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راه دشوار 

گریس لین

وقتی من اه به خان هشا ی لی1 فروختند، ماشام هول هز خانم لی ق ل گرفت 
به من خ هندن یاش بدهد و بعد گذهدت من اه ببرش. »ماشاش چهااشا تا بچه ی 
شیگـه شهدـت که شهدـتن هز گرسـنگی می مرشن و شوشسـتی چسـبیدا ب شن 
بهش، ولی باز هم به زوا می خ هست هزم ق ل بگیرا.« خانم لی شماغش اه باال 
کشـید و با صدهی تیزی هشه شاآواش. »بهم ق ل بدین که هز دش سـالگی بهش 

خ ندن یاش بدین! به جدت ن َقَسمت ن می شم! ق ل بدین!«
خاله وهنگ2 با بدخلقی ج هب شهش: »نباید قب ل می کرشی.« هو قباًل هم هین 

شهستان اه زیاش دنیدا ب ش. 
»شختـر خ ندن یـاش بگیرا! حیف وقت!« خانم لی که شلخ ای هش هز زماِن 
گذدته بیشتر هز شلخ ای خاله وهنگ هز زماِن حال ب ش، حرفش اه هشهمه شهش: 

»هون هم فقط به خاطر هین که ماشاش شختر یه شهنشمند ب شا!«

1- Li
2- Wang 
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خالـه وانگ پشـت چشـمی نـازک کـرد و گفت: »ُخـب، پس نبایـد دروغ 
می گفتی.« و از لی چی های شیرینی که دست من بود، برداشت. 

خانم لی گفت: »با خودم گفتم اون  که هیچ وقت نمی فهمه! فقط برای این 
قبول کردم که بتونم بچه رو بردارم و برم.«

آهسته سرفه ای کردم و سینی را روی میز گذاشتم. 
با تعظیم بلندباالیی گفتم: »خانم لی، استاد اومده.«

او با حرص نفسش را بیرون داد و با تکان دستش، آستین ابریشمی و بزرگش 
را مثل پرچِم تسلیم به حرکت درآورد. من را مرخص کرد و گفت: »برو.«

لبخندم را پنهان کردم و سـعی کردم مثل خدمتکارهایی که مدام بهشـان 
اخم وَتخـم می شـد با فروتنی راه بروم. برخـاف خاله وانگ، حوصله ی من از 
ِشکوه  و شکایت های خانم لی سر نرفته بود. مادرم را اصًا به یاد نمی آوردم، 
اما همیشه از شنیدن این  احساس غرور می کردم که به خودش این جرئت 
را داده بود تا به خاطر من از خانم لِی هولناک درخواستی کند. مادرم با وجود 

شرایط نابسامانش، حتمًا زن شجاعی بوده است. 
شـاید هم روح مادرم بود که خانم لی را مجبور کرد پای قولش بایسـتد. 
چون روزی که شش سـاله شـدم، معلم خصوصی جدیدی به خانه ی لی آمد. 
وقتـی داشـتم قوزکرده، وظیفه ی روزانه ام را انجام مـی دادم و لگن های توی 
راهـرو را خالـی می کـردم، نـوک کاه چهارگـوش و سـیاه رنگش را دیدم که 
به آرامی از کنار مقبره ی خانوادگی رد شد و رفت توی اتاق درس. البته آمده 
بود تا به فودینگ1، تنها پسـِر نفرت انگیِز خانم لی، درس بدهد. این دانشـمند 
فرهیختـه، یکـی دیگـر از تمـام معلم هـای خصوصـی ای بود که بـه این امید 
اسـتخدام می شـدند تـا فودینگ بتواند چیزی یاد بگیـرد. دوتا معلم آخری با 
بی آبرویـی و عصبانیـت از آن جا رفته بودند. چون فودینگ هنوز نمی توانسـت 

حتی یک شعر بخواند و برای همین خانم لی حقوق معلم ها را نداده بود. 

1- Fuding
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روز تولـد مـن و ورود معلـم خصوصـی جدید بـرای خانواده ی لـی ذره ای 
اهمیت نداشـت، اما در همان روز، عود خوشـبوکننده ی مقبره ی اجدادی سـر 
لج افتاده بود و روشن نمی شد. ارباب لی نه یک بار، بلکه چند بار تاش کرد 
روشـنش کند، اما هرچقدر هم آتش را بیشـتر کرد، عود نمی سـوخت. ارباب 

لی با درماندگی سراغ استاد جدید رفت تا راه چاره ای پیدا کند. 
دانشـمند گفـت: »ظاهـر قضیـه نشـون مـی ده که شـما یا یکـی از اعضای 
خونواده تون باعث شرم یکی از اجدادتون شدین. شاید یه نفر چیزی دزدیده 

یا به قولی که داده وفا نکرده.«
ارباب لی با احترام سـرش را به نشـانه ی تأیید تکان داد. »بله، البته.« بعد به 
خانم لی پرید. »خانم! ما اجدادمون رو خشمگین کرد یم! شماها چی کار کردین؟«

گردبادی در خانه ی لی درگرفت و همه، از سرآشـپز بگیر تا دون پایه ترین 
خدمتـکار یعنـی مـن، سـؤال و جـواب شـدند. وقتـی معلـوم شـد کـه تولـد 
شش سـالگی من اسـت، خانم لی قولی را که به مادرم داده بود، به یاد آورد 
و بعـد رنـگ از رویـش پریـد و مثل شـاخه ی بی رنـگ وروی درخـت بامبو به 

این طرف و آن طرف تکان خورد. 
او با وحشت گفت: »امکان نداره...«

ولـی معلـم جدیـد گفت که امکانش هسـت و احتمااًل قضیه همین اسـت 
و بی درنگ مبلغ حق التدریسـش را برای دوتا شـاگرد به زبان آورد. خانم لی 
که هنوز از فاش  شـدن این موضوع و تشـرهای همسـرش مات ومبهوت بود، 
اصًا سـر قیمت چانه نزد )البته بعدًا سـعی خودش را کرد و گفت چون من 
دختـرم، شـهریه ام باید کمتر باشـد، ولی جواب معلم ایـن بود که اتفاقًا چون 
مـن دختـرم، بایـد بیشـتر بهش پـول بدهند، چون مـن یک مورد اسـتثنایی 
هسـتم و به همین دلیل موضوع به حال خودش رها شـد( و من آموزشـم را 

آغاز کردم. 
این ماجرا بیشـتر از شـش سـال قبل اتفاق افتاد و بیشـتر از شـش سال 
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سـریع اوی زمین صاف و سـنگی می لغزیدند و فقط شا مقابل مقبرا مت قف 
می دـدند. هو با ه دـیاای نگاهی به هطرهف می هندهخت و سریع ع ش اه ع ض 
می کرش؛ هین ط ای هم خیالش هز بابت شاس های من اهحت می دـد، هم هز 

بیشتر ددن حق ق خ شش. 
هسـتاش گفت: »شیر کرشی، لینگ سـی1!« هما عصبانی نب ش. هو می شهنست که 

شلیل همیشگی شیر آمدن من خانم لی هست. 
ف شینگ با تمسـخر گفت: »لینگ سـی شیر کرشا!« سـعی کرشم انجشی هز 
ف شینـگ بـه شل اها ندهم، چ ن هو چیزی بیشـتر هز هسـمش اه نمی ت هنسـت 
بخ هند و برهی همین ب ش که من ت هنسـته ب شم سـال ها شاس بخ هنم. هما کاا 
سـختی بـ ش. شا ط ل هین سـال ها، هو هز لحاظ جسـمی ادـد کـرشا و مرشی 
دـدا بـ ش، همـا هن ز هم مثل بچگی هش پسـری شی هنه و ل س بـ ش. شا وهقع، 
گذا سال ها هو اه وحشتناک تر هم کرشا ب ش، چ ن آن زمان اگه هی هز درهات 
هـم شا وجـ شش شهدـت کـه باعث می دـد هز بی احمـی و آزها شهشن شیگرهن 
لـذت ببـرش. وقتی شیدم شوبااا شهاش پاهای جیرجیرکـی اه می کَند، ناخ شآگاا 

به خ شم لرزیدم. 
معلم به ف شینگ هعتنا نکرش و گفت: »دعر همروز اها شد ها هثر لی پ 2 هست.«

پشت میز زهن  زشم و دروع کرشم به خ هندن. 
بر هم هج خ ههم اهند، 

و بر هم هج بی ه نتها چیرا خ ههم دد. 
باشبان ها اه بر هقیان س پهناوا خ ههم گسترهند، 

و اوزی به ساحل های شواشست، شست خ ههم یافت. 
زیر لب گفتم: »هقیان س.« من فقط چند باا، آن هم به تعدهش هنگشت های 
یـک شسـت، هز شی هاهـای منزل لی شواتر افته ب شم. همـا یک باا که من اه با 

1- Lingsi
2- Li Po
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دـ وهِن1 سرآدـپز به دهر فرستاشند تا فلفل بخرم، چشمم به شایا هفتاش. ولی 
فقـط یـک نـگاا ب ش و وقتی سـعی کرشم بیشـتر ببینم، دـ وهن من اه محکم 
عقب کشید. د وهن هز شزشهای شایایی وحشت شهدت و مطمئن ب ش که حتی 

هگر فقط به شایا نگاا کند، سروکله دان پیده می د ش. 
هستاش گفت: »لی پ  هز سختی های بی پایان ن دته، هما با هین حال اوحیه ی 
شلیرش او هحساس می کنین. همیدوهام هین او به  خاطر بسپری، لینگ سی.«
سرم اه بلند کرشم و با عالمت سؤهلی ت ی چشم هایم نگاهش کرشم، چ ن 

جرئت ندهدتم خ شم هز هو سؤهلی بپرسم. 
هسـتاش گفـت: »همـروز آخرین شاس ماسـت. خانم لی به مـن هطالع شهش ن 
کـه ف شینگ به زوشی به سـن هزشوهج می اسـه و حاال بایـد وقتش او صرف... 

کااهای شیگه بکنه.«
هر شویمان نگاهی به ف شینگ هندهختیم که شهدت ک هی هز حشرهت ُمرشا 
شاست می کرش و سریع اویمان اه برگرشهندیم. چشم هایم پر هز هدک ددند. 
می شهنستم که هین شاس ها تا هبد ط ل نمی کشند، هما حاال که شهدتند به پایان 

می اسیدند، هحساس می کرشم نمی ت هنم هین م ض ع اه تحمل کنم. 
هسـتاش بـا مهربانـی به من گفـت: »خیلی چیزها یاش گرفتی، لینگ سـی. ت  
دـاگرش خیلی باه ش و زانگی هسـتی. هگه پسـر ب شی، دـک ندهام که شا 

همتحانات همپرهت ای هفتخاا کسب می کرشی.«
سـعی کرشم لبخند بزنم، هما فقط ت هنسـتم سر تعظیم فروش بیاوام. شست 

هستاش اه حس کرشم که با مالیمت اوی سرم قرها گرفت. 
هو گفـت: »بـه ق ل منسـی س2، حکیم شوم، سـه لذت شا هین شنیا هسـت: 
سـالمتی، وجدهن آسـ شا و آم ختن به کسـانی که لیاقتش اه شهاند. هز شاس 

 شهشن به ت  لذت برش م، لینگ سی.«

1- Shuwan
2- Mencius
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تا مدت زیاشی بعد هز آخرین شاسمان و خیلی وقت بعد هز هین که هستاش هز منزل 
لی افت و من مجم عه ی حشرهت ف شینگ اه هز اوی زمین جااو کرشم، هدک هایم 
بند نمی آمدند. حتی وقتی شهدـتم گلدهن های ت ی آدـپزخانه اه می سـابیدم هم 

هدک می ایختم و هعصاب خدمتکااهای شیگر اه حسابی ُخرش کرشم. 
بیسـی1 که شهدـت کاسـه های کثیف اه می آواش تا بش یم، بهم پرید: »بس 
کـن شیگـه، گریه نکن. همین ط ای  هم بدون گ ش  شهشن به فین فیِن ت  کلی 

کاا ایخته سرم ن.«
د وهن گفت: »به من نگاا کن. من باید برهی همه ی هعضای خ ن هشا ظرف 
غذه آماشا کنم، فکر می کنی شلم می خ هش هین کاا او بکنم؟ هائ ب 2 و م گانگ3 
و بقیـه ی مرشهـا هـم باید تخت های اوهن او حاضر کنن و آماشا بشـن تا فرشه 
ف شینِگ چاقال  او چند ساعت هین طرف و هون طرف ببرن، ولی هون ها هم گریه 

نمی کنن. برهی همین هیچ کس ح صله ی فین فیِن ت  او ندهاا!«
آب شهانم اه ق ات شهشم و ص اتم اه با آستینم پاک کرشم. پرسیدم: »برهی چی 
شهایم ظرف غذه و تخت اوهن حاضر می کنیم؟ هعضای خ ن هشا کجا شهان می ان؟«
بیسی گفت: »منظ ات هینه که همه م ن با هم شهایم کجا می ایم؟ هین شفعه 

می خ هن همه م ن او با خ شد ن ببرن، حتی ت  او.«
من که غافلگیر ددا ب شم، پرسیدم: »من؟« فکر می کرشم خانم لی و هعضای 
خان هشا می خ ههند برهی تفریحی پرخرج بروند یا سری به خاله ژو4 یا قصر یکی 

شیگر هز شخترخاله ها و پسرخاله های ثروتمنددان بزنند. »کجا؟ چره؟«
بیسـی گفـت: »هوِل ماهـه، هحمق ج ن! شاسـته کـه تـ  شاِس پ ل شهاها او 
خ ندی و خ ندن یاش گرفتی، ولی خیلی هم زانگ نیسـتی. ُخب شهان ما او 

می برن خدمتگزهاِی معبد.«
شهدتم می گفتم: »ولی تا معبد ط ِل عمر که کمتر هز چند ساعت...«

1- Bisi 2- Haobo 
3- Mugang 4- Xue 



اها شد ها  13

بیسـی بـا عصبانیـت گفـت: »نمی ایـم معبـد طـ ل عمـر.« معل م بـ ش که 
خشـمش بیشـتر به خاطر کاا هسـت، نه به خاطر من. »هین شفعه شهایم می ایم 

معبد اوِش بی کرهن.«
گفتم: »هم ن معبد خیلی بزاگ و طالیی کناا هقیان س؟ چره؟«

دـ وهن گفت: »ُخب معل مه، به خاطر ف شینگ. خانم لی همیدوهاا که اههب 
بزاگ وهسطه بشه و برهش یه همسر پیده کنه. معبِد اوش بی کرهن! برهی همینه 
که هین همه پ ل هون جا پیده می ده؛ یه اوش بی کرهن اد ا بهش جاای می ده.«
بیسی خرناسی کشید و گفت: »باید هم وزن یه فیل گُندا طال شهدته باده 
که اههب بت نه برهی ف شینگ همسر پیده کنه. هیچ وهسطه هی حاضر نمی ده 
ترتیـب هزشوهج شختـری هصیـل او با هون گ نِی برنج بـدا. یعنی خ ِش خانم لی 

هین او نمی فهمه؟«
»چـره، می فهمـه. خانم لی که هحمق نیسـت! فکر می کنی چره...« دـ وهن 

حرفش اه خ اش و هر شو خدمتکاا نگاا عجیبی به من هندهختند. 
پرسیدم: »چیه؟« وقتی سک ت ط النی تر دد، ق ای چای اه که می دستم، 
گذهدتم زمین و بهشان چشم غرا افتم. با تحکم گفتم: »چیه؟ بهم بگین!«

دـ وهن گفت: »وقتی ف شینگ هفت سـاله ددا ب ش شیگه همه می شونستن که 
هحمق و گستاخه. خانم لی هم می شونست که ممکنه به سختی زن گیرش بیاش...«
بیسـی گفت: »فکر می کنی چره خانم لی هون قدا شسـت وپا زش تا ت ، ن ا ی 
یه شهنشـمند، او بیااا هین جا؟ هون می ت نسـت بچه ی هر کشـاواز بدبختی او 
با پ ل کمتر بگیرا و هیچ ق ل مسخرا هی هم ندا. هون شنبال یه شختِر هصیل 

می گشت که یه اوزی به شاشش بخ اا.«
ماتم برش. یعنی هگر خانم لی نمی ت هنست عروس مناسبی پیده کند، من باید 
با ف شینگ هزشوهج می کرشم؟ من؟! حس کرشم که هنگاا ماهِی فاسد خ اشا هم. 
دـ وهن کـه سـعی شهدـت مهربان بادـد، گفت: »تـ  هن ز به سـن هزشوهج 
نرسـیدی. چند سـال شیگه وقت شهای. برهی همینه که خانم لی شهاا سـعی 
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می کنه هالن برهی ف شینگ یه همسر پیده کنه. همیدوهاا قبل هز هین که ت  مجب ا 
بشی با ف شینگ هزشوهج کنی، یکی شیگه او برهی هزشوهج باهاش پیده کنه.«
بیسی شماغش اه باال کشید. »هلبته به نظر من که بی خ شی همیدوهاا!«

بـه ف شینـگ و هنگشـت های پرم یش فکر کرشم که حتی عرضه ندهدـتند 
قلم مـ ی نقادـی اه نگـه شهانـد، ولـی هسـتعدهش خاصـی شا دـکنجه  کـرشن 
حشـرهت شهدـتند. یعنی هگـر با شقت بیشـتری گ ش می شهشم، می ت هنسـتم 
صدهی جیغ های خام ش آن ها اه بشن م؟ هدک هایی هز سِر ترس و وحشت 

چشم هایم اه پر کرشند. 
د وهن با بی صبری آا کشید و داکی دد. »باز هدکش او شاآواشی!«

بیسی تالفی ج یانه گفت: »ُخب الهقل هین شفعه شلیل خ بی برهی گریه  کرشن شهاا.«

صبح اوز بعد، خیابان های هطرهف منزِل لی هز هج م خدمتکااهن و هسب ها 
و تخت هـای اوهن غلغلـه ب ش. تخت خانم لی آن قدا بزاگ ب ش که هر طرفش 
بایـد چهـاا مرش می هیسـتاشند تـا بت هنند حملـش کنند. تخـت ف شینگ به آن 
بزاگـی نبـ ش، ولـی وزنـش آن قدا زیاش بـ ش که همـان تعدهش مـرش الزم ب ش تا 
حملش کنند. بعد هم شخترخاله ها، پسـرخاله ها، خاله ها و عمه ها کالسـکه ها 
اه پـر کرشنـد و حاال هسـب ها شهدـتند زیر باا وسـایل و هدیه ها لِه می دـدند. 
دـ وهن، بیسـی و من باید با هم سـ ها یک هالغ می ددیم. ت هفق کرشا ب شیم 

که ن بتی س ها د یم، ولی نمی شهنستم ِکی ن بت من می د ش. 
»شی ونگـی محضه!« وقتی شهدـتیم هز کناا همسـایه هایی که مات ومبه ت 
بهمان ُزل زشا ب شند اش می دـدیم، دـ وهن غرولند می کرش. بیشتر همسایه ها 
با آمیزا هی هز هحترهم و دگفتی به عظمت مرهسم اژا ی ما نگاا می کرشند. »با 
هین همه صندوقچه ی پر هز سـنگ یشـم و ایسه های سکه شهایم می ایم معبد 
هقیانـ س! شزشهـا طعمه هی بهتر هز ما گیر نمـی آان. هگه شزشهای شایایی بیان 

ت  بااهندهز و بهم ن حمله کنن، تعجب نمی کنم.«
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یاشم هفتاش که د وهن هز شزشهای شایایی می ترسد. 
م ذیانه پرسـیدم: »اهسـتی مگه تازگی ها چندتـا شزش شایایی ندیدا ب شن؟ 
فکر کنم هز یه نفر دنیدم که عض  شهاوشسته ی ناوگان پرچم سرخ ب شن!« 

بیسی هم به کمکم آمد: »نیروی شایایی همپرهت ا تا حاال سه باا سعی کرشا 
شستگیردـ ن کنه ولی هیچ وقت نت نسته. حتی دنید م که همپرهت ا گفته هگه 

ناخده و شهاوشسته ش خ شد ن او تسلیم کنن، هون ها او عف  می کنه.«
د وهن گفت: »آخه چره تسلیم بشن؟ هر چی شلش ن می خ هش می شزشن و 
هیچ کس هم جل شهاد ن نیست. ما هم که شهایم با هین همه طال می ایم! به 

نفعم نه که خ شم ن طالها او برهد ن بندهزیم ت ی هقیان س.«
سفر به معبد اوش بی کرهن، ط النی هما لذت بخش ب ش. خیلی زوشتر هز آن که 
فکرش اه می کرشم ن بت هالغ س های من اسید، چ ن به خاطر پاهای ک تاهم 
هز گروا عقب می ماندم. برهی همین به د وهن شست ا شهشند بگذهاش من س ها 
هالغ بش م تا سرعت حرکت گروا کم نش ش. د وهن با بی میلی هین کاا اه کرش 
و بعـد کادـف به عمل آمد کـه به خاطر ایزا میزا ب شن من، هالغ می ت هنسـت 
وزن یک نفر شیگر اه هم تحمل کند. بنابرهین با خ دـحالی سـ های کرشم و 
هز پرچانگی هـای دـ وهن و بیسـی شابـااا ی هین که چه کسـی می ت هند با من 

هالغ س های کند، لذت برشم. 
هز تمام چیزهایی که می شیدم، غرق دعف می ددم. حتی شیدن فرچه هی 
ژولیـدا و پر هز خادـاک که وسـط جـاشا ی خاکی هفتاشا بـ ش هم لذت بخش 
ب ش. خانم لی هصرها شهدـت که منزلش باید همیشـه پاکیزا و مرتب بادـد. 
حتی باید تک وت ک برگ هایی اه که هین طرف و آن طرف می هفتاشند، هز وسط 
گذاگاا های باغ برمی شهدـتیم )هین اه می شهنسـتم چ ن تمیز کرشن شهالن ها و 

گذاگاا ها یکی هز وظایف خ شم ب ش(.
همـا شایا من اه مسـح ا می کرش. صدهی زمزمـه هش هز شل ت فانی مالیم به 
گ ش می اسـید و وقتی چشـمم هفتاش به هم هجی هز پ لک های هژشها، شاست 



16  چند قصه ی پرندا

همان ط ا که لی پ  شا هدعااش می گفت، نفسم بند آمد. 
بعد هز هین که سی  و دش پیچ و تاب اه شا جاشا پشت سر گذهدتیم، معبد 
اوش بی کرهن شا مقابلمان نمایان دـد. معبد باالی تپه هی سـنگی قد برهفرهدته 
ب ش و همکان ندهدت آن اه نبینی، چ ن حتی هز فاصله ی شوا تابشی طالیی انگ 
شهدت. شاخشش شی هاهای سرخ و زاش اودن و سقف معبد چشم اه خیرا 
می کرش؛ تابشـی دـگفت هنگیز و لرزهن که شا شل منظرا هی به انگ خاکستری 

و نقرا هی دفاف خ شنمایی می کرش. 
گفتم: »هگه من شزش شایایی ب شم، خ شم به معبد حمله می کرشم.«

د وهن هز ک اا شاافت. »خفه د  و هین قدا شابااا ی شزشهای شایایی حرف نزن!«
نیشـخندی زشم و گروا ما شا ط ل مسـیری که به معبد می اسـید به اها 
هفتاش. وقتی هالغ شهدـت شا سرهدـیبی باال می افت، نج هی شایا اه می دنیدم؛ 
گ یـی آا می کشـید و اهزی اه زمزمـه می کـرش. اویـم اه برگرشهنـدم تـا هز آن 
بـاال نگاهـش کنم. هز جایی که اوی هالغ نشسـته ب شم، می ت هنسـتم وسـعت 
هقیان س اه ببینم؛ هم هج خرودـانی که مانند پااچه های نقرا هی و هبریشـمی 
ب شند و گلدوزی های اویشان هز نخ های... سرخ؟ صاف نشستم. یک  شوجین 
کشتی باشبانی بزاگ بدون هیچ حرکتی اوی سطح آب دناوا ب شند؛ نیزا های 
سـرخ فام شکل هایشـان به شل آسـمان فرو افته ب شند، هنگاا منتظر ب شند. هما 
منتظر چه چیزی؟ منتظر ناخده و شهاوشسـته هش؟ ولی تنها شایاگرشهایی که 
جرئت شهدتند باشبان های سرخ َعلم کنند شزشهای شایایی ناوگان پرچم سرخ 
ب شند! با شقت سـاحل زیر پایمان اه وهاسـی کرشم و به باشبان ها خیرا دـدم؛ 
پنجاا تا ب شند، دـاید هم صدتا و همه دـان مثل ت شا هی کفش به شاشنخ ا که 
وسـط دـن ها هفتاشا بادـند، کنـاا هم تلنباا دـدا ب شند. یکـی هز باشبان ها هز 
ایسـمانش آویزهن دـدا ب ش و تکان تکان می خ اش که هحساس کرشم هفکاام 

هز کمینگاهشان بیرون می آیند. شزشهای شایایی  آن جا ب شند! 
بازوی بیسی اه چنگ زشم و گفتم: »بیسی! شزشهای شایایی!«
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بیسـی شسـتش اه هز شسـتم بیرون کشید: »هین قدا دـ وهن او هذیت نکن 
شخترا ی بدجنس، فکر کرشی خیلی بامزا هی...«

ولـی صدهیـش شا هنعـکاس صـدهی صدهـا نفـر کـه هز جلـ ی گـروا جیغ 
می کشیدند، مح  دد. هنگاا خدمتکااها و هبریشم ها و تخت های اوهن شهدتند 
به  طرفم پروهز می کرشند و من حس کرشم بیسی خ شش اه هز اوی هالغ پرت 
کـرش پاییـن و مـن اه هم با صـ ات هندهخت اوی زمین. چیـز محکمی خ اش 
بـه پـِس سـرم، هما قبل هز هین که شنیا جل ی چشـمم تیرا وتاا دـ ش، فهمیدم 
کـه به محـض اسـیدن خان هشا ی لی بـه شا واوشی معبد، شزشهـای شایایی به 

هستقبالشان آمدا ب شند. 

خـ هب می شیـدم بچه ی ک چکی هسـتم و آاهم شا آغ ش مـاشا تکان تکان 
می خ ام. هو شِا گ دم می گفت: »هیسس، هیسسس...«

صدهی خشنی گفت: »هون یکی هن ز بیدها نشدا؟«
چشـم هایم به آاهمی باز دـدند. تکان های مالیم به خاطر همـ هج شایا ب شند 
و آن زمزمه هز خروش هقیان س برمی خاسـت. بلند دـدم و نشسـتم و لکه ی 
قرمزانگی اه شا مقابل آبِی هقیان س شیدم؛ باشبانی که شا شل آسـمان گشـ شا 

ددا ب ش. من شا قایق شزشهن شایایی ب شم! 
صدهی شیگری فریاش زش: »هالن بیدهاا!«

لشکری هز مرش شا مقابلم هیستاشا ب ش. هز میان خندا ها ی گ ش خرهدشان، 
صدهی فین فینی به گ دم خ اش. نگاهی کرشم و بیسی اه کناام شیدم که مثل 

ت له سگ ناله می کرش. 
مـرشی گفـت: »مگه قـرها نب ش فقـط شزشی کنیم و بزنیم بـه چاک؟ ناخده 

خ دش نمی آش چشمش به هین زندونی ها بیفته!«
صدهیی آاهم هز پشت  سرم بلند دد و همه ی مرشهن شیگر اه وهشها به سک ت 

کرش: »کاماًل شاسته. بان  خ دش نمی آش.«
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یعنی ناخده زن ب ش؟ خرهمان خرهمان جل  آمد و همین لحظه ب ش که من تیانی1، 
ناخدهی گروا ناوگان پرچم سرخ اه شیدم: خ فناک ترین شزش شایایِی شایاها. 

شهانـم هز تعجب باز ماند. هسـتاش یک باا شهسـتان هلهـه هی قداتمند به نام 
ژی وهنگ مـ 2 اه برهیـم تعریف کرشا ب ش. می گفتند هو سـنگدل و وحشـتناک 
هسـت و پنجه هـا و شندهن هایـی دـبیه ببـر و ُشمـی مثـل ُشم پلنـگ شهاش. هما 
هیـن اه هـم می گفتنـد کـه هو م جـ شی بی نهایـت شوست شهدـتنی و ملکه ی 
آسمان هاسـت. مـن بـا هیـن ت صیف هـای ضدونقیـض مخالـف بـ شم. فکر 
می کـرشم همکان ندهاش کسـی هم هین قدا زیبا بادـد و هـم هین قدا بی احم. 
همـا وقتـی خیرا خیرا به تیانی نگاا می کرشم، ناگهان معنی دـان اه فهمیدم. 
م های سـیاا انگ و هبریشـمی هش مانند باشبان های کشـتی پشـت سـرش 
م ج می زشند و چشـم هایش به تیرگِی زغال و شا مرز دـعله وا ددن ب شند. 
تیانـی گفـت: »ُخب، وهیگ 3؟« و با چشـم های خ شم شیدم که انگ آن شزش 

شایایی مثل گچ سفید دد. 
شزش شایایی هی که هسمش وهیگ  ب ش با سر به من هدااا کرش و ج هب شهش: 
»گفتم داید بابت هون  یکی خ ن بها بدن. هون خ ن هشا یه بچه شهدتن، مگه نه؟ 

با خ شم گفتم داید هین هم ن بچه هه باده.«
تیانی سریع نگاهی به من هندهخت و هز عصبانیت فریاشی زش. 

دــبیه  لباس هــاش  آخــه  کــن!  نگاهــش  بی دــع ا!  »هالِغ  گفــت: 
بچه پ ل شهاهاســت؟« بــه شســت هایم چنــگ زش و آن هــا اه بــه طــرف 

صــ ات شزش شایایــی گرفــت. 
»بـه هیـن شسـت ها نگاا کـن! هین ها شسـت های یـه خدمتـکااا! خبری هز 

خ ن بها نیست! هبله!«

1- Tianyi
2- Xi Wangmu
3- Weigu
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وقتی تیانی شهدت شواوبر اه وهاسی می کرش، شزش شایایی هز ترس خ شش 
اه عقب کشـید. تیانی با سـر به بیسی هدـااا کرش و گفت: »و کدوم باشمج ن 

شواقاب چینی هین او با خ شش آواشا؟«

یکی هز مرشها گفت: »شیهان1 آواشش. به نظرش خ دگل ب شا.«
تیانی با لحنی که ب ی خطر هز آن به مشام می اسید، گفت: »وهقعًا؟«

دمشیرش اه کشید، به سمت یکی شیگر هز مرشها افت و دمشیر اه اوی 
گرشن هو گذهدت. »هگه بهش شست زشا بادی، سرت او هز تنت جده می کنم.«

مرش معترضانه گفت: »بهش شست نزشم! به  خده اهست می گم!«
تیانی با لبخندی شلنشین گفت: »می شونم« و دمشیرش اه کناا گذهدت. 

»برهی همین، من هم سرت او هز تنت جده نمی کنم.«
شیهـان بـه تته پته هفتاش: »من فکر کرشم... آخه شزشهای شایایی پ  ِتسـای2 
هز مـا خ هسـته بـ شن تا یـه زن او باهادـ ن معامله کنیم، ما هـم که به خاطر 
جنـگ بـا نیروی شایایـی همپرهت ای بهشـ ن بدهکاا ب شیم؛ همـ ن جنگی که 

کشتی هام ن شیر بهش اسیدن و... و...«
تیانی به بیسـی نگاا کرش که حتی با وج ش شماغ سرخ دـدا هز ددت گریه 
باز هم بفهمی نفهمی خ دـگل ب ش و به فکر عمیقی فرو افت. برهی لحظه هی 

ک تاا، برقی هز ترحم اه شا چشمانش شیدم. 
سـپس اویـش اه برگرشهنـد و گفت: »قیافه ش بیش  هز حد ساشا سـت« و 

شستش اه تکانی شهش. 
»کسی هون او نمی خ هش.«

شیهان پرسید: »بیش  هز حد ساشا ست؟ شفعه ی قبل هم که همین او گفتین!«
 تیانـی گفـت: »فکـر کـرشی من نمی ت نـم بفهمم یـه زن خ دـگله یا نه؟«

1- Dihan 
2- Po Tsai
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و قدمی به سـمت مرش برشهدـت. شیهان هم شاسـت مثل وهیگ  خ شش اه هز 
تـرس جمع وجـ ا کرش. »بهشـ ن به هندهزا ی کافی پ ل بـدا تا بت نن برگرشن؛ 
ت ی بنداگاا بعدی پیاشا دـ ن می کنیم.« بعد نگاهی سـرش و بی اوح به شیهان 
هندهخـت و هشهمه شهش: »دـاید هم بهترا به زنـت بگیم بهت کمک کنه تا هون ها 

او به ساحل برس نی.«

»خ ههـش می کنـم!« هز دـنیدن صـدهی خـ شم جـا خـ اشم. »مـن او 
برنگرشونین!«

همه با دگفتی به من نگاا کرشند؛ به نظرم تقصیری هم ندهدتند. با هین که 
آن کلمه هـا خ شبه خـ ش هز شهانم بیـرون آمدا ب شند، ناگهان هین اه فهمیدم که 
هز تـِه شل هیـن حـرف اه زشا هم. چه چیزی شا هنتظـاام ب ش که برگرشم؟ هین که 
همه به من شسـت ا بدهند؟ یا لگن های اههرو اه بسـابم؟ یا هین که با ف شینگ 

هزشوهج کنم؟ هز هین فکر به خ شم لرزیدم. 
همـا تیانـی شیگر من اه مرخص کرشا ب ش و گفت: »هین جا کشـتی شزشهای 
شایایی هسـت، پروادـگاا که نیست.« بعد او به شهاوشسته هش کرش و بهشان 

شست ا شهش: »بقیه ی غنیمت ها او بیااین باال!«
سرم اه خم کرشم و هز هدک هایی که چشم هایم اه پر می کرشند دگفت زشا 
ددم. بیسی با صدهیی آهسته و خشمناک پشت سرهم به من فحش می شهش 
کـه هلبته سـال ها تمرین کرشا بـ شم تا بت هنم به اهحتی ناشیدا دـان بگیرم. به 
جایش هدـک هایم اه پاک کرشم و مح  تمادـای مرشهایی دـدم که شهدتند 
صندوقچه هـا و بسـته ها اه بـا ضرباهنگی هسـتاشهنه هز ت ی قایق هـای باشبانی 

پرتاب می کرشند؛ حرکاتشان با هم هج شایا هماهنگ ب ش. 
همـا کاادـان بی هیـرهش نبـ ش. یکی هز شزشهای شایایی سـِر یکـی شیگر که با 
جعبـه هی پر هز چای خشـک شا شسـتش تل تلـ  می خ اش، فریـاش زش: »آهای! 
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گالبِی بی ب وخاصیت!« همه ی چای ها شهدتند می ایختند ت ی آب. 
غرولند کرشم: »وهههی! چاِی هلهه ی آهنین هم ب ش!«

فکر می کرشم کسی به حرف هایم گ ش نمی کند، برهی همین هین اه بلند 
گفتـه بـ شم. همـا گ ش های تیانی مثـل گ ش های ببر تیز ب شند و با دـنیدن 
حرفـم اویـش اه برگرشهنـد. بـا تحکم گفـت: »هز کجا می شونی کـه هون چای 

هلهه ی آهنین ب ش؟«
ج هب شهشم: »اوی برچسبش ن دته ب ش.«

بـا شسـت یـک جعبه چای خشـک شیگـر اه نشـان شهش و گفـت: »هینی که 
هین جاست چی؟ هین هم هلهه ی آهنینه؟«

گفتم: »نه، هون چای ک هی س زن نقرا ست.«
تیانـی بسـته بندی هش اه پـااا کـرش، چند تکـه  برگ اه کَند و کف شسـتش 
ایخـت و چـای اه بـ  کـرش. با شقـت به من نگاا کـرش؛ نگاهی تیـز و نافذ. بعد 

شست ا شهش: »با من بیا.«
مـن اه بـه قرهاگاا ناخده برش. من با هدـتیاق به شواوبرم خیرا دـدا ب شم. 
هتاقی مجلل ب ش؛ ک سـن های بادـک هی پ دـیدا هز هبریشـم، تخت خ هبی هز 
چـ ب صنـدل بـا نقش ونگااهـای پیچیـدا و فان س هـای سـرخ انگ. شم شا 
واوشی، شو سرباز چ بی ک چک جل ی محرهبی نگهبانی می شهشند که پناهگاا 

هلهه هی ترهدیدا ددا هز عاج و محص ا شا داخه های گل همیشه بهاا ب ش. 
تیانی با حرکت شستش هز من خ هست بنشینم. 

مـن هـم با کنجکاوی نگاهـش می کرشم که شهدـت صندوقچه هی چ بی و 
ساشا اه که کَندا کاای ندهدت، بیرون می کشید. 

تیانـی گفـت: »خیلی وقت پیش، به یه کشـتی مسـافربری حمله کرشیم. 
وقتـی همـه ی هدـرهف زهشا های ثروتمند شهدـتن چیزهای باهازدشـ ن او به 
 طرفم ن پرتاب می کرشن و هلتماس می کرشن که بهشـ ن احم کنیم، یه مرش 
پرید جل ی صندوقچه ش و دمشـیر کشـید. دمشـیر او مثل شسته ی جااو 
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نگـه شهدـته ب ش و  اهحت می دـد فهمید که حریـِف ضعیف ترین مرشهای من 
هـم نمی دـه. همـا شلیرهنـه جنگید تا هز گنجـش محافظت کنـه.« چهرا هش هز 
یاشآوای هین خاطرا آاهم و مهربان دـد. »به خاطر هین حاضر ب شم هز ج نش 

بگذام، هما زخم کاای برشهدت.«
تیانـی شا حیـن حرف  زشن شهدـت با قفـل صندوقچه وامی افـت. »وقتی 
شهدـت می جنگید، شلم می خ هسـت بدونم چه گنجی شهاا که هین قدا برهش 

هازدمندا و وقتی ُمرش، فهمیدم که گنجش هین ب شا.«
صندوقچه اه باز کرش و نفس شا سـینه هم حبس دـد. کتاب! صدها کتاب! 
بـا هحترهم شسـت هایم اه اویشـان گذهدـتم. هدـعاا لـی پ . م سـیقی هصیل. 

سالنامه ی بهاا و خزهن. 
تیانی هز من پرسید: »می ت نی هین ها او بخ نی؟«

سرم اه به نشانه ی تأیید تکان شهشم. 
به من که نگاا کرش، چشـم هایش هز آتشـی شاونی شاخشیدند. گفت: »بهم 

یاش بدا. هون وقت می ت نی بم نی.«
من هم همین کاا اه کرشم. 

  

حـاال کـه شهام هیـن شهسـتان اه شا کشـتی شزشهـای شایایـی می ن یسـم، 
باشبان های سـرخش آسـمان اه انگ آمیزی کرشا هند و ما بر پهنه ی هقیان س 
بی کرهن هسـتیم. باشی هفسااگسیخته می وزش و هم هج اه هیچ هنتهایی نیست 
و سـاحل آن قـدا شوا هسـت که تص ا وج شش هم شدـ ها می نمایـد. هما من 
سربلند هستم و بی هختیاا لبخند می زنم؛ زیره ممکن هست که اهِا پیش اویم 

شد ها بادد، هما اهِا خ شم خ ههد ب ش. 


