقه های نـی کنـار مـرداب بافـت و مقـدار زیـادی از گياهـان سـبز و گـل                            

 . دورتر پنهان شد برداشت و با یکی از تورها کمی

از جایی که پنهان شده بود ، به مـن گفـت            . در این موقع سنجاب ها شروع به جيغ زدن کردند           
که تور دیگر را با مقدار زیادی از گل و علف بردارم و بروم الی شاخ و برگ درختی که نزدیک تله                     

 .بود و سنجاب ها در آن قيل و قال می کردند پنهان شوم 



به همـين دليـل هـم بـه محـض اینکـه             . د سنجاب ها و یا شير را مجروح کند          گفت که قصد ندار   
حيوان نزدیک به تله شد تـورش را روی سـر او خواهـد انـداخت و مـن هـم مـی بایسـت آمـاده                           

به من سـفارش کـرد   . باشم و بالفاصله بعد از او تور را روی سر شير بياندازم ، و او را بترسانم      
خت نيافتم و تا وقتی که منتظر لحظه اقدام هستم بی حرکـت             که خيلی مواظب باشم تا از در      

 .بمانم تا دیده نشوم 

شـب بقـدری سـياه بـود     . جيغ و داد سنجابها افزایش یافت      . نمی توانستم دون خوان را ببينم       
ناگهـان صـدای گـام برداشـتن آهسـته و بـوی تنـد حيـوانی                 . که نمی توانستم اطراف را ببيـنم        

سـنجاب هـا سـاکت      . غرش خفه ای بگوش رسيد      .  احساس کردم    وحشی را در نزدیکی خود    
مـی خواسـتم    . در این لحظـه زیـر درختـی کـه بـر آن نشسـته بـودم حيـوانی را دیـدم                       . شدند  

مطمئن شوم که شير کوهی است ولی او ناگهان بسوی تله پرید ، امـا قبـل از رسـيدن بـه آن        
. ن خـوان تـور خـود را پـرت کـردم             با توجـه بـه دسـتورات دو       . چيزی موجب شد به عقب برگردد       

در این لحظه دون خوان     . موفق نشدم تور را روی او بياندازم ولی سر و صدای زیادی ایجاد شد               
حيـوان بـا چـابکی      . شروع کرد به فریادهای آنچنان بلند و گوشخراشی که پشتم به لرزه افتاد              

تا مـدتی دون خـوان هنـوز بـه          . خارق العاده ای به طرف بلندی پرید و در تاریکی شب فرار کرد              
جيغ زدن ادامه داد و بعد به من گفت که از درخت پایين بيایم و تلـه را بـا سـنجاب هـا بـردارم و                       

 .هر چه زودتر بسوی او بروم 

از من خواست که تقليد جيغ هایش را در آورم برای اینکـه             . در یک چشم بهم زدن کنار او بودم         
جيغ های من شـبيه جيـغ   .  گشود و سنجاب ها را آزاد کرد  بعد قفس را از هم    . شير دور بماند    

به من گفت که خود را کامال رها کنم و از           . های او نبود ، صدایم عصبی بود و ذق ذق می کرد             
. در آن موقـع تـازه متوجـه موقعيـت شـدم        . ته دل جيغ بزنم زیرا شير هنوز آنطرفها می چرخيد           

 .دون خوان از خنده روده بر شده بود . کشيدم چندتا جيغ عالی . شير واقعا وجود داشت 

 :گذاشت مدتی جيغ بزنم بعد گفت 

او حتمـا   .  ما باید این مکان را بـی سـر و صـدا تـرک کنـيم زیـرا شـير احمـق نيسـت                                 -
ما هر چه محتاط باشـيم بـاز اثـری          . بازخواهد گشت و بی شک ما را دنبال خواهد کرد           

 .ریم به وسعت جاده اصلی باقی می گذا

گـه گـاه مـی ایسـتاد و بـه صـدای اطـراف        . یک قدم از او دور نمی شـدم   . دون خوان براه افتاد     
در حاليکه بخاطر حفظ چشمهایم از شاخ و برگها         . گوش می داد ، ناگهان شروع به دویدن کرد          

 به دیواره سنگی ای که بعد از ظهر روی. دستهایم را جلو چشمم گرفته بودم او را دنبال کردم          
 .آن توقف کرده بودیم ، رسيدیم 

 :دون خوان گفت 

 اگر موفق شویم باال برویم نجات یافته ایم ، البته در صورتی که شير در وسط راه به                          -
نمی دانم چگونه این کـار را کـردم ولـی بـا قـدمهای اسـتوار او را دنبـال                     . ما حمله نکند    

شـبيه  . جيغ عجيب حيـوانی را شـنيدم        وقتی تقریبا به باال رسيده بودیم صدای        . کردم  
 .به صدای گاو بود ولی طوالنی تر و مخصوصا هولناک تر 

 :دون خوان فریاد زد 

 !زود باش ! بيا باال 

در تاریکی مطلق از دون خوان جلو زدم بطوریکه وقتی او به باالی دیواره سنگی رسيد من آنجا                  
 .نشسته بودم 



خستگی او را از پای در آورده است ولی بعد دیدم کـه از              فکر کردم   . دون خوان به زمين غلطيد      
خنده شکمش را گرفته ، او به من می خندید که از ترس چنگالهای شير توانسته بودم آن طور                   

 .فرار کنم 

 .دو ساعت تمام در سکوت کامل نشستيم ، بعد پائين آمدیم و بسوی ماشين رفتيم 

 1961یکشنبه سوم سپتامبر 

یادداشـتهایم را مرتـب کـردم و بعـد رفـتم            . گشودم دون خوان در خانه نبود       وقتی چشمهایم را    
از عـادت غـذا خـوردن    . وقتی داشتم غذا می خوردم ، بازگشت        . برای آتش ، چوب جمع کردم       

من سر ظهر خندید ولی با کمال ميـل چنـد تـا از سـاندویچ هـایی را کـه درسـت کـرده بـودم ،                            
 .خورد 

وقتـی بـه شـب گذشـته فکـر مـی            . ه شير با او در ميان گذاشـتم         تردید خودم را در مورد مسال     
حـوادث بـه    . شاید او برای من صحنه سازی کرده بـود          . کردم صحنه ها بنظرم باور کردنی نبود        

بـدون  . سرعتی اتفاق افتـاده بـود کـه مـن حتـی فرصـت دقـت کـردن را هـم پيـدا نکـرده بـودم                            
 کـرده بـودم و حـاال کـه یادداشـتهایم را مـی               اندیشيدن در مورد آنچه اتفـاق مـی افتـاد ، اقـدام            

نوشتم از خودم می پرسيدم که آیا واقعا من یک شير کوهستان را دیده بـودم ؟ تجربـه ای کـه              
 .قبال در مورد یک شاخه خشک درخت کرده بودیم ، مشکل فراموشم می شد 

 :دون خوان خيلی ساده گفت 

 . او یک شير کوهستان بود        -

 يوان واقعی ؟ با گوشت و استخوان ؟ یک ح       -

 . مسلم است        -

تردیدهای من از ساده بودن این حوادث سرچشمه می گرفت انگار که شير آنجـا منتظـر بـود و                    
 .به او آموخته بودند که دقيقا هر چه را که دون خوان گفته بود انجام دهد 

 : گفت نسبت به حرف های بدبينانه من بی تفاوت ماند فقط خندید و

او درسـت   . تو آن حيوان را دیدی و صدایش را هم شنيدی           .  تو آدم عجيبی هستی             -
اگر متوجه بوی تو نشد و روی تو نپرید به دليل  . زیر درختی بود که تو پنهان شده بودی         

بوی این گياه تمام بوهای دیگر را خنثی . بوی بيد رودخانه بود که به بدنت ماليده بودی     
 .و تو یک دسته از شاخه های آن را هم روی زانویت داشتی می کند 

به او گفتم که شکی در حرفهایش ندارم ولی آنچه دیشـب اتفـاق افتـاده بـود بطـور غریبـی بـا                        
حوادث زندگی روزمره من تفاوت داشت وقتی یادداشت می کردم یک لحظه فکـر کـردم شـاید                  

ر را مـی بایسـت رد کـنم چـون بچشـم      ولی این تصو. دون خوان نقش شير را بازی کرده است  
 .خوم حيوان چهار پایی را دیده بودم که روی قفس سنجابها پرید و بعد فرار کرد 

 :دون خوان گفت 

 چــرا موضــوع را اینقــدر بــزرگ مــی کنــی ؟ در ایــن کوهســتانها هزارهــا شــير کــوهی        -
چـه  . ارد  تو هميشه توجه ات را به چيزهایی معطوف می کنی که اهميـت نـد              . هست  



آنچـه مهـم اسـت احساسـی       . اهميتی دارد که او شير کوهی بوده یا یک حيوان دیگـر             
 .است که تو در آن لحظه داشته ای 

من هرگز حيوان وحشی خطرناک ندیده بودم و تصور اینکه یک شير در چند قدمی من بوده مرا                  
 .بحيرت می انداخت 

 : پرسيد صبورانه به حرفهایم گوش داد و بعد با لحن مضحکی

 چرا یک گربه بزرگ باید اینهمه بر تو اثر گذاشته باشد ؟ تـو بـه بيشـتر حيوانـات ایـن                              -
آیـا تـو گربـه      . صحرا نزدیک شده ای و هيچکدام ترا این اندازه به وحشت نيانداختـه انـد                

 سان ها را دوست داری ؟

 . نه به هيچ وجه        -

  . هدف آموختن شکار شير نبوده استدر هر صورت .  پس فراموش کن        -

  پس چه بوده ؟       -

در لحظـه ای کـه از درخـت    .  آنچه تو دیشب انجام دادی بطـور کامـل انجـام پـذیرفت                -
وقتی که غـرش شـير را شـنيدی ، خيلـی خـوب واکـنش       . پریدی ترس ، تو را فلج نکرد  

اگـر در روز روشـن ایـن طـرف          . گی رسـيدی    نشان دادی و سریعا بـه بـاالی دیـواره سـن           
تو خودت را تا حدی رها کردی و تا حدی هم کنتـرل  . صخره را ببينی باورت نخواهد شد    

باال رفتن از این دیواره در تاریکی       . ممکن بود از کوره راه منحرف شوی و بميری          . کردی  
ن آن  ایـ . مستلزم ایـن بـود کـه هـم مواظـب خـودت باشـی و هـم خـودت را رهـا کنـی                          

 .چيزیست که من رفتار یک جنگجو می نامم

 .پاسخ دادم که من بخاطر ترس اینطور اقدام کرده بودم نه برای رفتار کنترل و رهایی 

 :لبخند زنان گفت 

 می دانم فقط می خواسـتم بـه تـو نشـان دهـم کـه انسـان مـی توانـد بـه مـاورای                                  -
یـک جنگجـو خـود    . سبی داشته باشـد  محدودیتهای خود برود ، به شرط اینکه رفتار منا        

تو این را نمی دانستی ، اما ترس تو را واداشـت کـه رفتـار              . منش خویش را می آفریند      
یک جنگجو را داشته باشی و حاال که می دانی رفتار جنگجـو چيسـت هـر چيـزی مـی                     

 .تواند تو را به آن وادارد 

احساس رنجش بی دليلی مرا     . می خواستم با او بحث کنم ولی دالیلم خيلی نامشخص بود            
 .فرا گرفت 

 :دون خوان گفت 

زشتی ها را از بين می بـرد و تصـفيه مـی    .  اینگونه اقدام کردن خيلی عملی است          -
وقتی باالی صخره رسيدی احساس کردی که خيلی قوی هستی اینطور نيسـت   . کند  
 ؟

ه اسـت بخـواهم ایـن       معذالک فکر می کردم کـه احمقانـ       . خوب می فهميدم منظورش چيست      
 .تعاليم را در زندگی روزمره ام بکار ببرم 



 :دون خوان گفت 

اگر نه دچار انحراف و زشتی می       .  ما برای همه اعمالمان نياز به رفتار جنگجو داریم                  -
عصبانی و  . خودت را نگاه کن     . زندگی بدون چنين رفتاری عاری از اقتدار است         . شویم  

له می کنی ، شکایت می کنی و گمان می کنی هر کس تـو        خشمگين می شوی ، نا    
در زنـدگی تـو اقتـدار       . را به ساز خـودش مـی رقصـاند و تـو برگـی در گـرو بـاد هسـتی                      

درعوض یک جنگجو ماننـد یـک شـکارچی همـه          ! وای که چه وحشتناک است      . نيست  
ولـی وقتـی همـه چيـز را     . معنی کنترل کـردن همـين اسـت    . چيز را محاسبه می کند  

یـک جنگجـو    . خود را رهـا مـی کنـد و ایـن توکـل اسـت                . محاسبه کرد ، اقدام می کند       
هيچ کس نمی تواند    . هيچکس نمی تواند او را به کاری وادار کند          . برگی در باد نيست     

یـک جنگجـو در زنـدگی خـودش جـا           . عليه او یا عليه قضاوت تامل شده او اقدامی کنـد            
 .ی می کند می افتد و به بهترین نحو ممکن زندگ

از نظریات او خوشم آمد معذالک بنظرم واقع بينانه نبودند و برای دنيای پيچيده ای که من در آن 
 .زندگی می کردم خيلی ساده بنظر می آمدند 

افزودم که رفتار جنگجو بـه هـيچ وجـه نخواهـد توانسـت      . حرف های من موجب خنده اش شد        
مـثال در یـک   . ر شـدنم از دیگـران غلبـه کـنم        مرا کمک کند تـا بـر احسـاس حقـارت و جریحـه دا              

موقعيت فرضی که فرد ستمگر و بدخواهی از نظر جسمی مـرا آزار دهـد و قـویتر از مـن باشـد                       
 چه کاری از من ساخته است ؟

 :پاسخ داد 

برای یک جنگجو تـا     .  یک جنگجو ممکن است جریحه دار شود ولی مکدر نمی شود                    -
 دارد هيچ چيز برخورنده ای در اعمال همنوعانش وجـود   وقتی که خودش رفتار صحيحی    

 .ندارد 

بخـاطر  . تو دیشب از دست شير خشمگين نشدی و از اینکه ما را دنبال کـرد عصـبانی نبـودی                    
بـا توجـه بـه آنچـه در     . ندارم که فحش داده باشی یا گفته باشی حق نداشته ما را دنبال کنـد      

ولـی وقتـی تـو بـرای نجـات جانـت            . ع و درنده باشد     باره شيرها شنيده بودی بعيد نبود که سب       
تو تنها برای زنده ماندن تالش می کـردی ،     . فرار می کردی به این موضوع ها نمی اندیشيدی          

حال اگر تو تنها بودی و شير تو را می گرفت و پـاره پـاره مـی کـرد ، هرگـز      . و موفق هم شدی     
رفتار یک جنگجو در .  سر افکنده ببينی بفکرت نمی رسيد که شکوه و شکایت کنی ، یا خود را        

بـرای جـان    . همه جا موثر است و با دنيای تو یا دنيا و جامعـه هـر کـس دیگـری مغـایرت نـدارد                        
 .سالم بدر بردن از نيرنگهای دنيا و مردم آن تو به رفتار جنگجو نياز داری 

مـن  . ر داد   برایش توضيح دادم که شير کوهی و هـم نوعـان مـرا نمـی شـود در یـک ردیـف قـرا                       
آنچه . در حاليکه راجع به شير کوهی هيچ چيز نمی دانستم           . نيرنگهای آدمها را می شناسم      

 .مرا در رابطه با همنوعانم عذاب می داد ، این بود که آنها آگاهانه رفتار بد و غلطی داشتند 

 :دون خوان به آرامی گفت 

یـک انقـالب    . ردن ، کار ساده ای نيست       مانند یک جنگجو رفتار ک    . می دانم   . می دانم    -
شير کوهی ، موش آبی و همنوع خـود را در یـک ردیـف قـرار دادن کـار شـگفت                      . است  

 .انگيزی است که فقط ذهن یک جنگجو از عهده آن بر می آید 
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. او هنگام سحر خانه را ترک کرده بود . شت در حدود ساعت یازده صبح دون خوان به خانه برگ
دلقک وار خندید و با مـن دسـت داد و خيلـی تشـریفاتی سـالم و عليـک                    . به استقبالش رفتم    

 :بعد گفت . کرد 

تو باید بـا ماشـينت مـا را بـه محـل خيلـی ویـژه ای                  . ما به سفر کوتاهی می رویم                -
 .ما به جستجوی اقتدار می رویم . ببری 

 . غذا را گذاشت و یکی از توری ها را به من داد   در توری های مختلف قمقمه آب وسپس

. بدون عجله بسوی شاهراه اصلی براه افتادیم و حدود ششصد کيلومتر بطـرف شـمال رفتـيم                  
شيشه ماشين از حشرات و گرد و غبار پوشيده    . بعد در یک جاده سنگی بطرف غرب پيچيدیم         

شب شده بـود و مـن بـرای دیـدن جـاده خيلـی               .  چيزی نمی دیدم     شده بود بطوریکه من دیگر    
به دون خوان گفتم که باید توقف کنيم تا شيشه را تميز کنم ولـی دسـتور                . کوشش می کردم    

دیگر ناچار شدم به سرعت پـنج کيلـومتر در    . به ادامه راه داد و گفت باید همينطور ادامه دهی           
ين بيرون بياورم و جاده را نگاه کنم ، چون در هر            ساعت پيش بروم و گاهی هم سرم را از ماش         
 .حال نباید قبل از رسيدن به مقصد توقف کنيم 

در تـاریکی شـب و گـرد و خـاک ، چـراغ هـای                . بعد از جاده خارج شدیم و بـه راسـت پيچيـدیم             
می ترسيدم کنار جاده در گودال هـا بيـافتيم ولـی خـاک هـای                . ماشين هم فایده ای نداشتند      

  .سفتی بود

در حالی که از پنجره ماشين به بيرون خـم شـده بـودم تـا بتـوانم جلـو را ببيـنم صـدمتری جلـو                           
 :دون خوان گفت . رفتم 

از ماشين پياده شدم و . اینجا ماشين پشت یک صخره بزرگ پنهان است . همين جا توقف کن 
چـراغ  . يم در نور چراغها به بازدید محل پرداختم چون هيچ نمی دانستم چه جـور جـائی هسـت               

ها را خاموش کرد و با صدای بلند گفت ما وقت زیادی نداریم و باید ماشين را قفل کنيم و فـورا                      
شـب بقـدری تاریـک بـود کـه      . یکی از توری های حاوی قمقمـه هـا را بـه مـن داد       . راه بيافتيم   

کـه  دون خـوان آرام ولـی جـدی دسـتور داد       . نزدیک بود بـا افتـادنم همـه چيـز از دسـتم بيافتـد                
در لحظـه ای کـه از ماشـين پيـاده           . بنشينم تا وقتی که چشمم به تاریکی اطـراف عـادت کنـد              

آنچه که باعث نـاراحتی مـن شـده بـود عصـبانيت             . شده بودم توانسته بودم آن اطراف را ببينم         
 :پرسيدم . در اطراف من همه چيز می درخشيد . بخصوصی بود که مرا گيج و خنگ کرده بود 

 ا می رویم ؟کج         -

 .ما امشب راه خواهيم رفت تا به محل ویژه ای برسيم          -

 برای چه کاری ؟         -

 برای اینکه ببينيم آیا تو قادری به شکار اقتدار ادامه دهی یا نه ؟         -



خواستم بدانم آیا مرا امتحان می کند و اگر شکست بخورم آیا به آموزش من ادامه خواهـد                  
  نه ؟داد یا

 :بعد گفت . بی آنکه حرفم را قطع کند همه سخنانم را گوش کرد 

اگـر ایـن   . ما اميدواریم که نشـانه ای ببينـيم   . آنچه ما می خواهيم انجام دهيم امتحان نيست   
نشانه ظاهر نشود معنایش این است که تو در شکار اقتدار شکست خورده ای و در این صورت 

تـو آزاد خـواهی بـود کـه هـر انـدازه       . ه تو تحميـل نخواهـد شـد    آزاد خواهی بود و هيچ عملی ب     
 .بخواهی نادان بمانی 

 :و افزود 

در هر صورت فرقی نمی کند من هميشه دوست تو باقی خواهم ماند و هميشه مصاحبت تـرا              
 .خواهم پذیرفت 

 :بشوخی گفتم . نوعی احساس شکست می کردم 

 .نم چون من کمی اقتدار دارم می دا. نشانه ای ظاهر نخواهد شد          -

 :با محبت دستی به شانه ام زد و گفت . قهقهه خنده را سر داد 

 .من از تو بيشتر اقتدار دارم . می دانم . نگران نباش نشانه ظاهر خواهد شد          -

 .برای خودش دست زد و بعد خنده را سر داد . از حرف خودش خيلی خوشش آمد 

م گذاشت و گفت کـه بایـد درسـت پشـت سـر او حرکـت کـنم و تـا حـد                        توری را روی شانه های    
 .امکان پا جای پای او بگذارم 

 :و باز تاکيد کرد 

اگر پایت را جـای     . این راه پيمائی اقتدار است و همه چيز در آن به حساب می آید                        -
 .ری پای من بگذاری اقتداری را که من در راه رفتن از دست می دهم تو بدست می آو

 .ساعت یازده شب بود . نگاهی به ساعتم انداختم 

پـای راسـتم را یـک قـدم جلـوتر گذاشـت و گفـت                . مرا مثل سربازی به حال آماده باش در آورد          
. بعد خودش درست همان وضعيت جلوی من ایستاد و به راه افتاد             . همينطور بی حرکت باش     

 :زمزمه کرد 

 .به اطرف و جلو نگاه نکن فقط به زمين توجه کن  . باید همه حواست را جمع کنی         -

روی زمـين   . او آهسته بـه راه افتـاد و مـن بـدون زحمـت در حـدود سـی متـر او را دنبـال کـردم                            
خندیـد و  . یک لحظه نيم نگاه به اطراف انداختم و در جـا روی او افتـادم         . سفتی راه می رفتيم     

 :گفت 

 صدمه نزد ولی اگر تکرار شود تا صبح یکی از مـا             کفش های سنگين تو به پای من               -
 :و با صدای بم و محکم خود خندان ادامه داد . دو نفر ناقص خواهيم شد 



من هيچ مایل نيستم که بخاطر حماقت تو نقص عضو پيدا کنم و اگر یکبار دیگر روی من بيفتی                    
 .باید کفش هایت را در بياوری و پياده بيائی 

 :فتم با صدای دو رگه ای گ

 .من نمی توانم بی کفش راه بروم          -

دوبـاره تاکيـد    . خنده دون خوان تشدید شد بطوری که ناچار شد بایستد تا نفسش را تازه کنـد                 
 :کرد 

شوخی نمی کنم ما بـرای بچنـگ آوردن اقتـدار مـی رویـم و همـه چيـز بایـد کامـل                                 -
 .باشد 

 :دون خوان بشوخی گفت . ق سردی بر بدنم نشست از تصور پا برهنه در صحرا راه رفتن عر

تو هم یکی از این دهاتی هائی هستی که برای خوابيدن هم کفشهایش را بيرون                        -
 .نمی آورد 

من هرگز پابرهنه راه نمی رفتم و راه رفتن در صحرا با پای برهنه برای من عـذاب                  . حق داشت   
 :گفت . آور بود 

 .ر از اقتدار است و یک لحظه بزدلی جایز نيست این صحرا سرشا         -

کمـی بعـد وارد منطقـه ای شـنی     . بـا سـرعت متوسـطی راه مـی رفـت      . دوباره بـراه افتـادیم     
 .پاهای دون خوان عميق در شن فرو می رفت . شدیم 

ساعت ها راه رفتيم تا اینکه باالخره دون خوان به من گفت قصد ایستادن دارد تـا بـا او تصـادف                      
 :گفت . روی زمين سفتی بودیم که بنظر سرباالئی می آمد  . نکنم

چون مرحله بعدی راه پيمائی ما طوالنی تر و بی وقفه است اگـر کـاری داری مـی                            -
 .توانی بروی پشت درختچه ها 

ایـن مرحلـه    . یک ربع بعد مرا بحال آمـاده بـاش درآورد و بـه راه افتـادیم                 . ساعت یک بامداد بود     
او سـریع راه مـی   . هرگز در زندگی ام این همه حواسم را متمرکز نکرده بـودم             .  بود   وحشتناک

رفت و دقت مداوم برای یافتن رد پای او در مـن آن چنـان انقبـاض و تمرکـز ایجـاد کـرده بـود کـه                         
انگار نيروئی مرا   . ساق ها و پاهایم را احساس نمی کردم         . متوجه نبودم که دارم راه می روم        

کوشش من برای تمرکز آن چنان بود که حتی متوجه فـرا رسـيدن صـبح                .  می برد    در هوا پيش  
پاهـا و ردپاهـای او را مـی         . فقط ناگهان متوجه شدم کـه دون خـوان را مـی بيـنم               . هم نشدم   

 .دیدم و دیگر ناچار نبودم آن ها را حدس بزنم 

آهسـته  . امـه دادم   دون خوان بی مقدمه به یک طرف پرید و من بطور اتوماتيک بيست متری اد              
با دقت مـرا  . بسوی دون خوان برگشتم . کردم ، ضعف بر پاهایم حاکم شد و به زمين غلطيدم          

هيچ نشانه ای از خستگی در وجودش نبود در حاليکه من پوشيده از عرق بـودم                . بررسی کرد   
 .و نفس نفس می زدم 

ایـن  .  طـرف مشـرق دراز بکشـم         بازویم را گرفت و مرا چرخاند و گفت که برای تمدد قوا باید به             
 .کار را کردم 



برخاستم که ساعتم را نگـاه کـنم ولـی دون خـوان دسـتش را      . کم کم آرام شدم و نيرو گرفتم     
 :روی آن گذاشت و به آرامی سر مرا به طرف مشرق چرخاند و گفت 

مـی  ما االن در ساعت جادوئی زندگی   . تو احتياجی به این ساعت احمقانه نداری                 -
 کنيم و بی شک خواهيم دانست که آیا تو قادر هستی اقتدار را دنبال کنی ؟

خواسـتم بـه طرفـی کـه بـه نظـرم            . ما روی قلـه تپـه خيلـی بزرگـی بـودیم             . باطراف نگریستم   
 :پرتگاهی داشت بروم ولی او پرید و مرا گرفت و گفت 

 تـا زمـانی کـه خورشـيد از          تو باید درهمانجائی که به زمـين افتـادی بـاقی بمـانی ،                      -
 .پشت کوههای سياه طلوع کند 

 :مشرق را نشان داد و توجه مرا به قطعات ابری که افق را پوشانده بودند جلب کرد و گفت 

 کـه اولـين اشـعه هـای آفتـاب بـر تـو بتابـد ، ایـن           اگر باد این ابرها را براند و بگـذارد               -
پای راسـتت را جلـو بگـذار ، انگـار راه مـی      . ن بی حرکت بما. نشانه مثبتی خواهد بود   

 .افق را ثابت نگاه کن آنجا را نظاره کن ولی نگاهت را متمرکز نکن . روی 

در وضعيت غيـر قابـل تحملـی بـودم و عضـالت      . پاهایم خشک شدند ، ران هایم درد گرفته بود       
 مقاومـت کـردم و   خسته ی من نمی توانست بيش از این مرا نگه دارد ، تا جائی کـه توانسـتم         

ناگهان دون خوان اشاره کـرد کـه    . نزدیک بود بيافتم ، پاهایم می لرزیدند و در اختيار من نبودند             
 .همه چيز تمام شد و مرا کمک کرد تا بنشينم 

 :قطعات ابر تکان نخورده بود و ما نتوانستيم طلوع خورشيد را ببينيم ، گفت 

 .متاسفم          -

داشتم بپرسم که نتایج شکست مـن چـه خواهـد بـود ولـی دون خـوان را                   صادقانه بگویم ميل ن   
می شناختم و می دانستم که او از نشانه ها پيروی می کند و آن روز نشانه ای ظاهر نشـده                     

برای بکـار انـداختن عضـالتم ،    . احساس راحتی کردم  . انقباض عضالت رانم تخفيف یافت      . بود  
 با محبـت تمـام بـه مـن توصـيه کـرد تـا قلـه ی تپـه ی          شروع به درجا زدن کردم ولی دون خوان    

مجاور بدوم و از گياهی که در آنجا بود چند برگ بچينم و با آنها پاهایم را مالش دهم تا انقباض                      
 .عضالنيم بکلی برطرف شود 

از جائی که ما ایستاده بودیم می توانستم کامال درختچه ی بـزرگ ، سـبز و شـادابی را ببيـنم              
بخاطر آوردم که یکبار دیگر هم این کار را کرده بودم ولی           .  رطوبت می درخشيد     که برگهایش از  

دون خــوان تاکيــد کــرد کــه ایــن گيــاه دوســت انســان اســت و اثــر آن بقــدری  . بــی نتيجــه بــود 
 .نامحسوس است که اگر هم متوجه آن نشویم باالخره کار خود را می کند 

ور بـاال رفـتم ولـی وقتـی بـه قلـه ی آن رسـيدم                 دوان دوان از تپه سرازیر شدم و از تپـه ی مجـا            
حـال  . بزحمت توانستم نفسم را تـازه کـنم       . احساس کردم که کوششی فوق نيرویم کرده ام         

بعـد چشـمم را بلنـد کـردم و دسـتم را بطـرف       . خم شدم و خودم را جمع کـردم  . تهوع داشتم   
تمـام اطـراف را     ! مـن نبـود     هيچ چيز مقابـل     ! درختچه دراز کردم ، دستم به چيزی برخورد نکرد          

گشتم ، در حالی که مطمئن بودم درختچه آنجاست نتوانستم آن را پيدا کـنم و هـيچ درختچـه                    
 .ای مشابه آن چه دیده بودم نيافتم 

می بایست آنجا باشد ، چون از محلی که دون خوان ایستاده بود تنهـا قلـه قابـل رویـت همـان                    
 .بود 



 :ون خوان تعریف کردم ، لبخند مالطفت آميزی زد و پرسيد وقتی اشتباهم را برای د. برگشتم 

 چرا می گوئی اشتباه ؟         -

 !چون درختچه آنجا نبود          -

 معذالک تو آن را دیده بودی ، نه ؟         -

 .گمان می کردم می بينم          -

 و حال در آن محل چه می بينی ؟         -

کوشيدم برایش توجيه کنم کـه      .  درختچه را دیده ام هيچ چيز نبود         در محلی که فکر کرده بودم     
قربانی سراب شده بودم ، نـوعی تـوهم بصـری ، چـون خيلـی خسـته بـودم بنظـرم آمـده بـود                          

 .گياهی را می بينم که اميدوار بودم ببينم ، درحالی که وجود نداشت 

 :دون خوان آرام خندید و مرا نگاه کرد و گفت 

 .باالی آن تپه . گياه همانجاست . هی وجود ندارد اشتبا         -

شـکی نبـود کـه قربـانی        . حتی یکی از این درختچه ها هم آنجا نبود          . نوبت من بود که بخندم      
 .توهم خودم شده بودم 

روی . دون خوان آرام شروع به سرازیر شدن از تپه کرد و به من اشاره کرد که او را دنبـال کـنم                       
 :دون خوان گفت .  من که بخودم اطمينان داشتم پوزخند می زدم تپه ی مجاور رفتيم ،

 .برو آن طرف تپه را نگاه کن ، حتما درختچه ای که دیدی آنجاست          -

به او گفتم که آن طرف تپه در هر صورت از دید ما پنهان بوده است و اگر هم درختچـه ای از آن                        
 .نوع آنجا باشد هيچ تفاوتی نمی کند 

شاره کرد که او را دنبال کنم و بجای اینکه باالی تپـه بـرود آن را دور زد و بـا مهـارت یـک                          با سر ا  
هنرپيشه مستقيم رفت مقابل یـک درختچـه سـبز ایسـتاد ، بـدون اینکـه حتـی نگـاهی بـه آن                        

 :گفتم . بعد بطرف من برگشت و نگاه بسيار نافذی به من انداخت . بکند 

 .این اطراف فراوان باشد باید از این درختچه ها          -

بدون اینکه آرامش خودش را از دست بدهد از تپه پائين آمـد و مـا تـا حـدود نـيم کيلـومتر از هـر                     
 .طرف جستجو کردیم و درختچه ای مشابه نيافتيم 

بدون کلمه ای حرف دون خوان مرا به قله تپه ی نخستين بازگرداند و پس از توقـف کوتـاهی در       
عليرغم جستجوی دقيق آن محل ، ما فقط دو گياه مشـابه تـا شـعاع                . د  مسير مخالف براه افتا   

یک کيلومتر آن طرف تر پيدا کردیم که پهلوی هـم روئيـده بودنـد و سـبزی تنـد و درخشـان آنهـا                         
 .نسبت به گياهان اطراف کامال جلب توجه می کرد 

نم ، بـاالخره    نمـی دانسـتم چـه فکـری بکـ         . دون خوان بی آنکه لبخند بزند مرا زیر نظـر داشـت             
 :گفت 



 !عجب نشانه ی غریبی          -

بی شک راه دیگری انتخاب کرده بود تا کميـاب بـودن    . از راه متفاوتی به قله تپه اول بازگشتيم         
وقتـی فـراز تپـه      . در واقع حتی یکی دیگر هـم از آن نـوع ندیـدیم              . آن درختچه را بمن ثابت کند       

 :بسته حاوی غذا را گشود و گفت رسيدیم نشستيم و در سکوت ، دون خوان 

 .بعد از غذا حالت بهتر خواهد شد          -

ایـن  . مـن مـردد بـودم    . با شوق دستی به پشتم زد که حـاکی از خوشـحالی و رضـایتش بـود      
 .وقایع ناراحتم می کرد ، ولی خستگی و گرسنگی مانع شد که جر و بحث کنم 

ه با استفاده از فن نگاه کـردن بـدون تمرکـز ،         دون خوان گفت ک   . وقتی سير شدم خوابم گرفت      
دون . جائی را انتخاب کردم . محلی مناسب در باالی تپه ای که درختچه را دیده بودم پيدا کنم 

بعـد بـا    . خوان برگها و آشغالهای زمين را کنار زد بطوریکه یک دایره به قطـر قـد مـن تميـز شـد                       
فقـط ادای  ! شـاخه هـا بـزمين کشـيده شـوند           شاخه های سبز آن محل را جارو زد بدون اینکه           

بعد سنگ های روی آن زمين را برداشـت و دقيقـا بـه تناسـب قـد و                   . جارو کردن را در می آورد       
 :پرسيدم . اندازه ، آن ها را در دو محل مختلف جمع کرد 

 با این سنگها چه خواهيد کرد ؟         -

 :گفت 

 !ق نگاه خواهند داشت اینها نخ هستند و جای تو را معل         -

سنگهای کوچک را برداشت و دور تا دور دایره روی زمين چيـد بعـد مثـل بناهـا آنهـا را بـا فشـار                          
 .چوب در زمين محکم کرد 

بعـد هيجـده    . به من اجازه نداد وارد دایره شوم ، فقط گفت طریقه ی کارش را زیـر نظـر بگيـرم                     
 :سنگ از هيجده تا یک شمرد و به من گفت 

 . خواهم آمد ببينم جای درست ایستاده ای یا نه –حاال برو پائين تپه و منتظر بمان          -

 شما می خواهيد چکار کنيد ؟         -

 :در حاليکه کپه سنگهای بزرگ را بمن نشان می داد گفت 

من این نخ ها را برایت پـرت مـی کـنم و تـو بایـد هـر یـک از آن هـا را در جـائی کـه                                        -
خيلی دقت کـن ، وقتـی آدم    .  گفت در زمين فرو کنی ، همان طور که من کردم             خواهم

هر یـک از ایـن نـخ هـا اگـر            . با اقتدار سر و کار دارد باید رفتارش بی نقص و کامل باشد              
. پـس حتـی یـک اشـتباه هـم جـایز نيسـت               . آزاد بماند ممکن است مـا را از بـين ببـرد             
اگر حواست پرت شود ، آن نخ تبدیل        . زم بدوز   نگاهت را به محلی که من نخ را می اندا         

به یکی از سنگ های معمولی می شود و نخواهی توانست آن را از دیگر سنگها تميـز                  
 .بدهی 

. را یکـی یکـی ببـرم پـائين تپـه            " نخ هـا    " یعنی گفتم بهتر است     . روش بهتری پيشنهاد کردم     
 :مصرانه گفت . خندید و سرش را بعالمت نفی تکان داد 

 .من باید آنها را پرت کنم و تو باید بگيریشان . اینها نخ هستند          -



هـر بـار    . کوششی که برای تمرکز کردم مرا از پای در آورده بـود             . این کار ساعتی طول کشيد      
گرفتن یـک سـنگ کـه در سراشـيبی          . دون خوان دقت و نظارت الزم را به من یادآوری می کرد             

وقتی دایره تمام . نگ دیگر را هم بحرکت در می آورد دیوانگی بود    افکنده شده و الجرم چند س     
دون خـوان   . شد ، از تپه باال رفتم در حالی که بزحمت می توانستم خـودم را سـرپا نگـاه دارم                     

چند برگ بمـن داد تـا تـوی لباسـم اطـراف       . داخل دایره را با شاخه های کوچک فرش کرده بود           
. ن برگها مرا گرم نگاه می داشت و احتياجی به پتو نداشـتم              ای. نافم روی پوست بدنم بگذارم      

 .خودم را روی شاخه ها انداختم و روی این تخت نيمه نرم فورا بخواب رفتم 

باالی سرم توده هـای ابـر   . هوا ابری بود و باد می وزید . وقتی چشمهایم را باز کردم عصر بود       
 .ابرها دیده می شد بچشم می خورد ولی طرف غرب گاهی خورشيد از ميان 

بـاد گـرم نـاراحتم نمـی        . بعد از این خواب طوالنی خودم را قوی و سر حال احساس می کردم               
منطقه ی وسيعی از تپه های کم ارتفاع        . سرم را بلند کردم تا نگاهی به اطراف بياندازم          . کرد  

 سـير ، و     در شـمال و شـرق کوههـای قهـوه ای          . در غرب دیده می شد که زیبا و پر هيبت بود            
 .بطرف جنوب دشت های وسيع و تپه ها تا کوهها دور دست آبی رنگ ادامه می یافت 

خيـال کـردم مـرا تنهـا گذاشـته و نمـی             . ناگهان وحشت کـردم     . دون خوان را ندیدم     . نشستم  
 .دراز کشيدم . دانستم چگونه به اتومبيلم برگردم 

احساس کـامال   . مش و رضایت می کردم      دوباره احساس آرا  . بطرز عجيبی نگرانيم از بين رفت       
خـودم را  . خوشـبخت بـودم   . بنظر می رسيد که اندیشه هایم متوقـف شـده انـد           . تازه ای بود    

نسيمی که از غرب می آمد      . شور و شوق آرامی مرا فرا گرفت        . سر حال احساس می کردم      
مـه گرمـی احسـاس      روی چهره و اطراف بنـا گوشـم آن را ماننـد آب ني             . بدنم را نوازش می داد      

در فـراز و    . می کردم که مرا در بر می گيرد سپس باز پس می رود و دوباره مرا فـرا مـی گيـرد                       
. نشيب زندگی حاجتمندانه ام ایـن احسـاس خرسـندی و خوشـبختی ، هرگـز وجـود نداشـت          

نــه احســاس غــم مــی کــردم و نــه احســاس تــرحم بــرای  . اشــک از چشــمهایم ســرازیر شــد 
غير قابل وصف و فوق العاده ای مرا فرا گرفته بـود بحـدی کـه اگـر دون        سرنوشتم ، فقط شعف     

 :دون خوان گفت . خوان نمی آمد و مرا تکان نمی داد ، برای هميشه آنجا می ماندم 

 .به اندازه کافی استراحت کردی          -

 راه مـی    آهسـته و کـامال سـاکت      . خيلی آرام مرا دور قله تپه گردانـد         . مرا کمک کرد تا برخيزم      
با اشاره ی چشـم یـا سـر      . انگار فقط می خواست که مناظر اطراف را خوب تماشا کنم            . رفت  

این منظره ی شگفت انگيز نزدیک غروب در من وحشـت           . توجه مرا به ابرها و کوهها جلب کرد         
 .و نااميدی ایجاد می کرد ، زیرا مرا به یاد خاطرات کودکيم می انداخت 

په از چند تخته سنگ آتشفشانی بـاال رفتـيم و آنجـا بطـرف جنـوب راحـت                   در باالترین نقطه ی ت    
 .وسعت و فراخی منظره مقابل رعب انگيز بود . نشستيم و به سنگها تکيه دادیم 

 :دون خوان زمزمه کرد 

ایـن  . امـروز صـبح تـو دیـدی         . این محل از آن توست      . این جا را در خاطرت ثبت کن                 -
این نشانه ، هـر چنـد کـه غيـر منتظـره             . ین مکان را با دیدن یافتی        تو ا  –یک نشانه بود    

. تو چه بخواهی و چه نخواهی اقتدار شکار خواهی کـرد            . بود ولی باالخره اتفاق افتاد      
از حاال به بعد قله     . نه تو ، نه من و نه همنوعان ، هيچکس این تصميم را نگرفته است                

. و بایـد مراقـب همـه ی اطـراف آن باشـی              ت. ی این تپه متعلق بتوست ، مکان توست         
 .باید به همه چيز توجه کنی و همه این ها از تو مواظبت خواهند کرد 



 با لحن شوخی پرسيدم آیا همه ی این ها واقعا به من تعلق دارد ؟

 :خيلی جدی جواب داد 

 .بله          -

انيوليهائيست که قاره جدیـد     به قهقهه خندیدم و به او یادآور شدم که این کار ما شبيه کار اسپ              
آنها باالی کوهی می رفتند و بنام پادشاهشان تمام زمين های قابل رویـت              . را فتح می کردند     

 .رامتعلق به او اعالم می کردند 

من همه زمين های قابل رویت را به تو می دهـم ، نـه فقـط زمـين                   . فکر خوبيست            -
 .های مقابل ، بلکه همه اطراف ما را 

 :رخاست دستش را دراز کرد ، یکدور کامل دور خودش چرخيد و گفت ب

 .این زمين ها از آن توست          -

 :خندید و پرسيد . قهقهه خنده را سر دادم 

 چرا نه ؟ چرا من نمی توانم این زمين را بتو ببخشم ؟         -

 .این زمين ها متعلق بشما نيست          -

ولـی ایـن مـانع نشـد کـه آن را            . آیا متعلق به اسـپانيوليها بـود ؟ نـه           خوب منظور ؟             -
 پس چرا تو نتوانی به همان شيوه آن را تصاحب کنی ؟. تقسيم کنند و ببخشند 

آن چنان خنده شـدیدی او را       . او را نگاه کردم تا طنز واقعی را که زیر لبخندش پنهان بود دریابم               
 .تد فرا گرفت که نزدیک بود از صخره بياف

 :با لبخند دوباره شروع کرد 

تا جائی که چشم کار می کند این زمين ها از آن توست ، نه برای اسـتفاده کـردن                        -
. من آن را به تو مـی دهـم چـون خـودت آن را کشـف کـردی                    . ، بلکه برای بخاطر آوردن      

 .آن را بپذیر . اینها مال توست 

اگر لبخند عجيبش نبود می شد باور کـرد ایمـان دارد   او کامال جدی بنظر می رسيد و . خندیدم  
 .قادر است این تپه ها را بمن ببخشد 

 :انگار افکارم را خوانده بود چون پرسيد 

 چرا نه ؟         -

 :با حالت نيمه شوخی گفتم 

 .من آن را می پذیرم          -

 :مرا نگاه کرد و ادامه داد . لبخندش محو شد 



سنگ ، هر سنگ کوچک ، هر درختچه ی این تپه و مخصوصـا قلـه آن بتـو                   هر تخته            -
تو می تـوانی    . هر کرم خاکی که در آن زندگی می کند دوست توست            . وابسته است   

 .از آن ها استفاده کنی و آن ها می توانند از تو استفاده کنند 

بطـور مبهمـی   . د سرم بطور غير عادی تهـی از فکـر و خيـال بـو      . چند دقيقه ای ساکت ماندیم      
احساس کردم که این تغيير شدید و ناگهانی درونی بر چيـزی کـه مـی خواسـت اتفـاق بيافتـد              

نه احساس وحشت می کردم و نه دلواپسـی ، فقـط نمـی خواسـتم حرفـی                  . داللت می کرد    
هرگـز صـحبت    . لغات بنظرم فاقد دقت بودند و به دشواری می شد معنائی بارشان کرد              . بزنم  

بمحض اینکه باین حالت خود آگاهی پيدا کـردم تمایـل           . ر بنظرم بيهوده نرسيده بود      کردن اینطو 
 :پرسيدم . شدیدی به سخن گفتن مرا فرا گرفت 

 من با این تپه چکار می توانم بکنم ؟         -

در ایـن جـا   . همه آن را با جزئيات بخاطرت بسپر ، تو در خواب به اینجا خواهی آمـد                       -
. رها روبرو خواهی شد و در اینجاست که روزی اسرار برایت فاش خواهنـد شـد                 با اقتدا 

تو اقتدار شکار خواهی کرد و اینجا محل توست ، محلی است کـه در آن اقتـدار ذخيـره                    
فعال بعنوان یک چيز بيهوده یـا  . در حال حاضر بنظرت بی معنی می رسد  . خواهی کرد   

 .پوچ ، فقط آن را نگاه کن 

پائين آمدیم و بطرف گودال کوچکی بشکل پياله که در کنـاره تپـه بـود رفتـيم و در                    ازتخته سنگ   
 .آنجا غذا خوردیم 

خـوردن و   . شکی نبود که روی این تپه یک چيز دوست داشتنی و خوش آمدنی وجـود داشـت                  
درخشش غنی  . استراحت کردن ، لذت ها و احساس های تازه و ظریفی برایم بهمراه داشت               

مشـاهده ی   . گ از خورشيد غروب می آمد که اطراف را طالئی رنگ کـرده بـود                تقریبا مسی رن  
 :دون خوان زمزمه کرد . اطراف توجه مرا بخود جلب کرده بود ، حتی مایل نبودم بياندیشم 

همه جا را بدقت نگاه کن و همـه جزئيـات را هـر چنـد بـی معنـی و کوچـک باشـند                                  -
منظره کـه در طـرف غـرب دیـده مـی شـود توجـه                مخصوصا به خطوط بارز     . بررسی کن   

خورشيد را نگاه کن بدون اینکه نگاهـت را روی آن متمرکـز کنـی تـا زمـانی کـه در                      . کن  
 .افق غروب کند نگاهش کن 

آخرین لحظات روشنائی ، درست قبل از این که خورشيد پشت پرده ابر یا مه پنهان شود واقعا                  
يد زمـين را بـآتش کشـيده بـود و آتشـبازی غریبـی بـراه                 خورش. بی نظير و فوق العاده زیبا بود        

 .احساس سرخی بچهره ام نشست . انداخته بود 

 :دون خوان مرا کشيد و فریاد زد 

 !برپا          -

 .بکنار جست زد و دستور داد که در جائی که نشسته بودم درجا بزنم 

گرمای مسـينی بـود و      . رفت  در حالی که دستوراتش را اجرا می کردم موجی از گرما مرا فرا گ             
انگار قسمت فوقانی سرم از آتشی      . در سق دهانم و باالی چشمم آن را احساس می کردم            

 .سرد با شعله ها و درخشش مسی می سوخت 

عاملی درونی موجب شد هنگامی که خورشيد ناپدید می شد سریعتر درجا بزنم و ناگهـان در                 
دون خـوان محکـم مـچ دسـت         . تم پـرواز کـنم      لحظه ای آن قدر سبک شده بودم که می توانس         



کنـار مـن   . بـزمين افتـادم   . راستم را گرفـت و فشـار دسـتش تعـادل و تـوازن را بـه مـن بـاز داد                 
 .نشست 

چند دقيقه بعد آهسته بلند شد ، دستی به شـانه ام زد و اشـاره کـرد دنبـالش بـروم بـه قلـه                           
در آنجـا از بـاد محفـوظ        . تيم  سنگهای آتشفشانی ، به محلی که قـبال نشسـته بـودیم بازگشـ             

 : دون خوان سکوت را شکست –بودیم 

چقـدر بـين مـن و     . در نهایت روز بود     ! نشانه خيلی عالی بود و چقدر شگفت انگيز                  -
تو بيشتر یک مخلوق شبانه هستی ولی من درخشـش صـبحگاهی            . تو تفاوت هست    

ی مـرا جسـتجو مـی کنـد در          را ترجيح می دهم ، یا در واقع ، درخشش آفتاب صبحگاه           
 –بر عکس خورشيد در حال مرگ ، تو را آغشـته کـرد              . حالی که از تو اجتناب می ورزد        

 !خيلی شگفت انگيز است . شعله هایش تو را شعله ور کرد بدون این که بسوزاند 

 چرا شگفت انگيز است ؟         -

فـاق بيافتـد هميشـه در قلمـرو         ایـن نشـانه اگـر ات      . من هرگز چنين چيزی ندیده ام                -
 .جوانی خورشيد اتفاق می افتد 

 چرا دون خوان ؟         -

شـناخت یعنـی اقتـدار و خيلـی وقـت مـی             . حاال وقت صحبت در ایـن بـاره نيسـت                    -
 .خواهد که اقتدار کافی برای صحبت کردن در باره ی اقتدار را بدست آوری 

سـوال  " خـواب سـاختن     " ر باره پيشرفت هایم در زمينه       اصرار کردم ولی حرف را عوض کرد و د        
. مدرسه ، منزل دوستان و غيره       . مدتی بود که در خواب به محل های مختلف می رفتم            . کرد  

 :پرسيد 

 آیا روز در این مکان ها هستی یا شب ؟         -

محـل هـا    خواب های من صحنه هائی را ارائه می داد که درست در ساعاتی که معموال به آن                  
 .در مدرسه روز بودم و نزد دوستان شب . می رفتم اتفاق می افتاد 

و ببيـنم  " بروم " پيشنهاد کرد که بکوشم یکبار هنگام خواب بعد از ظهر به محل انتخابی خودم            
بایـد آنچـه در شـب       " خواب می بيـنم     "اگر من شب    . که عينا در آن ساعت آنجا چه خبر است          

صریح کرد کـه آنچـه انسـان درخـواب مـی بينـد بایـد بـا زمـان خوابيـدن                      اتفاق می افتد ببينم و ت     
نيسـت و فقـط رویاهـای    " خـواب دیـدن   " تطابق داشته باشد ، در غيـر ایـن صـورت مشـاهدات              

 :معمولی خواهد بود و افزود 

برای آنکه کارت ساده تر باشد ، باید یکی از اشيا محلی را که می خواهی به آنجا                           -
مثال می خواهی به قله ایـن تپـه   . اب کنی و ذهنت را روی آن متمرکز نمائی   بروی انتخ 

بيائی می تـوانی آن درختچـه ویـژه خـودت را آن قـدر نگـاه کنـی تـا در ذهنـت جـایگزین                          
با بخاطر آوردن آن درختچه یا این تخته سنگ کـه روی آن نشسـته ایـم ، یـا هـر                      . شود  

. بـه آنجـا بيـائی       " خـواب   " نی هنگـام    شيئی دیگری که اینجا یافت می شود ، می توا         
" وقتی روی یک محل اقتدار مثال اینجا حواست را متمرکز کنی آسان تر مـی تـوانی در                   

ولی اگر نخواهی اینجا بيائی می توانی بهر جـای دیگـر هـم         . طی االرض کنی    " خواب  
.  کن   شاید مدرسه ایکه می روی برای تو یک محل اقتدار باشد ، از آن استفاده              . بروی  

 .پيدا کن " خواب " ذهنت را روی یکی از اشياء آن محل متمرکز کن و آن را در 



از آن شيئی که بخاطر می آوری باید روی دست هایت برگردی بعـد دوبـاره بـه شـيئی                    
ولی االن تو باید ذهنت را روی هر چه بر قله این تپـه هسـت                ... دیگر و الی غير النهایه      

 .مترین جای تو در زندگی ات است متمرکز کنی زیرا اینجا مسل

 :با صدای لطيفی ادامه داد . انگار می خواست اثر حرفش را بر من بسنجد . مرا نگاه کرد 

 .تو در این محل خواهی مرد          -

 :لبخند زد . با حالت عصبی به تکان خوردن پرداختم ، نمی توانستم آرام بگيرم 

بعـد تـو خـودت خـواهی آمـد ، تـا       .  را به قله این تپه بيـاورم  من باید بارها و بارها تو             -
خودت خـواهی فهميـد کـه چـه زمـانی ایـن طـور خواهـد                 . جائی که از آن اشباع شوی       

 .قله این تپه همينطور که االن هست محل آخرین رقص تو خواهد بود . شد 

 محل چی ؟         -

هـر  . حال در هر جـا کـه باشـی          . هی مرد   تو در اینجا خوا   . محل آخرین مقاومت تو              -
محلــی ترجيحــی سرشــار از خــاطرات فرامــوش  . جنگجــوئی مکــانی بــرای مــردن دارد  

محلی که در آن اسرار بـرمال   . مکانی که وقایع مهم در آن اتفاق افتاده است          . نشدنی  
 .شده اند ، مکانی که او در آن اقتدار شخصی ذخيره کرده است 

 اقتداری به چنگ می آورد ، به محـل ترجيحـی خـود بـرود تـا در آن اقتـدار       جنگجو باید هر بار که 
و باالخره هنگامی که اجل فرا      ... ذخيره کند ، او یا در بيداری و یا در خواب به این محل می آید                 

رسد ، هنگامی که دست مرگ را بر شانه چپش حس کند ، ذهن همواره آمـاده او ، بـه محـل                       
 . و روح او در آنجا تا هنگام مرگ می رقصد ترجيحی خود پرواز می کند

هر جنگجو شکل ویژه و موقعيت بخصوصی از اقتـدار را در زنـدگيش توسـعه مـی دهـد ، و ایـن                        
 .حرکتی که او تحت تاثير اقتدار انجام می دهد . نوعی رقص است 

 جنگجوی در حال مرگ اگر اقتدار کمی داشته باشد رقص کوتاهی مـی کنـد ، ولـی اگـر اقتـدار                     
قابل مالحظه ای داشته باشد رقص بی نظيری خواهد کرد و مهم نيست کـه کوتـاه یـا بلنـد یـا               
. رعب انگيز باشد ، در هر حال مرگ باید بایستد و در نمایش آخرین رقص جنگجو شـرکت کنـد                      

مرگ نمی تواند جنگجوئی را که برای آخرین بار وقایع و اعمال زنـدگيش را بـر مـی شـمرد ، بـا                        
 .او تا هنگامی که رقص ادامه دارد صبر می کند . خود ببرد 

 نور شامگاهی و منظره باشکوه آنجا همه تصویر آخرین رقص یـک             –آرامش مفرط   . پشتم لرزید   
 :گفتم . جنگجو را در ذهن تشدید می کردند 

 ؟وانيد این رقص را به من بياموزیدهر چند که من جنگجو نيستم ولی آیا شما می ت         -

معذالک هنوز نمی توانم    . کسی که اقتدار شکار می کند باید این رقص را فرا گيرد                      -
بزودی ممکن است که حریـف ارزنـده ای پيـدا کنـی ، آن وقـت اولـين          . آن را بتو بياموزم     

به مرور که در زندگی جلو مـی روی بایـد حرکـات             . حرکت اقتدار را به تو خواهم آموخت        
پـس در  . هر کدام از آنها در یک مبـارزه اقتـدار بدسـت مـی آیـد       . دیگری به آن بيافزائی     

حقيقت وضعيت و شکل یک جنگجو تاریخ زندگی او را می سازد ، رقصی که همـراه بـا                   
 .اقتدار او تکامل پيدا می کند 

 !آیا مرگ حقيقتا برای تماشای رقص یک جنگجو متوقف می شود ؟         -



او نمـی توانـد مقاصـد       . انسـانی بسـيار متواضـع        . جنگجو جـز یـک انسـان نيسـت                 -
 کــه بــا کارهــای فــوق العــاده مــوحش  ولــی ذهــن بــی نقــص او. مــرگش را تغييــر دهــد 

توانسته اقتدار زیادی ذخيره کنـد ، بـی شـک مـی توانـد لحظـه ای مـرگ را نگـه دارد ،                         
تـدارش  لحظه ای نسبتا طوالنی که طی آن او می توانـد بـرای آخـرین بـار از یـادآوری اق                    

شاید بتوان گفت که این لطفيسـت کـه مـرگ در حـق آن هـا کـه ذهـن بـی                       . لذت ببرد   
 .نقصی دارند ، می کند 

می خواستم بدانم که    . برای آرام کردن اضطرابی که مرا فرا می گرفت شروع به صحبت کردم              
سـته بـود    آیا او جنگجویانی را می شناخته که مرده بودند و تا چه حد این آخرین رقص آنهـا توان                  

 .در لحظه مرگشان دخل و تصرف کند 

 :با لحن خشکی گفت 

خيلـی بـيش از پرپـر زدن و بـی           .  مرگ کار رعب انگيز و عظيمی اسـت          –کافيست           -
 .حرکت شدن است 

 دون خوان آیا من هم باید به هنگام مرگ برقصم ؟         -

می کنی ولی داری اقتدار شکار   بی شک ، هر چند که تو مثل یک جنگجو زندگی ن                    -
بهترین کاری که در زندگی خواهی کرد       . امروز خورشيد نشانه ای به تو داد        . می کنی   

مسلم است که تو جوانی درخشان نور صـبحگاهی را تقـدیر            . در انتهای روز خواهد بود      
تـو خورشـيد در حـال مـرگ را          . نمی کنی ، سفر کردن صبحگاهی برایت جذاب نيسـت           

تـو گرمـای خورشـيد را دوسـت         . ی دهـی ، خورشـيد پيـر زرد رنـگ و لطيـف را                ترجيح م 
بنابر این بهنگام مرگت روی این تپه وقت غـروب ،          . نداری ، روشنائی او را دوست داری        

نبردهائی را که   . خواهی رقصيد و در طی آخرین رقصت ، مبارزه ات را نقل خواهی کرد               
در آن ها شکست خورده ای ، از شادی و وجد           در آن ها پيروز شده ای ، نبرد هایی که           

رقص تـو اسـرار و شـگفتی        . و حيرتت به هنگام برخورد با اقتدار شخصی خواهی گفت           
. هائی را که ذخيره کرده ای بيان خواهد کرد و مرگ تو اینجا بتماشـا خواهـد نشسـت                    

 و لطيـف    خورشيد غروب تو را روشن خواهد کرد بی آنکه بسوزاند ، مانند امروز بـاد نـرم                
با پایان بردن رقصت به خورشيد خواهی نگریست زیرا   . خواهد بود و تپه تو خواهد لرزید        

و آنگـاه مـرگ تـو جنـوب را نشـان            ... دیگر هرگز ، در بيداری یا خواب او را نخـواهی دیـد              
 .خواهد داد و فراخی را 

  

 

 

 

 

 

 

 



 چهاردهمبخش 

 راه پيمائی اقتدار

 1962 آوریل 8شنبه 

 : در خانه دون خوان مستقر می شدم از او پرسيدم درحالی که دم

 است ؟" شخصيت " دون خوان آیا مرگ یک           -

نگاه مبهوتی به من کرد و آذوقه ای را که برایش آورده بودم به زمين گذاشـت و صـاف روبـرویم                      
 . نشست 

نظـاره آخـرین    با اعتماد کامل برایش توضيح دادم که مایلم بـدانم آیـا مـرگ در هنگـامی کـه بـه                      
 رقص جنگجو می پردازد یک شخصيت یا شبيه یک شخص است ؟

 :پرسيد 

 چه اهميتی دارد ؟          -

از حيرتی که این تصویر در من ایجاد کرده بود و از کنجکاوی خودم در مورد اینکه او چگونه چنين               
اند مـرگ نـاظر     خالصه می خواستم بدانم که او از کجا می د         . مطلبی را می داند برایش گفتم       

 و شاهد آخرین رقص یک جنگجو است ؟

 :گفت 

یک مرد شناخت می داند که مرگ آخرین شاهد اوسـت زیـرا             . خيلی ساده است              -
 " .می بيند " 

 منظورتان این است که شما خود شاهد آخرین رقص یک جنگجو بوده اید ؟          -

" در عوض من مرگ خـود را        . اشد ، مگر مرگ     هيچکس نمی تواند شاهد آن ب     . نه            -
وقتی رقص . که مرا نظاره می کرد و برایش رقصيدم ، انگار که هنگام مردنم بود " دیدم 

من تمام شد مرگ هيچ جانبی را به من نشـان نـداد و مکـان ترجيحـی مـن بـرای خـدا                        
د و من نمردم ،     پس اقامت من در روی این زمين پایان نيافته بو         . حافظی زیر پایم نلرزید     

وقتی این اتفاق افتاد من اقتدار محدودی داشتم و مقاصد مرگ خود را درک نمی کردم                
 .به همين دليل هم گمان کرده بودم که هنگام مردن فرا رسيده است 

 آیا مرگ شما شبيه یک انسان بود ؟          -

. تـوانی بفهمـی     فکر مـی کنـی بـا سـئوال کـردن مـی              . تو جانور عجيبی هستی               -
آخر من که هستم که از چنـين امـری مطمـئن باشـم ؟           . گمان نمی کنم موفق بشوی      

حتی می شـود گفـت کـه هـيچ          . مرگ مانند یک انسان نيست بيشتر یک حضور است          
همه راست می گوینـد مـرگ آن چيـزی اسـت            . چيز نيست معذالک او همه چيز است        

 . که انسان آرزو می کند 

 . ها خوب است به همين دليل مرگ برای من مثل یک آدم است رابطه من با آدم 



وقتی به کشف اسراری می پردازم ، چشمان مرگ تهی می شود و من از ورای آن ها                 
پـس  . آن ها مانند دو پنجره هستند معذالک مثـل چشـم تکـان مـی خورنـد                  . می بينم   

وی زمـين مـی     می توانم بگویم که مرگ با چشم های تهی آخرین رقص جنگجـو را در ر               
 . نگرد 

 آیا این تصویر مخصوص شماست یا به همه جنگجویان تعلق دارد؟           -

برای همه جنگجویان که رقص اقتـدار دارنـد همـين طـور اسـت و معـذالک متفـاوت                              -
مرگ بر آخرین رقص جنگجو شاهد است ولی اینکه جنگجو چگونه مرگ را مـی               . است  

مرگ ممکن است هر چيز دیگری باشد ، یـک          . شخصی است   بيند یک مساله فردی و      
 .پرنده ، یک نور ، یک درختچه ، یک سگ ، تکه ای مه یا حضوری ناشناس 

دیگر نمی توانستم پرسشـهایم را مطـرح کـنم ،           . توصيفی که از مرگ می کرد مرا منقلب کرد          
 . می کرد لبخند زنان نگاهم می کرد و مرا به حرف زدن تشویق. زبانم لکنت داشت 

می خواستم بدانم آیا تعليم و تربيت جنگجو در نحوه تجسم او از مرگ تـاثير دارد یـا نـه ؟ مـثال                         
سرخپوستان یوما یا سرخپوسـتان یـاکی آن را چگونـه مـی دیدنـد ؟ بنظـر مـن فرهنـگ ، نحـوه             

 . تصوری را که از مرگ داریم تعيين می کند 

 : دون خوان گفت 

اقتـدار شخصـی تنهـا چيزیسـت کـه نحـوه انجـام هـر                . مهم نيست   تعليم و تربيت              -
 . کاری را تعيين می کند 

 اقتدار شخصی چيست ؟          -

مثال شبيه خوش اقبـالی ،      . اقتدار شخصی یک احساس است ، یک ادراک است                    -
اقتدار شخصی بدست آمدنی است ،      . حتی می شود گفت نوعی رفتار و کردار است          

قبال هم گفتـه ام کـه جنگجـو یـک         . صل و نسب شخص هر چه می خواهد باشد          حال ا 
. شکارچی اقتدار است و بتو می آموزم کـه چگونـه اقتـدار شـکار کنـی و ذخيـره کنـی                       

باید باور کنی کـه اقتـدار شخصـی را          . مساله تو مثل همه این است که متقاعد شوی          
ره کرد ولی تا امـروز متقاعـد نشـده          می توان بکار برد ، باور کنی که می توان آن را ذخي            

 . ای 

 :خندید و گفت . گفتم که او مطلب را بسيار خوب عنوان کرده و مرا کامال متقاعد نموده است 

 . منظور من این نوع متقاعد شدن نيست           -

 :دو سه بار به پشتم زد و با مسخرگی گفت 

 . می دانی احتياجی نيست که مرا بخندانی           -

 . باو گفتم که کامال جدی حرف می زنم 

 : پاسخ داد 



حرفت را باور می کنم ولی اگر انسان اعتقاد و ایمان داشـته باشـد مـی توانـد بـه                      -
. تو هنوز خيلی کار داری      . تنهائی اقدام کند ، و برای این کار باید کوشش فراوانی کرد             

 .تازه شروع کرده ای 

 : ادامه داد . چهره اش از آرامش حيرت انگيزی می درخشيد . لحظه ای ساکت ماند 

من نمی خواسـتم در راه جنگجویـان   . عجيب است تو مرا به یاد خودم می اندازی                   -
قدم بگذارم ، این حالت بنظرم بيهوده می آمد مخصوصا بـا توجـه بـه ایـن کـه فکـر مـی                        

 . کردم همه ما در هر صورت روزی خواهيم مرد 

 ولی من اشتباه می کردم و        ر من جنگجو می شدم چه چيزی عوض می شد ؟          پس اگ 
تو هم وقتی متوجه شدی کـه در اشـتباه هسـتی و             . این را باالخره خودم کشف کردم       

جنگجو بودن با جنگجو نشدن خيلی تفاوت می کند آن وقت می تـوانی ادعـا کنـی کـه                    
د و حتی خـواهی توانسـت       آن وقت خودت به راهت ادامه خواهی دا       . متقاعد شده ای    

 . با اتکا به خودت تبدیل به مرد شناخت شوی 

 : گفت . چيست " مرد شناخت " از او پرسيدم منظورش از 

انسانی کـه   . مرد شناخت کسی است که صادقانه همه آموزش ها را بعمل آورد                       -
رار اقتـدار  بدون شـتاب و بـدون فریـب دادن خـود تـا حـد امکـان در پـرده برداشـتن از اسـ                

 . شخصی پيش برود 

با اختصار در این باره توضيح داد و بعد اشاره کرد که من می بایست فقط به فکـر ذخيـره کـردن                
 .اقتدار شخصی باشم 

 :اعتراض کردم 

 . غير قابل درک است . من نمی فهمم هدف شما چيست           -

بعد باید کـم کـم بـه        . ک فکر است    در درجه اول ی   . شکار کردن چيز ویژه ای است                 -
 . ناگهان اتفاق می افتد ! آن شکل داد و ناگهان موفق می شوی 

 چه اتفاقی می افتد ؟          -

برخاست و مثل یک گربه پشتش را خم کرد و بازوهایش را باز کـرد ، مثـل هميشـه مفاصـلش                       
  :گفت . صدا کردند 

 . داریم راه بيافتيم ، راه درازی در پيش          -

 !ولی من سوال های زیادی دارم           -

  : در حالی که وارد خانه می شد گفت

شاید این اقبال   . سوال هایت را برای آنجا نگهدار       . ما به یک مکان اقتدار می رویم                  -
 . را داشته باشيم که بتوانيم با هم بحث کنيم 



 به طرف محلی که ماشين را نگاه داشته بـودم           برخاستم و . فکر کردم با ماشين خواهيم رفت       
به راه افتادم ولی او مرا صدا کرد و گفت که کيف و قمقمه ها را بـردارم و پشـت خانـه ، جـائی           

 :که خارستان آغاز می شد به او بپيوندم و افزود 

 . ما باید عجله کنيم           -

وز گرمی بود ولی نزدیک عصـر بـاد         ر. در حدود ساعت سه بعد از ظهر به سييرا مادره رسيدیم            
 .خنکی برخاست 

 . دون خوان بر تخته سنگی نشست و به من هم اشاره کرد که بنشينم 

 :پرسيدم 

 دون خوان ما این بار چه خواهيم کرد ؟           -

 . تو خوب می دانی که ما برای شکار اقتدار آمده ایم           -

 ار ویژه ای خواهيم کرد ؟ولی اینجا چه ک. مسلما           -

 . می دانی که من اصال نمی دانم           -

 منظورتان این است که شما از روی برنامه دقيق اقدام نمی کنيد ؟           -

. نمی شود پيش بينی کرد و همين هيجان انگيـز اسـت             . شکار کار غریبی است               -
ار نقشــه ای دارد چــون بــه اقتــدار معــذالک یــک جنگجــو طــوری اقــدام مــی کنــد کــه انگــ

شخصی اش اعتماد می کنـد ، بـر اثـر تجربـه مـی دانـد کـه اقتـدار شخصـی او را وادار                          
 .خواهد کرد به مطلوب ترین نحوی اقدام کند 

گفتم بنظر من تناقض دارد که یک جنگجو هـم اقتـدار شخصـی داشـته باشـد و هـم بـه شـکار                     
 . اقتدار شخصی برود 

 : کشيد و با لحن تمسخر آميزی گفت ابروهایش را در هم 

کسی که به شکار اقتـدار شخصـی مـی رود تـو هسـتی و جنگجـویی کـه اقتـدار                                -
از من پرسـيدی کـه آیـا برنامـه و نقشـه ای دارم و مـن هـم        . شخصی دارد من هستم  

پاسخ دادم که به اقتدار شخصی خودم اعتماد می کنم تا مرا هـدایت کنـد و احتيـاجی                   
 . امه ندارم به برن

 . هر دو ساکت شدیم و دوباره به راه پيمائی پرداختيم 

شـتاب  . سرباالئی شدید مرا فوق العاده خسته کرده بـود ولـی او خسـتگی ناپـذیر مـی نمـود          
 نمی دوید ، با گام های منظم پيش می رفت و حتی پـس از یـک سـرباالئی تقریبـا                   نمی کرد ،  

کنار او نشستم ، سـر      .  آن باال رسيدم منتظر من بود        بعالوه وقتی به  . عمودی عرق نمی کرد     
 . عرق از ابروهایم می چکيد . به پشت دراز کشيدم . و سينه من داشت منفحر می شد 

ایـن حرکـت موجـب شـد کـه          . چند بار مرا روی زمـين غلطانـد         . دون خوان از خنده روده بر شد        
 . نفسم جا بياید 



 . انگيزی دارد اعتراف کردم که اقتدار جسمانی حيرت 

 :گفت 

 .از اول قصدم این بود که توجه تو را به این مطلب جلب کنم           -

 :گفتم 

 . دون خوان شما اصال پير نيستيد           -

 . من سعی کردم که تو را متوجه این موضوع کنم ! مسلما نيستم           -

 آخر شما چکار می کنيد ؟          -

 با خودم درست رفتـار    فقط همين ،    جسمم سر حال است ،    . کاری نمی کنم    هيچ            -
مسـئله ایـن    . می کنم بنابر این هيچ دليلی وجود نـدارد کـه خسـته یـا ناراحـت باشـم                    

 مسئله این جاسـت کـه بـا آن چـه      نيست که تو برای جسمت چه کارهائی می کنی ،      
 . کارهائی نمی کنی 

لبخنـدی زد   . امال می دانست قادر به درک حرفش نبوده ام          منتظر توضيح بيشتر بودم ولی او ک      
 :از جا برخاست و گفت  ، 

باالی این تپه محلی هست کـه مـی تـوانيم مسـتقر           . اینجا یک مکان اقتدار است                -
 . شویم 

 آخر او توضيح نداده بود کـه مـن چـه کارهـائی را نبایـد بـا جسـمم                      می خواستم اعتراض کنم ،    
 : ال نداد و با مهربانی گفت بکنم ولی مج

تو بایـد محـل مناسـبی بـرای         . دهنت را ببند و برای یکبار هم شده فقط عمل کن                      -
 مهم نيست این کار چقدر وقت تو را می گيرد ، حتی اگر تمـام        استراحت ما پيدا کنی ،    

 . شب هم مشغول آن باشی ایرادی ندارد 

 مهـم ایـن اسـت کـه           پيـدا مـی کنـی یـا نـه ،           همچنين مهم نيست که آیا ایـن محـل را         
 . بکوشی آن را کشف کنی 

یادآوری کرد که برای ایـن کـار بایـد بـدون تمرکـز              . دفتر یادداشتم را کناری گذاشتم و برخاستم        
روی شيئی ویژه ای به آن محل نگاه کنم و آن قدر چشمهایم را بهم بزنم تا وضوح تصویر از بين      

 . برود 

دون خـوان پشـت سـرم طـرف         . به زمين نگـاه مـی کـردم         . از راه می رفتم     با چشمهای نيمه ب   
 . راست با دو قدم فاصله می آمد 

شروع کردم به دور زدن قله ، قصدم این بود که هر بار حلقه تنگ تری را طی کنم تا به قله تپه                       
 :  ولی یک دور که زدم دون خوان مرا متوقف کرد و گفت  برسم

 : بعد با لحن نيشداری اضافه کرد . طبق عادت و روتين اقدام می کنی تو باز هم           -



باین ترتيب تو تمام منطقه را با روشی آنچنان ایستا بررسی خواهی کرد که هرگز                         -
بعـالوه مـن مـی دانـم کـه آن محـل کجاسـت ، نمـی                  . محل مناسب را نخواهی یافـت       

 :توانی ادعای بيجا بکنی ، پرسيدم 

 پس چکار باید بکنم ؟          -

. بعد رفت و چند برگ از درختچه های مختلف چيد از هر کدام یـک بـرگ                  . به من گفت بنشينم     
بـه حرکـات مـن      . آن ها را بمن داد و گفت که دراز بکشم و برگها را زیر لباس ، دور نافم بگذارم                    

 : گفت . نگاه می کرد 

 . چشم هایت را ببند .  بده برگها را با دو دست روی شکمت فشار          -

برای آنکه نتيجه رضایت بخشی حاصل شود باید به هيچ وجه فشار دست هایت را کـم نکنـی                   
مـن بـدنت را در مسـير اقتـدار قـرار            . و چشم هایت را باز نکنـی و نکوشـی کـه از جـا برخيـزی                  

 . خواهم داد 

 مـرا فـرا گرفتـه بـود امـا           ميـل شـدیدی بـه نگـاه کـردن         . زیر بغل راستم را گرفت و مـرا چرخانـد           
 : دستهایش را روی چشمهایم گذاشت و گفت 

 . فقط به احساس گرمائی که از برگ ها ناشی می شود توجه کن           -

مدتی بی حرکت ماندم ، آن وقـت متوجـه شـدم کـه گرمـای عجيبـی از بـرگ هـا سـاطع مـی                           
در عـرض چنـد   . م گرما را اول در کف دست هـایم و سـپس روی شـکمم احسـاس کـرد                 . شود  

 !  انگار تب داشتم  دقيقه پاهایم به سوزش افتاد ،

 : گفت . به دون خوان گفتم که احساس ناخوشایندی دارم و مایلم کفشهایم را بيرون بياورم 

تو را کمک می کنم که از جا برخيزی ولی چشم هایت را فقط وقتی من گفتم بـاز                             -
 فشــار بــده تــا وقتــی کــه محــل مناســب بــرای   کــن و برگهــا را روی شــکمت همچنــان 

 . استراحت را پيدا کنی 

 : وقتی ایستادم در گوشم گفت 

چشمهایت را باز کن و بدون اندیشه راه برو ، بگذار اقتدار برگها تو را هدایت کنـد و                             -
 . با خود ببرد 

می کردم تـب دارم و      فکر  . به گشت و گذار بی هدفی پرداختم ، گرمای بدنم ناراحتم می کرد              
 . از خودم می پرسيدم چگونه دون خوان موجب آن شده است 

در حالی که می خندید . در جا خشکم زد ! ناگهان جيغ کشيد   . او پشت سر من راه می رفت        
نيم سـاعت تمـام در حـال        . توضيح داد که با فریاد ناگهانی ، انسان ارواح خبيث را می ترساند              

متوجــه شــدم کــه ســوزش غيـر قابــل تحمــل ، جــای خــود را بــه گرمــای  . راه رفـتن نگــاه کــردم  
در حالی که بر قله تپـه راه مـی رفـتم خـودم را خيلـی سـبک و در عـين            . مطبوعی داده است    

اميدوار بودم کـه بـا پدیـده ای قابـل مشـاهده روبـرو شـوم        . حال سرخورده احساس می کردم  
غير معمول یا درخششی یـا تـوده هـای    ولی هيچ چيز غير عادی ندیده بودم ، حتی رنگ های           

 . تيره رنگی ، هيچکدام به چشمم نخورده بود 



مقابـل یـک ایـوان    . در حالی که از چشم بهم زدن خسته شده بودم چشـم هـایم را بـاز کـردم              
سنگی قرار داشتم ، تنها مکان لخت آن اطـراف بـود ، بقيـه پوشـيده از درختچـه هـای متفـرق                        

 محل اخيرا سوخته بودند و سبزه ای که تازه رسته بود ، هنـوز کوتـاه       احتماال گياهان آن  . بودند  
 . به دليلی غریب و غير قابل توضيح این ایوان سنگی سياه بنظرم عالی و بی نظير بود . بود 

 . مدت طوالنی آن را تماشا کردم و باالخره همان جا نشستم 

  :دون خوان در حالی که به پشتم می زد گفت 

 !خيل خوب ! يلی خوبست خ          -

 . به من دستور داد که برگ ها را به دقت بردارم و آنها را روی سنگ بگذارم 

 . نبضم را گرفتم ، طبيعی بود ! به محض این که آنها را برداشتم بدنم سرد شد 

خطاب کرد و تقاضا کرد که این محبت        " کارلوس  " دون خوان قهقهه خنده را سر داد و مرا دکتر           
 : بعد گفت .  حق او بکنم که نبض او را هم بگيرم را در

این اقتـدار تـو را تطهيـر کـرد و قـادر بـه انجـام                 . تو اقتدار برگ ها را احساس کردی                  -
 . وظيفه ات شدی 

با صداقت تمام اقرار کردم که من هيچ کاری نکرده بودم و اگر آنجا نشستم بـدليل خسـتگی و                    
 . ه از رنگ آن محل فوق العاده خوشم آمده بود مخصوصا به این دليل بود ک

ناگهان به عقب جست ، از روی چند درختچه با چابکی .  نزدیک من ایستاده بود  چيزی نگفت ، 
 .  به طرف حصاری که گروهی از صخره ها کمی دورتر ایجاد کرده بودند دوید  حيرت آوری پرید و

 :پرسيدم 

 چه خبر شده ؟          -

بـاد دارد مـی آیـد ،    . زود آنها را بشـمار  . ببين باد برگ ها را به کدام طرف می برد                   -
 . نصف برگها را بردار و دوباره روی شکمت بگذار 

تنـد بـادی بقيـه را بـه طـرف مغـرب             . ده تای آنهـا را زیـر پيـراهنم قـرار دادم             . بيست تا برگ بود     
 احساس غریب را به من مـی داد کـه تمـاميتی    نظاره برگ هائی که باد برد ، این. پراکنده کرد   

 . حقيقی ، آن ها را عمدا به ميان توده نامشخص درختچه های سبز پراکند 

 . دون خوان آرام بازگشت و رو به جنوب طرف چپ من نشست 

دلم مـی خواسـت چشـم هـایم را     . نمی دانستم چه حرفی بزنم      . مدت زیادی ساکت ماندیم     
 : دون خوان متوجه حالم شد و گفت  . ببندم ولی جرات نمی کردم

می توانی بی هيچ واهمه ای بخوابی معذالک دست هایـت را بایـد روی شـکمت                           -
که برای تو در محل ترجيحـی ات        " نخ ها   " بگذاری و بکوش مجسم کنی که روی تخت         

 . درست کرده بودم معلق هستی 



نگــام خوابيــدن بــر قلــه تپــه خــودم چشــم هــایم را بســتم و خــاطره تماميــت و آرامشــی کــه ه
می خواستم بدانم آیا احساس معلق بودن می کنم یـا نـه             . احساس کرده بودم مرا فرا گرفت       

 . ولی بخواب رفتم 

دون خـوان   . خودم را قوی و سرحال احساس می کردم         .کمی پيش از غروب آفتاب بيدار شدم        
ی که روی شکمم گذاشـته بـودم اثـر         برگ هائ . عليرغم وزش باد سردم نبود      . هم خوابيده بود    

 . یک تنور یا بخاری را داشت 

محلی که انتخاب کرده بودم شبيه یـک نيمکـت بـود و مـی شـد از تختـه                    . اطرافم را نگاه کردم     
متوجه شدم که دون خوان دفترچه های مرا زیر         . سنگ پشت آن بعنوان تکيه گاه استفاده کرد         

 . سرم گذاشته است 

 : لبخند زنان گفت 

اقتـدار تـو    . همه چيز همانطور که گفته بودم پيش رفت         . جای خوبی را پيدا کردی                -
 . را هدایت کرد ، بدون اینکه نقشه ای داشته باشی 

 : پرسيدم 

چه نوع برگ هائی بـه مـن دادیـد ؟ بـا گرمـائی کـه از بـرگ هـا سـاطع شـده بـود                                      -
 . پدیده قابل تعمقی بود . کم به راحتی بخوابم توانسته بودم بدون باالپوش و با لباس 

  :پاسخ داد 

 . فقط برگ بودند           -

 یعنی برگ هر درختچه ای را بچينم همين اثر را خواهد داشت ؟          -

. تـو اقتـدار شخصـی نـداری         . من نگفتم که تو مـی تـوانی ایـن کـار را بکنـی                  نه ،             -
رگی می تواند به تو کمک کند اگر کسی کـه آن را بـه تـو مـی                   منظورم این بود که هر ب     

 . آنچه به تو کمک کرد برگ ها نبودند ، اقتدار بود . دهد صاحب اقتدار باشد 

 اقتدار شما دون خوان ؟          -

فکر می کنم می توانی بگوئی اقتدار من بوده است هر چند که این کـامال صـحيح                  -
برخی از ما می توانيم آن را بدست آوریم ، بـه       . هيچکس تعلق ندارد    اقتدار به   . نيست  

می بينی ، برای افزایش اقتـدار بایـد اقتـدار را در             . برخی دیگر مستقيما داده می شود       
 . راه کمک به شخص دیگری که می خواهد اقتدارش افزایش یابد بکار برد 

بـا حوصـله   . ردن بـه دیگـران مـی شـد     آیا منظورش این بود که اقتدار او فقط منحصر به کمک کـ   
 :تمام توضيح داد 

من می توانم از اقتدار شخصی خودم ، هر طور که مایل باشـم و بـرای هـر کـاری                               -
که بخواهم استفاده کنم ولی هنگامی که می خواهم آن را مستقيما به کسی بـدهم      

 شخصـی اقتـدار   فقط در صورتی بدرد می خورد کـه آن شـخص آن را در راه جسـتجوی                ،
 . بکار گيرد 



بـه همـين دليـل      . هر کاری که فرد می کند وابسته به اقتدار شخصی اش مـی باشـد                
شاهکارهای فردی که سرشار از اقتـدار اسـت بـرای آن کسـی کـه اقتـدار نـدارد ، بـاور          

آنچه که از اول کوشيده ام به تو بفهمانم همين اسـت ولـی مـی دانـم                  . نکردنی است   
 ، نـه بـه ایـن دليـل کـه نمـی خـواهی بفهمـی ، بلکـه چـون اقتـدار                         که تو نمی فهمـی    

 . شخصی خيلی کم داری 

 دون خوان چه باید بکنم ؟          -

 . اقتدار راهش را پيدا خواهد کرد . هيچ فقط ادامه بده           -

بدون این کـه مردمـک      . همه اطراف را نظاره کرد      . برخاست و یک دور کامل دور خودش چرخيد         
چشم هایش را جابجا کند بدنش را جابجا می کرد ، درست مثل یک اسباب بازی مکانيکی که                  

 . با حرکتی دقيق و منظم دور خودش می چرخد 

 . متوجه شگفت زدگی من شد و لبخندی زد ! با دهان باز از تعجب او را نگاه می کردم 

 : گفت 

 . سپس نشست . کرد تو امروز اقتدار را در تاریکی شکار خواهی           -

 :پرسيدم 

 یعنی چه ؟          -

در . امشب تو بی مقصد به گشت و گذار در این تپه های ناشناس خـواهی رفـت                            -
 . ظلمت آنها دیگر تپه نيستند 

 چه هستند ؟          -

چيزی که بـرای تـو غيـر قابـل تصـور اسـت بـرای آنکـه هرگـز                    . چيز دیگری هستند              -
 .اهد هستی شان نبوده ای ش

منظور شما چيست ؟ شما هميشه با این اظهارات ترسناک موجـب وحشـت مـن                     -
 . می شوید 

 : گفت . خندید و پایش را به ساق پایم زد 

 .دنيا یک راز است و ابدا آن طوری که تو تصور می کنی نيست           -

  :لبخندی زد و افزود . می خورد سرش با حرکت منظمی تکان . لحظه ای اندیشيد 

مسلما آن طوری که تو تصور می کنی هم هست ولی این ، تمـامی آنچـه کـه در                             -
تـو از همـان نخسـت متوجـه شـده        . خيلی بيش از این هاست      . دنيا وجود دارد نيست     

 .بودی و امشب کمی بيشتر در خواهی یافت 

 :پرسيدم . لرزش بر تيره پشتم گذشت 

 چه چيزی تدارک دیده اید ؟          -



من تدارکی ندیده ام ، آن اقتداری کـه بـه تـو اجـازه               . من برنامه ای آماده نکرده ام                 -
 . داد این محل را کشف کنی همه چيز را تعيين خواهد کرد 

کوشـيدم بـا یـک      . فکر کردم باید از او تقليد کـنم         . برخاست و چيزی را در دور دست نشان داد          
حرکت از جا برخيزم ولی قبل از اینکه برخيزم با نيروئی استثنائی مرا بـه زمـين افکنـد و خيلـی           

 : جدی گفت 

 . به تو نگفتم که مرا دنبال کنی           -

 :بعدبا لحن نرم تری ادامه داد 

تو امشب لحظات دشـواری را خـواهی گذرانـد و بـه تمـام اقتـدار شخصـی ای کـه                         -
سر جایت بمـان و نيروهایـت را بـرای بعـد ذخيـره      .  آوری نياز خواهی داشت بتوانی گرد 

 . کن 

سپس گفت که چيز ویژه ای را با انگشت نشان نداده است بلکه همه چيز را تحت نظر گرفتـه                    
به مـن توصـيه کـرد کـه بـه کـار کـردن روی یادداشـت هـایم                . که ببيند اوضاع در چه حال است        

. لبخنـدش بـه مـن قـوت قلـب بخشـيد             . شب وقت زیادی باقی بود      بپردازم چون تا فرا رسيدن      
 :پرسيدم 

 دون خوان ما چه خواهيم کرد ؟          -

 :با حالت مبالغه آميزی از نااميدی سرش را تکان داد و گفت 

 !بنویس           -

 تـا   ناچار به تصحيح یادداشتهایم پرداختم    . کار دیگری نمی شد کرد      . بعد هم به من پشت کرد       
 . وقتی که هوا تاریک شد و نوشتن غير ممکن 

در تمام این مدت دون خوان کامال بی حرکت بـه تماشـای منظـره ای کـه بـه مغـرب رو داشـت                         
در لحظه ای که من نوشتن را قطع کردم به طرف من پيچيـد و بـا لحـن شـوخی                     . نشسته بود   

 : گفت 

 . ا داد یا دستور داد بنویسی و یا بخوابی تنها برای ساکت کردن تو یا باید به تو غذ          -

گوشـت خشـک در آن      . بسته کوچکی را از کوله پشتی اش در آورد و با تشریفات تمام گشود               
 : یک تکه به من داد و یک تکه هم خودش برداشت و به جویدن پرداخت و اشاره کرد . بود 

 .داریم این گوشت ، اقتدار دارد و ما هر دو دراین شرایط به آن نياز 

در . من بقدری گرسنه بودم که فکر نکردم ممکن است این گوشت مواد توهم زا داشته باشـد        
 . ظلمت همه جا را فرا گرفته بود . سکوت کامل همه گوشت ها را خوردیم 

خستگی بازوها و پشتش را بيرون کرد و به من هم توصيه کرد این کار را                . دون خوان برخاست    
 که کشيدن همه عضالت بدن پس از خوابيدن ، خوردن و راه رفـتن ، عـادت                  او معتقد بود  . بکنم  

 . بسيار پسندیده ای است 



در حين این ورزش چند عـدد از بـرگ هـائی کـه روی شـکمم گذاشـته             . به پيروی از او پرداختم      
دون خوان گفت که دیگر احتياجی      . نمی دانستم چه کنم     . بودم داخل پاچه های شلوارم شد       

 : بعد در گوش راست من زمزمه کرد . نيست و نباید به فکرشان باشم به آنها 

درایـن  . تو باید از خيلی نزدیک مرا دنبال کنی و هـر کـاری مـی کـنم انجـام دهـی                                -
بـا پـا ضـربه ای بـه         . مکان ما محافظت می شویم چون در واقع در مرز شب قرار داریـم               

  :تخته سنگ زیر پایش زد و ادامه داد 

 . شب آنجاست . اینحا شب نيست           -

 .  همه جا در ظلمت بود  به اطراف اشاره کرد ،

کوله پشتی مرا بازرسی کرد تا ببيند آیا دفتر ها و قمقمه و غذا خوب بسته بندی شده انـد یـا                      
 :نه و خيلی آرام گفت 

. ر گرفته اسـت     یک جنگجو باید مطمئن باشد که هر چيز کامال در جای خودش قرا                      -
نه از این رو که حتما از ماجرائی که در پيش دارد زنده بيرون خواهد آمد ، بلکـه بـه ایـن                       

 . دليل که این طرز رفتار ، الزمه رفتار بی نقص اوست 

اشـک در   . این کلمات به جای آرام کردن من ، مرا مطمئن کرد که پایـان زنـدگيم نزدیـک اسـت                     
در گوشـم   . تم که دون خوان از تاثير کلماتش کامال آگـاه بـود             اطمينان داش . چشمانم حلقه زد    

 :زمزمه کرد 

این تنها چيزی است که در این دنيای اسرار         . به اقتدار شخصی خودت اعتماد کن                 -
دو قدم جلوتر از من مـی       . برای اینکه بدنبالش راه بيافتم ، دستم را کشيد          . آميز داریم   

بـه دليـل نـامعلومی جـرات        .  به زمين او را دنبال می کـردم          رفت و من با نگاهی دوخته     
چشــم دوخــتن بــه زمــين اثــر آرام بخــش و تقریبــا .  بــه اطــرافم نگــاه کــنم  نمــی کــردم

 . هيپنوتيزم واری بر من داشت 

 : نجوا کنان گفت . پس از مدت کوتاهی دون خوان ایستاد 

هم گرفت ولی موقعيـت خـود را بـا          من از تو فاصله خوا    . ظلمت کامل نزدیک است               -
آوای کوتاه جغد را تقليد کرد تا آن را بـه خـاطر             . تقليد آوای جغد به تو اطالع خواهم داد         

. صدا نخست بم بود و بعد مثل صدای یـک جغـد حقيقـی آهنگـين مـی شـد                     . بسپارم  
 .توصيه کرد که از صداهای دیگری که تقليد جغد باشد ولی بخوبی ادا نشود حذر کـنم                  

در حالی که داشت سفارشاتش را می کـرد وحشـت مهـار نشـدنی ای بـر مـن حـاکم                      
تا چند دقيقه موفق نمـی شـدم        . مصمم بودم که نگذارم برود      . بازویش را گرفتم    . شد  

حتی یک کلمه به زبـان آورم چـون جهـاز هاضـمه ام از لـرزش هـای عصـبی تکـان مـی                         
 . نمی توانستم دهانم را باز کنم . خورد 

آرامی تشویق کرد که بر خود حاکم شوم چون ظلمت نيـز مثـل بـاد وجـودی ناشـناس و                     مرا به   
بـه خـاطر حـذر از چنـين         . مختار بود که اگر کامال هوشيار نبودم ممکن بـود مـرا بـه بـازی گيـرد                   

 . خطری می بایست آرامش کامل خود را جفظ کنم 

 : بعد در گوشم نجوا کرد 

 .  بطوری که اقتدار شخصی تو با اقتدار شب درهم آميزد تو باید خودت را رها کنی          -



 :گفتم . وحشت غير منطقی من دو برابر شد . تکرار کرد که از من دور خواهد شد 

 . این دیوانگی است           -

بــا صــدای بلنــد .  کلمــاتی گفــت کــه نفهميــدم  بــر خــالف انتظــار مــن آرام خندیــد و در گوشــم 
 :پرسيدم 

 فتيد ؟چی گ          -

 : دستش را روی دهانم گذاشت و نجوا کرد 

یک جنگجو طوری اقدام می کند که انگار خوب می داند چه خواهـد کـرد در حـالی               -
 .که از حقيقت چيزی نمی داند 

.  مـن نقـش ببنـدد         گوئی مـی خواسـت کـه در ضـمير         . سه یا چهار بار این جمله را تکرار کرد           
 :اضافه کرد 

یک جنگجو اگر به اقتدار شخصـی خـود اعتمـاد داشـته باشـد ، رفتـار بـی نقصـی                                -
 .خواه این اقتدار بی مقدار باشد خواه قابل مالحظه  خواهد داشت ،

 . سرم را تکان دادم و او به سرعت و بدون صدا دور شد . کمی بعد از حال من پرسيد 

ياه هستم زیـرا جـز تـوده هـای تاریـک            به اطرافم نگریستم ، بنظرم رسيد که در منطقه ای پر گ           
گـوش فـرا دادم و ذهـنم را روی صـداها متمرکـز              . درختچه و درختان کوچک چيـزی نمـی دیـدم           

باد به همه صداها حاکم بود مگـر بـه جيـغ هـای              . هيچ صدای ویژه ای به گوشم نخورد        . کردم  
 !گوشخراش بوف و جير جير چند پرنده دیگر 

آن وقـت صـدای جيـغ طـوالنی و گوشـخراش یـک              . تظر ماندم   چند لحظه با حواسی متمرکز من     
برگشـتم و بـه آن      . صدا از پشت سرم می آمـد        . بی شک دون خوان بود      . جغد بگوشم رسيد    

ناگهـان  . بمـدت دو دقيقـه راه رفـتم         . آهسته راه می رفتم چون تاریکی مـانع بـود           . طرف رفتم   
ترس . گوش هایم صدا می کرد      . تادم  فریادی زدم و به پشت اف     . توده سياهی جلوی من پرید      

 . ناچار شدم برای تنفس کردن ، دهانم را کامال باز کنم . نفسم را بریده بود 

 : دون خوان گفت 

 . داشتم به سوی تو می آمدم . نمی خواستم تو را بترسانم . بلند شو           -

 معلـول کـه بـا نـوک پـا از کنـار              من مانند پيرزنـی   . او متوجه نحوه راه رفتن ابلهانه من شده بود          
 . گودال آبی می گذرد قدم بر می داشتم 

مـی ناميـد بـه مـن نشـان          " راه پيمـائی اقتـدار      " دون خوان طریقه ویژه راه رفتن در شب را که           
جلوی من بی حرکت ایستاد و از من خواست تا با لمس کردن ، شکل پشت و زانو هـای                    . داد  

.  به جلـو خـم شـده بـود در حـالی کـه پشـتش کـامال صـاف بـود                        باال تنه او  . او را بررسی کنم     
 . زانوهایش مختصر خم بودند 

. متوجه شدم که در هر قدم ، زانویش را تقریبا تا سينه باال مـی بـرد                  . آرام مقابل من راه رفت      
نمی توانستم بفهمم چگونه در سـياهی قيرگـون شـب موفـق     . دوان دوان دور شد و بازگشت   

  . می شود که بدود



 : زمزمه کرد 

 . برای دویدن در شب بدرد می خورد " راه پيمائی اقتدار "           -

مرا ترغيب کرد که از او تقليد کنم ، گفتم بـی شـک یـا در گـودالی خـواهم افتـاد و یـا بـا تختـه                              
راه پيمائی اقتدار   " دون خوان پاسخ داد که      . سنگی تصادم خواهم کرد و پایم خواهد شکست         

 .  قابل اطمينان است کامال" 

بنظر من چون او آن منطقه را می شناخت ، می توانست این طـور راه بـرود و از تصـادف ایمـن                        
 . باشد 

 :سر مرا با دو دستش گفت و در گوشم زمزمه کرد 

 !و شب ، اقتدار است ! این شب است           -

رت او در دویـدن در تـاریکی        سرم را رها کرد و آرام افزود که دنيـا در شـب متفـاوت اسـت و مهـا                   
مهــارت در ایــن اســت کــه بگــذارم اقتــدار . هــيچ ارتبــاطی بــه شــناخت تپــه هــای اطــراف نــدارد 

وقتی که اقتدار حـاکم اسـت       . شخصی بدون مقاومت بيرون بریزد و با اقتدار شب در هم آميزد             
 :یک گام اشتباه برداشته نمی شود و با لحنی بسيار جدی گفت 

ه چون تو حرف مرا باور نمی کنی باید به آنچه می بينی توجه کامـل داشـته                  بعالو          -
اگر اقتدار ، مرا هدایت نمی کرد ، برای پيرمردی مانند من دویدن در این تپه ها  . باشی  

 . با مرگ مساوی بود 

 : دوباره گفت 

 !خوب نگاه کن           -

ه بود و مـن آن چـه را کـه مـی دیـدم               طریقه او خارق العاد   . در ظلمت شب دور شد و بازگشت        
طریقه باال بردن زانوهایش مرا بـه یـاد ورزشـکارانی مـی             . مدتی درجا قدم زد     . باور نمی کردم    

 . انداخت که خود را گرم می کنند 

می کوشيدم ببينم که پاهایم . با ناشی گری و دشواری جلو رفتم . دستور داد او را دنبال کنم     
. لک موفق نمی شدم که پستی و بلندی های زمـين را ارزیـابی کـنم                 معذا. را کجا می گذارم     

 : آهسته گفت . دون خوان بطرف من آمد و پهلوی من مدتی در جا زد 

باید خودت را به اقتدار شب رها کنی و به مختصر اقتدار شخصی که داری اعتمـاد                         -
شـب  . حرکـت کنـی   اگر نه هرگز نخواهی توانسـت بـه آزادی در شـب            . داشته باشی   

مانع از حرکت من بود زیرا من برای حرکت متکی به بينائی خودم بودم و هيچ اطالعـی                  
 . از طریقه دیگری برای حرکت و رها کردن خود به اقتدار نداشتم 

تـرس از تصـادف     . موفـق نمـی شـدم خـودم را رهـا کـنم              . چند بار کوشـيدم ولـی بيهـوده بـود           
وان دستور داد که درجا ، آن قدر پا بزنم تا بنظـرم بيایـد کـه                 دون خ . عضالتم را منقبض می کرد      

 . دارم به جلو می روم 

قبل از آن کـه حرفـی       . اعالم کرد که از من فاصله خواهد گرفت و باید منتظر صدای جغد باشم               
با چشمان بسته ، با زانو ها و و کمر خم ، شـاید حـدود یـک                  . بزنم در تاریکی شب ناپدید شد       



در آن موقـع    . به تدریج وحشتم زایل شد و خـودم را راحـت احسـاس کـردم                . دم  ساعت درجا ز  
 . صدای جغد یا دون خوان را شنيدم 

خـودم را رهـا      "  به طرف محل صدا حرکت کردم و کوشيدم همان طور که دون خوان گفتـه بـود                
ز همـه اعتمـاد بنفسـم را ا       . پنج شش متری آن طرف تر بـا درختچـه ای تصـادف کـردم                " . کنم  

 . دست دادم 

می بایست انگشت هایم خم باشد ، نـاخن      . او منتظر من بود تا نحوه راه رفتنم را تصحيح کند            
بـه عقيـده او مـن خـودم را بـه احسـاس              . ها به طرف کف دست ، شصت و انگشت اشاره باز            

بشرط . هر چند می دانستم که می توان عليرغم ظلمت در شب دید             . ناتوانيم رها می کردم     
دون . که نگاهم را روی چيزی متمرکز نکنم و فقط زمين را با نگـاهی سـطحی ورانـداز کـنم                     آن  

خـم کـردن   . خوان تاکيد کرد که کوچک ترین نگاهی به اطراف ، روانی حرکت را زایـل مـی کنـد             
باال تنه اجتناب ناپذیر است و اجازه می دهد که جلوی پـای خـود را ببينـيم و بـاال بـردن زانـو تـا                           

مرا آگاه کرد که اوایل بـه  .  امکان را می دهد که قدم های مطمئن و کوتاهی برداریم   سينه این 
دفعات تصادم خواهم کرد ولی با تمرین موفق خواهم شد که بـه همـان آسـانی و سـرعت روز                     

 . بدوم 

شبيه به فن یافتن محل استراحت بود بـه ایـن معنـی کـه در هـر دو مـی                     " راه پيمائی اقتدار    " 
 . ا کامال رها کرد و اعتماد بنفس داشت بایست خود ر

او هـم صـبورانه جلـوی مـن در جـا مـی زد یـا                 . برای یادگيری حرکاتش ساعت ها تمرین کـردم         
. مقدار کمی راه می رفت و باز بر می گشت تا به من نشان دهد که چگونه بایـد حرکـت کـرد                        

 .گاهی هم مرا هل می داد تا وادارم کند چند متری بدوم 

بطـور غيـر قابـل تـوجهی بطـرفش بـه راه             . ره دور شد و با چند جيغ جغد مرا صـدا کـرد              بعد دوبا 
" بعقيده خودم هيچ کاری نکرده بودم که این . با اطمينانی غير منتظره پيش می رفتم  . افتادم  

 را بدست بياورم ولی بدنم حتما چيزهائی که آموخته بـود و مـی دانسـت بـی آنکـه                      "اطمينان  
هر چند که نمـی توانسـتم تختـه         . ن چه که آموخته ام بياندیشم انجام می داد          الزم باشد به آ   

سنگ ها را ببينم ولی پاهایم دائم روی تيزی و برجسـتگی آن هـا قـرار مـی گرفـت و هرگـز در                         
گودال بين تخته سنگها فرو نمی رفت ، مگر چند بار که اشتباه کردم و بـه دليـل حـواس پرتـی                       

می بایست کامال حواسم را به جلو متمرکز کنم و بـه هـيچ وجـه                . تعادل خود را از دست دادم       
 . به اطراف و یا خيلی دور نگاه نکنم چون این امر جریان حرکت را در هم می شکست 

نزدیک توده تيره ای که بنظر درخت می آمد . بعد از جستجوئی طوالنی دون خوان را پيدا کردم 
بعد گفت که بهتر اسـت ادامـه نـدهيم          . تبریک گفت   به استقبالم آمد و به من       . ، نشسته بود    

 . چون بکرات از صدای جغد استفاده کرده و بعيد نيست که دیگران بتوانند آن را تقليد کنند 

با خوشحالی پذیرفتم که برنامه را قطع کنيم ، احسـاس مـی کـردم کـه دیگـر نيروئـی در بـدن                         
 :آهسته گفت ! کند پرسيدم چه کسی می تواند صدای او را تقليد . ندارم 

 . من چه می دانم . اقتدار ها ، مواصل ، ارواح           -

معموال صـداهای آهنگـين دارنـد ولـی بزحمـت مـی تواننـد               " اشباح شب   " و توضيح داد که این      
صدای انسان یا پرندگان را تقليد کنند و به من توصـيه کـرد کـه هـر بـار کـه یکـی از فریادهـا یـا                             

وقف کنم و بخاطر بياورم که ممکن است الزم باشد تشـخيص بـدهم کـه                صداها را می شنوم ت    
 : با لحن اطمينان بخشی اضافه کرد . این صدا از چه کسی است 



چيست و برای تسلط کامال بر      " راه رفتن اقتدار    " تو حاال خوب متوجه شده ای که                  -
 شـب آن را بـه تـو       آن فقط کافيست یک کمک کوچـک بـه تـو بکـنم ، یکبـار دیگـر هنگـام                   

برویم و در حـالی کـه شـروع بـه دویـدن               دستی به شانه ام زد و گفت        . خواهم آموخت   
 : کرد گفت 

 . از اینجا خارج شویم           -

 : مثل دیوانه ها فریاد زدم 

 . بيائيد راه برویم ! بایستيد ! بایستيد           -

 :درجا ایستاد و کالهش را برداشت و با تردید گفت 

تو می دانی که من نمی توانم در تاریکی راه بروم           . کارمان ساخته است    ! لعنتی            -
 . من فقط می توانم بدوم و اگر مثل روز راه بروم حتما پاهایم خواهند شکست

 . هر چند چهره اش را نمی دیدم ولی احساس می کردم اخم هایش درهم است 

  :بعد مانند کسی که اعتراض می کند گفت

راه پيمـائی  " من برای راه رفتن خيلی پيرم ولی تو می توانی از همين مقـدار کـم                      -
بعـد  . در واقع موقعيت خوبی برای تمرین اسـت         . که آموخته ای استفاده کنی      " اقتدار  

 : در گوشم گفت 

و مـی   استفاده نمـی کـردیم مثـل علـف هـایی هـرز در             " راه پيمائی اقتدار    " اگر از             -
 . شدیم 

 : پرسيدم 

 چه کسی ما را درو می کرد ؟          -

 : با لحن خوف انگيزی گفت 

 .هنگام شب چيزهائی هست که به انسان حمله می کند           -

و افزود که لزومی ندارد از نزدیک او را تعقيب کنم چون در هر حال او هر چنـد گـاهی چهـار بـار                         
 .ن تقليد خواهد کرد صدای جغد را برای راهنمائی م

 : پيشنهاد کردم که تا سحر آنجا بمانيم ولی او با لحن تاسف انگيزی گفت 

اینجا ماندن یعنی خودکشی ، چون حتی اگر زنـده بمـانيم شـب بـه حـدی اقتـدار                              -
شخصی ما را جذب می کند که دیگر حتی برای مواجهه با کمترین خطرات روزانـه هـم                  

 . ت آمادگی نخواهيم داش

 : با شتابزدگی آشکاری اضافه کرد 

 . باید از این منطقه خطرناک خارج شویم . دیگر وقت را تلف نکنيم           -



هـم چنـين   . دون خوان قول داد که برای اطمينان بيشتر من ، تا حد امکان آهسته حرکـت کنـد         
. هانم خارج شـود  به من سفارش کرد که به هيچ وجه حتی یک کلمه یا یک صدا هم نباید از د               

او را دنبال . بعد مسير کلی حرکت را به من نشان داد و با گامهائی نه چندان تند ، به راه افتاد 
کردم ولی هر چه می کوشيدم سریع راه بروم باز هم به او نمی رسيدم و پس از مـدت کمـی                      

 . در ظلمت ناپدید شد 

تعجب کردم ، مـدت زیـادی کوشـيدم         وقتی تنها ماندم متوجه شدم که سرعتم افزایش یافته ،           
 . صدای جغد چهار بار بگوشم رسيد ، از طرف راست می آمد . این سرعت را حفظ کنم 

مسـيرم را   . حدود چهل و پنج درجه راست من بود         . کمی بعد دوباره صدای جغد بگوش رسيد        
 . تغيير دادم و در انتظار سه فریاد بعدی ماندم 

گوشـم را تيـز   . ز محلی که ما ترک کرده بودیم بگوش رسـيد  پس از مدت کوتاهی صدای جغد ا    
یـک بـار    . کردم و پشت سر هم صدائی خفه شبيه بهـم خـوردن آهسـته دو سـنگ را شـنيدم                     

این صـدا کـامال     . دیگر صدای جغد بگوشم رسيد ، ناگهان آنچه دون خوان گفته بود بخاطرم آمد               
معـده  .  وحشت غریبی مرا فرا گرفـت        احساس. موزون و بی شک طوالنی تر و تحریری تر بود           

پيچيـدم و بـا     . ام منقبض شد ، انگار وسط شکمم چنگ انداختـه بودنـد و پـائين مـی کشـيدند                    
 . گامهای سبک مسيری را که رفته بودم بازگشتم 

دون خـوان  . از دور دست صدای خفيف جغدی را شنيدم و سـه صـدای دیگـر آن را تعقيـب کـرد         
بنظرم رسيده بود که حدود پانصدمتر از من فاصـله دارد و            . ن پرداختم   در آن مسير به دوید    . بود  

فکـر کـردم چـه لزومـی        . بزودی در آن تپه ها می ماندم          اگر به همان سرعت حرکت می کرد ،         
داشت که آن قدر از من جلو بزند ، اگر او واقعا نمی توانست آهسته بـرود مـی توانسـت بـرای               

 . همراهی با من ، دور من بچرخد 

داشـتم وحشـت مـی کـردم        . در طرف چپم درست در حاشيه ميدان دید من چيزی تکان خورد             
که فکر کردم محال است در این شب سياه توانسته باشم چيزی را ببيـنم ، ایـن فکـر مـرا آرام                       

. معذالک دلم می خواست نگاهی به آن سو بياندازم و ببينم آیا واقعـا چيـزی بـود یـا نـه                       . کرد  
 .  که تعادل خود را از دست بدهم مانع شد فقط ترس از این

معـذالک مسـيرم را     . صدا از سمت چـپ مـی آمـد          . صدای جغد مرا از بی تصميمی بيرون آورد         
. تغيير ندادم زیرا این موزون ترین ، لطيف ترین صدای جغدی بـود کـه تـا آن زمـان شـنيده بـودم                       

گهان مقابل من توده سـياهی بـه        نا. دراین صدا چيزی جذاب ، موهوم و غم انگيز وجود داشت            
سرعت حرکت باعث شد که چشمانم را بـاال کـنم ، تعـادل     ! سرعت از چپ بطرف راست رفت       

آن وقـت خيلـی نزدیـک در طـرف چـپم      . خود را از دست دادم و از پهلو وسط درختچه ها افتادم          
ری ، آمرانـه  برخاستم ولی قبل از اینکه یک قدم بردارم صـدای دیگـ  . صدای آهنگين ، تکرار شد   

این صدا آن قدر لطيـف      .درست مثل اینکه چيزی می خواست مرا متوقف کند          . تر بگوش رسيد    
اگر درسـت آن لحظـه چهـار بـار عالمـت دون خـوان را                . و طوالنی بود که وحشت من زایل شد         
از جـا برخاسـتم و در آن        . صدای او از نزدیک می آمـد        . نشنيده بودم بی شک توقف می کردم        

 . ه دویدن پرداختم مسير ب

کمی بعد در طرف چپم در تاریکی متوجه نوعی درخشش یا در واقع چشمک زدن نـوری شـدم    
معذالک اطمينان داشـتم کـه چشـمانم    . که در حقيقت دیده نمی شد بلکه احساس می شد  

از من سریعتر حرکت می کرد و دوباره راهم را سد کرد ، از طرف چپ   . آن را احساس می کند      
ت و باعث شد تعادلم را از دست بدهم ولی این بار نيافتادم و بـه دویـدنم ادامـه دادم و                   به راس 

ناگهان خشمی مرا فرا گرفت و از احساسـات غيـر           . عجيب این که از این موضوع خوشم نيامد         
خواستم صدای  . می خواستم سریعتر بروم     . متعارف خودم وحشت عميقی به من دست داد         

ون خوان بفهمد کجا هستم ولی شجاعت این که بر خالف سفارشـاتش             جغد را تقليد کنم تا د     



در . درست در آن لحظه یک چيز وحشتناک توجهم را به خود جلـب کـرد         . اقدام کنم را نداشتم     
طرف چپ خيلی نزدیک به من چيزی شبيه حيوانی ناشناخته بود ، تکـانی خـوردم و بـه طـرف                     

فقط با .  وحشت ، مغزم از هر فکری خالی شد        از شدت غافلگيری و   . راست تغيير مسير دادم     
متوجه شدم که این وحشت واکنشـی جسـمانی و کـامال            . سرعت هر چه تمام تر می دویدم        

در تمام زنـدگيم تـرس و وحشـت مـن زائيـده رونـدی ذهنـی بـود کـه                     . بيگانه از تفکرات من بود      
این بـار وحشـت مـن    . موقعيت های اجتماعی خطرناک یا تهدیدهای همنوعانم باعث آن بودند        

از مکانی ناشناس در جهـان منبعـث مـی شـد و بـه مکـانی ناشـناس در                . کامال تازگی داشت    
 . بدنم فرود آمده بود

هـر چنـد درسـت نشـنيدم ولـی بنظـرم       . در طرف چپ خيلی نزدیک صدای جغد بگوشم رسيد          
یـاد دیگـری    فر. از سـرعتم کاسـتم      . چـون هـيچ آهنگـين نبـود         . رسيد که صدای دون خوان بود       

بطـور  . فریاد سوم خيلی نزدیک بود      . صدای بم آن مرا ترساند ، سرعت گرفتم         . بگوشم رسيد   
فریـاد چهـارم موجـب شـد        . مبهم منطقه تاریکی از تخته سنگ ها و درختان به چشـمم خـورد               

 . انگار به انتهای منطقه خطرناک رسيده بودم  فکر کنم که دون خوان انتظار مرا می کشد ،

بـه فضـای سـياه      . با وارد منطقه تاریک شده بودم که فریـاد پـنجم مـرا در جـا خشـک کـرد                     تقری
شـيئی سـياهی   . مقابل نگاه می کردم ولی ناگهان خش خش طرف چپ توجه مرا جلب کـرد         

از تـرس سکسـکه ای      . را دیدم ، سياه تر از همه چيز ، به بطرف من می غلطيد یا می لغزیـد                   
 تق تقی شنيدم و آن وقت از طرف فضـای سـياه ، تـوده عظـيم                  صدای. کردم و به کنار جستم      

فریـادی از  . مستطيل شکل بود ، مثل یک در به بلندی سه متر  . تاریکی به سرعت بيرون پرید      
. تا چند لحظه در نهایت وحشت بودم ولی ناگهـان بطـور غریبـی آرام شـدم                  . وحشت کشيدم   

بنظـرم مـی    . ی خـودم کـامال تـازگی داشـت          این واکـنش هـا بـرا      . توده سياه را نگاه می کردم       
رسيد که پاره ای از وجودم با اصرار وحشتناکی بسوی توده تاریک کشيده می شـد و بخشـی     

انگار از طرفی می خواستم بدانم قضيه چيست        . دیگر نسبت به این کشش مقاومت می کرد         
 . و از طرف دیگر می خواستم فرار کنم 

صدا از محل نزدیکی می آمد و از بـی صـبری او حکایـت      . دم  تقریبا متوجه عالئم دون خوان نش     
انگار در حـال حرکـت ، آن صـدا هـا را درآورده              . فریادهایش طوالنی تر و خشن تر بود        . می کرد   

 . بود 

ناگهان بر خودم مسلط شدم ، برگشتم و مدتی درست همان طور که دون خوان می خواست                 
 : وقتی به او رسيدم فریاد زدم . دویدم 

 !دون خوان           -

بـا سـرعت متوسـطی تـا نيمکـت      . دستش را روی دهانم گذاشت و اشاره کرد او را دنبال کنم             
 .سنگی که اول روی آن نشسته بودیم رفتيم 

دون خوان گفـت    . بعد غذا خوردیم    . مدت یک ساعت یعنی تا سحر در کمال سکوت نشستيم           
ينيم و بـدون اینکـه تـا ظهـر بخـوابيم از چيـزی         که باید تا ظهر همانجا روی نيمکت سـنگی بنشـ          

 . درست مثل اینکه همه چيز طبيعی بوده و هيچ اتفاقی نيافتاده است . حرف بزنيم 

تمام اتفاقاتی را که آن شب از لحظه ای که مرا تنها گذشته بود ، رخ دادند به تقاضای خـودش                   
دی در افکـارش فـرو رفـت و         پس از ایـن کـه داسـتانم تمـام شـد مـدت زیـا               . برایش تعریف کردم    

  :باالخره گفت . ساکت ماند 



آن چه دیشـب برایـت اتفـاق افتـاد خيلـی جـدی بـود بقـدری                  . بنظر خوب نمی آید               -
از حاال به بعد اشباح شب تـرا  . جدی که بهتر است بعد از این تنها در شب بيرون نروی      

 : پرسيدم . بحال خودت نخواهند گذاشت 

 ن خوان ، دیشب برای من چه اتفاقی افتاد ؟دو          -

موجـوداتی کـه بـر آدم هـا تـاثير مـی             . تو با برخـی از اشـباح شـب برخـورد کـردی                        -
تو از آن ها کامال بی خبر بـودی چـون هرگـز سـر راهـت بـا آنهـا برخـورد نکـرده                         . گذارند  
قعـا متعلـق بـه شـب        کوهستان بناميم چون وا   " وجود  " شاید بهتر باشد آنها را      . بودی  

شب می نامم برای این است که در شـب بهتـر مـی              " وجود  " اگر من آنها را     . نيستند  
آنهـا اینجـا هسـتند ، بطـور دائـم در اطـراف مـا هسـتند ولـی در                    . شود متوجه آنها شد     

هنگام روز دریافتن آنها بسيار دشوارتر است فقط به این دليل کـه روزهـا دنيـای اطـراف                   
بـر عکـس در تـاریکی همـه چيـز           . تر است و دنيای مانوس حاکم است        برای ما مانوس    

بـه ایـن دليـل نسـبت بـه          . برای ما غریب اسـت و چيزهـای کمـی بـر مـا حـاکم اسـت                   
 . موجودات شب خيلی حساس تر هستيم 

 دون خوان آیا آنها واقعی هستند ؟          -

. دم هــا را مـی کشــند  آنهــا بقـدری واقعــی هسـتند کــه معمـوال آ   ! مسـلم اسـت             -
 . مخصوصا کسانی را که بدون اقتدار شخصی در طبيعت به گشت و گذار می پردازند 

 اگر می دانستيد که خطرناک هستند چرا مرا تنها گذاشتيد ؟          -

تنها یک راه بـرای آمـوختن وجـود دارد و آن تجربـه کـردن اسـت ، از اقتـدار صـحبت                                  -
اگـر مـی خـواهی بـدانی اقتـدار چيسـت و اگـر مـی                 . نمـی خـورد     کردن به هيچ دردی     

خواهی آن را بدست آوری ، باید خودت به همه چيز یورش ببـری و آنهـا را برانگيـزی ، و           
 :ادامه داد 

متوجه شده ای که تا دیشب . راه شناختن و اقتدار بسيار سخت و طوالنی است             -
چون اقتـدار کـافی نداشـتی ولـی حـاال تـو بـه         . م  هرگز تو را در شب تنها رها نکرده بود        

اندازه کافی اقتدار داری که وارد یک نبرد حسابی شوی ولی هنـوز اقتـدار کـافی بـرای                   
 . تنها ماندن در شب را نداری 

 چه اتفاقی خواهدافتاد ؟          -

 .اشباح شب تو را مانند مگسی خواهند کشت . از بين خواهی رفت           -

 یعنی من دیگر نمی توانم شب تنها بخوابم ؟          -

 . تو می توانی در تختت تنها بخوابی ولی نه در کوهستان           -

 در دشت چطور ؟          -

در جـائی کـه هـيچکس       . این موضوع برای محيط طبيعی وحشی صدق مـی کنـد                      -
جـودات شـب تختـه سـنگ        نيست ، مخصوصا در ارتفاعات چون پناهگاه های طبيعی مو         

تو نباید از حاال به بعد به کوهستان بروی مگـر ایـن کـه بـه                 . ها و شکاف صخره هاست      
 . اندازه کافی اقتدار شخصی ذخيره کرده باشی 



 آخر چگونه می توانم اقتدار شخصی ذخيره کنم ؟          -

کم کـم   . ه خواهی کرد    تو با زیستن به طریقی که من به تو آموخته ام اقتدار ذخير                      -
لزومـی نـدارد کـه کوششـی ارادی از طـرف تـو             . همه راه های گریـز را خـواهی بسـت           

مـثال در مـورد مـن ، وقتـی شـروع بـه       . اقتدار ، خود راهش را خواهد یافت      . انجام گيرد   
درسـت مثـل    . آموختن رفتار جنگجو کردم نمی دانستم که دارم اقتدار ذخيره می کـنم              

که هيچ کار ویـژه ای انجـام نمـی دهـم ولـی ایـن طـور نبـود ، ویژگـی                       تو فکر می کردم     
 . اقتدار حقيقی این است که متوجه گرد آوری و افزایش آن نمی شویم 

. از او پرسيدم چطور به این نتيجه رسيدید که تنهـا مانـدن در شـب بـرای مـن خطرنـاک اسـت                         
 :پاسخ داد 

کت می کردند ، پس قصد داشتند کـه         های شب در طرف چپ تو حر      " موجودیت  "           -
 می خواست تو را بـه جانـب خـود     مخصوصا آن در را که دیدی ،. با مرگ تو متحد شوند     

 . بکشد تا از آن عبور کنی و این پایان تو بود 

به او گفتم که احساس می کـنم وقتـی اتفـاق غریبـی بـرای مـن مـی افتـد او هميشـه در آن                           
من بارها در شب تنهـا      . اتفاقات را برای من تدارک می بيند        نزدیکی هاست و انگار خودش این       

من هرگـز نـه سـایه ای دیـده      . در طبيعت بوده ام و همه چيز کامال طبيعی و عادی بوده است              
به هـر حـال هـيچ وقـت چيـزی موجـب وحشـت مـن                 . بودم و نه صداهای عجيبی شنيده بودم        

 . نشده بود 

 :خنده آرامی کرد و گفت 

ن نشان می دهد که من دارای اقتدار شخصی زیادی هستم کـه بـه مـن اجـازه                   ای          -
 . می دهد همه چيز ها به کمکم بياید 

 . فکر کردم منظورش این است که همدستانی دارد 

  :بنظرم افکار مرا خواند چون قهقهه خنده را سر داد و گفت 

 هيچ معنائی بـرای تـو نـدارد چـون           آنچه را که گفتم   . خودت را با توجيهاتت آزار نده                 -
باندازه کافی اقتدار شخصی نداری ، هر چند بيشتر از اوایل اقتدار داری چـون اتفاقـاتی                 

قبال برخوردی مقتدر با مه و رعد و برق داشتی و فهميدی آن چه آن شب                . برایت افتاد   
عـه  آن چـه مهـم اسـت خـاطره ایسـت کـه از آن واق               . اتفاق افتاد هيچ اهميتی نداشت      

روزی همه آن چه را که آن شب دیـدی مثـل پـل ، کـوره راه و بقيـه                     . برایت مانده است    
وقتــی بانــدازه کــافی اقتــدار شخصــی داشــته  . چيزهــای دیگــر را دوبــاره خــواهی دیــد  

 . باشی 

 چرا دوباره آن را خواهم دید ؟          -

ما .  سئوال پاسخ بدهی فقط خودت می توانی به این. من تو نيستم . نمی دانم           -
به همين دليل هم من ناچار شدم دیشب تو را تنهـا بگـذارم هـر                . همه با هم متفاوتيم     

چند کامال از امکان خطر مرگ برایت آگاه بودم ولی تو می بایسـت در برابـر ایـن اشـباح                     
من صدای جغد را انتخاب کردم چون جغد پيـک ایـن            . شب خودت را آزمایش می کردی       

اگر آنها برای تو خطرناک بودند به ایـن         . صدای جغد آنها را جلب می کند         . اشباح است 
دليل نيست که طبعا آزاردهنده و موذی هستند ، بلکه به ایـن دليـل اسـت کـه تـو بـی                       

تو مرا . در تو چيز عجيب و غریبی هست که من نمی دانم چيست . نقص رفتار نکردی    



ده ای و مسـلما ایـن موضـوع تـو را            تو هميشه همه را مسـخره کـر       . مسخره می کنی    
خود بخود ماورای همه چيز و همه کس قرار می دهد ولی خودت می دانـی کـه نمـی                    

تو فقط یک انسانی ، زندگی تو برای در بر گرفتن همه زیبائی هـا               . تواند این طور باشد     
بـه همـين دليـل تمسـخر کـردن و دسـت             . و وحشت های این دنيا بسيار کوتـاه اسـت           

 . اری بی معنی است و تو را از گوز یک خرگوش بی ارزش تر می کند انداختن ک

می خواستم اعتراض کنم ولی راه فرار نداشتم و این اولـين بـار نبـود کـه خشـم مـرا فـرا مـی                          
گرفت ولی چون یادداشت می کردم این امر فاصله ای ایجـاد کـرد و توانسـتم آرامـش خـودم را             

 . حفظ کنم 

 :پس از سکوتی طوالنی گفت 

اگر فقط بخاطر بيـاوری دیشـب چـه         . گمان می کنم داروی همه این دردها را دارم                    -
هر بار که حریف تو غيـر قابـل تحمـل مـی شـد تـو بـه           . کردی با من موافق خواهی بود       

سرعت یک جادوگر دویدی و من فکر می کـنم کـه حریـف بـا ارزشـی برایـت پيـدا کـرده                        
 .بودم 

 ار بکنيد ؟می خواهيد چک          -

برخاست و خستگی تمام عضالت بدنش را یکی یکی در کرد و بـه              . پاسخی نداد             -
 . من دستور داد که همين کار را بکنم 

هـر چـه بيشـتر بهتـر ولـی       . تو باید چندین بار در روز خستگی بدنت را خارج کنـی                       -
 . فقط بعد از مدت زیادی کار یا استراحت 

 چه نوع حریفی می خواهيد برایم پيدا کنيد ؟          -

سـایر موجودیـت هـا اراده       . متاسفانه فقط همنوعان ما حریفان با ارزشی هستند                   -
. شخصی ندارند و باید به سراغشان رفت ، توجـه شـان را جلـب کـرد تـا بيـرون بياینـد                        

 برگشـت و بـا      بعد بـه طـرف مـن      . برعکس آنها ، همنوعان ما ستمگر و متعدی هستند          
 :لحن خشکی افزود 

قبل از حرکت یک کار دیگر هم باید بکنيم که از همـه مهمتـر               . حرف زدن کافيست              -
حاال برای اینکه خيالت راحت بشود مطلبی در باره حضورت در اینجا می خواهم          . است  
 آئی  هر بار که می   . آنچه موجب می شود تو نزد من بيائی خيلی ساده است            . بگویم  

حتی اگر خودت هـم نخواسـته باشـی ، پـس بـدنت مایـل                . بدن تو چيزی فرا می گيرد       
می شود گفت کـه جسـم تـو    . است که باز هم پيش من بياید تا چيز تازه ای یاد بگيرد  

به جسم تو گفتـه       می داند که خواهد مرد ، حتی اگر تو به این مطلب فکر نمی کنی ،                 
يش از آن روز مـایلم کـه برخـی چيزهـا را بـاو نشـان       ام که من هم روزی خواهم مرد و پ      

مـثال جسـم تـو احتيـاج بـه          . چيز هائی که تو خودت نمـی تـوانی بـه او بـدهی               . بدهم  
حاال بدن تـو    . بدن تو احتياج به شب و به باد دارد          . او این را دوست دارد      . وحشت دارد   

جسم تو احتياج بـه  . بندد اقتدار را می شناسد و می خواهد آن را بکار ب          " راه پيمائی   " 
می شود گفت که جسم تو بـه        . اقتدار شخصی دارد و نمی تواند بيش از این صبر کند            

 . دیدار من می آید چون من دوست او هستم 

 : باالخره گفت . گوئی با افکارش در کشمکش بود . مدت زیادی سکوت کرد 



چه برایش انجام می دهـی نيسـت   من به تو گفته ام که راز یک جسم مقاوم در آن            -
برای تو وقت آن فرارسـيده کـه        . ، بلکه در آن چيزهائيست که برایش انجام نمی دهی           

 . آنچه هميشه می کرده ای دیگر نکنی ، اینجا بنشين و تا هنگام رفتن هيچ کاری نکن 

 . دون خوان من نمی فهمم           -

 من گرفت و با دقت آن را بست ، کـش آن را              دستهایش را روی دفترم گذاشت و آن را از دست         
 . انداخت و آن را بميان درختچه ها پرت کرد 

زیر لب اعتراض کردم ولی دستش را روی دهـانم          . این حرکت مرا خيلی متعجب و ناراحت کرد         
 : یک درختچه بزرگ به من نشان داد و گفت . گذاشت 

يشه روی برگ هـا ، بلکـه روی سـایه           حواست را روی آن متمرکز کن ، نه مثل هم                   -
 : برگ ها و افزود 

دویدن در تاریکی نباید فقط به دليل وحشت باشد بلکه می تواند واکنش جسمی                        -
بارهـا و بارهـا در   . بپـردازد   " بـی عملـی     " پر شور و شوق باشد که می داند چگونه به           

 : گوش من تکرار کرد که 

، مثال وقتی بـه یـک درخـت    " يزی است که می توانی انجام دهی نکردن آن چ" کليد اقتدار در   
نگاه می کنی آنچه می دانی انجـام دهـی ایـن اسـت کـه فـورا روی شـاخ و بـرگ آن ذهنـت و            

 .چشمت را متمرکز می کنی و به سایه برگ ها یا فضای بين برگ ها توجهی نمی کنی 

نگاه کنم و یا احتماال همـه درخـت         و باالخره مرا تشویق کرد که به سایه برگ های یک شاخه              
را نگاه کنم ولی به هيچ وجه نگذارم نگاهم روی برگ ها برگردد زیرا برای گرد آوری اقتدار اولين        

 " . هيچ کاری نکند " کار ارادی این بود که بگذاریم جسم 

 مـن    نمی دانم به دليل خستگی من بود یا به دليل عصبيت ولی وقتـی دون خـوان برخاسـت ،                   
ری در سایه برگ ها جذب و غرق شده بودم که توده ای از سایه هـای سـياه را بـه همـان                        بقد

خندیـد و   . تنيجـه غـافلگير کننـده ای بـود          . وضوح دیدم که معمـوال گروهـی بـرگ را مـی دیـدم               
 :دستش را با مهربانی به سرم کشيد و گفت 

 :د من که گفتم ، جسم این طور چيزها را دوست دارد و افزو          -

آرام . باید بگذاری اقتدار تو را در پناه درختچه ها هدایت کند تا دفترت را پيـدا کنـی                             -
فکـر کـردم ناخودآگـاه        مدتی بدون هدف راه رفتم تا انکـه آن را یـافتم ،              . مرا به جلو راند     

مسيری را که دون خوان دفتر را پـرت کـرده بـود بـذهنم سـپرده بـودم ولـی او موفقيـت                        
 . پرداخته بود " هيچ نکردن " وی مرا دليل این دانست که بدن من ساعت ها به جستج
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وقتی بـه خانـه دون خـوان برگشـتيم ، بـه مـن توصـيه کـرد کـه بـه مرتـب کـردن یادداشـتهایم                             
اتفاقــاتی کــه تجربــه کــرده بــودم انگــار هــيچ اتفــاقی نيافتــاده اســت و دوبــاره در بــاره . بپــردازم 

 . نياندیشم و صحبت نکنم 

پس از اینکه تمام روز استراحت کردیم دون خوان اعالم کرد که ما برای مدت چند روزی از آنجـا                    
روی من اثر قابل مالحظه ای گذاشته بودند و اگر من متوجه ایـن        " اشباح  " می رویم چون این     

معـذالک احتمـال داشـت کـه        . م باندازه کافی حساس نبـود       تاثير نبودم به این دليل بود که بدن       
 .بزودی بيمار شوم مگر به محل ترجيحی خودم بروم تا دوباره پاک و قوی شوم 

پـس از مـدتی راننـدگی دشـوار و سـپس چنـدین              . قبل از سحر به طـرف شـمال بـراه افتـادیم             
 . ساعت را ه پيمائی ، هنگام عصر به قله تپه مورد نظر رسيدیم 

. ند بار اول دون خوان محلی را که می بایست دراز بکشم با برگ ها و شاخه هـا پوشـانيد                      مان
بعد یک مشت برگ بـه مـن داد کـه روی شـکم قـرار دهـم و بـه مـن دسـتور داد دراز بکشـم و                              

در محلی در حدود یک متر و نيم فاصله با سر مـن در طـرف چـپ جـائی بـرای       . استراحت کنم   
 . شيد خودش آماده کرد و دراز ک

چند دقيقـه بعـد احسـاس گرمـای مطبـوع و احسـاس سرخوشـی و رضـایت ویـژه ای مـرا فـرا                          
کـامال بـه دون     . احساس راحتی جسمانی بـود بعـالوه احسـاس معلـق بـودن در هـوا                 . گرفت  

 . مرا تاب خواهد داد " تختی که از نخ ها درست شود " خوان حق دادم که می گفت 

" تخـت   " اسم را با او در ميان گذاشتم ، فقط گفـت کـه ایـن                تيزی و هوشياری باور نکردنی حو     
 :گفتم . برای همين ساخته شده است 

 . نمی توانم باور کنم           -

 :مرا سرزنش کرد گوئی حرفم را کامال جدی گرفت و افزود 

رفتار تو نشان می دهد کـه اهميـت مفرطـی    . من دیگر از رفتار تو خسته شده ام              -
 خودت قائلی ، چون دائم متوقع هستی که دیگـران دليلـی بـرای شـگفت انگيـز و                    برای

 .اسرار آميز بودن دنيا به تو ارائه دهند 

خواستم توضيح بدهم که جمله من طبق عادت کالمـی بـر زبـان آورده شـده و هـيچ مفهـومی                      
و را ا. نداشته است ، پاسخ داد که در این صورت مـی بایسـت جملـه دیگـری بکـار مـی بـردی               

برای عذرخواهی روی آرنجهـایم بلنـد شـدم ولـی او قهقهـه خنـده را                . واقعا پریشان کرده بودم     
سر داد و شروع کرد به تقليد لحن من ، جمـالت عـادی و معمـولی خنـده داری کـه همـه مـی                 

مطالبی که عمدا مسـخره و پـوچ   . توانست همان منظور مرا بيان کند پشت سر هم ردیف کرد   
 . نده شدیدی واداشت بود و مرا به خ

احســاس آرامــش و . بــه مــن یــادآور شــد کــه بایــد خــود را بــه احســاس تــاب خــوردن رهــا کــنم 
سرشاری که این مکان اسرار آميز به من می داد ، باعث زنده شدن عواطفی شـد کـه عميقـا         

شروع کـردم از زنـدگيم صـحبت کـردن ، اقـرار کـردم کـه هرگـز نـه                     . در درونم پنهان شده بودند      



 را دوســت داشــته ام و نــه کســی را محتــرم شــمرده ام ، حتــی خــودم را هــم دوســت کســی
نداشته بودم ، هميشه احساس کرده بودم که زشتی در نهاد طبيعت مـن اسـت و بـه همـين                  

 . دليل در رابطه با دیگران همواره خودم را پشت رفتاری جسور و گستاخ پنهان می کردم 

 : دون خوان گفت 

 .  گوئی تو ابدا خودت را دوست نداری راست می          -

بـه مـن سـفارش کـرد کـه       . است  " دیده  " خندید و گفت که در مدتی که حرف می زده ام مرا             
برای هيچ چيزی افسوس نخورم چون منتزع کـردن یـک عمـل و آن را موذیانـه و زشـت ناميـدن                       

 . ناشی از اهميت ناموجهی است که برای خود قائل می شویم 

 :او گفت که . ی روی تشک طبيعی ام می غلطيدم ، برگ ها صدا می کردند با حالت عصب

اگر می خواهی استراحت کنی بهتر است روی برگ ها تکـان نخـوری و مثـل مـن                             -
 : و افزود . بی حرکت باشی 

 " .دیدم " من یکی از خصوصيات تو را           -

  : بعد گفت .مدتی مردد بود گوئی دنبال لغت صحيحی می گشت 

این خصوصيت در واقع یک سـاختمان فکریسـت کـه خـودت را همـواره در آن اسـير                        -
 . می کنی 

صـحبت مـی شـود نمـی     " دیـدن   " از او خواستم دقيق تر صحبت کند ، گفت که وقتی در بـاره               
 . توان از این دقيق تر بود 

خود را رها کنم بدون این که بخـوابم و  قبل از این که اعتراض کنم دستور داد کامال آرام و راحت         
در حالت دریافت کامل ، مدت هر چه بيشتری باقی بمانم و تاکيد کرد که این تخت که از الياف                    
درست شده فقط برای این است که به جنگجو اجازه بدهـد بـه مرحلـه ای از آرامـش و راحتـی       

 .دست یابد 

 : و بعد با حالتی غم انگيز گفت 

ش و آرامش کيفيتی است که انسان باید بوجـود آورد ، کيفيتـی کـه شـخص                  آسای          -
 تو نمی . باید بشناسد تا به جستجویش برخيزد 

 . دانی آسایش چيست چون هيچ وقت آن را احساس نکرده ای و خاطره ای از آن نداری 

 : گفتم بر عکس ولی ادامه داد 

ل کرد ولی تو جـز جسـتجوی احسـاس          آسایش هدفيست که باید بطور ارادی دنبا                -
 . بی نظمی ، ناراحتی ، نارضائی و پریشانی هيچ کار نمی کنی 

 : خنده تمسخر آميزی زد و بعد به من اطمينان داد 



تو می کوشی نيروی عظيم و قابل مالحظه ای را صرف بيچاره کردن خـودت کنـی                           -
از تـو انسـانی قـوی و کامـل     و هيچوقت متوجه نشده ای که همان کوشش مـی توانـد           

 . نيروی مصرف شده همان است . بسازد 

با چشمان بسته عضالتم را رها کردم ، دوباره احساس کردم کـه تـاب مـی خـورم انگـار کـه در               
این احساس موجب لذت بی نهایتی می شـد و هـم     . هوا حرکت می کردم مانند برگی در باد         

فکر کردم شاید چيزی خورده .  را بياد می آورد     چنين احساس از حال رفتن هنگام تب و بيماری        
 . ام که معده ام آن را تحمل نمی کند 

صدای دون خوان را شنيدم ولی هيچ کوششی نکـردم کـه حـرف هـایش را بفهمـم چـون مـی              
کوشيدم بخاطر بياورم چه غذائی خورده ام ، بی آنکه واقعا موفق شوم به این مطلب فکر کنم                  

 . اهميت خود را از دست داده است بنظرم رسيد که همه چيز 

 . نگاه کن ، چطور خورشيد تغيير می کند           -

 . فکر کردم که مانند آب روان و گرم است . صدایش روشن بود 

آنچـه کـه ایـن درخشـش زرفـام را بـا       . در مغرب آسمان بی ابر در نوری بی نظير غوطـه ور بـود          
 . خوان بود شکوه جلوه می داد ، شاید آموزش های دون 

امروز پيش از غـروب خورشـيد تـو بایـد کـامال      . بگذار این روشنائی تو را روشن کند               -
 . را خواهی آموخت " بی عملی " آرام و نيرومند باشی زیرا فردا و پس فردا تو 

 آموختن به چه کاری نکردن ؟          -

فشـانی خـاموش بـرویم ، و در قسـمت            بگذار به این کوههای آتش      فکرش را نکن ،             -
 . شمال ، قله های دور دستی را که نوک های تيز و تهدید کننده داشتند نشان داد 
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. نزدیک غروب به صحرای مرتفعی که کوههای بلند و آتشفشانی را در بر گرفتـه بـود رسـيدیم                   
نور خورشيد که خيلـی در  . ی داشتند این قله های بلوطی رنگ آتشفشانی از دور چهره شوم     

افق پائين رفته بود بر سينه غربی کوهسـتان مـی درخشـيد و دیـواره هـای سـنگی کـوه را بـا                    
 . انعکاسی زرد و حيرت انگيز ، رنگ می زد 

 . مجذوب ، چشم به این قلل رفيع و زیبا دوخته بودم 

ا بـی گيـاه بـود ، فقـط اینجـا و             صحر. در آخرین انوار روز شيب های پائينی کوه دیده می شدند            
 . آنجا دسته هائی از علف های بلند و کاکتوس به چشم می خورد 

قمقمه هـا و غـذاها را بـا دقـت بـه تختـه سـنگ تکيـه داد و                     . نشست  . دون خوان متوقف شد     
 . گفت شب را همين جا خواهيم گذراند 

 . ت ها را می شد دید محل نسبتا مرتفعی را انتخاب کرده بود ، از همه طرف تا دور دس



من مجذوب تماشای ابرهای سرخی بودم که به   . هوا ابری بود و خورشيد زود از نظر محو شد           
سرعت تبدیل به توده های متحد الشکل ، ضخيم و خاکستری می شدند و مغـرب را فـرا مـی                    

 . گرفتند 

ده ای  وقتـی برگشـت کوههـای آتشفشـانی تـو           دون خوان برخاست و رفت الی درختچـه هـا ،            
نزد من نشست و توجه مرا به قسـمتی جلـب کـرد کـه         . یکپارچه و سياه را تشکيل می دادند        

تمام سلسله  . در طرف شمال شرقی قرار داشت و رنگش از بقيه کوه ها بسيار روشن تر بود                 
کوههای آتشفشانی در آن موقع قهوه ای سير بود در حالی که در نور شامگاهی این قسـمت                  

 .م رنگ می نمود هنوز زرد یا کر

 بنظر می رسيد تکان می خورد گوئی         مدت مدیدی به آنجا نگاه کردم ،      . نمی دانستم چيست    
وقتی چشمهایم را بهم می زدم این لکه کمرنگ انگـار تحـت تـاثير بـاد مـوج بـر                     . ضربان داشت   

 . می داشت 

  :دون خوان دستور داد 

 . به آن ثابت نگاه کن           -

تد بنظرم رسيد که سلسله کوهها بسوی من پيش مـی آیـد و در آن واحـد در      پس از مدتی مم   
 . از جا برخاستم . دلم احساس تشویش غير عادی کردم 

 : دون خوان فریاد زد 

 !بنشين           -

بـدون اینکـه    . ولی من ایستاده بودم و از آنجا لکه زرد فام در سينه کوه پائين تر دیده می شـد                    
بـاز هـم مـدتی نگـاهش کـردم و ناگهـان             .  نشستم و آن لکه همه بـاال آمـد           چشم از آن بردارم   

متوجه شدم که آنچه می دیدیم روی کوهی نبود بلکه فقط تکه پارچه مغز پسته ای بود که به                   
 . کاکتوسی در آن نزدیکی آویزان بود 

قویـت  به قهقهه خندیدم و به دون خوان گفتم که نور شامگاهی ، این خطـای تـوهم باصـره را ت               
 . کرده است 

 : پرسيدم . برخاست به طرف پارچه رفت آن را برداشت ، تا کرد و در جيب کتش گذاشت 

 چرا این کار را می کنيد ؟          -

 :به آرامی جواب داد 

. مدتی که نشسته بـودی رفتـار تـو صـحيح بـود              . برای اینکه این پارچه اقتدار دارد                 -
 .نشسته می ماندی چه اتفاقی می افتاد نمی شد حدس زد که اگر 
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با نخستين انوار صبحگاهی به طرف کوهستانی که در واقـع خيلـی دورتـر از آن بـود کـه گمـان                       
بـرای  . نزدیک ظهر وارد گردنه ای شدیم و به چند گـودال آب برخـوردیم           . می کردم براه افتادیم     

 . استراحت در سایه درختی نشستيم 



ین کوه ها از مجموعه عظيمی از جریان هـای مـذاب تشـکيل شـده بـود کـه پـس از انجمـاد و                          ا
بين تخته سنگ ها    . سائيدگی خلل و فرج فراوان پيدا کرده و سطح آن قهوه ای تيره شده بود                

در لحظـه ای کـه      . و در شکاف صخره ها و شکستگی های آنها گياهـان پرپشـتی روئيـده بـود                  
بنظرم . ای تقریبا عمودی کوه باال بردم احساس عجيبی در دلم پيچيد            سرم را بسوی دیواره ه    

خورشيد درست . می رسيد که این صخره ها با ارتفاع چند صدمتری روی من بسته می شود              
 . باالی سر ما بود ، کمی به طرف جنوب غربی 

 :دون خوان دستور داد 

 بعـد گفـت کـه بایـد بـه سـينه کـوه               .آنگاه بدن مرا بسوی خورشيد گرداند       ! برخيز            -
ضخامت قابل مالحظـه تـوده هـای    . درست باالی سرم نگاه کنم ، منظره شگرفی بود      ،

به عظمت پدیده ای کـه آن را بوجـود آورده بـود             . آتشفشانی تخيل مرا تحریک می کرد       
وع و  مجذوب تن . چندین بار دقيقا سينه کوه را از باال تا پائين نگاه کردم             . می اندیشيدم   

. همه رنگ های قابـل تصـور در آن وجـود داشـت              . تعدد رنگ های صخره ها شده بودم        
خورشيد که کامال عمود بود بـر       . لکه های خاکستری و سپيد در سطح آن پرا کنده بود            

 . خطوط درخشان توده های آتشفشانی انعکاسات پر تاللوئی ایجاد می کرد 

به مرور  . در آن منعکس می شد مدتی نگاه کردم         یکی از قسمت های کوه را که نور خورشيد          
در طـرف دیگـر گردنـه بـه         . که خورشيد حرکت کرد این درخشش کم شد و باالخره از بين رفت              

. انکسار نور بر آن فوق العاده جالب بود         . کوه مقابل نگاه کردم و همان بازی ها را در آنجا دیدم             
ن را انتخاب می کـردم و وقتـی نـور از آن مـی               یک لکه درخشا  . از آن با دون خوان صحبت کردم        

گذشت لکه ای دیگر و همين طور ادامه می دادم تا این که لکه های بـزرگ نـور همـه گردنـه را           
 . روشن کرد 

سرم گيج رفت و متوجه شدم که وقتی چشمهایم را می بنـدم نيـز نورهـای درخشـان را مـی                      
ر صخره ها بخزم ولـی دون خـوان مـانع           می خواستم زی  . سرم را بين دست هایم گرفتم       . بينم  

بازویم را محکم گرفت و به من دستور داد که به سـينه کـوه نگـاه کـنم و در آن منـاطق و           شد ،   
 . لکه های تاریک را ببينم 

بـه دون  . این انعکـاس هـا باعـث چشـم درد مـن مـی شـد           . هيچ ميلی به نگاه کردن نداشتم       
ز آفتابی از پنجره به خيابان نگاه می کند و بعـد            خوان گفتم که مثل کسی هستم که در یک رو         

 . همه جا چهار چوب پنجره را مثل شبح تاریکی می بيند 

دســتم را رهــا کــرد و در ســایه صــخره ای کــه روی ســر مــا بــود . ســرش را تکــان داد و خندیــد 
 . نشستيم 

 : انه گفت پس از سکوتی طوالنی دون خوان با لحنی استاد آنچه دیده بودم یادداشت کردم ، 

 . من تو را به اینجا آورده ام که یک چيز را بياموزی           -

 : کمی سکوت کرد و ادامه داد 

را بياموزی ، بهتر است در باره آن صحبت کنيم چون با تو راه              " بی عملی   " تو باید             -
 خواهی  "بی عملی   " فکر می کردم که بدون دخالت من موفق به          . دیگری وجود ندارد    

 . شد ، اشتباه می کردم 

 . دون خوان ، من نمی دانم شما در باره چه صحبت می کنيد           -



می خواهم در باره مطلبی خيلی ساده برایت صحبت کنم کـه            . هيچ مهم نيست              -
صـحبت کـنم    " بی عملـی    " می خواهم در باره     . عمل کردن به آن بسيار دشوار است        

 .  صحبتی نمی شود در این باره کرد چون جسم آن را انجام می دهد هر چند که هيچ

نگاهی به من انداخت و گفت که باید کامال حواسم را جمع کنم و بـه چيـزی کـه خواهـد گفـت         
 . توجه کنم 

 :دفترچه یادداشتم را بستم ولی با کمال تعجب او اصرار کرد که به نوشتن ادامه دهم و گفت 

بقدری دشوار و بقدری نيرومنـد اسـت کـه نبایـد در بـاره آن صـحبت        " بی عملی "           -
ولی .  نباید در باره آن صحبت بکنی   "دنيا را متوقف کنی       "حداقل پيش از این که      . کنی  

آن وقت و فقط آن وقت خواهی توانست اگر واقعا مایل بـودی هـر چـه مـی خـواهی در                      
 . باره آن بگوئی 

 : و تخته سنگ بزرگی را نشان داد و گفت دور و بر خودش را نگاه کرد 

 " عمل " تخته سنگ است به دليل  آن تخته سنگ ،          -

اقـرار کـردم کـه هـيچ چيـز          . منتظر بودم ولی او سـاکت مانـد         .  لبخندی زد     به هم نگاه کردیم ،    
 . درک نکرده ام 

 !این عمل است           -

 بله ؟          -

 .  است این هم عمل          -

 دون خوان شما راجع به چه حرف می زنيد؟          -

عمل آن چيزی است که موجب می شود سنگ سنگ باشد و درختچه درختچه ،                         -
 .عمل آن چيزیست که تو را تو می کند و مرا من 

 . به او گفتم که توضيحش هيچ چيز را روشن نمی کند 

 :گفت . ند به قهقهه خندید و شقيقه هایش را خارا

موقع حرف زدن آدم همه . وقتی آدم حرف می زند هميشه این مسئله وجود دارد              -
چيز را قاطی می کند ، اگر در باره عمل کردن شـروع بـه صـحبت کنـيم بـاالخره از چيـز                        

 :بهتر است اقدام کنيم و ادامه داد . دیگری حرف خواهيم زد 

بـی  " ،  " دیـدن   " است ولی   " عمل  " نگاه کردن   . اه کن   مثال این تخته سنگ را نگ               -
 . است " عملی 

 . اعتراف کردم که کلماتش هيچ مفهومی برای من ندارند 

 ! مسلم است که ندارند           -



تو مطمئنی که معنا ندارد چون این طریقه عمـل توسـت و بـه همـين طریـق هـم تـو در                        
 . رابطه با من و با دنيا اقدام می کنی 

 :به تخته سنگ اشاره کرد 

 تخته سنگ است به دليل همـه آن چـه کـه تـو مـی دانـی مـی                      این تخته سنگ ،             -
 منظور من از عمل این است ولی یک انسـان شناسـا مـی دانـد                  شود با آن انجام داد ،     

که تخته سنگ به دليل عمل تخته سنگ است پس اگر نخواهد که یک سـنگ ، سـنگ            
 منظورم را می فهمی ؟. کند "  بی عملی "باشد کافی است 

 . خندید و کوشيد موضوع را برایم روشن کند . هيچ معنائی در جمالتش پيدا نمی کردم 

مربوطــه را کــه آن را ایــن طــور مــی کنــد مــی  " عمــل " دنيــا ، دنياســت چــون تــو           -
 . را نمی دانستی دنيا متفاوت بود " عمل " اگر این . شناسی 

مـی خواسـتم فقـط بـه حـرف            از نوشـتن دسـت کشـيدم ،         . اوی به من نگاه مـی کـرد         با کنجک 
هيچ چيز در اطراف ما اهلی و آشنا نخواهـد          " عمل  " توضيح داد که بدون     . هایش گوش بدهم    

 . بود 

خم شـد و سـنگ کـوچکی را بـا انگشـتان شسـت و سـبابه دسـت چـپش برداشـت و مقابـل                           
 :چشمان من گرفت و گفت 

 . که آن را ریگ می کند می شناسی " عملی " ین یک ریگ است چون ا          -

 :با گيحی صادقانه ای پرسيدم 

 منظور شما چيست ؟          -

 : گفت  انگار لذتی شيطانی را مخفی می کرد ،. لبخند زد 

نمی دانم چرا این قدر گيج شده ای ، تو که عاشق لغات هستی بـا ایـن مکالمـه                              -
 . ن در بهشت سير کنی باید اال

نگاه اسرار آميزی به من انداخت ، ابروهایش را دو سه بار باال برد بعد به سنگریزه                           -
 . ای که مقابل چشم من گرفته بود نگاه کرد 

مربوطـه را مـی دانـی       " عمل  " من می گویم تو از این یک سنگ می سازی چون                      -
 . را متوقف کنی " عمل " باید " متوقف کردن دنيا " حاال برای 

شـاخه  . می دانست که هنوز هم نفهميـده ام ، در حـالی کـه سـر تکـان مـی داد لبخنـدی زد         
 : کوچکی را برداشت و شکل ناهموار سنگریزه را با آن نشان داد و گفت 

در مورد این تخته سنگ کوچک ، آنچه عمل انجام می دهد این است که ابعـاد آن                            -
" در نتيجه آن چه باید کرد کاری است که جنگجوئی که می خواهد . تقليل می دهد را 

می کند و آن بزرگ کردن این تخته سنگ و یا هر چيز دیگری اسـت                " دنيا را متوقف کند     
 " . بی عملی  "از طریق  ، 



برخاست ، سنگریزه را روی تخته سنگی گذاشت و از مـن خواسـت جلـوتر بـروم و آن را دقيقـا                       
گفـت  . توصيه کرد که به سوراخ ها و گودال ها نگاه کنم و همه جزئيات آن را دریابم                  . گاه کنم   ن

بـی  " که اگر جزئيات را دریابم ، سوراخ ها و گودال ها ناپدید مـی شـوند و خـواهم فهميـد کـه                        
 :یعنی چه و افزود " عملی 

 . امروز این سنگ ریزه لعنتی تو را دیوانه خواهد کرد           -

بعـد انگـار    . حتما قيافه حيرت زده ای داشتم جون مرا نگاه کرد و خنده شدیدی او را فرا گرفـت                   
 . که از دست سنگریزه عصبانی باشد چند بار با کالهش آن را زد 

 با تاکيد بر این مطلب که اگر بخـودش زحمـت    از او خواستم که باز هم در این باره صحبت کند ،         
 .ن چه را که می خواهد توضيح بدهد بدهد او هميشه می تواند آ

 : با خنده گفت 

راست است که مـن مـی تـوانم همـه چيـز را توضـيح بـدهم ولـی آیـا تـو خـواهی                                    -
 توانست بفهمی ؟

  :ادامه داد . این جمله مرا سرافکنده کرد 

مـی  اگر  . موجب می شود که تو سنگریزه را از تخته سنگ ها جدا کنی              "  عمل    "          -
 . را بياموزی می شود گفت باید به آنها بپيوندی " بی عملی  "خواهی 

سایه کوچولوی سنگریزه را نشان داد و گفت که این یک سـایه نيسـت بلکـه سریشـی اسـت                
که سنگریزه را به تخته سنگ می چسباند و بعد چرخی زد و براه افتاد و به من گفت کـه بعـدا           

 . می آید ببيند کجای کار هستم 

موفق نمی شدم حواسم را روی جزئيات خيلی ریز سوراخ          . ت زیادی سنگریزه را نگاه کردم       مد
دون خـوان   . ها و گودی ها متمرکز کنم ولی سایه روی تخته سنگ واقعا برایم جذاب شده بود                 

بنظـرم رسـيد کـه زیـر فشـار وزن      . تکان می خورد و مـی لرزیـد   . مثل سریش بود   حق داشت ،  
 . ته است سنگریزه بيرون ریخ

  :گفت . وقتی دون خوان برگشت نتایج مالحظاتم را با او در ميان گذاشتم 

یک جنگجو مـی توانـد در سـایه هـا چيـز هـای فراوانـی کشـف                   . شروع خوبيست             -
 . کند 

 . به من توصيه کرد این سنگ را بردارم و جائی خاک کنم 

 چرا ؟          -

یــک جنگجــو .  حــاال او چيــزی از تــو دارد  آن را نگــاه کــردی ،تــو مــدت زیــادی اســت           -
را تحت تاثير قرار دهد و آنها را تبدیل به          " بی عملی   " هميشه می کوشد که نيروهای      

یعنی رها کردن ایـن سـنگریزه بطـوری کـه انگـار جـز یـک                 " عمل  . " کند  " بی عملی   " 
ن رفتاری را ادامه دهی که  آن است که با آ    " بی عملی   . " سنگریزه چيزی نبوده است     

درایـن مـورد ایـن    . انگار او چيـزی خيلـی بيشـتر از یـک سـنگریزه معمـولی بـوده اسـت               
سنگریزه مدت زیادی از تو آغشته شده و حاال تو شـده اسـت و بـه همـين دليـل نمـی                       



معـذالک اگـر اقتـدار شخصـی     . باید آن را خـاک کنـی   . توانی آن را همين طور رها کنی       
 . کنی " شيئی اقتدار " این بود که آن را مبدل به یک " ملی  بی ع "داشتی 

 می توانم این کار را بکنم ؟          -

ملتفـت مـی   " ببينـی  " اگـر مـی توانسـتی    . زندگی و شخصيت تو متبلور نيسـت                 -
بنـابر ایـن    . شدی که پریشانی تو این سـنگریزه را بـه چيـز کریهـی مبـدل کـرده اسـت                     

ه مــی تــوانی بکنــی ایــن اســت کــه آن را خــاک کنــی و بگــذاری زمــين بهتــرین کــاری کــ
 .سنگينی آن را جذب کند 

 دون خوان آیا همه این چيزها درست است ؟          -

را " بـی عملـی     " ولی چـون تـو      " عمل  " پاسخ مثبت یا منفی به سئوال تو یعنی                   -
ایـن جاسـت کـه      .  باشد یا نـه      می آموزی باید به تو بگویم که اهميتی ندارد که درست          

یک مرد عادی مقيد است بداند که آیا چيزهـا  . یک جنگجو بر یک مرد عادی ارجح است  
مرد عادی در برابر چيزهای که مـی        . درست هستند یا نه ولی جنگجو این طور نيست          

داند درست هستند رفتار بخصوصی دارد و در برابـر آنچـه کـه نادرسـت مـی دانـد رفتـار                      
اگر بگویند چيزی درست است او اقدام می کند و به آنچه می کند اعتقاد               . رد  دیگری دا 

دارد ولی اگر آدم ادعا کند که چيزی نادرست است جرات اقدام ندارد و یا به آنچـه مـی                    
بر عکس یک جنگجو در هر دو صورت اقدام می کنـد ،      . کند مطلقا بی اعتقاد می شود       

اگـر چيـزی را نادرسـت       . اقدام می کنـد     "  عمل   "اگر چيزی را درست بنامند او درجهت        
 منظورم را می فهمی ؟" بی عملی  "بنامند باز هم اقدام می کند ولی درجهت 

 !نه ، اصال نمی فهمم چه می خواهيد بگوئيد           -

گفـتم کـه ایـن      . هيچ معنائی برایشان پيدا نمی کـردم        . حرف هایش مرا عصبانی می کرد       
مـرا مسـخره کـرد و گفـت کـه حتـی در آنچـه کـه از همـه بيشـتر                       . ها همه مهمالت است     

دوست دارم یعنی در حرافی هم ذهن بی نقصی ندارم و از تفسير من کـه نظـرش مبالغـه              
 !آميز و نامناسب بود خندید 

اگر قرار است که فقط یک دهان باشی ، پس یک دهان جنگجویانه باش و قهقهـه                           -
 . خنده را سر داد 

گرمای نامطبوعی سرم را پـر  . گوش هایم صدا می کردند . را طرد شده حس می کردم  خودم  
 .سرگشته بودم و بی شک سرخ شده بودم . می کرد 

 . برگشتم و نشستم . بلند شدم و رفتم سنگریزه را خاک کردم 

 : دون خوان گفت 

.  فهميـد    می دانم که تو اگر حـرف نزنـی نخـواهی          . من کمی سربسرت گذاشتم               -
اگـر  . حرف زدن است ولی در این مورد صحبت کردن بی فایـده اسـت               " عمل  " برای تو   

چيست باید این تمرین کوچک را انجـام دهـی     " بی عملی   " مایلی بدانی منظور من از      
ولی مهم نيست که تو این تمـرین را حـاال           . توجه می کنيم    " بی عملی   " ، چون ما به     

  . انجام دهی یا ده سال دیگر

دست راستم را گرفت ، از آرنـج دسـتم را خـم کـرد بطـوری کـه کـف                     . به من گفت دراز بکشم      
دستم مقابل صورتم قرار گرفت ، بعد انگشتهایم را خم کرد مثل ایـن کـه دسـته دری را گرفتـه                      



بعــد شــروع کــرد بــه تکــان دادن بــازویم از جلــو بــه عقــب ، مثــل بــازوئی کــه روی چــرخ . باشـم  
توضيح داد که یک جنگجـو هـر بـار کـه مـی خواهـد       . است و چرخ را می گرداند       لوکوموتيو قطار   

. مثال بيماری یـا احساسـی نـاخوش آمـدنی     . چيزی را از بدنش بيرون براند این کار را می کند           
می بایست دست را جلو برد و عقـب کشـيد تـا جـائی کـه احسـاس کنـيم شـيئی سـنگين ،                          

عبـارت از تکـرار     " بـی عملـی     " در این تمـرین     . جسمی محکم مانع از حرکت دست می شود         
حرکت بود تا جائی که جسم سنگين را با دست احساس کنيم ، هر چند که باور کـردن وجـود                     

 . آن غير ممکن بود 

احساس کردم حالتی اسفنجی آن را فرو گرفت        . تمرین را شروع کردم و دستم بزودی یخ کرد          
زدم ، ناگهـان دون خـوان از جـا جسـت و دسـتم را            ، انگار که در مـایعی لـزج و غلـيظ پـارو مـی                

در حالی که بلند می شدم بنشـينم چشـم          . تمام بدنم از نيروئی ناشناخته می لرزید        . گرفت  
  :از من بر نمی داشت ، دور من می چرخيد و باالخره پهلویم نشست و گفت 

ی اقتـدار شخصـی   می توانی این تمـرین را روز دیگـر تکـرار کنـی ، وقتـ            . کافيست            -
 . بيشتری داشتی 

 آیا کار بدی کردم ؟          -

مختص جنگجویان خيلی قوی است و تو هنوز اقتدار برخورد با آن   " بی عملی   " نه            -
تـو بایـد کـم کـم آن         . دست تو فقط چيزهای وحشتناکی را لمس خواهد کرد          . را نداری   

واقعا می توانی     قتی دستت گرم ماند ،      و. قدر تمرین کنی که دیگر دستت سرد نشود         
 . خطوط دنيا را لمس کنی 

ساکت شد تا به من مجال سئوال کردن بدهد ولی قبل از این که دهان باز کنم گفت که تعداد                    
بی نهایتی از این خطوط ما را به همه چيز متصل می کند و هر کسی می تواند با ایـن تمـرین                       

. حـس کنـد     در حال حرکـت اسـت خـارج مـی شـود ،           خطی را که از دستش که     " بی عملی   " 
 و افـزود کـه ایـن فقـط یـک تمـرین        خطی که آدم می تواند هر جا بخواهد قرار دهد یا پرت کند ،           

است زیرا در وضعيت مادی خطوطی که دست تشکيل می دهد مدت کافی باقی نمـی ماننـد                 
 . تا بتوان استفاده ای از آنها کرد 

از قسمت های دیگر بدنش برای ایجاد خطوط پایدارتری اسـتفاده    یک مرد شناخت              -
 . می کند 

 از کدام قسمت های بدنش ؟          -

قابل دوام ترین خطوطی که یک مرد شناخت می تواند ایجاد کنـد از وسـط بـدنش                            -
 . منشعب می شود ولی او هم چنين می تواند با چشم هایش این کار را بکند 

 آیا این خطوط واقعيت دارند ؟          -

 . مسلم است           -

 آیا می شود آنها را دید یا لمس کرد ؟          -

آنچه که برای یک جنگجو از همه بيشتر دشوار اسـت           . می شود آنها را حس کرد                 -
شـخص  " بـی عملـی   " در حـال  . این است که دریابد دنيا چيزی جـز احسـاس نيسـت           

 . حس می کند ، دنيا را از طریق خطوط احساس می کند دنيا را 



چشمهایش را گشود و بعد پلکهـایش را بهـم          . ابروهایش را باال برد     . در سکوت مرا ورانداز کرد      
 . زد ، مثل یک پرنده 

 . انگار کسی روی معده ام فشار می آورد . فورا حالم بد شد 

 :نگاهش را به جای دیگر انداخت و پرسيد 

 می فهمی ؟          -

 :گفت . گفتم که حال تهوع دارم 

مســلم اســت ، مــی دانــم ، مــن کوشــيدم کــه احســاس کــردن خطــوط دنيــا را بــا           -
 .چشمهایم به تو منتقل کنم 

با او گفتم که غير ممکن      . نمی خواستم باور کنم که او موجب احساس تهوع من شده است              
 ایجاد کرده است چون او به هيچ طریق بـر جسـم مـن               است باور کنم این احساس را او در من        

 . اعمال نفوذی نکرده بود 

 :گفت 

مسـاله فهميـدن آن     . خيلی ساده ولی فـوق العـاده دشـوار اسـت            " بی عملی   "           -
قله ای است که مرد شناسا بـه آن         " دیدن" بی شک   . نيست بلکه وصول به آن است       

است کـه   "  بی عملی     " و از طریق      "ا را متوقف کرد     دني  "باید  " دیدن  " برای  . می رسد   
 " .دنيا را متوقف نمود " می توان 

 . هيچ چيز نفهميده بودم  لبخندی غير ارادی زدم ،

  :دوباره گفت 

وقتی انسان می خواهد به دیگری چيزی بياموزد باید در فکر باشـد کـه چگونـه آن                            -
من به جسـم  .  است که من تا بحال با تو کرده ام      را به جسم او عرضه کند و این کاری        

 . تو آموخته ام و برایم مهم نبوده که تو فهميده ای یا نه 

من مـی خـواهم همـه چيـز را بفهمـم در             . ولی دون خوان این هيچ صحيح نيست                  -
 . غير این صورت آمدن اینجا برای من فقط اتالف وقت خواهد بود 

 :ن صدای من فریاد زد با تقليد مضحکی از لح

 .اتالف وقت برای تو ؟ بی شک آدم متکبری هستی           -

 . برخاست و گفت که باید به قله آتشفشانی که طرف راست قرار داشت صعود کنيم 

باال رفتن برای من بسيار دشوار و خسته کننده بود چون ما طناب ئداشـتيم کـه مـا را حفاظـت                      
دو بـار لغزیـدم و چيـزی        . من توصيه کرد که بطـرف پـائين نگـاه کـنم             چند بار دون خوان به      . کند  

خـودم را معـذب احسـاس مـی         . نمانده بود پرت شوم کـه دون خـوان مـرا گرفـت و بـاال کشـيد                   
بـه او اعتـراف کـردم بـدليل         . دون خوان با همه پيریش می بایسـت بـه مـن کمـک کنـد                 . کردم  

 . م آمادگی ندارد تنبلی تمرین و ورزش نمی کنم و این است که جسم



تمـرین و ورزش هـای        پاسخ داد که وقتی انسان به حد معينی از اقتـدار شخصـی مـی رسـد ،                 
گوناگون بی فایده می شود زیرا آنچه شخص برای سرحال بودن از نظر جسمی به آن نياز دارد          

  . است" بی عملی " فقط 

مـرا از ایـن طـرف بـه آن طـرف            بـا پنجـه پـا       . حـالم بـد بـود       . وقتی به قله رسيدیم دراز کشيدم       
کم کم این حرکت حال مرا جـا آورد و نيروهـایم         .  این کار را یک بار دیگر هم کرده بودم            غلطاند ، 

را باز یافتم ولی حالت عصبی هنوز در من باقی مانده بود ، انگار انتظار وقوع ناگهانی چيـزی را                    
دون خوان حرفـی نمـی زد       . انداختم  دو یا سه بار بطور غير ارادی به هر طرف نگاهی            . داشتم  

  :ناگهان گفت . ولی نگاه مرا دنبال می کرد 

سایه ها چيز وِیژه ای دارند ، حتما متوجه شـدی کـه یـک سـایه مـا را دنبـال مـی                                  -
 . کند 

 :با صدای بلند گفتم 

 .نه من اصال متوجه چنين چيزی نشدم           -

 چشـمم بخـوبی وجـود تعقيـب کننـده را احسـاس               کار مـن  دون خوان مدعی بود که عليرغم ان      
 :کرده بود و افزود 

بعالوه اینکه سایه ای انسان را دنبال کند بخودی خـود هـيچ چيـز فـوق العـاده ای                              -
یکی از همان اشـباحی     . این کوهستان از آنها پر است       . فقط یک اقتدار است     . نيست  

 .است که آن شب تو را ترساندند 

دم آیا می شود این سایه را دید ؟ گفت در هنگام روز فقط می توان حضور آن را احساس                    پرسي
 . کرد 

او لغت سایه را بکار برده بود ، انگار که مثال سایه یک تخته سنگ است           . از او توضيح خواستم     
پاسخ داد که هر دوی آنهـا دارای خطـوط مشـابهی هسـتند و        . در حالی که اصال این طور نبود        

 . همين دليل هر دو سایه هستند به 

  :تخته سنگ بلندی را به من نشان داد و گفت 

این سـایه خـود تختـه سـنگ اسـت و معـذالک                سایه این تخته سنگ را نگاه کن ،                   -
ولـی  . اسـت   " عمل " نگاه کردن به تخته سنگ برای شناختن آن  . تخته سنگ نيست    

" درهای  . سایه ها مثل درها می مانند       . ست  ا" بی عملی   " نگاه کردن به سایه اش      
به این ترتيب یک مرد شناخت می توانـد خصوصـی تـرین و درونـی تـرین                  " . بی عملی   

 . حاالت یک فرد را با مشاهده سایه اش دریابد 

 :پرسيدم 

 آیا حرکتی در سایه ها هست ؟          -

 گفـت کـه خطـوط دنيـا در          یـا مـی شـود     . می شود گفت که در آنها حرکت هست                   -
 .آنهاست و تاثيراتی از آنها ناشی می شود 

 این چيزها چگونه می توانند در سایه ها وجود داشته باشند ؟          -



ایـن اعتقـاد مسـخره ای       . اسـت   " عمل    "گمان اینکه سایه ها فقط سایه هستند                  -
دنيا خيلی بيش از آن اسـت کـه         هر چيزی در    : از این زاویه به موضوع توجه کن        . است  

" در واقـع ایـن      . پس الزاما این مطلب درمورد سایه ها هم صدق مـی کنـد              . می نماید   
 . ماست که آنها را تبدیل به سایه می کند " عمل 

 . نمی دانستم چه بگویم . سکوتی طوالنی برقرار شد 

 : دون خوان نگاهی به آسمان کرد و گفت 

تو باید از آخرین اشـعه هـای خورشـيد بـرای انجـام آخـرین                . دیک است   پایان روز نز            -
 . تمرینت استفاده کنی 

مرا به محلی برد که در آن دو تخته سنگ باریک و بلند به اندازه یک انسان به فاصله تقریبا یک                     
. در فاصله سه متری آنها رو به مغرب جائی برای من تعيين کرد    . متر و نيم از هم قرار داشتند        

می بایست که من به سایه سنگ ها نگاه کنم و برای این کار از فن نگاه کردن غير متمرکز که                     
معذالک در حين چپ کردن چشمها      . برای یافتن جای مناسب به من آموخته بود استفاده کنم           

می بایست تصویر واضحی از سایه ها ببينم و این در صورتی ممکن بود که دو تصویر مختلف از                   
بـه او گفـتم کـه       .  که در نتيجه چپ کردن چشم بدست می آید بر هم منطبـق شـود                 دو سایه 

 . راهنمائی هایش کافی نيست ولی او مصر بود که بيش از این نمی شود توضيح داد 

کوشيدم که طبق گفته او این کار را بکنم ولـی بـا شکسـت مواجـه شـدم و سـر درد شـدیدی                 
از برآمدگی گنبد گونه    .  ناراحتی دون خوان نشد      این موضوع به هيچ وجه موجب     . بسراغم آمد   

 :ای باال رفت و از آنجا فریاد زد 

 دراز و باریک پيدا کن و با دسـت انـدازه دلخـواه را بـه مـن                    دو قطعه سنگ کوچک ،              -
 . نشان داد 

کاف آنها را به فاصله سی سانتی متـر از یکـدیگر در دو شـ       . سنگ ها را پيدا کردم و به او دادم          
مرا باالی سر آنها رو به مغرب قرار داد و گفت کـه بایـد همـان تمـرین را                    . تخته سنگی فرو کرد     

 . انجام دهم 

فورا توانستم چشمانم را چپ کنم و سایه هـای آنهـا را منطبـق بـر        . این بار خيلی متفاوت بود      
ی و شـفافيتی    متوجه شدم که به این ترتيب ، سایه واحد آنهـا عمقـی بـاور نکردنـ                . هم ببينم   

همه حزئيات و سوراخ های کوچـک       . با شگفتی به آن چشم دوخته بودم        . خاص پيدا می کرد     
روی تخته سنگ را بوضوح کامل می دیدم و سایه مضـاعف بـا شـفافيت عجيـبش ماننـد تـوری                      

 . روی آنها قرار داشت 

تگی از ترس از دست دادن تصویری چنين لطيف جرات چشم بهـم زدن نداشـتم معـذالک خسـ                  
حتی رطوبتی . مرا وادار کرد که باالخره این کار را بکنم ولی تصویر نه تغيير کرد و نه ناپدید شد  

بنظرم می رسيد که از مکانی خيلی بـاال بـه           . که چشم هایم یافته بود تصویر را روشن تر کرد           
 سـایه   متوجه شدم که می توانم اطـراف آن       . دنيائی می نگرم که پيش از آن هرگز ندیده بودم           

آن وقــت بــرای لحظــه ای . را ببيــنم بــدون ایــن کــه بــه کيفيــت مشــاهده ام لطمــه ای وارد آیــد 
احساس کردم وارد دنيـائی بسـيار وسـيع         . فراموش کردم که به یک تخته سنگ نگاه می کنم           

. ایـن احسـاس لحظـه ای بيسـتر نپائيـد            . تر از آنچه تا آن زمان تصورش را کرده بـودم شـده ام               
او با سایه خـود آن دو سـنگ و   .  نگاهم باال رفت و دون خوان را مقابلم دیدم     ید شد ،  تصویر ناپد 

 . سایه هایشان را پوشانده بود 



توضـيح داد کـه بـه ایـن دليـل مشـاهده مـرا               . احساس غير عادی خود را برایش توصـيف کـردم           
 :افزود . بود دارم در آن غرق می شوم " دیده  "متوقف کرده بود که 

همه انسان ها هنگامی که چنين احساسی را در می یابند تمایل بـه رهـا کـردن                            -
مـانوس  " عمل    " را مبدل به      " بی عملی     "با رها کردن خودت تو      . خویش پيدا می کنند     

تو می بایست این شهود را حفظ می کردی بـی آنکـه خـودت را بـه آن تسـليم                   . کردی  
 . ست نوعی تمکين کردن ا" عمل  "کنی زیرا 

او را مالمت کردم که چرا به من نگفته چه باید بکنم و تا چه حدی پيش بروم ولی او پاسخ داد                      
گفـتم کـه   . که هيچ نمی دانسته که آیا من موفق به منطبق کردن سایه ها خواهم شد یا نـه       

 :گفت  .  گيج تر شده ام" بی عملی " در مورد 

. ون برای یکبار هم که شده درست اقدام کردی          تو باید از پيروزیت راضی باشی چ                -
با محدود کردن دنيا تو آن را بزرگ کردی و هر چند کـه از احسـاس کـردن خطـوط جهـان                     

اســتفاده کــردی و ایــن " بــی عملــی " خيلــی دوری ولــی از ســایه هــا بعنــوان درهــای 
 . روشی مناسب بود 

جزئيات تخته سنگ پر سـوراخ      . بود  فراخ کردن دنيا از طریق کوچک کردن آن برایم شگفت انگيز            
در شهود کامال واضحی که من از آن نقطه داشتم بقدری زنده و دقيق بود که این قطعه سنگ                   
برای من تبدیل به جهانی عظيم شده بود ، حال آنکه صحنه دید من تا سر حـد امکـان محـدود                      

جزئيات . يشه دیدم   در لحظه ای که دون خوان جلوی نور را گرفت قطعه سنگ را مثل هم              . بود  
 . آن همراه شفافيت درخشانی که این سنگ را به دنيائی واقعی بدل کرده بود از بين رفت 

دون خوان سنگ ها را برداشت و آرام در شکاف عميق تختـه سـنگی قـرار داد ، سـپس رو بـه                        
مغرب چهار زانو در محلی که قبال سنگ ها را گذاشته بود نشست ، تخته سـنگی را در طـرف                    

 . پ خود نشان داد و به من اشاره کرد که بنشينم چ

 . مدت مدیدی در سکوت گذشت ، سپس در سکوت غذا خوردیم 

خـواب سـاختن    " هنگامی که خورشيد غروب کرد او ناگهان بطرف من پيچيد و پرسيد که آیا در                
 هيچ پيشرفتی کرده ام ؟" 

م ولی حاال مدتی بـود کـه دیگـر          هر چند اوایل موفق شده بودم که دست هایم را در خواب ببين            
  :گفت . نمی توانستم این کار را بکنم 

از اقتـدار شخصـی مـن بـرای ایـن کـار          " خواب سـاختن    " وقتی تو شروع کردی به                -
معذالک باید  . حاال تو خالی هستی     . استفاده کردی و به همين دليل هم آسان تر بود           

. بـه انـدازه کـافی اقتـدار شخصـی بدسـت آوری       این کار را آنقدر ادامه بدهی تا خـودت     
آنچه اهميت دارد این است . در رویا " بی عملی " یعنی  " خواب ساختن   " می دانی ،    

که تو به جستجوی دست هایت در رویا ادامه بدهی حتی اگر فکر می کنی که این کار 
زی بـه   در واقع همان طـور کـه قـبال هـم گفتـه ام یـک جنگجـو نيـا                   . هيچ مغهومی ندارد    

اعتقاد ندارد زیرا تا هنگامی که می کوشد اقدام به عملی کند بدون اینکه به آن اعتقاد                 
نگـاه هـای مـا بـا هـم          . وارد مـی شـود        "بی عملی   " داشته باشد در حقيقت از طریق       

مطلـب دیگـری بـه تـو     " خـواب سـاختن    "نمـی تـوانم در مـورد      :ادامـه داد  . تالقی کرد   
بـی  " می توانم با تو صحبت کنم ، اگر مسـتقيما از  " بی عملی "  در مورد فقط. بگویم  

در هر  . چگونه باید رفتار کنی     " خواب  " شروع کنی خودت خواهی دانست در       " عملی  
صورت واجب است که بتوانی دسـتهایت را در رویـا پيـدا کنـی و مـن اطمينـان دارم کـه                       

 . موفق به انجام این کار خواهی شد 



 . من اعتماد ندارم . من مطمئن نيستم دون خوان           -

تـو  . تنها مبارزه جنگجوست که مهم اسـت  . این امر هيچ ارتباطی به اعتماد ندارد             -
به مبارزه ادامه خواهی داد و اگر اقتدار شخصی تو موجـب آن نباشـد شـاید برخـورد بـا                     

مواصـلی ماننـد ایـن کـه تـو را           . رد  حریفی ارزنده و یا کمک مواصلی چنـد تـو را بـر آن دا              
 . دنبال می کند 

دون خوان گفت که جسـم مـن خيلـی بـيش از آنکـه      . دست راست من حرکتی غير ارادی کرد  
گمان می کردم آگاهی دارد زیرا نيروئی که مرا تعقيب می کرد در طرف راست من قرار داشت                  

ایـن نيـرو امـروز دو بـار آن قـدر بـه تـو           :و سپس مانند کسی که سری را فاش کند به من گفت             
بـه هنگـام روز سـایه هـا     . نزدیک شده بود که من ناچار شدم دخالت کنم و او را متوقف نمـایم   

بقـدری کـم بـر سـياهی حـاکم       "عمـل  " هستند اما هنگام شب در واقع     " بی عملی   " درهای  
 وقتـی راه پيمـائی      مـن قـبال   . است که همه چيز تبدیل به سـایه مـی شـود ، حتـی مواصـالن                  

به قهقهه خندیدم و صـدای خنـده ام         . اقتدار را به تو می آموختم در این باره صحبت کرده بودم             
 :ادامه داد . مرا به وحشت انداخت 

یک جنگجـو ، بـا      . بوده است   " بی عملی   " آنچه تا امروز به تو آموختم روش های                   -
معـذالک امـروز بـيش از       . برخورد مـی کنـد      " ی  بی عمل " همه چيز در این دنيا از طریق        

تو باید بگذاری جسمت اقتدار و احسـاس        . این نمی توانم در این باره حرفی به تو بزنم           
 . را کشف کند  "بی عملی " 

 .خنده ای عصبی مرا فرا گرفت 

 :با لحنی بسيار جدی گفت 

تحقيـر  " عمـل   " ن دليل که    این مسخره است که اسرار دنيا را تحقير کنی فقط بای                    -
 . را می شناسی 

فقط بيش از آن چه که او تصور . با او اطمينان دادم که هيچ چيز و هيچ کس را تحقير نمی کنم      
 :اقرار کردم که . می کرد عصبی و ناتوان بودم 

من همواره اینطور بوده ام و حاال می خـواهم تغييـر کـنم امـا نمـی دانـم چگونـه ،                                 -
 .  آمادگی ندارم هيچ 

 حـاال    توسـت ،  " عمـل     "می دانم که فکر می کنی فاسد و پوسيده هستی و این                       -
از ایـن  . دیگـری را فـرا بگيـری    " عمـل  " برای تغيير دادن این عمل به تو توصيه می کنم        

بجای اینکـه بگـوئی کـه    . لحظه به مدت هشت روز می خواهم که بخودت دروغ بگوئی            
 هستی و تا مغز استخوانت پوسيده است درست بـر عکـس اینهـا را بـه                زشت و فاسد  

 . خودت بگو ، با علم به اینکه دروغ می گوئی و هيچ اميدی برایت وجود ندارد 

 اما دون خوان چرا باید اینطور دروغ بگویم ؟          -

"  که هر دو دیگری ثابت می کند و آنوقت متوجه خواهی شد" عمل " این تو را در           -
دروغ است و غير واقعی است و هر یـک از آنهـا را بعنـوان نقطـه عطـف زنـدگی                      " عمل  

زیـرا واقعيـت آن وجودیسـت کـه بایـد در تـو              . تلقی کردن فقـط هـدر کـردن وقـت اسـت             
 . خود است " بی عملی " رسيدن به آن موجود از طریق . بميرد 
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دون خوان به قمقمه های آب و غذا نگاهی انداخت و چون آنها را در شرف اتمام دید اعالم کرد                    
گفـت  . به او یادآور شدم که تـا خانـه او دو روز راه داریـم                . که لحظه بازگشت فرا رسيده است       

 . قصد ندارد به سونورا بازگردد بلکه به شهری مرزی که در آن کار دارد خواهيم رفت 

 فکر می کردم در امتداد نهر آب سـرازیر خـواهيم شـد امـا او بسـوی شـمال غربـی از                                 -
ساعتی بعد به مسـيلی عميـق رسـيدیم         . ميان منطقه ای از سنگهای آتشفشانی براه افتاد         

از آنجا کوره راهی سراشيب به سوی قله ها    . که در محل پيوستن دو قله بن بست شده بود           
 . بيه به پلی معکوس و مقعر بود که دو قله را به هم می پيوست این راه ش. می رفت 

 : دون خوان محلی را روی شيب آن به من نشان داد و گفت 

بـه هنگـام ظهـر نـور     . خورشيد تقریبا در محل مناسبی اسـت        .  به آن نقطه خيره شو                -
 که همه لباس هـایم را  به من توصيه کرد. کمک کند " بی عملی " خورشيد می تواند تو را در     

 . چهار زانو بنشينم و توجهم را کامال روی آن نقطه متمرکز کنم . شل و آزاد کنم 

هـوا بسـيار گـرم      . ابرهای نادری در آسمان به چشم می خوردند ولی در طرف غرب ابری نبود               
. بـا دقـت آن محـل را ورانـداز کـردم      . بود و نور خورشيد سنگ های آتشفشانی را می سوزاند    

بـا  . پس از انتظاری طوالنی و بی حاصل از او پرسيدم که دقيقا چه چيز را بایـد مشـاهده کـنم                      
 . اشاره دست مرا به سکوت واداشت 

چشـم هـایم    . چشم هایم را رها کردم که نيم بسته شـود           . خسته بودم و ميل خواب داشتم       
ود و عـرق چشـمانم را       می خارید ، با دست به ماليدن آنها پرداختم اما دست هـایم مرطـوب بـ                

سوزاند ، با پلک های نيم باز به قلل آتشفشانی نگاه کردم و ناگهـان همـه کوهسـتان روشـن                     
 !شد 

به دون خوان گفتم که با نيم بستن چشمان می توانم سلسله کوهها را مانند مجموعـه ای از     
 : دون خوان گفت . الياف درخشان بهم پيچيده ببينم 

نباید ایـن اليـاف را      . ن این شهود باید تا حد امکان کمتر تنفس کنی            برای حفظ کرد            -
بـا انجـام دادن ایـن کـار موفـق           . ثابت نگاه کنی بلکه به نقطه ای ماوراء آن ها نگاه کـن              

 . شدم شهود پهنه ای بی انتها ، پوشيده از تارهای نورانی را مدتی حفظ کنم 

 : دون خوان آهسته گفت 

از قسمت های سياهی را که در پهنه دید تـو ظـاهر مـی شـود مجـزا          بکوش یکی             -
 . کنی و آن وقت فورا چشمت را باز کن تا محل آن را روی دامنه کوه پيدا کنی 

دون خوان  . چندین بار چشمها را نيم بسته و کامال باز کردم           . هيچ سياهی بنظرم نمی رسيد      
محلـی را درسـت روبـروی مـن نشـان           به من نزدیک شد و با انگشت محلی را طـرف راسـت و               

خواستم جایم را عوض کنم ، فکر کردم با تغيير جا خواهم توانست منطقه سياهی را کـه  . داد  
 . او می گفت ببينم اما دون خوان خيلی جدی گفت که باید صبور باشم و بی حرکت بمانم 



به آن نگاه کردم سپس     دوباره چشمانم را تا نيمه بستم و پرده تارهای نورانی را دیدم ، مدتی               
مانند صدای هواپيمای جـت کـه از دور   . این لحظه غرش خفيفی شنيدم . چشمانم را گشودم   

بگوش برسد و با چشمان کامال باز تمامی سلسـله کوههـا را ماننـد مزرعـه ای از نقطـه هـای                     
گوئی تمام نقطه های فلزی صخره های آتشفشـانی همـه بـا هـم در                . کوچک درخشان دیدم    

سپس نور خورشيد شدت خـود را از دسـت داد           . ظه نور خورشيد را منعکس کرده بودند        یک لح 
هـم  . و ناگهان خاموش شد ، کوه ها بصورت تـوده ای از سـنگ هـای قهـوه ای تيـره در آمدنـد                         

 . زمان با این پدیده باد برخاست و هوا سرد شد 

ان کرده اسـت امـا دون خـوان    می خواستم سرم را برگردانم و ببينم که آیا ابری خورشيد را پنه  
  :گفت . سر مرا در دستهایش گرفته بود و امکان هيچ حرکتی را بمن نمی داد 

 اگــر ســر برگردانــی شــاید بتــوانی شــبح کوهســتان را لحظــه ای ببينــی ، همــان            -
مواصلی که ما را دنبال می کند ولی تـو نيـروی کـافی بـرای تحمـل چنـين ضـربه ای را                        

ما غرشی که شنيدی ، طریقه ویژه ایست که مواصل بـا آن حضـور خـود را                  و ا . . نداری  
 . اعالم می کند 

 . از جا برخاست و اعالم کرد که ما از شيب تندی که مقابلمان است باال می رویم 

  کجا می رویم ؟         -

و با انگشت به یکی از مکان هـائی کـه قـبال بعنـوان نقطـه سـياه نشـان داده بـود اشـاره کـرد                            
موجب شده است که آن محل را به عنوان مرکـز احتمـالی اقتـدار               " بی عملی   " توضيح داد که    

 .  اقتدار یافت می شود برگزیند  یا حداقل مکانی که در آن اشياء

وقتی رسيدیم دون خوان مـدتی بـی حرکـت ایسـتاد ، از              . به دشواری تا آن محل صعود کردیم        
م ولی با اشاره دست به من فهماند کـه نبایـد از جـایم               من جلوتر بود خواستم به او نزدیک شو       

کوهسـتان را از همـه سـو دقيقـا بررسـی            . بنظر می رسيد جهت یابی می کنـد         . حرکت کنم   
. بعد با گامهای مطمئنی بسوی برجستگی مسطحی که به ایوانی مـی مانسـت رفـت                 . کرد  

ته سنگ که در خاک فرو آنجا نشست و با دست زمين را جارو کرد تا قسمت کوچکی از یک تخ   
 . به من دستور داد آن را از زیر خاک بيرون بياورم . رفته بود ظاهر شد 

  :به محض این که آن را از زیر خاک خارج کردم به من گفت 

. این شيئی اقتدار است که حاال بـه تـو تعلـق دارد              .  آن را زیر پيراهنت مخفی کن                 -
را نگهـداری کنـی آن را صـيقل دهـی و از آن محافظـت                من آن را به تو مـی دهـم تـا آن             

 . کنی 

بعد دوباره بالفاصله بطرف دره ای سرازیر شدیم و دو ساعت بعد پای کوههـای آتشفشـان بـه                   
دون خـوان بسـرعت راه مـی رفـت و حـدود سـه متـر جلـوتر از مـن                      . صحرائی خشک رسيدیم    

ابرهای غليظی خورشيد را از  . يم  تا قبل از غروب آفتاب بطرف جنوب پيش رفت        . حرکت می کرد    
نظرمان پنهان می کرد معذالک توقف کـردیم و هنگـامی کـه حـدس مـی زدیـم خورشـيد کـامال             

آن وقـت دون خـوان تغييـر مسـير داد و بـه طـرف جنـوب                  . غروب کرده است دوباره براه افتـادیم        
نفر از سـمت    وقتی از روی تپه مسطحی عبور کردیم متوجه شدم که چهار            . شرقی براه افتاد    

 . آیند  جنوب بسوی ما می 

تا آن موقع هرگز در گشت و گـذارهایمان بـا کسـی روبـرو               . نگاهی به طرف دون خوان انداختم       
. نشده بودیم و نمی دانستم که در چنين موقعيتی چـه واکنشـی مـی بایسـت نشـان بـدهم        



ن به راه رفتن ادامه     او همچنا . بنظر نمی رسيد که این مطلب دون خوان را پریشان کرده باشد             
 . می داد گوئی که هيچ اتفاقی نيافتاده است 

وقتی نزدیک شـدند متوجـه شـدم        . مردها با گامهائی آرام و بی شتاب به سوی ما می آمدند             
او بـا آنهـا     . بنظر می رسيد که دون خوان را می شناسـند           . که چهار مرد سرخپوست هستند      

حبت کردند ولی پيـدا بـود کـه احتـرام فراوانـی بـرای               خيلی کم ص  . به زبان اسپانيولی حرف زد      
آهسته از دون خوان پرسيدم که آیـا        . یکی از آنها سئوالی از من کرد        . دون خوان قائل هستند     

 . با سر اشاره مثبت کرد . می توانم پاسخش را بدهم 

. وقتــی مــدتی صــحبت کــردیم متوجــه شــدم کــه افــراد صــميمی و خــوش برخــوردی هســتند   
گفتنـد کـه در جسـتجوی بلـور هـای           . ن جوانی که سر صحبت را با من باز کرده بـود             مخصوصا آ 

چنـدین روز اسـت کـه آن نـواحی آتشفشـانی را بـدون نتيجـه زیـر پـا              .  اقتـدار هسـتند      –کوارتز  
 . گذارده اند 

 :دون خوان به اطراف نگریست و منطقه ای سنگی را دویست متری آنجا نشان داد و گفت 

 . می توانيم چند دقيقه آنجا بنشينيم  ت ، جای خوبی اس -

دون خوان گفت که مـی رود بـرای آتـش شـاخ و       . آن منطقه بدون گياه و پر از نشيب و فراز بود            
خواستم باو کمک کنم ولـی آهسـته گفـت کـه مـی خواهـد آتشـی مخصـوص          . برگ جمع کند    

 . برای این جوان ها بپا کند و نيازی به کمک من ندارد 

ایـن وضـعيت بـرایم      . یکی از آنها پشت به پشت من نشسـته بـود            .  نشستند   همگی دور هم  
 . ناخوشایند بود 

وقتی دون خوان با پشته ای از چوب آمد به آنها بخـاطر احتيـاطی کـه بخـرج داده بودنـد تبریـک                        
گفت و به من توضيح داد که آنها همه شـاگردان یـک جـادوگر هسـتند و قاعـده ایـن اسـت کـه                     

 .  اقتدار می روند دایره بزنند و دو نفر پشت به پشت وسط دایره بنشينند  ياءوقتی به شکار اش

به او پاسخ دادم که دون   . یکی از آنها از من پرسيد که آیا تا بحال خودم بلورهائی پيدا کرده ام                
 . خوان هرگز چنين چيزی را از من نخواسته است 

هيچکـدام از  . نگ بزرگـی انتخـاب کـرد   دون خوان برای برافروختن آتش محلی را نزدیک تخته سـ      
. جوان ها برای کمک باو از جا برنخاستند ولی همگـی بـه حرکـات او بـا دقـت مـی نگریسـتند                          

آتش طرف راست   . وقتی همه شاخه ها آتش گرفت دون خوان پشت به تخته سنگ نشست              
 .او بود 

العـی از نحـوه     بنظر می رسيد که آنها می دانستند قضيه از چه قرار اسـت فقـط مـن هـيچ اط                   
 . رفتار مناسب در حضور شاگردان یک جادو گر نداشتم 

متوجـه شـدم کـه دو نفـر از آنهـا            . آنها به شکل نيم دایره رو بسوی دون خوان نشسـته بودنـد              
 . طرف راست و دو نفر دیگر طرف چپ من قرار گرفته اند و من مستقيما روبروی او هستم 

بـه کوهسـتان هـای آتشفشـانی        "  بـی عملـی       "گـرفتن   دون خوان اعالم کرد که من برای فرا         
شـاید حـق   . این مقدمه بنظـرم خيلـی تئـاتری آمـد     . آمده بودم و مواصلی ما را دنبال کرده بود   

داشتم چون ناگهان آنها وضع نشستن خود را تغيير دادنـد و یکـی از پاهایشـان را زیـر بدنشـان                      
 شـک آنهـا هـم ماننـد مـن پاهایشـان را              بی. متوجه وضعيت قبلی آنها نشده بودم       . گذاشتند  



او هـم پـای چـپش را زیـر باسـنش            . نگـاهی بـه دون خـوان انـداختم          . روی هم انداختـه بودنـد       
 . با حرکت نامشخص چانه به من اشاره کرد و من هم از آنها تقليد کردم . گذاشته بود 

نـامعلوم و  دون خوان به من گفتـه بـود کـه ایـن وضـع نشسـتن را جادوگرهـا مـوقعی کـه وضـع                        
این وضعيت برای من بی اندازه ناراحت بود و فکر کردم که اگـر              . نامشخص است بکار می برند      

انگـار متوجـه    . تمام مدت سخنرانی او ناچار شوم اینطور بنشينم ، خيلی زجـر خـواهم کشـيد                 
ناتوانی من شد چون بطور موجز و مختصر به آنها توضـيح داد کـه در مکـان هـای ویـژه ای از آن                         

وقتی شخص آنها را پيدا کند باید با اسـتفاده از فنـون             . منطقه بلورهای کوارتز یافت می شوند       
آنگاه آنها تبدیل به خود شخص مـی شـوند   . ویژه ای آنها را قانع کند که مقام خود را ترک کنند           

 :تشریح کرد . و اقتدارشان ماورای تصور ماست 

ی یافت می شوند و وقتی انسـان آنهـا را پيـدا     معموال بلورهای سنگی بطور گروه            -
می کند باید پنج سنگ بلور خيلی بلند و زیبا از ميان آنها انتخاب کند و سپس آنهـا را از         
قالب خاکيشان خارج کند ، سپس خود آن فرد باید این سنگ ها را تراش دهد و صـيقل                   

 .کند و آنها را به شکل و اندازه پنج انگشت یک دست در آورد 

جادوگر آنها  . ین بلورها سالح های جادوگری هستند و برای کشتن از آنها استفاده می شود               ا
را بسوی دشمن خویش پرتاب می کند و آنها پس از نفوذ در بدن وی بدسـت صـاحب خـود بـاز                  

 . می گردند ، گوئی که هرگز دستش را ترک نکرده اند 

ا بـه یـک سـالح تبـدیل کنـد صـحبت       سپس در باره جستجوی روحی که بتواند یک بلور سـاده ر           
این محل باید در قله تپه      . در درجه اول می بایست محل مناسبی برای جلب او پيدا کرد             . کرد  

در حالی که کف دست به طـرف زمـين اسـت در نقطـه                 ها باشد و با دست کشيدن به زمين ،          
ف شعله ها جلب    مواصل که بطر    باید در آن محل آتشی برپا کرد ،         . ای احساس گرما می کند      

باید به سوی صـدا رفـت       . می شود با یک سری صداهای نامقطع حضور خود را اعالم می کند              
آنوقت برای حاکم شدن بر او باید با وی مبـارزه کـرد و او را                . تا اینکه مواصل خود را ظاهر سازد        

نـد و آنهـا را از       در این لحظه باید مواصل را وادار کرد که به بلورهـای کـوارتز دسـت بز                . بزمين زد   
 . اقتدار آکنده کند 

ٱنگاه ما را برحذر داشت از نيروهای دیگری که آزادانه در کوهسـتان هـای آتشفشـانی زنـدگی                   
می کردند و هيچ شباهتی بـا یـک مواصـل نداشـتند ، ایـن نيروهـا بـدون هـيچ صـدائی و فقـط                           

. چ اقتداری نيستند    بشکل سایه هائی که بتدریج از بين می روند ظاهر می شوند و دارای هي              
 :سپس افزود 

 توجه مواصل به پرهای رنگارنگ و مواج یا بلورهـائی ظریـف و تراشـيده جلـب مـی                             -
شود ولی به مرور زمان شخص می توانداز هر شيئی دیگری نيز استفاده کند زیرا آنچه                

تـدار  مهم است جستجوی اشياء نيست بلکـه نيروئيسـت کـه بتوانـد آنهـا را آکنـده از اق                   
بلورهای صيقلی و درخشـان بـه چـه دردی مـی خورنـد اگـر هرگـز روحـی را پيـدا                       . کند  

نکنيد که به آنها اقتدار بدمد ؟ بر عکـس اگـر در لحظـه ای کـه شـما روح را کشـف مـی             
کنيد بلورهای آماده ای در اختيار ندارید باید هر چيزی کـه مـی توانيـد سـر راهـش قـرار                    

 اگر هيچ چيز نيافتيد مـی توانيـد از تخـم هایتـان اسـتفاده                دهيد تا او آنها را لمس کند و       
 . کنيد 

جوانان آهسته خندیدند ، فقط آنکه از همه گستاخ تر بود و پيش از دیگران با من حرف زده بـود                     
 . قهقهه خنده را سر داد 

متوجه شدم که دون خوان وضعيت نشستن خود را تغيير داده است و راحت تـر مسـتقر شـده                    
مـن هـم خواسـتم آرام پـایم را از زیـر بـدنم بيـرون                 . ن ها هم از او تقليد کرده بودند         جوا. است  



بياورم ولی مثل اینکه عصبی جائی گير کرده بود و یا عضله ای پيچ خورده بود چون ناچار شدم                   
 . برخيزم و مدتی درجا جست و خيز کنم تا پایم باز شود 

ــادت      ــه مــن ع ــورد بشــوخی گفــت ک ــن م ــو زدن را از دســت داده ام چــون  دون خــوان در ای زان
ماههاست که برای اعتراف نزد کشيش نرفته ام ، یعنی در واقع از وقتی که بـا او بـه گشـت و                       

 . گذار پرداخته ام 

خنده های مقطعی می کردند و یکی دو نفرشـان          . این حرف اثر عميقی بر آن جوانها گذاشت         
 . ید عصبی کردند صورتشان را در دستها پنهان کردند و خنده های شد

 :وقتی خنده آنها تمام شد دون خوان گفت 

 .  خوب بچه ها حاال می خواهم چيزی نشانتان بدهم          -

گمـان  . حاضر بودم شرط ببندم که می خواهد از کيسه اش چند تا شيئی اقتدار بيـرون بيـاورد                   
جلو خم شدند ، انگار که  کردم که آنها بلند می شوند و نزدیک او می روند چون همه با هم به                 

می خواهند برخيزند ولی در واقع پای چپشان را زیـر بدنشـان گذاشـتند و ایـن وضـعيت اسـرار                      
 . آميز را که این همه برای زانوهای من شاق بود از سر گرفتند 

من هم از آنها تقليد کردم و متوجه شدم که اگر کامال روی ساق پای چـپم بنشـينم و فشـارم                      
 . شد به مراتب راحت تر خواهم بود روی زانویم با

 . دون خوان برخاست و پشت تخته سنگ ناپدید شد 

مثل اینکه قبل از رفتن آتش را تقویت کرده بود چون شاخه های تازه ای با سر و صدا شعله ور                     
شده بودند و شعله های بلند به آسمان سر می کشيدند که تاثير نمایشی مفرطی بر بيننـده    

اگهان دون خوان از پشت تخته سنگ بيرون آمد و در جـائی کـه قـبال نشسـته        ن. می گذاشتند   
کاله سـياهرنگ مضـحکی بسـر داشـت ، بـاالی آن گـرد و دو                 . مبهوت مانده بودم    . بود ایستاد   

باال پوشـی بـا دم دراز پوشـيده         . شبيه کاله دزدهای دریائی بود      . طرف آن روی گوشها تيز بود       
دون . در دلـم خندیـدم      .  داشت و یکی از پاهایش چـوبی بـود           بود که یک دکمه فلزی درخشان     

معذالک از خودم می پرسيدم که این لبـاس         . خوان با لباس دزد دریائی واقعا مضحک شده بود          
. شاید از پيش پشت این تخته سنگ پنهان کرده بـود  . ها را وسط آن بيابان از کجا آورده است       
اهی روی چشمش می بسـت و طـوطی هـم بـر روی              با خودم فکر کردم که کافی بود نوار سي        

 . شانه اش می گذاشت تا تصویر مجسم یک دزد دریائی بشود 

بعـد بـه بـاالی سـر مـا نگـاه کـرد ، نگـاهش در               . یک یک ما را از چپ به راست دقيقا نگـاه کـرد              
. لحظه ای با این قيافـه ایسـتاد و سـپس پشـت تختـه سـنگ برگشـت                    . ظلمت شب گم شد     

 بی شک یکی از پاهایش را از زانـو بـه پشـت خـم کـرده بـود و                       راه می رفت ،    نمی دانم چطور  
وقتی رفت می بایست بتوانم پایش را ببينم ولی حرکاتش بقـدری مـرا غـافلگير کـرده بـود کـه                      

 . توجه نکردم 

در لحظه ای که او از نظر ناپدید شد شعله ها تخفيـف پيـدا کردنـد و هـم زمـانی کامـل ایـن دو                           
حتما مدت زمان الزم بـرای سـوختن شـاخه هـا را حسـاب کـرده بـود و                . جب کرد   واقعه مرا متع  

 . درست همان مدت آنجا ایستاده بود 

تغييری که در آتش روی داد بر همه گروه اثر مسلمی داشت ، جوان ها جابجـا شـدند ، وقتـی                     
 . آتش تخفيف پيدا کرد آنها هم پاهایشان را روی هم انداختند و راحت نشستند 



می کردم که دون خوان بر خواهد گشت و دوباره خواهد نشسـت ولـی در اشـتباه بـودم ،                     فکر  
 . سرخپوستان جوان با چهره هائی کامال عادی نشسته بودند . این انتظار مرا کالفه کرد 

از جـوانی کـه دسـت راسـتم           پس از انتظاری طوالنی ،      . دليل این دلقک بازیها را نمی فهميدم        
بـاالپوش بلنـد و پـای     کـاله ،   ه آیا لباسی کـه دون خـوان پوشـيده بـود ،      نشسته بود پرسيدم ک   

 چوبی او برای وی مفهوم و معنائی داشته است ؟

جـوانی کـه طـرف راسـت او         . سـئوالم را تکـرار کـردم        . با حواس پرتی و پریشانی مرا نگاه کرد         
 .نشسته بود سرش را جلو آورد 

گفتم که با این کاله لباس و       . کنند مرا می نگریستند     هر دو بدون اینکه پریشانی خود را پنهان         
 . پای چوبی دون خوان خود را بشکل یک دزد دریائی در آورده بود 

بـی شـک بـرای پاسـخ دادن لغـت           . مـی خندیدنـد و عصـبی بودنـد          . همه دور من جمع شدند      
به . فی بزند آنکه از همه گستاخ تر بود باالخره تصميم گرفت که حر    . مناسبی پيدا نمی کردند     

من گفت که دون خوان نه کاله و نه لباس و نه پای چوبی داشـته اسـت بلکـه یـک باشـلق یـا                          
روســری ســياه داشــته و لبــاس قيرگــون بلنــدی روی زمــين پوشــيده بــود ، درســت مثــل یــک    

 . کشيش 

 :یکی دیگر آرامتر اعتراض کرد 

 . او باشلق سرش نبود !  نه          -

  :دیگران هم گفتند 

 .  بله همينطور است          -

 . اولی با تعجب و بهت مرا نگریست 

پيشنهاد کردم که آرام و دقيق همه اتفاقاتی را که افتاده بود بررسی کنيم چون اگر دون خـوان                   
 .ما را تنها گذاشته بود بی شک برای این بود که با هم در این باره صحبت کنيم 

 گفـت کـه دون خـوان لبـاس ژنـده ای پوشـيده بـود        جوانی که دومين نفر طرف راسـت مـن بـود       
شوال یا باالپوش سرخپوستی تکه پاره و یک کاله مکزیکـی دور پهـن کهنـه و ژنـده ای هـم بـر                       ،

بنظر . سبدی هم در دست گرفته که چيزی در آن بود که نفهميدم چيست              . سر داشته است    
ی دارد و در آخـر سـفری بـی          او دون خوان مثل گداها نبود بلکه فردی بوده کـه چيزهـای عجيبـ              

 . انتهاست 

جوانی که او را با باشلق سياه دیده بود اظهار کرد که چيزی در دسـتان او ندیـده ، او موهـائی                       
بلند و درهم داشته و شـبيه مـردی بـوده کـه کشيشـی را کشـته باشـد و سـپس لبـاس او را               

 . پوشيده باشد بی آنکه بتواند حالت راهزنی خود را پنهان کند 

انی که طرف چپ من نشسته بـود آرام خندیـد و گفـت کـه واقعـا صـحنه ای کـه شـاهد آن                          جو
او دون خوان را در لباس فردی بسيارمهم دیده بـود کـه گـوئی               . بودیم شگفت انگيز بوده است      
 از آنهـائی     ساق بندهای بزرگ چرمی روی ساق هایش بوده ،        . در آن لحظه از اسب پائين آمد        

 مهميزهای بزرگ و ترکه ای در دست داشته که آن را مـدام بـه                  بندند ،  که برای سفر به پا می     
کالهی با لبه بزرگ و باالی مخروطی شکل به سر و دو تپانچـه              . کف دست چپش می کوبيده      

 .  به کمر داشته ، در واقع مثل یک مزرعه دار ثروتمند آمریکائی 45اتوماتيک کاليبر 



مـن بـه او     . ست آنچه را دیده بود برای ما تعریف کنـد           چهارمين نفر خنده شرمگينی کرد و نخوا      
ایـن جـوان سرخپوسـت خيلـی     . اصرار کردم ولی دیگران هيچ اهميتی بـه ایـن موضـوع ندادنـد        

 . خجالتی بنظر می رسيد و جرات نمی کرد حرف بزند 

دون خوان از پشت تخته سنگ بيرون آمد ، درسـت لحظـه ای کـه آتـش رو بـه خاموشـی مـی                         
 . رفت 

 : یه من کرد و گفت رو 

 . از آنها خداحافظی کن .  بهتر است بگذاریم آقایان بکارشان برسند          -

حتی نگاهی هم به آنها نيانداخت و برای اینکه فرصت خداحافظی به مـن بدهـد آهسـته بـراه                    
 . افتاد 

 . جوانها با من روبوسی کردند 

دون خوان ماننـد سـایه سـياهی         . آتش دیگر شعله نمی کشيد ولی نور کافی پخش می کرد          
. چند قدم دورتر بود و جوان ها نيم دایره ای از اشباح بی حرکت و مجسم تشـکيل داده بودنـد                    

 . گویی مجسمه هائی از کهربای سياه بودند که روی زمينه تيره بچشم می خوردند 

. تم لرزیـد    پشـ . در آن لحظه بود که همه وقایعی کـه اتفـاق افتـاده بـود روی مـن اثـر گذاشـت                       
با لحن مضطربی از من تقاضا کرد که رو برنگردانم زیرا آن مردان جـوان  . بطرف دون خوان دویدم    

 . تبدیل به گروهی از سایه ها شده بودند 

بی اراده  . فشاری بر معده ام احساس کردم ، انگار دستی از بيرون آمده بود و آن را گرفته بود                   
زمزمـه کـرد کـه در آن منطقـه بقـدری اقتـدار بـود کـه مـی                    دون خوان در گوشم     . فریاد کشيدم   

 . توانستيم به راحتی به راه پيمائی اقتدار بپردازیم 

پنج بار افتادم و هر بار دون خـوان بـا صـدای بلنـد دفعـات را                    ،   ساعت ها به آن طربق راه رفتيم        
  :باالخره ایستاد و در گوش من گفت . شمرد 

 . شکمت را با دست هایت بپوشان  نگی تکيه بده ،  بنشين و به تخته س         -

  1962 آوریل 15یک شنبه 

دون خـوان مـرا بسـوی اتـومبيلم         . صبح زود به محض این کـه هـوا روشـن شـد بـه راه افتـادیم                   
 . هر چند گرسنه بودم ولی احساس می کردم نيرومند و سر حال هستم . راهنمائی کرد 

ميخواستم سئواالتی را کـه نـوک زبـانم         . ماشين بود خوردیم    چند شيرینی و آب معدنی که در        
 . بودند مطرح کنم ولی دون خوان مرا دعوت به سکوت کرد 

بـا هـم بـه    . نزدیک عصر به شهر مرزی رسـيدیم و او از مـن خواسـت کـه آنجـا پيـاده اش کـنم                     
فـت و آمـد بـاز    کنار پنجره ای که به خيابـان اصـلی و پـر ر      . رستوران خلوت بود    . رستوران رفتيم   

 . می شد نشستيم و دستور غذا دادیم 

. دون خــوان کــامال آرام و ســر حــال بنظــر مــی رســيد ، چشــمانش از شــيطنت مــی درخشــيد 
مخصوصا در مورد تغييـر لباسـش کـه خيلـی عجيـب             . تشویق شدم که سئواالتم را مطرح کنم        

 . بود 



 : چشمهایش درخشيدند و گفت 

 . خود را نشان دادم " لی بی عم"  من کمی از          -

 چگونه موفق شدید این کار را بکنيد ؟.  ولی هر یک از ما چيز دیگری دیده بود          -

چون هر چه ما انجـام مـی دهـيم در واقـع     .  خيلی ساده این لباس های مبدل بود                 -
هـيم از   همان طور که قبال هم گفته ام آنچه ما انجـام مـی د             . نوعی تبدیل لباس است     

دیگران کارهای  " عمل  " یک مرد شناخت می تواند با توسل به         . است  " عمل  " طریق  
آنهـا فقـط بـرای کسـانی عجيـب          . ولی در واقع هيچ عجيب نخواهـد بـود          . عجيبی کند   

 بـی    "تـو و ایـن جـوان هـا هيچکـدام نسـبت بـه                . چسبيده انـد    " عمل  " هستند که به    
 .  اغفال کردن شما آسان است حساسيت ندارید و بنابر این" عملی 

  شما چطور این کار را کردید ؟         -

به هيچ طریقی نمی شود این موضوع       .  برای تو نمی تواند مفهومی داشته باشد                  -
 . را به تو فهماند 

 . سعی کنيد برایم توضيح بدهيد .  دون خوان خواهش می کنم          -

هر یک از ما در هنگام تولد حلقه ای کوچک از اقتـدار بـاخود بـه        می شود گفت که               -
بـدین ترتيـب مـا بـه        . همراه دارد و فورا این حلقه اقتدار مـورد اسـتفاده قـرار مـی گيـرد                  

محض تولد متصل می شویم ، حلقه اقتدار ما به حلقه های دیگران متصل می شود یـا                
 . تصل می شود و دنيا را می سازد دنيا م" عمل " به عبارت دیگر حلقه اقتدار ما به 

 . یک مثال برایم بزنيد تا بهتر بفهمم          -

اطـاق ایـن   " عمـل  " مال تو و من ، در ایـن لحظـه متصـل بـه                حلقه های اقتدار ما ،              -
حلقه های اقتـدار مـا موجـب مـی شـوند       . ما آن را بوجود می آوریم       . رستوران هستند   

 . ته باشد که این اطاق وجود داش

مـن  . من آن را خلق نمی کـنم   این اطاق وجود دارد ،    . خيلی تند نروید    .  تند نروید             -
 . هيچ ارتباطی با آن ندارم 

اعتراض های من هيچ تاثيری در دون خوان نکرد و او در این عقيده پابرجا ماند که اطاقی که ما                    
 . سانها ایجاد شده است در آن بودیم به نيروی حلقه های اقتدار همه ان

 : سپس گفت 

یـک اطـاق را مـی شناسـد زیـرا همـه مـا در هـر                  " عمل    " می دانی ، هر یک از ما                  -
از طرف دیگر یک مـرد شـناخت یـک     . صورت بيشتر زندگی خود را در اطاقها گذرانده ایم          

زیرا بـه   . م  مينام" بی عملی   " حلقه اقتدار دیگر را توسعه می دهد که من آن را حلقه             
 . در نتيجه او می تواند با آن حلقه دنيای دیگری ایجاد کند . متصل است " بی عملی " 

دون خوان آهسته گفـت کـه بهتـر         . دختری که غذاهای ما را آورد نگاه مشکوکی به ما انداخت            
است فورا پولش را بپردازیم چون او اصـال اطمينـان نـدارد کـه مـا بـه انـدازه کـافی پـول داشـته                           

 :بعد در حالی که به قهقهه می خندید اضافه کرد . باشيم 



 . اگر به تو اعتماد ندارد تقصير او نيست !  تو قيافه عجيبی داری          -

وقتـی آن دختـر دور شـد بـه دون خـوان نگـاه              . مبلغ صورتحسـاب را پـرداختم و انعـام هـم دادم             
 : مد و گفت به کمک من آ. می خواستم صحبت را از سر بگيرم . کردم 

 مشکل تو از اینجا ناشی می شود که هنوز حلقه اقتدار دیگرت را تقویت نکرده ای          -
 . را نمی شناسد " بی عملی " و جسم تو 

افکار من در اطراف مساله ای خيلی زمينی تر دور مـی زد ،              . هيچ نمی فهميدم چه می گوید       
 . پوشيده بوده یا نه می خواستم بدانم که آیا لباس دزد دریایی را 

 :جواب داد . از او خواهش کردم مرا روشن کند . پاسخی نداد ولی خنده سهمناکی کرد 

 .  من به تو توضيح دادم          -

  منظورتان این است که شما لباس مبدل نپوشيده بودید ؟         -

بقيـه را   . کـاری نکـردم     تـو متصـل کـنم       " عمل  "  من جز این که حلقه اقتدارم را به                   -
 .خودت انجام دادی ، درست مثل دیگران 

 ! این باور کردنی نيست          -

 :آرام پاسخ داد 

تو نمـی تـوانی     . با هم توافق داشته باشيم      " عمل  "  ما یاد گرفته ایم که در مورد                  -
بـی عملـی    " ولی خوشبختانه   . تصور کنی که چنين توافقی چه اقتداری به همراه داد           

 .هم معجزه است و معجزه ای پر قدرت " 

مثـل  . شکاف غير قابل عبوری تجربه مرا از توضيحات او جدا می کـرد              . معده من به هم ریخت      
شـاید دون   : " هميشه دفاع من بشکل شک و تردید ظاهر شد و این سئوال برایم مطرح شـد                 

 "ز قبل آماده کرده بود ؟ خوان با این جوان ها همدست بود ؟ و شاید همه چيز را ا

 :موضوع صحبت را عوض کردم و تصميم گرفتم در باره آن چهار جوان سواالتی مطرح کنم 

  شما به من گفتيد که آنها سایه بودند ؟         -

 . درست است          -

  آیا آنها مواصل بودند ؟         -

 . نه ، شاگردان یکی از دوستان من هستند          -

  پس چرا آنها را سایه ناميدید ؟         -

آنها را لمس کرده بود و چون آنها به اندازه تو           " بی عملی   "  زیرا در آن لحظه اقتدار                -
بـه  . احمق نيستند تبدیل شدند به چيزی کامال متفاوت با آنچـه کـه تـو مـی شناسـی                    

 . شد زخم بخوری همين دليل هم نمی خواستم آنها را نگاه کنی چون باعث می 



دون خوان با اشتها غذا مـی خـورد و کـامال خـوش              . گرسنه هم نبودم    . دیگر سئوالی نداشتم    
ناگهان خسـتگی مفرطـی بـه       . خودم را رانده شده احساس می کردم        . خلق بنظر می رسيد     

متوجه شدم که راهی که دون خوان بروی من باز کرده بود برایم خيلی دشـوار  . من دست داد   
  :گفت . اعتراف کردم که توانائی روحی جادوگرشدن را ندارم . ج آور است و رن

 .  شاید یک مالقات دیگر با مسکاليتو به تو کمک کند          -

 . جواب دادم که اصال قصد ندارم چنين تجربه ای را تکرار کنم 

تفاقات شدیدا موثر   برای اینکه بدنت ازهمه آنچه که فرا گرفته ای استفاده کند به ا                      -
 . و قوی نياز داری 

شاید . گفتم که چون سرخپوست نيستم توانائی تحمل زندگی غير عادی یک جادوگر را ندارم               
اگر می توانستم خودم را از قيد همه تعهداتی که دارم آزاد کنم می توانسـتم رفتـار بهتـری در                     

ز ایـن دو دنيـا داشـتم و بـه همـين      در حالی که من یک پا در هر یک ا  . دنيای آنها داشته باشم     
 .جهت در هر دو آنها ناتوان بودم 

سپس در حالی که خيابـان پـر آمـد و شـد و پـر فعاليـت را از             . مدت زیادی به من چشم دوخت       
 : پنجره نشان می داد گفت 

تو متعلق به این دنيا هستی و این دنيـا ميـدان شـکار تـو هـم                  .  این دنيای توست              -
پس یک جنگجو دنيا را تبدیل بـه  . دنيا نيست " عمل " چ راهی برای فرار از   هي. هست  

بعنوان شکارچی یک جنگجو می داند که دنيا برای خدمت کردن          . ميدان شکار می کند     
یـک جنگجـو ماننـد      . بنابر این او از همه چيز آن استفاده می کنـد            . ساخته شده است    

 که می خواهد می گيـرد واز هـر چـه مـی              یک دزد دریایی بی هيچ مالحظه ای آنچه را        
خواهد استفاده می کند با این تفاوت که یک جنگجو از اینکه خودش هم مورد استفاده                

 . و تصاحب قرار گيرد هيچ ناراحت و متعجب نمی شود 
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 یک حریف ارزنده اقتدار

  1962 دسامبر 11سه شنبه 

در .  و آنها را در مکان های مناسبی تعبيـه کـرده بـودم               تله هائی که گذاشته بودم عالی بودند      
تمام مدت روز خرگوش ها ، سنجاب ها و انواع جونـده هـای دیگـر را دیـدم و کبـک هـا و پرنـده                           

 .  ولی هيچ کدام در تله من نيافتادند  های مختلف را ،

" نتظـر   آن روز صبح وقتی از خانه خارج شـدیم دون خـوان گفتـه بـود کـه مـی بایسـت آن روز م                        
حيوانی استثنائی که آن روز بدام من می افتاد و می بایست گوشت آن              . باشم  " هدیه اقتدار   

 . من باشد "  اقتدار – خوراک  "را خشک کنم تا 

. هـيچ تفسـير و تعبيـری از بـد اقبـالی مـن نکـرد                 . بنظر می رسيد که در افکارش غـرق اسـت           
 : وقتی روز به پایان رسيد باالخره گفت 

 .  مزاحم شکار تو می شود  کسی-

 :با شگفتی پرسيدم 

  چه کسی ؟-

. مرا نگاه کرد ، لبخندی زد و سرش را تکان داد ، انگار فکر نمی کرد که من گول خـورده باشـم              
 :گفت 

 طوری سئوال می کنی که انگار نمی دانی چه کسی است در حالی که تمام مـدت روز ایـن       -
 . را می دانستی 

اگـر منظـور از دانسـتن       " . کاتالينا  : " می دانستم منظورش کيست     . ه بود   اعتراض کردن بيهود  
 .این بود بله من می دانستم 

 .  یا بر می گردیم و یا تا شب منتظر می شویم تا در تاریکی شامگاه او را گير بياندازیم -

م ولـی   نخ ها را جمع کرد    . دلم می خواست به خانه برگردیم       . منتظر بود که من تصميم بگيرم       
 :قبل از آنکه اظهار عقيده کنم با لحن قاطعی مرا متوقف کرد 

بی شک رفتن آسان تر و بی خطر تر است ولی من فکر می کنم که بـا مـورد ویـژه                      .  بنشين   -
همه این صحنه سازی برای شخص تو انجـام         . ای سرو کار داریم و بنظر من بهتر است بمانيم           

 .گرفته 

 :پرسيدم 

 ؟ منظورتان چيست -

من می دانم که .  یک نفر در کار تو اختالل ایجاد می کند و این وضعيت به تو مربوط می شود -
 . این شخص کيست و تو هم می دانی 



 .  شما مرا می ترسایند -

 :در حالی که می خندید گفت 

 .این زن که اینجا پرسه می زند تو را می ترساند .  نه من تو را نمی ترسانم -

 . تاثير کلماتش لحظه ای سکوت کرد برای ارزیابی 

 . به آسانی پذیرفتم که ترسيده ام 

. داشـتم   " کاتالينـا   " در حدود یک ماه پيش من برخورد وحشتناکی بـا یـک زن جـادوگر بـه نـام                    
دون خوان به من گفته بود کـه ایـن زن مـی             . برخوردی که می توانست موجب مرگ من باشد         

 تواند در مقابل حمالتش مقاومت کند و من می بایسـت بـه او         کوشد او را از بين ببرد و او نمی        
کمک کنم ولی پس از این مبارزه دون خوان اعتراف کرده بود که او هيچ خطری برای دون خوان                   
در بر نداشته و این صحنه سازی ها عمدا برای بدام انداختن من و مبارزه کردن من با او انجـام                     

 . ها شوخی نبوده بلکه قسمتی از تعليمات من بوده است البته این صحنه سازی . گرفته بود 

طریقه اقدامش بقـدری زننـده بـود کـه مـن خيلـی عصـبانی شـده بـودم و آن وقـت وقتـی مـن                            
خشمگين بودم دون خوان شروع به خواندن تصنيف های مکزیکی از خواننده های مد روز کـرده          

. لی به خندیـدن پرداختـه بـودم         بود و روش تقليدش بقدری مضحک بود که من باالخره مثل طف           
هرگـز فکـر نمـی کـردم ایـن          . آن وقت برای من همه تصنيف هائی که می دانست خوانده بـود              

 :در آن موقع به من گفته بود . همه ترانه بی معنی را حفظ باشد 

این . اگر به ما حقه نمی زدند هيچ وقت چيزی یاد نمی گرفتيم .  بگذار مطلبی را به تو بگویم     -
هنر یک راهنما این اسـت کـه        . اقی است که برای من افتاده و نظير آن برای همه می افتد              اتف

من . یک راهنما فقط می تواند راه را به ما نشان دهد و بعد حقه بزند                . ما را به ساحل برساند      
خـودت  . بخاطر بياور چگونه روحيـه شـکارچی را در تـو زنـده کـردم                . تا بحال به تو نيرنگ زده ام        

بـرای شـکارچی شـدن تـو        . تراف کردی که شکار باعث می شود گياهـان را فرامـوش کنـی               اع
حاضر بودی تقریبـا همـه کـار بکنـی ، کارهـائی کـه هرگـز حاضـر نبـودی بخـاطر گياهـان انجـام                           

 .حاال باید برای زنده مانده بيش از اینها زحمت بکشی . بدهی 

 . مرا نگاه کرد و قهقهه خنده را سر داد 

  : گفتم

 . ما انسان هائی منطقی هستيم .  این دیوانگی است -

 :پاسخ داد 

 .  تو منطقی هستی و من منطقی نيستم -

شما یکی از منطقی تـرین افـرادی هسـتيد    .  چرا مسلم است که شما هم منطقی هستيد       -
 . که من می شناسم 

 ؟حاال منظور چيست . من منطقی هستم . جر و بحث نکنيم !  خيلی خوب ، باشد -

شروع کردم به بحث کردن در این باره که چرا دو نفر آدم منطقی باید رفتاری بی معنی داشته                   
 :مثال چرا او می بایست آن زن جادوگر را عليه من برانگيخته باشد ؟ با خشونت گفت . باشند 



یعنی تو خيال می کنی که مطالب زیادی در باره این دنيـا             .  بسيار خوب ، تو منطقی هستی        -
دانی ، اما آیا این راست است ؟ آیا تو واقعا چيز زیادی از دنيا می دانی ؟ تـو فقـط شـاهد                        می  

تو هيچ چيـز از     . تجربه تو به آنچه مردم با تو کرده اند محدود می شود             . اعمال دیگران بوده ای     
 .این دنيای اسرار آميز و ناشناخته نمی دانی 

بـا ماشـين بـه یکـی از شـهر هـای کوچـک        . نم برخاست و به من اشاره کرد کـه او را دنبـال کـ          
ماشين را نزدیکی یک رستوران متوقف کردم ، پياده         . نزدیک که در خاک مکزیک واقع بود رفتيم         

او طـرف راسـت مـن راه        . از ایستگاه اتوبوسرانی و یک فروشگاه بـزرگ گذشـتيم           . براه افتادیم   
 درسـت پهلـوی مـن ،         رود ، ناگهان احساس کردم که کسی طرف چپ من راه می           . می رفت   

بـه  . اما قبل از آن که او را نگاه کنم دون خوان با حرکتی سریع و ناگهانی حواس مرا پـرت کـرد                       
این حرکت باعث شد کـه روی       . زمين خم شد گوئی می خواست چيزی را از روی زمين بردارد             

اشـين ام بـرد و حتـی    در این موقع زیر بغل مرا گرفت و چسبيد و همينطوری مرا تا م . او بيافتم   
مـدتی بـا کليـد هـایم ور رفـتم تـا ایـن کـه در           . برای باز کردن در ماشين هم بازویم را رها نکـرد            

دون خـوان مـرا آرام روی صـندليم نشـاند و بعـد رفـت و خـودش سـوار شـد و                        . ماشين باز شد    
 : گفت 

 .  آهسته حرکت کن و مقابل فروشگاه توقف کن -

محکــم . ایســتاده بــود " کاتالينــا . "  ســر بــه مــن اشــاره کــرد بــه محــض ایــن کــه ایســتادیم بــا
بـدقت او را    . آن زن چند قدم جلو آمد و با نگاهی معارضه جویانـه بـه مـا خيـره شـد                     . نشستم  

پوستی تيره و بدنی گوشتالو داشت کـه از نيـروی عضـالنی مسـلمی               . زیبا بود   . ورانداز کردم   
موهـای قيرگـونش را در دو    هایش برجسته و بـاال ،       چهره اش گرد بود و گونه       . حکایت می کرد    
حـداکثر سـی    . آنچه بيش از همه موجـب شـگفتی مـن شـد جـوانی او بـود                  . دسته بافته بود    

 . سال داشت 

 :دون خوان نجوا کرد 

 .  بگذار اگر دلش می خواهد جلوتر بياید -

هـيچ  .  هم دوختيم چشم در چشم. کاتالينا جلوتر آمد و در حدود سه متری ماشين توقف کرد       
ماننـد یـک دختـر      . لبخندی زدم و با دست بـه او اشـاره کـردم             . چيز خطرناکی در او نمی دیدم       

احسـاس  . کوچولوی خجالتی دستش را جلوی دهـانش گذاشـت و شـانه هـایش را تکـان داد                   
به طرف دون خوان پيچيدم تا از او چيزی بپرسم که بـا فریـاد               . خوشبختی بخصوصی می کردم     

 !نی مرا وحشتزده کرد ناگها

 ! بطرف این زن پشت نکن -

. باز هم نزدیکتـر شـده بـود و در فاصـله یـک متـر و نيمـی مـن بـود          . فورا بطرف آن زن برگشتم  
معذالک در ایـن لبخنـد چيـز        . لبخند می زد ، دندان هایش بزرگ سفيد و خيلی درخشان بودند             

چشـمان  . فقـط دهـانش مـی خندیـد         . ود  لبخندی اجباری ب  . دوستانه نبود   . غریبی نهفته بود    
 . سيه و سردش بدون مژه زدن مرا ثابت نگاه می کردند 

زن آرام  . خنـده اش مقطـع و مـوزون بـود           . دون خوان شروع به خندیدن کـرد        . تيره پشتم لرزید    
 . آرام عقب رفت و باالخره در جمعيت از نظر پنهان شد 

 : دون خوان گفت . براه افتادیم 



ر نباشی زندگيت را محدود کنی و نتوانی آنچه را باید فـرا بگيـری ایـن زن تـو را از بـين                         اگر قاد  -
او حریـف ارزنـده ایسـت کـه مـن           . خواهد برد ، مانند کسی که سوسکی را زیر پا له می کنـد               

 . برایت پيدا کرده ام 

کالغـی  اگـر  . بعد گفت که قبل از هر اقدامی در مـورد ایـن زن بایـد منتظـر یـک نشـانه باشـيم                    
ببينيم و یا صدای کالغی را بشنویم خواهيم دانست که می تـوانيم منتظـر شـویم و همچنـين                    

 . کجا باید برویم 

 : دور تا دور را با دقت برسی کرد و گفت 

 .  اینجا محل خوبی برای انتظار کشيدن نيست -

پـر کشـيدند و     ناگهـان دو کـالغ از درختچـه ای          . هوا کامال تاریک شده بود      . بطرف شرق رفتيم    
 . دون خوان گفت که تپه جای مناسبی برای ما خواهد بود . پشت تپه ای از نظر پنهان شدند 

در دایـره  . وقتی رسيدیم آن را دور زد و نقطه ای را در پای تپه بطرف جنوب شرقی انتخاب کرد                  
ای به قطر یک و نيم تا یک متر و هشتاد سانتی متـر همـه بـرگ هـای خشـک و شـاخه هـا و                            

می خواستم به او کمک کـنم ولـی بـا حرکـت صـریح دسـت مـرا                   . آشغال ها را جمع آوری کرد       
وقتـی کـارش بـه      . انگشتش را روی لب هایش گذاشت و مرا دعوت به سکوت کرد             . مانع شد   

 :پایان رسيد مرا به وسط دایره کشيد و گفت 

 آن وقت بـه رقصـيدن   . پشت تپه رو به جنوب بایست و هر کاری من می کنم تو هم تکرار کن             -
هفـت بـار آرام و سـه بـار سـریع            . با گام هائی حساب شده و مـوزون در جـا مـی زد               . پرداخت  

 . پایش را به زمين می کوبيد 

آهسـته  . پس از این که مدتی کوشيدم باالخره موفـق شـدم قـدم هـایم را بـا او سـازگار کـنم                        
 :پرسيدم 

  چرا این کار را می کنيم ؟-

 :آهسته پاسخ داد 

 تو مانند خرگوشی پایکوبی می کنی تا اینکه دیر یا زود زن ولگـرد بسـوی صـدا جلـب شـود و                   -
 . بياید ببيند چه خبر است 

وقتی پایم گرم شد و کامال آهنگ این پایکوبی را فرا گرفتم دون خوان متوقف شد ولی بـه مـن                     
ه در حـالی کـه      گـه گـا   . گفت که باید ادامه دهم و خـودش بـا دسـت وزن را یـادآوری مـی کـرد                     

 انگار می خواست همه صداهائی       سرش کمی بطرف راست خم بود دقيقا گوش فرا می داد ،           
ناگهان به مـن گفـت توقـف کـنم و خـودش در حالـت                . را که از طرف درختچه ها می آمد دریابد          

 . بخصوصی ایستاد ، مثل کسی که آماده است روی مهاجم ناشناس و ناپيدائی جست بزند 

کمی بعد دوباره مرا متوقف کرد و با چنـان تـوجهی   .  گفت که به پایکوبی ادامه دهم   بعد دوباره 
 . گوش فرا می داد که گوئی همه تارهای وجودش بحد افراط منقبض شده اند 

 :ناگهان پهلوی من پرید و در گوشم زمزمه کرد 

 .  شامگاه به لحظه بزرگترین اقتدار خود رسيده است -



رختچه ها ، تخته سنگ ها و تپه ها همه با هم تـوده ای عظـيم وسـياه                   د. به اطراف نگریستم    
بنظـر مـی   . آسمان رنگ آبی سياهی داشت و ابرها دیده نمـی شـدند    . را تشکيل داده بودند     

 . رسيد که تمامی دنيا توده متحد الشکلی از اشباح سياه نامشخص است 

صـدا  . ا پرنـده ای شـبانه بـود         شـاید گـرگ یـ     . از دور صدای فریاد غریب حيـوانی بگـوش رسـيد            
ارتعاش بدنش را   . بقدری ناگهانی بود که من توجهی به آن نکردم ولی دون خوان از جا جست                

 :نجوا کرد . احساس می کردم 

 . دوباره پایکوبی کن و مراقب باش ، او اینجاست .  شروع کن -

پایم گذاشـت و اشـاره      بطور وحشيانه ای شروع به پایکوبی کردم ولی دون خوان پایش را روی              
 : آهسته گفت . کرد که باید با آرامش و حفظ آهنگ مناسب پا بزنم 

 . وحشت نکن ، آرام باش و دست و پایت را گم نکن -

. در دومـين توقـف دوبـاره همـان فریـاد بگـوش رسـيد                . با دست وزن حرکت مرا تنظيم می کرد         
 . شاید پرنده ای بود که بر فراز تپه پرواز می کرد 

ه پایکوبی ادامه دادم و درست در لحظه ای که دون خـوان بـه مـن فرمـان ایسـت داد صـدائی                        ب
بخصوص از طرف چپ شنيدم ، صدائی که رد شدن حيوانی عظيم الجثه از ميان درختچه هـا و                   

فورا یاد خرس افتادم ولی متوجه شدم که در صحرا خرس پيـدا             . گياهان خشک ایجاد می کند      
مـی  . بـه مـن لبخنـد زد و مـرا بـه سـکوت دعـوت کـرد                  . خوان را گرفتم    بازوی دون   . نمی شود   

 . کوشيدم در سياهی شب چيزی ببينم ولی او اشاره کرد که بی فایده است 

بعـد آرام مـرا دور خـودم چرخانـد تـا وقتـی کـه                . چندین بار با انگشت به باالی سرم اشاره کرد          
بـه آن نقطـه     . حلـی روی تپـه اشـاره کـرد          بـا انگشـت بـه م      . روبروی توده سياه تپه قرار گرفتم       

فریـاد زدم و بـه زمـين        . چشم دوختم و ناگهان مانند کابوسی ، سایه ای سياه بطرف من پرید              
چند لحظه ای شبح سياه روی آبـی تاریـک آسـمان دیـده شـد و بـه پـرواز ادامـه داد و                         . افتادم  

بـا شـاخه هـا و       صـدای برخـورد جسـم سـنگين         . سپس در درختچه های پشت ما سقوط کرد         
 . سپس فریادی غریب بگوش رسيد 

دون خوان به من کمک کرد تا برخيزم و مرا در تاریکی بـه محلـی کـه صـبح آن روز تلـه هـایم را                           
از من خواست که با رعایت سکوت آنها را بردارم ، از هم باز کنم               . گذاشته بودم راهنمائی کرد     

 .  بازگشت به خانه اش نيز ساکت ماندیم در راه. و قطعاتشان را به اطراف پراکنده سازم 

 :چون از او توضيحاتی در باره اتفاقات چند ساعت اخير خواستم پاسخ داد 

  می خواهی چه چيز به تو بگویم ؟-

  چی بود ؟-

مهـم ایـن اسـت کـه چـه          . مغلطـه نکـن     " چی بود   " مطلب را با    .  تو خوب می دانی کی بود        -
 .کسی بود 

آنچـه مـن دیـده بـودم خيلـی شـبيه یـک        . انع کننده ای پيدا کرده بودم    من برای خودم توضيح ق    
بادبادک بود که کسـی از بـاالی تپـه رهـا کـرده بـود و شـخص دیگـری پـائين از پشـت مـا آن را                              

پـس شـبحی کـه حـدود پـانزده تـا بيسـت متـر از سـر مـا                     . کشيده بود و به زمين انداخته بـود         
 . گذشته بود همان بادبادک بود 



 :گفت .  توضيح من گوش کرد سپس آنقدر خندید که اشک از چشمانش سرازیر شد دقيقا به

 آیا یک زن نبود ؟. اصل مطلب را ببين .  آنقدر طفره نرو -

 می افتادم شبح تيره زنی را با دامنی بلنـد دیـدم کـه آرام بطـرف                   قبول کردم که وقتی داشتم    
 را کشيد زیـرا بسـرعت از فـراز سـر            من پرواز می کرد ولی بعد بنظرم رسيد که چيزی آن شبح           

من گذشت و در درختچه هـا افتـاد و ایـن تغييـر سـرعت موجـب شـد کـه فکـر کـنم شـاید یـک                            
 . بادبادک بوده است 

صبح روز بعد به تنهائی بـرای  . دون خوان نپذیرفت که بيش از این در باره این حادثه حرف بزنيم        
 که به دیدار دوستان سرخپوسـتم کـه در          انجام کاری سری بيرون رفت و من هم تصميم گرفتم         

 . آن ناحيه زندگی می کردند بروم 
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وقتی به دهکده رسيدم صاحب فروشگاه و کافه دهکده که مکزیکی بود به من خبر داد که یک                  
زار برگ" باکره گوادلوپ " گرامافون و بيست عدد صفحه کرایه کرده تا آن شب جشنی به افتخار              

پيغام داده بود که آن شب جشنی برپـا         " خوليو  " قبال به همه دهکده های اطراف توسط        . کند  
فروشنده دوره گردی بود که ماهی دو بار به دهکده های سرخپوسـتان        " خوليو  . " خواهد شد   

یاکی سری می زد تا وجه قسطی لباس های ارزان قيمتی را که به آنها می فروخـت دریافـت                    
 . کند 

گـرام را بـه مولـد بـرق مغـازه وصـل             . با گرامافون و صفحه ها از راه رسيد         " جوليو  "  از ظهر    بعد
پيچ صدا را تـا حـداکثر بـاز کـرد و بـه      . همه چيز را وارسی کرد که سر جای خودش باشد         . کرد  

آن وقت شـروع بـه انتخـاب        . صاحب کافه یادآوری کرد که بهيچ کدام از پيچ ها نباید دست بزند              
 : ها کرد و گفت صفحه 

 .  من می دانم که هر کدام از این صفحه ها چند تا خط دارد -

  :صاحب کافه گفت 

 . این را به دخترم بگو -

 . مسئول تو هستی نه دخترت -

 .  فرقی نمی کند بهر حال او وظيفه صفحه گذاشتن را بعهده خواهد گرفت -

واهد گذاشت چون بهر حـال صـاحب      جوليو اصرار کرد که فرقی نمی کند چه کسی صفحه را خ           
بحث باال گرفت ، جوليـو سـرخ        . کافه موظف است که قيمت صفحه های خراب شده را بپردازد            

شده بود و گه گاه بطرف سرخپوستان کـه جلـو مغـازه جمـع شـده بودنـد بـر مـی گشـت و بـا                            
 بگيرد باالخره تصميم گرفت که مبلغی ودیعه. شکلک و ادا خشم و غضب خود را بيان می کرد      

چـه چيـزی تفـاوت بـين یـک صـفحه خـراب شـده و یـک                   . و این پيشنهاد مجادله را تشدید کـرد         
صفحه سالم را نشان می داد ؟ جوليو گفت که برای هر صفحه ای که بشکند باید قيمـت یـک                     

 . صفحه نو پرداخت شود 

 . صاحب کافه عصبانی شد و سـيم گرامـافون را گرفـت کـه بيـرون بکشـد و جشـن را لغـو کنـد                   
بنظـر مـی رسـيد    . مشتری ها را شاهد گرفت که هر نوع کوششی کرده تا با جوليو کنار بياید           

 . که جشن پيش از آغاز دارد تمام می شود 



یاکی پير که من برای دیدن او به آنجا رفته بودم شروع به شـکایت و انتقـاد از اوضـاع                     " بالس  " 
بـه حـدی کـه آنهـا حتـی نمـی توانسـتند              تاسف باری کرد که گریبانگير سرخپوستان یاکی بود         

 . را برگزار کنند " باکره گوادلوپ " مهم ترین جشن مذهبی خود را یعنی روز 

می خواستم پا در ميانی کنم ولی بالس مـانع شـد و گفـت کـه اگـر مـن پـول ودیعـه را بـدهم                            
 :صاحب کافه خودش همه صفحه ها را خواهد شکست و افزود 

او هر چه پول داریـم از چنـگ مـا در مـی              . ذار ودیعه را خودش بدهد      بگ.  او از همه بدتر است       -
 آورد ، پس چرا خودش این همه پول را ندهد ؟

بعــد از مجادلــه ای طــوالنی کــه در آن همــه طــرف جوليــو را گرفتنــد صــاحب کافــه شــرایطی را  
 . پيشنهاد کرد که طرفين به توافق رسيدند 

 . ستن صفحه ها را به عهده گرفت او ودیعه ای پرداخت نکرد ولی مسئوليت شک

جوليو به طرف دورترین خانه های دهکده براه افتاد و در پی موتورش خطی از غبار به هوا بلنـد                    
بالس توضيح داد که جوليـو بـا شـتاب مـی رفـت تـا طلبـی را کـه داشـت پـيش از آمـدن                            . شد  

رج الکـل خواهنـد     مشتریانش به کافه وصول کند زیرا می دانست که آنهـا همـه ثروتشـان را خـ                 
 . کرد 

همـه  . در حالی که بالس صـحبت مـی کـرد گروهـی از سرخپوسـتان از درپشـتی وارد شـدند                      
این ها همه مشتری های جوليو بودند که پشت کافـه پنهـان شـده    . قهقهه خنده را سر دادند     

 . بودند و انتظار رفتن او را می کشيدند 

صـداهای گوشخراشـی    .  ای گذاشـت     دختر صاحب کافه صفحه   . جشن خيلی زود شروع شد      
 . بگوش رسيد و باالخره ترومپت ها و گيتارها شروع به نواختن کردند 

جشن عبارت بود از صفحه گذاشتن به صدای خيلـی بلنـد ، چهـار جـوان مکزیکـی بـا دو دختـر                        
یاکی هـا نمـی رقصـيدند ولـی بـا لـذتی             . صاحب کافه و سه دختر مکزیکی دیگر می رقصيدند          

ارزان قيمـت  " تکـيالی  " نگـاه کـردن و نوشـيدن    . ت رقصنده ها را زیـر نظـر داشـتند       آشکار حرکا 
 . موجب خوشوقتی و رضایت خاطرشان شده بود 

برای همه کسانی که می شناختم جداگانه سفارش مشروب دادم زیرا نمی خواستم کسـی               
عوتشـان  ميان آنها می چرخيدم چند کلمه ای صـحبت مـی کـردم و بـه مشـروب د                  . را برنجانم   
. همه چيز بخوبی گذشت تا این که متوجه شدند من خودم مشـروب نمـی خـورم                  . می کردم   

انگاه همه با هم دریافتند که من در آن جشن زیـادی بـودم ،   : این موضوع خلقشان را تنگ کرد       
 . دلخور بودند و زیر چشمی مرا نگاه می کردند  

ه شدند که من هنوز نرقصـيده ام و ایـن           مکزیکی ها که باندازه سرخپوستان مست بودند متوج       
یکــی از آنهــا بــا حــالتی . موضــوع بنظرشــان بــيش از مشــروب نخــوردن مــن تــوهين آميــز بــود   

دیگـری یـک ليـوان پـر از تکـيال بـرایم             . پرخاشجویانه بازویم را گرفت و مرا پهلـوی گرامـافون بـرد             
 . ک مرد هستم ریخت و گفت که باید آن را به یکباره سر بکشم و نشان بدهم که ی

سعی کردم وقت تلف کنم ، ابلهانه می خندیدم ، مثل ایـن کـه از رفتـار آنهـا خوشـم مـی آیـد                          
یکـی از جـوان هـا اسـم صـفحه ای را گفـت و                . گفتم ترجيح می دهم قبل از نوشـيدن برقصـم           

هـر چنـد کـه هـيچ        . دختری که صفحه می گذاشت روی صفحه ها بـه جسـتجوی آن پرداخـت                
 مشروب نخورده بود ولـی بنظـر مـی رسـيد کـه سـرش گـرم بـود چـون نمـی                        زنی در مالء عام   



جوان دیگری صفحه را از دستش کشيد ، عنوانش . توانست صفحه را درست در جایش بگذارد 
 :را نگاه کرد و گفت 

 . نيست " تویست "  این که -

 مــن هــم از فرصــت. دوبــاره دختــرک بــه جســتجوی صــفحه پرداخــت و همــه او را دوره کردنــد   
استفاده کردم و از در پشتی کافه بيرون رفتم و از آنجا پس از مسافت کوتاهی که روشـن بـود                     

 . وارد سياهی شب شدم 

خسته بودم ، وقت آن     . فکر می کردم چکار کنم      . سی متر آنطرف تر الی درختچه ها ایستادم         
اگـر  . گـردم   بود که به سراغ ماشينم که جلوی منـزل بـالس گذاشـته بـودم بـروم و بـه خانـه بر                      

مثـل اینکـه هنـوز در جسـتجوی         . آهسته رانندگی می کردم کسـی متوجـه رفتـنم نمـی شـد               
بلنـد  " تویست  " ناگهان صدای   . صفحه بودند چون فقط صدای خر خر بلندگو بگوش می رسيد            

 .خنده ام گرفت از فکر این که دنبال من می گردیدند تا مرا به رقص وادارند . شد 

بـه هـم شـب      . افرادی بودند که برای جشن مـی رفتنـد          . نزدیک شدند   اشباح سياهی به من     
 . آنها را شناختم و به ایشان گفتم که جشن واقعا عالی است . بخير گفتيم 

صـدای  . قبل از پيچ چاده دو نفـر دیگـر را دیـدم کـه هـر چنـد نمـی شـناختم سالمشـان کـردم                           
شـب سـياه و بـی سـتاره         . ه  موسيقی در جاده همانقدر بلند بگوش می رسيد که جلوی کافـ           
تنـد  . نزدیک منزل بالس بودم     . بود ولی درخشش چراغ های کافه راه را کمی روشن می کرد             

در این موقع متوجه توده سياهی شدم که در پيچ کنار جاده طرف چپ من نشسته بود                . کردم  
 بنظر می .فکر کردم که شاید کسی قبل از من جشن را ترک کرده است . یا چمباتمه زده بود 

تعجب کردم چون در آن جا اغلب افراد بـرای انجـام ایـن کـار                . رسيد که کنار جاده ادرار می کند        
 شاید مست بود ؟. الی درختچه ها می رفتند 

 عجيب و پرخاشگر     آن شخص با فریادی غير انسانی ،      . به پيچ جاده رسيدم و شب بخير گفتم         
بعـد  .  ای از تـرس بـر جـا ميخکـوب شـدم              موهای سرم سـيخ شـد و لحظـه        . به من پاسخ داد     

بـه  . یک زن بود    . نگاهی به عقب انداختم و دیدم که نيم خيز شده است              بسرعت راه افتادم ،     
آن زن مانند   . فرار را بر قرار ترجيح دادم       . کمی جلو آمد و سپس بطرف من پرید           جلو خم شد ،     

وقتـی بـه خانـه بـالس      .  مـی کـرد      پرنده ای که روی زمين راه برود جست می زد و مرا تعقيـب             
 . رسيدم راهم را سد کرد و تقریبا مرا لمس کرد 

بالس کـه بخانـه     . از گودال کوچکی که آب در آن بود پریدم و از در نيمه باز به درون خانه افتادم                   
 :فقط گفت . بازگشته بود هيچ توجهی به ماجرای من نکرد 

 .  دارند غریبه ها را دست بياندازند سرخپوست ها دوست.  خوب تو را مسخره کردند -

عصبانيت ناشی از این حادثه باعث شد که صبح روز بعد به جای اینکه طبق برنامه ام به لوس                   
 . آنجلس برگردم نزد دون خوان بروم 

پيش از آن که دهان باز کند مـاجرا را تعریـف کـردم و جملـه                 . عصر بود که به خانه اش برگشت        
شـاید مـن خيـاالتی شـده بـودم ولـی       . چهره اش درهـم رفـت   .  کردم بالس را هم برایش نقل   

  :باالخره گفت . واقعا بنظرم دلواپس می آمد 

بـه  . او از مبـارزه بـين جـادوگران هـيچ نمـی دانـد               .  به جمله ای که بالس گفت اهميتی نـده           -
محض اینکه این سایه را در طرف چپت دیدی می بایست متوجـه مـی شـدی کـه ایـن برخـورد                 

 . وضوعی جدی است م



  می بایست چه کار می کردم ؟ می ایستادم ؟-

  وقتی جنگجوئی با حریف روبرو می شود اگـر ایـن حریـف یـک انسـان عـادی نباشـد ،                     .  کامال   -
 . این تنها چيزی است که او را روئين تر می کند . جنگجو باید مقاومت کند 

  منظور شما چيست دون خوان ؟-

او تو را دنبال می کند با این اميد که یک لحظه     . و با حریف ارزنده ات بود        این سومين برخورد ت    -
 . این بار او موفق شده است . ضعف نشان بدهی 

ایـن یـک بـازی      . او را متهم کردم که مرا بيهوده در معرض خطر قرار مـی دهـد                . مضطرب شدم   
 . ظالمانه بود 

مانه بود ولی از زمـانی کـه انسـان شـروع             اگر این اتفاق برای یک آدم عادی روی می داد ظال           -
بعالوه برای بازی کردن با     . می کند مانند یک جنگجو زندگی کند دیگر یک انسان عادی نيست             

یک حریف ارزنـده    . تو یا دست انداختن تو و یا آزار تو نبود که من حریفی ارزنده برایت پيدا کردم                  
 کاتالينـا تـو ناچـار خـواهی بـود کـه از هـر چـه                  تحت نفوذ حریفی مانند   . می تواند تو را برانگيزد      

 . راه دیگری نداری . آموخته ای استفاده کنی 

 . اظهاراتش موجب هراس من شده بود . مدتی ساکت ماندیم 

 . از من خواست فریادی را که درست پس از شب بخير گفتن شنيده بودم تقليد کنم 

بنظر دون خـوان    .  وحشت انداخت    کوشش کردم و عاقبت جيغی غریب کشيدم که خودم را به          
 . تقليد من مضحک بود چون شروع به خندیدن کرد 

 . وقتی ساکت شد از من خواست که جزئيات این اتفاق را برایش تعریف کنم 

مقدار راهی را که دویده بودم ، فاصله من با آن زن در موقع برخورد ، فاصله ما هنگامی که من                     
ــودم و همچ  نــين محــل دقيقــی را کــه از آنجــا آن زن بــه جســت زدن   وارد خانــه بــالس شــده ب

 :بعد گفت . پرداخت 

 هيچ زن سرخپوست چاقی نمی تواند این طور جسـت بزنـد ، آنهـا حتـی نمـی تواننـد چنـين                        -
 . مسافتی را بدوند 

هر بار بيش از یک متر و بيست نمی توانستم بپرم در حاليکـه آن               . مرا وادار به جست زدن کرد       
 . من دیدم هر بار سه متر می جهيد زن بطوری که 

 : با لحنی که کمی مضطرب بود گفت 

او خواهد کوشيد که در لحظـه       .  یقينا تو اینطور نتيجه می گيری که باید مراقب خودت باشی             -
 . ای که مراقب نيستی و ضعيف هستی به شانه چپ تو دست بزند 

 : پرسيدم 

  چه باید بکنم ؟-

 . آنچه بعد از این اهميت دارد استراتژی زندگی توست ! ه کنی  فایده ندارد اینطور نال-



بـی اراده یادداشـت مـی       . نمی توانستم ذهـنم را روی مطـالبی کـه مـی گفـت متمرکـز کـنم                   
  پس از سکوتی طوالنی از من پرسيد که آیا پشت گوش ها و گردنم درد نمی کند ؟. کردم 

از این نقطه ها احساس درد مـی کـردم          گفت که اگر در یکی      . نه ، دردی احساس نمی کردم       
 :معنایش این بود که کاتالينا موفق شده که بدليل ناشی گری مرا زخمی کند و اضافه کرد 

نخسـت اینکـه تـو بـه جشـن          .  بعالوه همه کارهائی که تو دیشب کردی ناشيانه بوده اسـت             -
 . رد رفته بودی تا وقت بگذرانی ، انگار که وقتی برای از دست دادن وجود دا

 . این مطلب موجب تضعيف تو شده است 

  یعنی نباید به جشن و مجلسی بروم ؟-

تو هر جا می خواهی می توانی بروی ولی در صورتی که مسئوليت             .  نه منظورم این نيست      -
اگر از نظر استراتژی . یک جنگجو با استراتژی زندگی می کند . کامل این عمل را بعهده بگيری 

معنی این مطلب این است که او کـامال         . ين جشن یا مجلسی نخواهد رفت       الزم نباشد به چن   
 . برخودش حاکم است و قادر است همه اعمالی را که الزم بداند انجام دهد 

. بعـد چهـره اش را پوشـاند و خنـده ای مقطـع او را فـرا گرفـت          . به من خيره شد و لبخندی زد        
 :باالخره گفت 

یفت تـو را دنبـال مـی کنـد و بـرای اولـين بـار در زنـدگی نمـی                      حر.  در بد وضعی گير کرده ای        -
کـامال متفـاوت را     " عمـل   " این بار باید یک     . توانی به خودت اجازه بدهی که دیمی اقدام کنی          

" کاتالينـا  " اگـر از حمـالت   . مساله را از این زاویه نگـاه کـن     . استراتژیکی  " عمل  . " فرا بگيری   
  .خود را تغيير دهی " عمل " ز او تشکر کنی که تو را وادار کرده زنده بيرون آمدی باید روزی ا

  این وحشتناک است و اگر زنده نماندم چی ؟-

هنگامی که یک جنگجو مـی خواهـد   .  یک جنگجو هرگز خود را به چنين افکاری رها نمی کند           -
ده مـی   اسـتراتژیک اسـتفا   " عمـل   " در رابطه با همنوعانش یعنی انسـان هـا اقـدامی بکنـد از               

 . فقط عمل و اقدام وجود دارد . نه پيروزی وجود دارد و نه شکست " عمل " و در این . کند 

 . استراتژیک را برایم توضيح دهد " عمل " از او خواستم که 

مـثال در آن جشـن تـو یـک          . استراتژیک یعنی این که انسان در اختيار دیگران نباشد          " عمل   " -
دلقک بودن را برای رسيدن بـه هـدفی و بـه دليلـی روشـن انتخـاب       نه برای اینکه      دلقک بودی ،  
هـيچ تسـلطی بـر    .  تو دلقک بودی چون خودت را در اختيار دیگـران گذاشـتی             نه ،   کرده بودی ،  

 . اوضاع نداشتی و به همين دليل ناچار شدی فرار کنی 

  چه کار می بایست بکنم ؟-

تو بعد از این که خـودت را بـا آن           . می رفتی    به آنجا نروی یا اگر می رفتی با هدف مشخصی            -
مکزیکی ها درگير کردی ضعيف شدی و کاتالينا از این وضعيت استفاده کرد و در خـم جـاده بـه                     

جسم تو احساس کرده بود که آنجا چيزی غير عادی وجود داد معـذالک تـو                . انتظار تو نشست    
فـت روبـرو مـی شـوی هرگـز نبایـد            وقتـی بـا حری    . این واقعا وحشتناک بود     . به او سالم کردی     

این از آن هم بدتر اسـت و بـرای فـرار از او            بعد هم به او پشت کردی ،        . کلمه ای به زبان آوری      
یـک جـادوگر   . بنظر من او مهارت کـافی نـدارد   ! بدتر از این کاری نمی توانستی بکنی        ! دویدی  



تنها دفـاع تـو ایـن       . ود می کرد    واقعی در لحظه ای که برای فرار به او پشت می کردی تو را ناب              
 .بودکه بی حرکت می ایستادی و بعد به رقص می پرداختی 

  منظورتان چه رقصی است ؟-

است که اولين حرکت رقص است و یک جنگجو آن را به مرور در              " پایکوبی خرگوش   "  منظورم   -
زمـين فـرا    مدت زندگی خود تلطيف می کند و توسعه می دهد تا هنگام آخرین نبردش در روی                 

 . رسد 

از طرفـی   . لحظه ای کامال از آنچه می گفت فاصله گـرفتم و افکـار متفـاوتی از ذهـنم گذشـت                     
کاتالينا حقيقتا وجود داشـت و  . آنچه که در اولين برخورد من با کاتالينا روی داده بود واقعی بود        

 طرفـی هـيچ نمـی    از. نمی توانستم این تصور را که شاید او مرا تعقيب می کند ندیـده بگيـرم        
این بود که حدس می زدم شاید دون خوان بـه مـن حقـه               . دانستم که چرا مرا تعقيب می کند        

 . می زند واین ماجراهائی را که من قربانی آن بودم برایم ایجاد می کند 

دون خوان به آسمان نگریست و گفت که وقت کافی داریـم کـه بـرویم ایـن زن جـادوگر را تحـت           
من اطمينان داد که خطر مهمی ما را تهدید نمی کند چون ما فقط با ماشين از به . نظر بگيریم 

 : جلوی خانه اش عبور خواهيم کرد و افزود 

 تو باید از ظاهر او تشخيص بدهی و مطمئن شوی که او بوده یا نه ، هيچ تردیدی نباید برایت                     -
 . باقی بماند 

در . نها را با دستمالی خشک کـنم        کف دست هایم از عرق خيس شد بطوری که ناچار شدم آ           
ماشين نشستم ، دون خوان مرا به طرف جـاده اصـلی و از آنجـا بـه جـاده ای خـاکی و خيلـی                          

وسط خيابان رانندگی می کردم چون چرخ کاميون ها و تراکتور ها بـه مـرور             . وسيع هدایت کرد    
از طرف راست بگذرم در مسيرخود دو فرورفتگی ممتد بوجود آورده بودند و من نه می توانستم    

آهسته پيش رفتيم و ابری از گـرد و خـاک           . و نه از طرف چپ چون زیر ماشينم خيلی کوتاه بود            
نوک سنگ های جاده کـه بـر اثـر بـاران بـا خـاک مخلـوط شـده و                     . پشت ماشين بلند می شد      

 . محکم به زمين چسبيده بود با زیر ماشين برخورد کرده و صدای گوشخراشی توليد می کرد 

چهار سرخپوست که آنجا نشسته بودند با حرکت . آهسته کردم ، به یک پل نزدیک می شدم   
وقتـی از پـل گذشـتم جـاده         . مطمئن نبودم که آنها را می شناسـم         . دست به ما سالم دادند      

دون خوان خانـه سـفيدی را کـه پـرچين بلنـدی از خيـزران داشـت نشـان داد و                      . پيچ می خورد    
  :گفت 

منتظر می شویم ببينيم آیـا      . دور بزن و ماشين را وسط جاده نگه دار          .  زن است     این خانه آن   -
ده دقيقـه گذشـت ، بنظـر مـن خيلـی       . کنجکاو خواهـد شـد و چهـره اش را نشـان خواهـد داد                

ناگهـان از جـا     . دون خوان ساکت و بی حرکت چشم بـه خانـه آن زن دوختـه بـود                  . طوالنی بود   
  :پرید و گفت 

 ! آمد -

خانه تاریک بـود و سـياهی       . اه زنی را در چهارچوب خانه دیدم که به ما نگاه می کرد              شبح سي 
 . شبح او بيشتر بچشم می خورد 

لحظه ای او را نگاه کردیم ، بعـد         . چند دقيقه بعد زن از تاریکی بيرون آمد تا از نزدیک ما را ببيند               
 قسـم بخـورم کـه همـان زنـی           حاضـر بـودم   . زبانم بند آمـده بـود       . دون خوان دستور حرکت داد      

 . است که شب پيش در کنار جاده جست زنان راه آمده بود 



  :  نيم ساعت بعد وقتی به جاده اصلی رسيدیم دون خوان شروع به صحبت کرد

  نظرت چيست ؟ آیا ظاهر او را باز شناختی ؟-

موجـب  پاسخ مثبـت مـن تعهـدی را    . تردید داشتم چه پاسخی بدهم و مدت مدیدی فکر کردم  
 : می شد که از آن وحشت داشتم و با دقت کلماتم را انتخاب کردم و گفتم 

 .  دیشب بقدری تاریک بود که نمی توانم مطمئن باشم -

 : آهسته دستی به سرم زد و گفت . خندید 

  خودش بود ، نه ؟-

  :به من فرصت نداد پاسخ بدهم ، انگشتش را روی لب هایش گذاشت و در گوشم گفت 

 زدن بيهوده است و برای جان سالم به در بردن از حمالت کاتالينا باید از همـه آنچـه کـه                  حرف -
 .فرا گرفته ای استفاده کنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هجدهمبخش 

 حلقه اقتدار جادوگر

  

.  نزد دون خوان رفتم ، این آخرین مالقات من بعنوان شـاگرد جـادوگر بـود           1971در ماه مه سال     
 طی ده سال گذشته بنزدش رفته بودم هـدفم در درجـه اول   این بار هم من مثل دفعاتی که در     

 . لذت بردن از مصاحبت او بود 

شش ماه قبل هم که به منزل دون خوان رفته بودم گنارو را آنجا              . دوست او دون گنارو آنجا بود       
دیده بودم و فکر کردم که شاید در این مدت دون خوان را ترک نکرده است امادون گنارو بـه مـن       

را بسـيار دوسـت   ) منظور شمال آمریکای جنوبی اسـت  (  داد که چون صحرای شمالی       توضيح
بعـد هـر دو   . می دارد به اینجا بازگشـته و درسـت بـه موقـع رسـيده تـا بتوانـد مـرا هـم بببينـد               

  :دون گنارو تاکيد کرد . گوئی رازی را از من پنهان می کردند  خندیدند ، 

 .  من فقط بخاطر تو آمده ام -

  :خوان تاکيد کرد دون 

 .  راست است -

به دون گنارو یادآوری کردم که طی مالقات گذشته من کوشش ها و کمک های او بـرای اینکـه    
در واقـع مـی     . نماید اثرات وحشتناکی روی من گذاشته بود        " متوقف کردن دنيا    " مرا موفق به    

خنده شدیدی او   . خواستم به طریقی دوستانه به او بفهمانم که موجب وحشت من می شد              
را فرا گرفت بطوری که مثل بچه های کوچک از جا می پرید و پاهـایش را بـه همـه طـرف تکـان                      

 :پرسيدم . دون خوان هم می خندید و از نگاه کردن به من طفره می رفت . می داد 

 اینطور نيست ؟ .  دون گنارو این بار اميدوارم که نخواهيد به من کمک کنيد -

بـه شـکم دراز کشـيد و حرکـات یـک            . دون گنارو روی زمين می غلطيد       . ندیدند  دوباره هر دو خ   
جسمم بنوعی احساس می کرد که انجام . فهميدم که از دست رفته ام       . شناگر را تقليد کرد     

آمـادگی  . کار نزدیک است ولی هنوز نمی دانستم که این عاقبت و انجام چه می تواند باشـد                  
وقایع باضافه تجربيات گذشته ام با دون گنـارو موجـب شـدند             شخصی من در فاجعه آميز کردن       

 . به این نتيجه برسم که انجام شاید پایان زندگی من باشد 

کوشـش هـای او بقـدری       . پـيش رانـده بـود         "متوقف کردن دنيا    " دفعه قبل دون گنارو مرا تا مرز        
. ا تـرک کـنم      عجيب و مستقيم بودنـد کـه دون خـوان خـودش بـه مـن توصـيه کـرده بـود آنجـا ر                        

تظاهرات اقتدار توسط دون گنارو بقدری خارق العـاده و حيـرت انگيـز بودنـد کـه مـرا وادار کردنـد                       
وقتی بـه لـوس آنجلـس بازگشـتم همـه یادداشـت             . نقش و جایگاه خود را مجددا ارزیابی کنم         

ــدم و آنگــاه بطــور اســرار آميــزی      ــاره خوان ــودم دوب هــائی را کــه در اوائــل شــاگردی برداشــته ب
حساسی کامال تازه در من راه یافت ولی فقـط هنگـامی کـه دیـدم دون گنـارو دارد روی زمـين                       ا

این عمل روی زمين شنا کـردن کـامال         . شنا می کند به این احساس تازه واقعا خود آگاه شدم            
در توافق با سایر کارهای عجيب و غافلگير کننده ای بود که او قبال جلـوی چشـمان مـن انجـام                   

آن قـدر مـی خندیـد کـه         ! ر حالی که رویش به زمين بود شروع به شنا کردن نمـود              د. داده بود   
کم کم حرکاتش آرام شد ، حرکات پاها و دسـت هـا بـا هـم هماهنـگ                   . بدنش تکان می خورد     

انگـار روی تختـه ای کـه بـر گلولـه هـای              . شدند و دون گنارو شروع کرد بـه لغزیـدن روی زمـين              



د بار تغيير مسير داد و شنا کنان دور مـن و سـپس دور دون                چن. کوچکی می لغزید قرار داشت      
 . خوان چرخيد و به این شکل تمام محوطه جلوی خانه را شنا کنان پيمود 

دون گنارو بارها از این دلقک بازی ها کرده بود و هر بار دون خوان به من اطمينـان داده بـود کـه                        
مـی شـد اصـرار مـن در توجيـه             "دیـدن    " بسيار نزدیک شده ام و آنچـه کـه مـانع از           " دیدن  " به  

معذالک این بار من هيچ تالشی برای فهميدن یا توجيه کردن کـردار             . منطقی همه چيز ها بود      
نمی توانستم حيرت زده نباشم ، او روی سـينه و           . فقط او را نگاه می کردم       . دون گنارو نکردم    

مـوجی از  . شـد  در حـالی کـه نگـاهش مـی کـردم چشـم هـایش چـپ                  . شکمش مـی لغزیـد      
اطمينان داشتم که اگر در جستجوی توجيـه آنچـه مـی دیـدم نباشـم      . دلواپسی مرا فرا گرفت    

ایـن احسـاس    . این امر موجب اضـطراب عميقـی در مـن شـد             . خواهم شد   " دیدن  " موفق به   
پيش از موقع آنچنان مرا عصبی کرد که دوباره بـه موضـوع سـابق خـودم یعنـی کوشـش بـرای                       

 . ازگشتم توجيه منطقی ب

بی شک دون خوان مراقب من بود چون دستی به شانه ام زد ، بی اراده بسوی او برگشـتم و     
وقتی دوباره برگشتم دیدم که کنـار مـن ایسـتاده           . لحظه ای چشمانم ار دون گنارو منفک شد         

سينه اش تقریبا با شانه من تماس داشت و سرش را کمـی بـه یـک طـرف خـم کـرده                       . است  
 مدتی به او نگـاه کـردم و سـپس ناگهـان بـه       افلگيری من خيلی دیر ظاهر شد ،   واکنش غ . بود  

. حالت تصنعی تعجبش بقدری مضحک بود که خنده ای عصبی به من دست داد               . عقب پریدم   
بدنم از تکان های شدید عصبی      . کامال متوجه بودم که چيزی غير عادی در خنده ام وجود دارد             

دون گنـارو دسـتش را درسـت روی معـده ام            . زه در مـی آمـد       که از معده ام آغاز مـی شـد بلـر          
  :گذاشت و تشنج هایش قطع شدند ، بعد با حالت بيزاری دروغی گفت 

 ! این کارلوس کوچولو هميشه بطرز افراطی مبالغه می کند -

 : بعد در حالی که صدا و حرکات دون خوان را تقليد می کرد گفت 

 اینطور نمی خندد ؟ مگر نمی دانی که یک جنگجو هرگز -

 .تقليدش بقدری عالی بود که خنده من شدت گرفت 

نزدیــک ظهــر بازگشــتند و جلــوی خانــه  . آن وقــت آنهــا مــرا بمــدت دو ســاعت تنهــا گذاشــتند   
هيچ حرفی نمی زدند ، بنظر می آمد که خسته ، خالی از هر اندیشه و خواب آلود                 . نشستند  

 که در عين حال توام با رهائی و راحتـی جسـم             مدت زیادی این بی حرکتی مطلق را      . هستند  
دهان دون خوان کمی باز بود ، گوئی واقعا در خواب بود ولی دست هـایش را                 . بود حفظ کردند    

 . روی ران هایش گذاشته بود و انگشت های شستش را با حرکتی منظم تکان می داد 

. بخـواب رفـتم     . اد  مضطرب بودم ، تغيير جا دادم و احساس آرامـش مطلـوبی بـه مـن دسـت د                  
 . دو نفری چشم به من دوخته بودند . چشم هایم را گشودم . خنده دون خوان مرا بيدار کرد 

  :دون خوان در حالی که می خندید گفت 

 .  تو اگر حرف نزنی بخواب می روی -

 :گفتم 

 .  گمان می کنم که هيمنطور باشد -

 : دون گنارو گفت 



 . غذا می خوری  تو اگر حرف نزنی حتما داری -

فکر کردم که باز هم دلقک بازی در می         . بعد به پشت دراز کشيد و پاهایش را در هوا تکان داد             
 . آورد ولی او خيلی زود بلند شد و دوباره چهار زانو نشست 

  :دون خوان گفت 

مـن آن را یـک سـانتی متـر          .  مطلبی هست که گمان مـی کـنم از آن اطـالع داشـته باشـی                  -
هر یک از ما خواه جنگجو باشد و خواه نباشد یک سانتی متر مکعب              .  می نامم    مکعب شانس 

تفاوت یک فرد عادی و یک جنگجو در        . شانس دارد که گه گاه جلوی چشمش ظاهر می شود           
آگاهانـه انتظـار مـی        این است که یک جنگجو متوجه آن می شود و می کوشـد آمـاده باشـد ،                   

تقال الزم برخوردار باشـد ، یعنـی قـادر باشـد هنگـامی کـه                کشد تا بتواند به موقع از سرعت ان       
شانس به او رو می کند آن را بچنگ آورد و برای این کـار جـرات و شـجاعت کـافی هـم داشـته          

  بخت ، اقتدار شخصی یا هر اسمی که مـی خـواهی بـر آن بگـذاری ،           اقبال ،     شانس ،   . باشد  
 می شود و ما را به چيدن خـود دعـوت   مثل گلی است که جلوی ما ظاهر. مساله ویژه ایست   

در این موقع اکثر آدم ها یا خيلی گرفتار و مشغول هستند یا خيلی احمـق و تنبـل و                    . می کند   
یـک جنگجـو بـرعکس ،       . متوجه نمی شوند که این بخت آنهاست که بسراغشان آمـده اسـت              
 .  بخت دارد همواره هوشيار و آماده است و انگيزه و ابتکار الزم را نيز برای گرفتن

 : دون گنارو بی مقدمه از من پرسيد 

  آیا زندگی تو با خود آگاهی همراه است ؟-

  :با اطمينان گفتم 

 .  بله ، اینطور فکر می کنم -

 : دون خوان با ناباوری پرسيد 

  فکر می کنی بتوانی اقبال خود را بچنگ آوری ؟-

 . دهم  فکر می کنم این کاریست که در هر لحظه انجام می -

 : دون خوان گفت 

 .  بگمان من تو فقط نسبت به آن چه خوب می شناسی خودآگاهی -

  :بدون تردید و صادقانه پاسخ دادم 

 شاید من اشـتباه مـی کـنم ولـی فکـر مـی کـنم کـه در حـال حاضـر خيلـی بـيش از گذشـته                 -
 . خودآگاه هستم 

  :نگار با خودش حرف می زد گفت دون گنارو سرش را بعالمت تائيد تکان داد و با حالتی که ا

 . او واقعا هوشيار است .  بله کارلوس واقعا خودآگاه است -

فکر کردم مطالبی که در باره نحوه زندگی کردنم گفتم          . بنظرم رسيد که مرا مسخره می کنند        
 :گفتم . آنها را ناراحت کرده است 



 .  ولی من الف نمی زنم ، این حقيقت دارد -

بــه دفتــر . وهــایش را بصــورت دو کمــان درآورد و پــره هــای بينــی اش را بــاز کــرد   دون گنــارو ابر
 : دون خوان به دون گنارو گفت . یادداشت من چشم دوخت و ادای نوشتن مرا در آورد 

 .  من معتقدم که رفتار کارلوس از هميشه بهتر است -

  :دون گنارو با لحن خشکی گفت 

 . شد  شاید رفتارش زیادی خودآگاهانه با-

  :دون خوان تائيد کرد 

 .  شاید همينطور باشد -

 .  برای همين ساکت ماندم  نمی دانستم چه بگویم ،

 : دون خوان خيلی عادی پرسيد 

  روزی که موتور ماشينت را متوقف کردم بخاطر داری ؟-

ی او به ماجرائی اشاره مـ . سوالش مرا غافلگير کرد چون هيچ ارتباطی به گفتگوی ما نداشت         
کرد که طی آن من موفق به روشن کـردن ماشـينم نشـده بـودم بـه ایـن دليـل کـه دون خـوان                           

گفـتم کـه    . اینطور اراده کرده بود و تا زمانی که او نخواست نتوانستم ماشـينم را روشـن کـنم                   
  :دون خوان خيلی ساده گفت . چنين وقایعی بدشواری فراموش می شود 

 اینطور نيست گنارو ؟. نبود هيچ چيز مهمی .  اینکه چيزی نبود -

 :دون گنارو با لحن بی تفاوتی گفت 

 :گفتم .  بله درست است -

 . کاری که شما آن روز انجام دادید برای من کامال غير قابل درک بود !  یعنی چه -

 :دون گنارو گفت 

 .  خوب این چيزی را ثابت نمی کند و هر دو زدند زیر خنده -

  :م زد و گفتدون خوان دستی به شانه ا

 گنارو می تواند کارهای خيلی مهم تر از متوقف کردن ماشين را انجـام دهـد ، اینطـور نيسـت              -
 گنارو ؟

  :دون گنارو در حالی که مثل بچه ها لبهایش را غنچه می کرد گفت 

 .  درست است -

  :در حالی که می کوشيدم آرامش خود را حفظ کنم پرسيدم 



  . چه کاری می تواند بکند -

 :دون خوان با صدای بلند گفت 

 اینطور نيست گنارو ؟.  گنارو می تواند ماشين تو را تمام و کمال از ميان بردارد -

 : دون گنارو با بلندترین صدای بشری ای که تا آن موقع شنيده بودم فریاد زد 

 !!درست است 

  :پرسيدم . چند تشنج عصبی بدنم را تکان داد . از جا پریدم 

  او می تواند ماشين مرا از ميان بردارد ؟  شما چيست ؟  منظور-

 : دون خوان پرسيد 

  منظور من چه بود گنارو ؟-

  :دون گنارو با لحنی جدی و قانع کننده گفت 

 . موتور را روشن کنم و دور شوم   منظورت این بود که می توانم بروم توی ماشين بنشينم ، -

 : دون خوان بشوخی اصرار کرد 

 . ارو ماشين را بردار  گن-

دون گنارو اخمهایش را در هم کشيد ، نگاه استفهام آميـز و شـيطنت بـاری بـه مـن انـداخت و                        
 : گفت 

 !  برداشتم -

  :دون خوان گفت 

 . بسيار خوب برویم سراغ ماشين -

  :دون گنارو تکرار کرد 

 .  بله برویم ماشين را ببينيم -

دد ماندم ولی دون خوان بـه مـن اشـاره کـرد کـه آنهـا را                  لحظه ای مر  . آهسته از جا برخاستند     
دون خـوان طـرف راسـت و        . از سر باالئی کمی که مقابل خانه بود بـاال رفتـيم             . همراهی کنم   

دون گنارو طرف چپ راه می رفت و هر دو بفاصله دو متر جلوتر از من گام بر مـی داشـتند و در                        
 :  کرد دون گنارو تکرار. تمام مدت آنها را می دیدم 

 .  برویم ماشين را ببينيم -

دون گنـارو  .  انگار نخی نامرئی را می ریسد         دون خوان شروع کرد به تکان دادن دست هایش ،         
  :هم در حالی که همان کار را می کرد مکررا می گفت 



 .  برویم ماشين را ببينيم -

 معمـول بـود و دسـت        قـدم هایشـان بلنـدتر از      . طوری راه می رفتتند که انگار جست می زدند          
گوئی به اشيائی نامرئی که سر راهشـان قـرار داشـت دسـت مـی                . هایشان تکان می خورد     

زدند یا آنها را جابجا می کردند ، هيچ وقت دون خوان را درحال انجام چنين دلقـک بـازی هـائی                      
وقتی باالی برجستگی زمـين رسـيدیم نگـاهی      . احساس سرگشتگی می کردم     . ندیده بودم   

صبح آن روز اتومبيلم را حدود پـانزده متـر آنطـرف تـر پـائين برجسـتگی پـارک                    . ين انداختم   به پائ 
بـا سـرعت پـائين رفـتم ولـی          . معـده ام منقـبض شـد        !! کرده بودم ولی حـاال اثـری از آن نبـود            

نيم ساعت قبل   . کامال حيران بودم    . سرگشتگی من به حداکثر رسيده بود       . ماشينم را ندیدم    
ر یادداشت دیگری از داخل ماشين بردارم و چون داخل آن خيلی گـرم شـده بـود                  آمده بودم دفت  

بفکرم رسيد که پنجره ها را باز کنم ولی از ایـن کـار صـرفنظر کـردم چـون ترسـيدم پشـه هـا و                           
همـه  . حشرات موذی دیگر داخل ماشين بشوند و باالخره طبق عادت همه درها را قفل کـردم                 

نمـی توانسـتم   .  منتهـی اليـه منطقـه بـی درخـت پـيش رفـتم            جا اتومبيلم را جستجو کردم تـا      
دون خوان و دون گنارو به من پيوسـتند و در کنـار مـن و                . بپذیرم که اتومبيلم ناپدید شده است       

مدتی واقعا گيج بودم ، بعـد احسـاس تغييـر بـه             . به تقليد از من همه اطراف را جستجو کردند          
شروع کردند به چرخيـدن دور مـن ، در حـالی کـه              آنها متوجه حال من شدند و       . من دست داد    

دون خوان با لحن تمسخر     . دست هایشان را مثل کسی که خمير باز می کند تکان می دادند              
  :آميزی پرسيد 

  گنارو بعقيده تو چه بر سر اتومبيل آمده است ؟-

 :دون گنارو در حالی که شروع کرد به تقليد از شخصی که رانندگی می کند گفت 

 .  آن را بجای دیگری بردم  من-

اول زانوهایش را خم کرد ، درست مثل اینکه نشسته باشد و چند لحظه با تکيه بر عضالت ران       
سپس وزنـش را روی پـای راسـتش منتقـل کـرد و پـای چـپ را                   . هایش در این وضع باقی ماند       

ی موتـور را  مانند اینکه روی کالچ باشد دراز کرد و ماشـين را روشـن کـرد و بـا لـب هـایش صـدا            
تقليد کرد و سپس از همه جالب تر مثل کسی که در دست اندازی بيافتد به هوا پرید و مدتی                    

پـانتوميم شـگفت    . مانند راننده ناشی که به فرمان می چسبد از همه طرف تکـان مـی خـورد                  
مـن هـم مـی خواسـتم در شـادی آنهـا             . دون خوان از خنده نفسش بند آمده بود         . انگيزی بود   

. معـذب بـودم ، خـودم را در خطـر مـی دیـدم                . نم ولی احساس راحتـی نمـی کـردم          شرکت ک 
احسـاس مـی کـردم کـه از درون مـی            . اضطرابی که کامال برایم تازگی داشت مـرا فـرا گرفـت             

با نوک کفش شروع به پرتاب سـنگ ریـزه هـا کـردم و خشـم غيـر قابـل پـيش بينـی و                          . سوزم  
. شم بيرونی بود و ناگهـان مـرا در بـر گرفتـه بـود                گوئی این خ  . ناخودآگاهی بر من مسلط شد      

درسـت همـان طـور کـه آمـده      . احساس رنجشی که می کردم بطور اسرار آميزی از بين رفـت   
جـرات نمـی کـردم بـه         . نفس عميقی کشيدم و احساس کردم حالم خيلی بهتـر اسـت             . بود  

 طرفـی هـم نمـی    از ایـن کـه خشـمگين شـده بـودم شـرمگين بـودم و از       . دون خوان نگاه کنم     
دون گنــارو . بســوی مــن آمــد و دســتی بــه پشــت ام زد  . توانســتم جلــوی خنــده ام را بگيــرم 

  :دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت 

بعد می توانی یک سنگ بـرداری و        . مشتی به دماغت بزن تا خون بياید        . راحت باش   !  خوب   -
اگـر کـافی نبـود مـی تـوانی بـا همـان              و  ! حالت را جـا مـی آورد        . با آن دندان هایت را بشکنی       

 . سنگ تخم هایت را هم له کنی 

اعتراف کردم که از رفتار ناشی از ضعف خودم شـرمنده           . دون خوان از خنده به خود می پيچيد         
 :دون خوان گفت . هستم و نمی دانم چه عاملی باعث این رفتار من شده است 



ادعـا مـی کنـی نمـی دانـی وایـن ادعـای            تو کامال واقفی که چه اتفـاقی افتـاده اسـت ولـی               -
 . توست که موجب خشمت شده است 

 . چند بار دست به پشتم زد . دون گنارو توجهی غيرعادی بمن ابراز می کرد 

 : دون خوان گفت 

 .  این اتفاقی است که برای همه ما می افتد -

 : دون گنارو در حالی که صدای مرا تقليد می کرد گفت 

 شما چيست ؟  دون خوان منظور -

  :دون خوان حرف های بی سر و تهی از این قبيل به او تحویل داد 

وقتی دنيا وارونه است ما سرجایمان هستيم و وقتی دنيا سرجاست مـا وارونـه هسـتيم و                 " -
 ... "همينطور وقتی که هم ما و هم دنيا سر جایمان هستيم فکر ميکنيم که وارونه هستيم 

. اد در حالی که دون گنارو تقليد یادداشـت برداشـتن مـرا مـی کـرد            مدتی به حرف زدن ادامه د     
 سوراخ های بينی اش را باز کرده بود و چشـمانش را کـامال بـه                  روی دفتر نامرئی می نوشت ،     

معلوم بود که کوشش مرا برای نوشتن بدون نگاه کردن به دفترم دقيقـا              . دون خوان دوخته بود     
خواستم جریان عادی مکالمه قطـع شـود ایـن کـار را مـی               من چون نمی    . زیر نظر گرفته است     

ناگهـان خـودم را کـامال       . تقليد او نشان می داد که هنرپيشه کمدی درجه یکـی اسـت              . کردم  
مدتی خـود را بـه خنـده        . خنده های آنها مرا تسکين می داد        . راحت و خشنود احساس کردم      

باره ذهنم دچار احساس پریشانی ،      ای که از اعماق وجودم بر می خواست رها کردم ، بعد دو            
فکر کردم که آنچه اتفاق افتاده بود محال بود و از دید منطقی ای کـه مـن        . تغيير و نگرانی شد     

معموال دنيای اطرافم را با آن می سنجيدم غير ممکن می نمود و مانند هـر بـار کـه دون خـوان                       
م آمد که شاید صحنه سازی کرده و مرا   مرا در برابر پدیده ای غير قابل توجيه قرار داده بود بفکر           

همان افکار هميشگی دائما و بطور غير ارادی در لحظات تنش و اضطراب به              . فریب داده است    
فکر کردم که برای از جا بلند کردن و بردن ماشين به محلـی دور دون                . ذهنم هجوم می آوردند     

ن بودم کـه درهـا را قفـل کـرده ام و             خوان و دون گنارو به چند نفر همراه نياز داشته اند ، مطمئ            
کسی نمی توانسته سـوار آن شـود و بـرود ، بعـالوه فرمـان آن را نيـز قفـل کـرده بـودم و ترمـز                            
دستی را هم کشيده بودم و برای انتقال آن چاره ای جز از جا بلند کردنش نبـود و دون خـوان و     

فقـط یـک راه حـل وجـود         . دا کننـد    دون گنارو نمی توانستند تعداد الزم افراد برای ایـن کـار را پيـ              
داشته و آن اینکه کسی یکی از شيشه های اتومبيل را بشکند و موتـور را بـه هـر وسـيله ای                       

ولی چنين کاری مستلزم شناخت ویژه ای از        . شده روشن کند و ماشين را از آن جا دور نماید            
مانـد و آن اینکـه مـرا    مکانيک ماشين بود که آنها نداشتند ، پس فقط یک گزینه دیگر باقی مـی       

حرکات عجيبی که در مسير و سپس دور و بر من انجام داده بودند بی . هيپنوتيزم کرده باشند    
اگـر مـرا هيپنـوتيزم کـرده     . سابقه و مشکوک بود و مرا در گردابی از توجيهات منطقی فـرو بـرد        

 دانسـتم در   بـا تجربـه ای کـه داشـتم مـی           بودند پس به خودآگاهی من لطمه وارد شده بود و         
در همه حاالت واقعيت غير متعارف که   . چنين حالتی شخص مفهوم زمان را از دست می دهد           

به ایـن   . در مدت شاگردی دون خوان تجربه کرده بودم هرگز نظم و ترتيب زمانی وجود نداشت                
 نتيجه رسيدم که باید بطور مدام در حالت هوشياری باشم تا اگر لحظه ای درک توالی وقایع را                 

مـثال در چنـين حـاالتی اگـر شـخص دارد            . از دست دادم متوجه شـوم کـه هيپنـوتيزم شـده ام              
کوهی را نگاه می کند لحظه بعد مـی بينـد کـه در حـال نگـاه کـردن بـه دره ای درسـت پشـت                    

پس در صـورتی    . سرش است بدون اینکه بخاطر بياورد که دور زده یا سرش را برگردانده است               
 می افتاد می توانستم مسـاله ناپدیـد شـدن اتوميبـل را فقـط ناشـی از          که اتفاقی از این قبيل    



از . تصميم گرفتم که بدقت همه جزئيات را زیـر نظـر بگيـرم و بخـاطر بسـپارم                   . هيپنوتيزم بدانم   
 : آنها پرسيدم 

  ماشين کجاست ؟-

 : دون خوان با لحن کامال جدی گفت 

  گنارو ماشين کجاست ؟-

 ، همـه سـنگ هـای          رو کردن سنگ های روی زمين و با هيجان تمام          گنارو شروع کرد به زیر و     
یکـی یکـی    ! منطقه ای را که ماشين من آنجا پارک شده بود زیر و رو کرد تـا شـاید آن را بيابـد                       

سنگ ها را بر می داشت و گاه با خشمی تصنعی یکی از آنهـا را بـا غـيظ بطـرف درختچـه هـا                 
 شعف دون خوان شده بود که مـی خندیـد و مـرا              این جستجو باعث سرگرمی و    . پرت می کرد    

 . بکلی فراموش کرده بود 

دون گنارو با حالت نااميدی سنگی را دور انداخته بود که به یک تختـه سـنگ بـزرگ رسـيد ، در                       
کوشيد آن را برگرداند ولـی      . واقع تنها سنگ بزرگی که در محل پارک ماشين من وجود داشت             

آنقـدر کوشـش کـرد کـه عـرق از      . الوه در خاک فرو رفته بود تخته سنگ خيلی سنگين بود و بع   
 . باالخره به زمين نشست و دون خوان را بکمک خواست . سر و صورتش چکيدن گرفت 

  :دون خوان لبخند زنان بطرف من برگشت و گفت 

 .  برویم به گنارو کمک کنيم -

  چکار دارد می کند ؟-

 ! دنبال ماشين تو می گردد -

 را زیر سنگ ها پيدا کنيد ؟ چطور ممکن است آن ! خدا بس کنيد  تو را به -

 : دون گنارو گفت 

 .  تو را بخدا چرا نه ؟ و غرش خنده آنها به آسمان برخاست -

 . با همه تالشی که کردیم تخته سنگ از جایش تکان نخورد 

 .  اهرم کنيم دون خوان پيشنهاد کرد برویم از خانه او چوبی بياوریم و آن را زیر تخته سنگ

در راه خانه به آنها گفتم که کار بيهوده ای می کنند و آنچه که بسر من می آورند نيز بی فایده     
 : دون خوان خيلی جدی گفت . دون گنارو نگاهی نافذ به من انداخت . بود 

تـو خـودت گفتـی      . او به اندازه تو موشکاف و دقيق اسـت          .  گنارو آدمی وظيفه شناس است       -
. او هـم دارد همـين کـار را مـی کنـد              .  یافتن ماشينت همه جا را زیر و رو خواهی کرد            که برای 

 : دون گنارو دستی به شانه ام زد و گفت 

 .  من خيلی دلم می خواهد مثل تو باشم   دون خوان کامال حق دارد ،-

 . آنوقت نگاهی مجنون وار بمن انداخت و پره های بينی اش را گشود 



والنی در اطراف خانه دون گنارو تنه بلند و ضخيمی پيدا کرد ، قسـمتی از                پس از جستجوئی ط   
وقتـی بـاالی    . آن را روی شانه اش گذاشت و به محل تجسس باز گشتيم             . یک تير سقف بود     

کپه خاک رسيدیم در جائی که محل توقف ماشين دیده می شد ناگهان به من الهـام شـد کـه           
مثل اینکه افکـار مـرا حـدس    . گاه کردم ، هيچ چيز ندیدم     خودم زودتر ماشين را خواهم یافت ، ن       

 . زدند چون در حالی که به قهقهه می خندیدند خود را به من رساندند 

اصال از کارشان سر در نمـی       .  مدتی آنها را تماشا کردم        به محض رسيدن شروع به کار کردند      
عا در کـار پـوچی کـه مـی کردنـد غـرق        نه آنها واق آنها ادای کار کردن را در نمی آوردند ،       . آوردم  

بودند ، یعنی می کوشيدند تا تخته سنگ را برگردانند تا ببينند آیا ماشين من زیر آن هسـت یـا      
نفس نفـس مـی زدنـد و گـاهی هـم          . نه ؟ ماتم برده بود ولی تصميم گرفتم به آنها کمک کنم             

تمــام بدنشــان از عــرق . دون گنــارو صــدائی شــبيه بــه زوزه گــرگ در آورد . فریــادی مــی زدنــد 
در برابر آنها مـن جوانـک      . مخصوصا دون خوان    . متوجه نيرومندی بدن شان شدم      . پوشيده بود   

   .نحيفی بودم 

بــاالخره موفــق شــدیم ســنگ را . پــس از چنــد دقيقــه مــن هــم شــروع کــردم بــه عــرق ریخــتن 
 از قسـمت هـای      دون گنارو بی درنگ با توجه و حوصله فراوان بـه بررسـی هـر یـک                . برگردانيم  

 : عاقبت گفت . پشت آن پرداخت 

 .  نه اینجا نيست -

مـن هـم مـی خندیـدم ولـی خنـده ام             . حرف او باعث خنده آنها شـد و از خنـده زمـين افتادنـد                
چهـره اش روی  . بشکم دراز کشـيد  . دون خوان از شدت خنده به خود می پيچيد        . عصبی بود   

 :وقتی آرام شدند دون گنارو پرسيد . زید بازوهایش بود و تمام بدنش از خنده می لر

  حاال در چه جهتی حرکت خواهيم کرد ؟ -

 :پرسيدم . دون خوان با سر اشاره ای کرد 

  کجا می رویم ؟-

 : دون خوان بی آنکه لبخند بزند گفت 

 ! می رویم به جستجوی ماشين تو -

 بـودیم کـه دون گنـارو مـا را     چند قدمی بـين درختچـه هـا راه رفتـه         . در دو طرف من براه افتادند       
الی . آهسته و آرام بطرف درختچه گردی که چنـد قـدم آنطـرف تـر بـود بـراه افتـاد         . متوقف کرد   

پـس از   . دوبـاره بـه راه افتـادیم        . برگ ها را گشت و به این نتيجه رسيد که ماشين آنجا نيست            
، روی پنجـه پـا   پشـتش را خـم کـرد      . مدتی دون گنارو با دست اشاره کرد کـه سـاکت باشـيم              

. انگشت هایش را مثل پنجـه حيوانـات خـم کـرد          . ایستاد و بازوهایش را باالی سرش گذاشت        
لحظه ای بی حرکت در این حالت ایستاد و سپس بـا سـر روی یـک                 .  بود   Sبدنش شبيه حرف    

آن را برداشت و با دقت فراوان از زوایای . شاخه بلند که برگ های خشک داشت شيرجه رفت      
 . بررسی کرد و به این نتيجه رسيد که اتومبيل آنجا هم نيست مختلف 

در حالی که ميان منطقه ای پر گياه راه می رفتيم او دائم پشت درختچه ها را نگاه می کـرد و                      
 . در جستجوی ماشين من بود 

در تمام این مدت می کوشيدم که جزئيات همه چيز هائی را که می دیدم و لمـس مـی کـردم                  
به تخته سـنگ هـا   . دریافت من از جهان خارج طبق معمول مداوم و منظم بود            . م  بخاطر بسپار 



نگـاهم را از آنچـه مقـابلم بـود بـه دور دسـت تـرین                 . ، درختچه ها و در خت ها دست می زدم           
بعـالوه مثـل هميشـه خيلـی     . منظره می بردم و دید هر چشمم را جداگانه آزمایش می کردم            

 . گياه راه می رفتم راحت در این صحرای پر خار و 

روی آرنج هـایش تکيـه کـرده    . دون گنارو به شکم دراز کشيد و به ما گفت که از او پيروی کنيم          
دون خوان هـم همـان کـار را کـرد و دو نفـری بـه       . بود و چانه اش را در دست هایش گرفته بود           

. نـد   بررسی تعدادی برجستگی خيلی کوچک کـه شـبيه تپـه هـای خيلـی ریـزی بودنـد پرداخت                   
از جـا   . ناگهان دست راست دون گنارو حرکتی دورانـی و سـریع کـرد و چيـزی را از هـوا گرفـت                       

دست دون گنارو بسته بود ، به ما اشاره کـرد کـه نزدیـک               . برخاست ، دون خوان هم بلند شد        
. وقتی دستش را نيمه باز کرد موجـود بـزرگ و سـياهی از آن پـرواز کـرد            . شویم تا بهتر ببينيم     

 .  این موجود بزرگ بود و حرکتش غافلگير کننده که من به عقب پریدم و بزمين افتادم بقدری

 . دون خوان مرا کمک کرد تا از جا برخيزم 

 : دون گنارو ناالن گفت 

 !متاسفم . یک مگس کثيف بود .  ماشين تو نبود -

. می نگریسـتند    مقابل من ایستاده بودند و از گوشه چشم به من           . هر دو مرا نگاه می کردند       
 : دون گنارو پرسيد 

 مگر نه ؟.  یک مگس بود -

 : گفتم 

 .  بله همينطور فکر می کنم -

 :  دون خوان آمرانه گفت

  فکر نکن ، بگو چه دیدی ؟-

 : پاسخ دادم 

 .  من دیدم چيزی به بزرگی کالغ از دست او بيرون آمد -

دادم ولـی انگـار حـرف مـن مضـحک           من شوخی نمی کردم و عينا آنچه را که دیده بودم شـرح              
از خنده در جا جست مـی       . ترین چيزی بود که از زمان آشنائی مان تا حال از من شنيده بودند               

 . زدند و آنقدر به خود پيچيدند که نفسشان بند آمد 

 :دون خوان با صدائی که از آن همه خندیدن خراشيده شده بود گفت 

 .  باشد  فکر می کنم که طاقت کارلوس تمام شده-

دون گنارو گفت که بزودی ماشين مرا خواهد یافت چون حس می کند که دسـتش گـرم شـده                    
دون خوان اعالم کرد که پيدا کردن یک اتومبيل در این بيابان بهترین اتفـاقی نيسـت کـه          . است  

  دون گنارو کالهش را برداشت ، یک تکه نخ از جيبش بيـرون کشـيد ،               . ممکن است روی بدهد     
. را شل کرد ، کمربند پشمی اش را باز کرد و به تکه زردی که روی لبه کاله بود بست نخ کاله 

 :به من گفت 



 .  می خواهم یک بادبادک درست کنم -

من خودم را در ایـن کـار متخصـص مـی دانسـتم      .  فکر کردم شوخی می کند        به او نگاه کردم ،    
می ساختم و می دانستم که لبـه کـاله          زیرا از زمان کودکی انواع بادبادک های ظریف و زیبا را            

حصيری شکننده است و نمی تواند در مقابل باد مقاومت کنـد ، بعـالوه بـاالی کـاله گـود بـود و             
 . باعث می شد که باد داخل آن شود و از پروازش جلوگيری کند 

 : دون خوان از من پرسيد 

  فکر می کنی نمی تواند پرواز کند ؟-

 . اند  اطمينان دارم که نمی تو-

باد مـی   . دون گنارو بی تفاوت به حرف من بادبادک خود را ساخت و نخ بلندی به آن وصل کرد                   
در حالی کـه دون گنـارو دوان دوان از سـرازیری پـائين مـی رفـت دون خـوان کـاله را نگـه                          . وزید  

فریـاد  دون گنـارو    . وقتی دون گنارو نخ را کشيد این بادبادک لعنتی به پـرواز درآمـد               . داشته بود   
 : زد 

 ! نگاه کن ، بادبادک را نگاه کن -

 : دون خوان آمرانه به من دستور داد . کاله دو سه بار در هوا باال و پائين رفت ولی نيافتاد 

 . چشم از بادبادک برندار -

. این بادبادک خاطره روشنی از ایـام گذشـته را در ذهـنم جـان داد           . چند لحظه سرم گيج رفت      
ادکی هوا کرده بودم همانطور که هر وقـت در شـهر محـل تولـدم بـاد مـی وزیـد                      انگار خودم بادب  

لحظه کوتاهی غرق در این خاطره شدم و متوجه . روی تپه ها می رفتم و این کار را می کردم     
 . گذشت زمان نشدم 

صدای فریاد دون گنارو را شنيدم و در این لحظه کاله از باال به پائين آمد و درست در جـائی کـه                
بقدری همه چيز بسرعت اتفاق افتاده بود کـه نتوانسـتم تصـویر             . اشين من قرار داشت افتاد      م

یا کاله دون گنارو تبدیل شد به ماشين مـن یـا کـاله روی ماشـين                 . روشنی از این اتفاق بگيرم      
ترجيج می دادم که این تصـویر اخيـر را بـاور کـنم ، یعنـی فکـر کـنم کـه دون گنـارو بـرای                  . افتاد  

هـر دو آنهـا     . ادن محل اتومبيل من از کالهش استفاده کرده بود ولی فرقی نمـی کـرد                نشان د 
اسرار آميز بود و اگر ذهن من یکی را ترجيح می داد برای این بود که تعادل روانی من کـامال در      

 : دون خوان گفت . هم نریزد 

 .  با خودت کلنجار نرو -

افکار و تصاویر در موج هـای پيـاپی و غيـر قابـل     . احساس کردم چيزی در درونم دارد رو می آید          
کنترلی بذهنم می آمدند درست مثل اینکه در آستانه خواب باشم با دهان باز به ماشين خيره            

در حـدود سـی متـر آنطـرف تـر روی زمـين سـنگی و مسـطح قـرار داشـت ، انگـار             . شده بودم   
  :دون خوان فریاد زد .  معاینه کنم دویدم تا آن را از نزدیک. کسی تازه آن را آنجا گذاشته بود 

 !دنيا را متوقف کن ! ماشينت را نگاه نکن !  لعنت بر شيطان -

 : بعد گوئی در خواب صدایش را می شنيدم که فریاد زد 



 !! کاله گنارو   کاله دون گنارو ،-

 ام  دردی در معـده   . به مـن چشـم دوختـه بودنـد و نگـاه هایشـان نافـذ بـود                   . به آنها نگاه کردم     
بطرز عجيبی مـرا نگـاه      . احساس کردم ، سرم ناگهان درد گرفت و حال تهوع به من دست داد               

 بعـد بـدون اندیشـيدن بـی اراده کليـدها را از جيـبم                 کنار ماشين بزمين نشسـتم ،     . می کردند   
 درها را باز کردم ، دون گنارو روی صندلی عقب نشست و دون خوان هـم پهلـوی         بيرون آوردم ،  

. بسوی خانه دون خوان حرکـت کـردیم         . احساس می کردم در مه رانندگی می کنم         . من بود   
 حالت تهوع داشتم و این باعث شد که حداقل حضور ذهنی که بـرایم بـاقی                  حالم خوش نبود ،   

 . بی اراده رانندگی می کردم . مانده بود از دست بدهم 

 . دون گنارو و دون خوان مثل بچه ها می خندیدند 

 : ن پرسيد دون خوا

  آیا بزودی خواهيم رسيد ؟-

 . آن وقت تازه متوجه شدم که روی چه جاده ای رانندگی می کنم 

 : گفتم 

 .  تقریبا رسيده ایم -

. دست می زدند و دست هایشان را به ران هایشان می کوبيدند . فریاد خنده اشان برخاست 
دون گنـارو اول  . ی آنهـا بـاز کـردم    وقتی رسيدیم پياده شدم و مثل یـک آدم مصـنوعی در را بـرا              

پياده شد و بمن تبریک گفت و اعالم کرد که این مطبوع ترین و بـی تکـان تـرین سـفر زنـدگيش          
درهـای ماشـين   . به حرف هایشان اعتنائی نکردم   . دون خوان هم این کار را کرد        !! بوده است   

ب روم صدای خنده های دون      قبل از آنکه بخوا   . را بستم وبه دشواری خودم را به خانه رساندم          
 . گنارو و دون خوان بگوشم می رسيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نوزدهمبخش 

 متوقف کردن دنيا

صبح روز بعد از لحظه ای که بيدار شدم پرسش هایم را مطرح کردم ، دون خـوان پشـت منـزل                      
دون خوان گفت که هيچ حرفی برای زدن        . دون گنارو در خانه نبود      . داشت چوب می شکست     

 .عذالک نظرش را در چند مورد که روز پيش اتفاق افتاده بود بيان کرد ندارد م

توانستی در حاشيه بمانی و او را نگاه کنی بـی  " شنا می کرد "  وقتی دون گنارو روی زمين     -
آنکه توقع توضيح داشته باشی ولی نفهميدی قضيه از چه قرار است چون خودت را کنترل می                 

شين تو خود را در جستجوی توجيهـات منطقـی زنـدانی کـردی و               بعد از ناپدید شدن ما    . کردی  
 . این بتو کمکی نکرد 

 : به او گفتم 

 اصرار من در جستجوی توجيه منطقی رفتاری نيست که آزادانه انتخاب کـرده باشـم تـا همـه                   -
این چيزیست که عميقا در من ریشه دارد و بر نحوه اندیشـيدن مـن حـاکم                 . چيز را دشوار کنم     

 . ر واقع مثل یک بيماری می ماند د. است 

 : دون خوان به آرامی گفت 

تو در برابر ميل بـه توجيـه کـردن چيزهـا     . تنها خود را ول کردن وجود دارد        .  بيماری وجود ندارد     -
 . توضيح و توجيه دیگر برایت بی فایده است . تمکين می کنی 

بعـالوه  . توانـد فعاليـت کنـد        ذهن من فقط در شرایطی کـه نظـم و تفـاهم برقـرار باشـد مـی                    -
شخصيت من در این سال ها که با شما بوده ام خيلی تغيير کـرده اسـت و چيـزی کـه موجـب                        

 . این تغيير شده دالیل و توجيهاتی است که برای لزوم تغيير به من ارائه داده اید 

 : باالخره گفت . خنده ای پنهانی کرد و مدت مدیدی ساکت ماند 

.  هميشه به نقطه آغاز بر می گـردی ولـی ایـن بـار بـه آخـر رسـيده ای                       . تو خيلی باهوشی     -
کـاری  . من دیگر هيچ چيز را برای تو توضـيح نخـواهم داد             . دیگر جائی که به آن بازگردی نداری        

پـس بگـذار    . که دون گنارو دیروز با تـو کـرد بـه ذهنـت مربـوط نبـود او بـا جسـم تـو کـار داشـت                             
  . جسمت در این مورد تصميم بگيرد

. هر چند که لحن صدایش دوستانه بود معذالک بطوری غير عادی بی تفاوت بنظـر مـی رسـيد                 
لبخنـدی زد و دسـتش را روی   . به او گفتم که غمگين هسـتم    . احساس تنهائی مرا فرا گرفت      

 : دست من گذاشت و گفت 

حـاال تـو   . داریم دیگر برای کارهائی که تا بحال انجام داده ایـم وقـت نـ        .  ما هر دو خواهيم مرد       -
 " .دنيا را متوقف کنی " که به تو آموخته ام استفاده کنی و " بی عملی " باید از تمامی 

 . دستش محکم و دوستانه بود . دوباره دستم را گرفت 

گوئی می خواست به من اطمينان بدهد که باز هم مراقب من خواهد بود و عالقه اش به مـن                    
در حـالی کـه     . ل عزم راسخ خود را به من گوشزد می کرد           در عين حا  . کاستی نخواهد گرفت    

 : دست مرا می فشرد گفت 



حاال دیگـر تـو بایـد تنهـا بسـوی ایـن کـوه هـای آشـنا                   .  این لطفی بود که من در حق تو کردم           -
 . بروی 

 : اشاره ای به کوه های دور دست جنوب شرقی کرد و افزود 

ان بازگشت بدهد و آنوقـت مـی تـوانی بـه خانـه مـن                 تو آنقدر باید آنجا بمانی تا جسم تو فرم         -
 . نمی خواهم که دیگر حرفی بزنی یا بيش از این تاخير کنی . بازگردی 

 . با محبت مرا تا اتومبيلم همراهی کرد 

 : پرسيدم 

 .  آنجا چه کاری باید بکنم -

 : باالخره گفت . جوابی نداد ، سری تکان داده و مرا نگریست 

 ! دیگر کافيست -

 : بعد با انگشت بطرف جنوب شرقی اشاره کرد و با لحن خشم و جدی گفت 

 ! برو آنجا -

اول بطـرف جنـوب و از       . از جاده هائی که بارها و بارها با دون خوان طـی کـرده بـودیم گذشـتم                   
ماشـينم را در انتهـای جـاده خـاکی رهـا کـردم و راه هميشـگی را                   . آنجا بسوی مشـرق رفـتم       

همينطور که قـدم مـی      . واقعا نمی دانستم چه باید بکنم       .  پيش گرفتم    بسوی جلگه مرتفع در   
. ناگهان سمت چپ منطقه ای توجهم را جلب کـرد  . زدم محلی برای استراحت جستجو کردم    

ولـی وقتـی نگـاهم را روی آن متمرکـز مـی             . ترکيبات شيميائی زمين بنظر متفاوت می رسـيد         
حـس کـنم    " آنطـرف تـر توقـف کـردم و کوشـيدم            چنـد متـر     . کردم هيچ تفاوتی دیده نمی شـد        

 . همانطور که دون خوان هميشه به من توصيه می کرد "

فقط . گفتگوی درونی ام متوقف شد      . افکارم کم کم آرام شدند      . ساعتی بی حرکت نشستم     
احساس ناخوشایندی داشتم و ایـن احسـاس فقـط در معـده ام بـود و وقتـی بـه آن محـل کـه                          

دلـم مـی    . از آنجـا بيـزار بـودم        . بود نگـاه مـی کـردم شـدید تـر مـی شـد                توجهم را جلب کرده     
برخاستم ، در حالی که چشمهایم را چپ می کردم آن اطـراف             . خواست از آن محل دور شوم       

. پس از طی مسـافت کوتـاهی مقابـل تختـه سـنگ پهـن و صـافی رسـيدم                     . را زیر نظر گرفتم     
. رده بود معذالک از آنجا خوشم می آمـد          نه رنگ و نه درخشش خاصی بچشمم خو         ایستادم ،   

مــدتی . واقعــا احســاس آســایش جســمی مــی کــردم . جســمم احســاس رضــایت مــی کــرد 
 . نشستم 

هنگـام  . چون نمی دانستم چه باید بکنم تمام روز را باالی جلگه و کـوه هـای اطـراف گذرانـدم                     
 امنيـت شـب   می دانستم که می توانم در کمـال . غروب بسوی تخته سنگ مسطح بازگشتم      

 . را آنجا بگذرانم 

روز بعد بسوی کوهستان های شـرقی تـر بـراه افتـادم و هنگـام عصـر بـه جلگـه ای مرتفـع تـر                           
 . بنظر می آمد که آنجا را می شناسم . رسيدم 

پـس از   . همه طرف را با دقت بررسی کـردم ولـی هيچکـدام از قلـل اطـراف بنظـرم آشـنا نبـود                        
 نشسـتم    شيه منطقه سنگی و بی گياه انتخاب کردم ،        جستجوئی دقيق محل مناسبی در حا     



خواستم غذا بخورم دیدم دیگـر  . هوا مطبوع بود و من غرق در آرامش بودم   . که استراحت کنم    
می بایست به خانه دون خوان بر می . ولرم و شور مزه بود      . چند جرعه آب خوردم     . غذا ندارم   
؟ بـه شـکم دراز        م کـه آیـا فـورا راه بيـافتم یـا نـه               در این فکر بود   . چاره دیگری نداشتم      گشتم ،   
احسـاس کـردم ناراحـت هسـتم ، چنـدین بـار             . چانه ام را روی دست هایم گذاشتم        . کشيدم  

چشـمانم خسـته    . خورشـيد پـائين آمـده بـود         . تغيير وضع دادم تا اینکه رو به مغـرب نشسـتم            
.  که از پشت سنگی بيـرون آمـد          یک سرگين غلطان سياه را دیدم     . به زمين نگاه کردم     . بودند  

بنظر نمی آمد که حضور مـن مـزاحم         . پشگلی دو برابر هيکل خودش را روی زمين می غلطاند           
او به غلطاندن سرگين از روی سـنگریزه هـا و ریشـه هـا و از پسـتی و بلنـدی زمـين                    . او باشد   

ن فکـر کـردم کـه       ناگهـا . بعقيده من سرگين غلطان از وجود من بی اطـالع بـود             . ادامه می داد    
هيچ دليلی ندارد از این موضوع مطمئن باشم و بر این مبنا یک سلسله ارزشيابی منطقـی در                  

مـا هـر دو در یـک جهـان          . باره طبيعت جهان حشرات و تفاوت آن با جهان ما از ذهنم عبور کـرد                
نظـاره سـرگين غلطـان مـرا کـامال      . بودیم ولی بی شک جهان برای هـر دوی مـا یکسـان نبـود                

جذوب کرده بود و از نيروی عظيمی که می بایست صرف غلطاندن آن پشـگل از روی سـنگها                   م
 . و از ميان شکاف ها بکند در شگفتی بودم 

مدت زیادی او را نگاه کردم تا اینکـه متوجـه شـدم سـکوت عميقـی در اطـراف حکمفرمـا شـده                        
ند کردم و با حرکتـی      سرم را بل  . فقط صدای باد در شاخ و برگ های درختان می پيچيد            . است  

در یــک چشــم بهــم زدن ســایه ای رنــگ باختــه یــا . غيــر ارادی و ســریع بســمت چــپ پيچيــدم 
اول اهميتی به این تصویر گریزان ندادم ولی ناگهـان          . ارتعاشی را روی تخته سنگ مجاور دیدم        

خيلـی سـریع بـه طـرف چـپ          . متوجه شدم که این سایه در طرف چپ من ظاهر شـده اسـت               
بنظر می رسيد که سـایه بسـوی   . آن وقت بوضوح آن سایه را روی تخته سنگ دیدم       پيچيدم و   

. ماننـد جـوهری کـه بـر کاغـذ خشـک کـن بریـزد                 . زمين غلطيد و زمـين آن را بخـود جـذب کـرد              
فکر کردم که مرگ مرا نظاره می کرد و هم چنين سرگين غلطان             . لرزشی تيره پشتم را لرزاند      

شاید بـه مقصـد رسـيده بـود و بـارش را در سـوراخی                . ور پرداختم   با نگاه به جستجوی جان    . را  
سرگين غلطـان از سـوراخ عميقـی        . سرم را روی سنگی کامال صيقلی گذاشتم        . انداخته بود   

لحظه ای به من نگاه کرد ، حس کردم . بيرون آمد و در چند سانتی متری صورت من توقف کرد       
بطـور قطـع    . ت متعددی بدنم را بلـرزه در آورد         ارتعاشا. که حضور مرگ مرا احساس کرده است        

از پشت تخته سـنگ مـرگ ماننـد سـایه ای مـا را               . هيچ تفاوتی بين من و سرگين غلطان نبود         
سـرگين غلطـان و مـن بـا هـم برابـر       . وجد و جذبه خارق العاده ای مرا در بـر گرفـت     . می پائيد   

 . ما را با هم برابر می کرد بودیم ، هيچکدام بر دیگری ارجح نبود و این مرگ بود که 

او هميشـه  . دون خـوان حـق داشـت       . این وجد و جذبه بقدری مرا منقلب کرد که بگریه افتادم            
من در دنيائی اسرار آميز زندگی می کردم و ماننـد همـه انسـانها موجـود اسـرار                   . حق داشت   

را خشـک کـردم و     اشـک هـایم     . آميزی بودم و با وجود این مهم تر از یک سرگين غلطان نبودم              
در حالی که چشم هایم را با پشت دست می ماليـدم یـک آدم یـا چيـزی کـه شـکل انسـانی                         

صاف نشستم و . راست من ایستاده بود و تقریبا پانزده متر با من فاصله داشت    . داشت دیدم   
خورشيد به افق چسبيده بود و نور زردش مـانع مـی شـد کـه بوضـوح                  . سعی کردم بهتر ببينم     

حواسـم را روی    . غرش بخصوصی شنيدم ، مثل صدای هواپيمای جت که از دور بگـذرد              . ببينم  
. غرش به سوتی گوشخراش و بعد به صدائی آهنگين و جذاب تبدیل شـد               . صدا متمرکز کردم    

دو گـوی یـا   . آهنگی شبيه بـه ارتعاشـات الکتریکـی ، تصـویری خـودش را بـه مـن تحميـل کـرد                
ئيده می شـدند و صـدای مبهمـی بگـوش مـی رسـيد تـا                 درست تر بگویم دو مکعب به هم سا       

کوشيدم دوباره آن شـخص را      . اینکه کم کم کامال در یک سطح قرار گرفتند ، بی حرکت شدند              
فقط سایه ای سياه نزدیـک درختچـه هـا          . ببينم ولی بنظر می رسيد که از نگاه من می گریزد            

ناگهان درخشـش خورشـيد   . م دستم را مثل سایبان باالی چشم هایم گذاشت  . دیده می شد    
عوض شد و متوجه شدم که دچار یک خطای باصره شده بودم و بازی سایه هـا را در بـرگ هـا                       

بـه  . ناگهان گرگی را دیدم که آرام راه می رفـت    . سرم را تکان دادم     . بشکل انسان دیده بودم     
تر پيش رفـت    بطرف جنوب پانزده م   . محلی که من خيال کرده بودم مردی ایستاده است رسيد           

برگشت و بطرف من آمد ، دوبار فریاد زدم تا او را بترسانم ولـی بـدون مکـث بـه                     . و بعد ایستاد    



فکر کردم شاید مرض هـاری داشـته باشـد پـس بایـد چنـد تـا            . پریشان شدم   . من نزدیک شد    
وقتـی بـه چنـد      . سنگ جمع کنم که اگر خواست به من حمله کنـد بتـوانم ازخـودم دفـاع کـنم                    

بر عکس آرامش و اعتماد کـاملی در او         . ن رسيد متوجه شدم که اصال بی قرار نيست          متری م 
نگـاهی رد و بـدل کـردیم و او          . آهسته جلو آمد و در یک متری من متوقف شد           . دیده می شد    
روی تختـه سـنگ     . چشـم هـای قهـوه ای اش درخششـی دوسـتانه داشـت               . نزدیک تر شـد     

تـا آنموقـع یـک گـرگ وحشـی را از       . تحيـر مانـده بـودم       م. نشستم و گرگ تقریبا مرا لمس کرد        
همان طور که ممکن بود با یک       . تنها واکنش من این بود که با او حرف زدم           . نزدیک ندیده بودم    

پاسـخ مـی داد     " اما بنظرم رسيدکه گرگ به من       . سگ حرف بزنم با او شروع به صحبت کردم          
 . مطمئن بودم که چيزی به من گفته بود " . 

" شان شدم ولی فرصت اینکه در بـاره واکـنش هـایم بياندیشـم پيـدا نکـردم چـون او دوبـاره              پری
نه آنکه کلماتی را ادا کند مثل کلماتی که از دهـان یـک انسـان خـارج مـی شـود ،                      " .  حرف زد   

ولی این هيچ تشابهی با ارتباط برقـرار کـردن          . می کردم که حرف می زند       " احساس  " بيشتر  
فکـر کـرد و فکـرش بشـکل یـک           . گـرگ واقعـا چيـزی گفـت         .  صاحبش نداشت    حيوانی اهلی با  

 : من از او پرسيده بودم . جمله به من انتقال داده شد 

  گرگ کوچولو حالت چطوره ؟-

 :و بنظرم رسيد که شنيدم او گفت 

  خيلی خوب هستم ، تو چطوری ؟-

پریـدن ناگهـانی    .  تکان نخورد    حيوان. از جا پریدم و ایستادم      . وقتی گرگ پاسخش را تکرار کرد       
خوابيـد ، سـرش را خـم کـرد و     . نگـاهش روشـن و دوسـتانه بـود     . هم او را متعجب نکرده بـود        

 :پرسيد 

  چرا می ترسی ؟-

برای چه کاری   : از من پرسيد    . مقابلش نشستم و به عجيب ترین گفتگوی زندگی ام پرداختم           
گـرگ بـه زبـان اسـپانيولی     " . دنيا را متوقف کـنم   "به آنجا آمده ام و من پاسخ دادم که آمده ام    

 :گفت 

 . چه خوب -

فاعـل و فعـل جمالتـش را بـه انگليسـی مـی       . و من متوجه شدم که به دو زبان حرف می زند            
 "  با خودم فکـر کـردم کـه ایـن گـرگ           . گفت و حرف ربط و تعجب را بزبان اسپانيولی ادا می کرد             

 است و از این فکـر   )ه مکزیکی های مقيم آنجا می دهند     لقبی است که در آمریکا ب     " ( چيکانو  
آنوقـت نـاممکن بـودن آنچـه کـه اتفـاق افتـاده بـود بـا                  . مسخره خنده شـدیدی مـرا فـرا گرفـت           

نگـاه مـا بـا هـم        . گـرگ از جـا بلنـد شـد          . افکارم متزلزل شد    . خشونت به ذهنم حمله ور شد       
 او کشيده مـی شـوم و ناگهـان          احساس کردم بطرف  . چشم در چشمش دوختم     . تالقی کرد   

انگار تصاویر خاطره ای متعلق به ده سـال پـيش           . حيوان شروع کرد به درخشيدن و پرتوافکندن        
شاهد استحاله سـگی بـه موجـودی    " پيوتل  "آن موقع تحت تاثير     از جلو چشمم می گذشت ،       

اطره واقعـه   خـ . گرگ باعث آزاد شدن این تصاویر شده بـود          . درخشان و فراموش نشدنی بودم      
مـایع و   گـرگ تبـدیل بـه موجـودی سـيال ،      . گذشته بر آنچه مقابلم می دیدم منطبق شده بود          

می خواستم چشمانم را بـا دسـت   . درخشندگی اش مرا خيره می کرد     . درخشنده شده بود    
هایم بپوشانم و آنها را از خيرگی حفظ کنم ولی در جا خشـکم زده بـود و موجـود درخشـان بـا                        

احساس گرمائی مطبـوع و غيـر قابـل         .  نامعلوم از وجود من تماس پيدا می کرد          قسمت هائی 
گوئی تماس او موجب انفجار و اشـتعال        . توصيف و آسایش باور نکردنی به من دست داده بود           



پاها و دست ها و هيچ یک از اعضای بدنم را احساس نمی   . سوراخ شده بودم    . من شده بود    
  . کردم معذالک صاف نشسته بودم

هيچ احساس یا   . گرگ درخشان وقله تپه ناپدید شدند       . نمی دانم چه مدت اینطور برجا ماندم        
ناگهـان  . همه چيز متوقـف شـده بـود و مـن آزادانـه در هـوا معلـق بـودم                     . اندیشه ای نداشتم    

متوجـه شـدم کـه خورشـيد در افـق پـائين             . احساس کردم که چيزی جسم مـرا مشـتعل کـرد            
کثـرت وافـری از خطـوط سـفيد و          . را دیـدم    " خطوط جهان     "وختم و ناگهان    به آن چشم د   . رفت  

فکـر کـردم شـاید انعکـاس و انکسـار انـوار        . نورانی همه چيز را در اطراف من قطـع مـی کردنـد              
. چشم هایم را بستم و دوباره گشودم . خورشيد بر مژه هایم این کيفيت را بوجود آورده است  

. يزی کـه وجـود داشـت منطبـق بودنـد یـا از آن عبـور مـی کردنـد                      خطوط پا برجا بودند و برهر چ      
مـن  . پشت به خورشيد کردم ، حتی در این وضعيت هم خطوط پایـدار و قابـل مشـاهده بودنـد             

 . شاهد جهانی تازه و خارق العاده بودم 

این واقعه شاید فقـط چنـد   . در حالت جذبه و شور مدتی مدید و بی نهایت بر فراز تپه ایستادم      
قيقه طول کشيده بود ، شاید فقط مدت زمانی که آخرین اشعه های خورشـيد قبـل از غـروب                    د

احسـاس مـی کـردم      . معذالک برای من ابـدیت را در بـر داشـت            . کامل بر فراز زمين تابيده بود       
فهميدم که رازی را کشف کرده      . چيزی پر حرارت و آرام بخش از دنيا و از جسم من ساطع بود               

در تمـام زنـدگی    . جریانی از احساسات ناشناخته از وجودم گـذر کردنـد           .  بود   خيلی ساده . ام  
ام هرگز چنين جذبـه ملکـوتی ، چنـين صـلح و دریـافتی چنـين کامـل از اشـياء را تجربـه نکـرده                           

جسـم مـن آن را   . معذالک نمی توانستم این راز را با کلمات یا اندیشه ها توصـيف کـنم                . بودم  
 . می دانست 

برخاسـتم ،  . یا از حال رفتم چون وقتی بخود آمدم روی زمـين دراز کشـيده بـودم      . بخواب رفتم   
 . بی اراده قصد بازگشت کردم . شب نزدیک بود . دنيا همان طوری بود که هميشه بود  

از حال دون گنارو پرسيدم ، گفت که     . صبح روز بعد وقتی به خانه دون خوان رسيدم او تنها بود             
بـا  . بی درنگ به نقل تجربيات خارق العاده ام پرداختم  . رهایش می رسد    درهمان حوالی به کا   

  :عالقه و توجه به حرف هایم گوش داد و فقط گفت 

 " .دنيا را متوقف کردی "  تو -

. پس از سکوتی طوالنی به من یادآوری کرد که باید از دون گنـارو بـرای زحمـاتش تشـکر کـنم                       
چنـد بـار در     .  موقعيـت مـن خوشـحال بنظـر مـی رسـيد              دون خوان بيشتر از هر وقت دیگـری از        

 . حالی که پنهانی می خندید دستی به شانه ام زد 

 :پرسيدم 

 .  چطور می شود قبول کرد که یک گرگ حرف بزند ؟ این غير ممکن است -

 .  ولی این حرف زدن نبود -

  پس چی بود ؟-

ورا دریابی که او یـک گـرگ نيسـت و    معذالک تو موفق نشدی ف.  برای اولين بار بدن تو فهميد     -
 . در هر صورت مثل من و تو حرف نمی زند 

 ! ولی دون خوان گرگ واقعا حرف زد -



پس از این همه سال که صـرف آمـوختن کـرده ای             .  حاال داری مثل یک احمق حرف می زنی          -
ی شـاید    و حت   "دنيا را متوقف کردی     " دیروز تو   . می بایست خيلی بيش از اینها می فهميدی         

موجودی سحرآميز چيزی بتو گفت و چون جهان فـرو ریختـه بـود جسـم تـو قـادر بـه                   " . دیدی  " 
 . فهميدن آن شد 

 .  آیا جهان مثل امروز بود -

" . ببينـی   "  نه ، امروز گرگها چيزی به تو نخواهند گفت و تو نخواهی توانست خطـوط دنيـا را                    -
 . و متوقف شد دیروز تو این کارها را کردی چون چيزی در ت

  چه چيز در من متوقف شد ؟-

 آن چيزی که در تو متوقف شد همان جهانی است که بر اساس گفته های دیگران بنـا شـده                     -
می دانی ، از لحظه تولد ما آدمها برایمان تعریف می کنند که دنيـا اینطـور اسـت و آنطـور                      . بود  

 . ه دیگران گفته اند ببينيم نيست و مسلما راهی نداریم جز اینکه دنيا را همانطور ک

 : به هم نگاه کردیم و ادامه داد 

در آن دنيا گرگها حرف می زنند ، قـوچ          .  دیروز دنيا آنطوری بود که جادوگرها می گویند هست           -
ولـی  . ها هم همينطور و حتی مارهای زنگی ، درختان و همه موجودات زنده حـرف مـی زننـد                    

وقتـی ممکـن    " دیـدن   " شاید حاال مـی دانـی کـه         . اموزی  را بي " دیدن  " من می خواهم که تو      
تو االن بـين    . جهان مردم عادی و جهان جادوگران       . است که انسان در مرز دو جهان قرار بگيرد          

" هر جادوگری کـه   . دیروز تو فکر کردی که گرگ با تو حرف می زند            . این دو جهان گير کرده ای       
می دانـد کـه بـاور کـردن ایـن مطلـب             " می بيند   " ه  اینطور گمان می کند ولی کسی ک      " ببيند  

یعنی گير کردن در قلمرو جادوگران همانطور کـه حـرف زدن گـرگ هـا را بـاور نکـردن یعنـی گيـر                         
 . کردن در دنيای آدم های عادی 

  دون خوان آیا منظورتان این است که نه دنيای عادی واقعی است و نه جهان جادوگران ؟-

اگـر تـو از آن گـرگ در    . تند و می توانند انسان را تحت تاثير قـرار دهنـد      این دنياها واقعی هس    -
فقــط گرفتــاری . هــر مــوردی کــه مــی خواســتی ســئوال مــی کــردی او ناچــار بــود جــواب دهــد 

سرنوشـت تـو ایـن      . اهـل شـوخی هسـتند       . اینجاست که نمی شودبه گرگ هـا اعتمـاد کـرد            
 . ش حساب کرد است که حيوان همراهی داشته باشی که نمی شود روی

بعد برایم توضيح داد که مقدر شده گرگ همراه دائمی من باشد و در دنيـای جـادوگران گرگـی                    
کمال مطلوب این بود که با یک       . به عنوان همراه داشتن موقعيت آرزو کردنی بحساب نمی آید           

اگـر مـن جـای    . مار زنگی حرف می زدم چون مارهای زنگی همراهان شگفت انگيزی هسـتند          
بودم هيچ وقت به یک گرگ اعتماد نمی کردم ولی تو متفاوت هستی ، شاید تبدیل بـه یـک     تو  

 . گرگ بشوی –جادوگر 

  گرگ چيست ؟– منظور از جادوگر -

مـی خواسـتم بـاز هـم        .  کسی که می تواند چيزهای زیادی از برادران گرگ خود بدست آورد              -
 :سوال کنم ولی مرا متوقف کرد و گفت 

تو تقریبا برای مالقات بـا مواصـل خـود          . تو یک موجود درخشان دیدی      .  را دیدی     تو خطوط دنيا   -
تـو صـدای    . بی شک متوجه نشدی که مردی که در درختچه ها دیدی مواصـل بـود                . آماده ای   



او در حاشيه یـک دشـت انتظـار تـو را            . غرش او را که مثل غرش هواپيمای جت است شنيدی           
 . ت خواهم برد من تو را به آن دش. خواهد کشيد 

دون خوان دست هایش را به حالت ضربدر روی شکمش گذاشـته            . مدت زیادی ساکت ماندیم     
 : ناگهان گفت . بود و انگشتان شستش حرکت بسيار خفيفی داشتند 

 . کمک کرد " متوقف کردن دنيا " این او بود که تو را در .  باید دون گنارو با ما به این دره بياید -

 : بعد خندان گفت . به من انداخت نگاه نافذی 

آن روز دون گنـارو ماشـين تـو را از        . البته حاال اهميتی ندارد     .  فقط یک چيز را باید به تو بگویم          -
او فقط تو را وادار کرده بود که دنيا را مثل جـادوگران ببينـی               . دنيای مردم عادی خارج نکرده بود       

. گنارو می خواست اطمينان تـو را از بـين ببـرد             . ت  و در دنيای جادوگران اتومبيل تو وجود نداش       
پوچی و بيهودگی کوشـش بـرای درک و فهـم همـه چيـز را بـه جسـم تـو                        دلقک بازی هایش ،     

وقتی ماشينت را یـافتی در هـر        . وقتی بادبادک را به هوا برد تو تقریبا می دیدی           . نشان دادند   
ن بـود کـه تـو گمـان مـی کـردی واقعـا داری         اگر ما از خنده منفجر شدیم برای ای       . دو دنيا بودی    

 . رانندگی می کنی تا ما را به خانه برسانی

   او چطور توانست مرا وادار کند دنيا را مثل جادوگران ببينم ؟-

وقتـی کسـی آن دنيـا را        . مـا هـر دو آن دنيـا را خـوب مـی شناسـيم                .  من به او کمـک کـردم         -
قبال . اقتداری که جادوگران دارند استفاده کند       بشناسد برای حاضر کردن آن کافيست از حلقه         

او تـو را بـه زیـر و رو          . برای گنارو بسادگی یـک بشـکن زدن اسـت           . هم این را به تو گفته بودم        
 " .ببيند  "کردن سنگ ها مشغول کرده بود تا حواست پرت شود و بدنت بتواند 

به تصـور مـن از دنيـا وارد آورده          اعتراف کردم که وقایع سه روز اخير شکاف های جبران ناپذیری            
حتـی  . در ده سالی که او را مـی شـناختم هـيچ وقـت تـا ایـن حـد منقلـب نشـده بـودم                           . بود  

 : گفت . هنگامی که از گياهان توهم زا استفاده کرده بودم 

آنچه مهم است لحظه ایست که بدن متوجـه مـی شـود             .  گياهان اقتدار فقط کمک می کنند        -
ن وقت انسان قادر می گردد دریابد که آنچه هر روز می بينـد چيـزی جـز یـک                    آ. می تواند ببيند    
متاسفانه قبل از آنکه مواصل تـو را        . قصد من نشان دادن این مطلب به تو بود          . توصيف نيست   

 . بچنگ آورد وقت زیادی نمانده است 

   آیا واقعا الزم است که مواصل مرا به چنگ آورد ؟-

باید طریقه نگاه کـردن دنيـا را از چشـم جـادوگران یـاد               " دیدن    " برای   . هيچ را ه گریزی نيست       -
وقتـی کـه هنگـام آن فـرا مـی رسـد        . بگيری و مواصالن باید در آن دنيا شـرکت داشـته باشـند              

 . مواصل می آید 

 را به من بياموزید ؟" دیدن "  نمی توانيد بدون دخالت مواصل -

   ن دیگـری را یـاد بگيـری و تنهـا طریقـه دیگـری کـه مـن                   باید طریقه نگاه کـرد    " دیدن  "  نه برای    -
 . می شناسم مال جادوگران است 


