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پســرک معنــی حرف هــای پیرمــرد را نمی فهمیــد، امــا می خواســت بدانــد 
کــردن از آن، دختــر  کــه می توانســت بــا تعريــف  ی مرمــوز چیســت، چــرا  ایــن نیــرو

تاجــر را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
»ایــن نیــرو، در ابتــدا منفــی بــه نظــر می رســد، امــا در واقــع تــو را بــه ســمت 
يافتــن سرنوشــت، راهنمایــی می کنــد و روح و روانــت را آمــاده پذیــرش ایــن 
کــه می کنــی، وقتــی از تــه  کــه هرکــه هســتی و هرچــه  حقیقــِت بــزرگ می کنــد 
کــه خواســته تــو از روِح جهــان هســتی  دل چیــزی را بخواهــی بــه ایــن معناســت 

گرفتــه اســت«. نشــأت 
کــردن يــا ازدواج بــا دختِر يــک تاجِر   »حتــی وقتــی همــه آنچــه می خواهــی ســفر 

پارچه فروش باشد؟«
گنــج اســت. روح جهــان،  »بلــه! حتــی وقتــی جســتجو بــرای يافتــن يــک 
خوشــی، ناخوشــی، هــوس و حســادت مــردم را در خــود انباشــته می کنــد. تنهــا 
وظیفــه حقیقــی هــر انســان، شــناخت سرنوشــت شــخصی اوســت. همــه چیــز 
ــه  ــو چیــزی را بخواهــی، همــه جهــان دســت ب ــه همیــن بســتگی دارد. وقتــی ت ب

کننــد.« ــاری  ــه آن ي ــو را در مســیر رســیدن ب ــا ت دســت هــم خواهنــد داد ت
کــه در آن بودنــد،  کردنــد و بــه بــازار و مردمــی  هــر دو بــرای مدتــی ســکوت 

چشــم دوختنــد.
گله داری می کنی؟« »چرا 

کردن را دوست دارم.« »چون سفر 
يــت  کــه از پنجــره مغــازه اش در گوشــه میــدان قابــل رؤ پیرمــرد بــه مــرد نانوایــی 
کــرد و گفــت: »آن مــرد هــم وقتــی بچــه بود، دوســت داشــت ســفر کند؛  بــود اشــاره 
کمــی پــول پس انــداز  کــه ابتــدا يــک مغــازه نانوایــی بخــرد و  گرفــت  امــا تصمیــم 
کنــد. او هیــچ گاه  کنــد تــا وقتــی پیــر شــد بتوانــد يــک مــاه را در آفريقــا ســپری 
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کــه باشــد می توانــد بــه  کــه انســان، در هــر برهــه ای از زندگــی اش هــم  نفهمیــد 
آرزوهايــش جامــه عمــل بپوشــاند.«

گفت: »او هم بايد چوپان می شد.« پسرک 
ــا  ــود، ام ــرده ب ک ــورد هــم فکــر  ــن م گفــت: »راســتش را بخواهــی در ای ــرد  پیرم
کــه چوپان هــا زیــر  نانواهــا از چوپان هــا مهم ترنــد. نانواهــا خانــه دارنــد در حالــی 
ســقف آســمان می خوابنــد و مــادر پدرهــا ترجیــح می دهنــد فرزندانشــان بــا يــک 

کننــد تــا يــک چوپــان«. نانــوا ازدواج 
پســرک بــا فکــر بــه دختــر تاجــر و اينکــه حتمــًا در دهکــده آنهــا هــم يــک 

کــرد. احســاس  ســینه اش  در  دردی  دارد،  وجــود  نانوایــی 
کــردن بــه تفاوت بــه برتری چوپان هــا و نانواها در دراز  پیرمــرد ادامــه داد: »فکــر 
کــردن به سرنوشــت خودشــان هــم مهم تر خواهد شــد.« مــدت بــرای مــردم از فکــر 
کــرد. پســرک  کتــاب را ورق زد و شــروع بــه خوانــدن يــک صفحــه  پیرمــرد 
کــه پیرمــرد حــواس او را از خوانــدن  کــرد، ولــی بعــد همان طــور  اندکــی صبــر 
کتــاب خوانــدن پیرمــرد، شــروع بــه  کــرده بــود، او هــم در حیــن  کتابــش پــرت 

کــرد: »چــرا داری ایــن چیزهــا را بــه مــن می گویــی؟« صحبــت 
در  درســت  کنــون  ا و  کنــی  کشــف  را  سرنوشــتت  می خواهــی  تــو  »چــون 

شــوی.« چیــز  همــه  بی خیــال  اســت  ممکــن  کــه  هســتی  نقطــه ای 
»و شما همیشه در این لحظات در صحنه ظاهر می شويد؟«

»بــه ایــن شــیوه به خصــوص نــه، امــا بــه هــر حــال همیشــه بــه شــکلی ظاهــر 
ــده خــوب.  گاهــی يــک اي گاهــی به صــورت پاســِخ يــک ســؤال و  خواهــم شــد. 
کارهــای  ســایر اوقــات در لحظــاِت ســخت، رخ دادِن وقايــع را آســان تر می کنــم. 
متوجــه  مواقــع  کثــر  ا در  مــردم  امــا  می دهــم،  انجــام  کــه  هســت  هــم  ديگــری 

کارهــا را انجــام داده ام.« کــه مــن ایــن  نمی شــوند 
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کــه مجبــور شــده  کــرد  پیرمــرد بــرای مثــال، داســتاِن هفتــه پیشــش را تعريــف 
بــود بــه شــکل يــک ســنگ در برابــر يــک معدنچــی ظاهــر شــود. معدنچــی بــرای 
گذشــته بــود و پنــج ســال متمــادی در  کــردن ســنگ زمــرد، از همــه چیــزش  پیــدا 
بســتر يــک رودخانــه، هــزاران ســنگ مختلــف را در جســتجوی زمــرد آزمايــش 
گــر فقــط يــک ســنگ -فقط يــک ســنگ ديگر-  کــه ا کــرده بــود، امــا درســت وقتــی 
را بررســی می کــرد، زمــردش را می يافــت، ناامیــد شــده بــود و می خواســت همــه 

کنــد. چیــز را رهــا 
کــه معدنچــی بــرای رســیدن بــه سرنوشــت تعیین شــده اش، همــه  از آنجایــی 
گرفتــه بــود. او خــودش را بــه  کــرده بــود، پیرمــرد تصمیــم بــه مداخلــه  چیــز را فــدا 
ی پــای معدنچــی غلتیــده بــود. معدنچــی بــا تمــام  کــرده بــود و رو ســنگی تبدیــل 
کــه به واســطه پنــج ســال تــالش بی حاصــل در او جمــع شــده  خشــم و ناامیــدی 
کــرده بــود؛ امــا بــا چنــان شــدتی آن  بــود، ســنگ را برداشــته و بــه ســمتی پرتــاب 
کــرده بــود را شکســته بــود و در  کــه بــه آن برخــورد  کــه ســنگی  کــرده بــود  را پرتــاب 

میــان آن ســنِگ شکســته، زیباتریــن زمــرد جهــان پديــدار شــده بــود.
کــه تلخــی آن مشــهود بــود، ادامــه داد: »مــردم هــدف زندگی  پیرمــرد بــا لحنــی 
کشــف می کننــد، شــايد علــِت ایــن  کــم  و علــت وجــود داشتنشــان را در ســنین 
کاری  کــه خیلــی زود از آن ناامیــد می شــوند هــم همیــن باشــد؛ امــا بــه هــر حــال 

کــرد، همیشــه همین طــور بــوده اســت.« نمی شــود 
گنــج  کمــی پیــش، چیــزی در مــورد  کــه  کــرده بــود  پســرک بــه پیرمــرد يــادآوری 

گفتــه بــود.  مخفــی 
گنــج، بــا فشــار جريــان آب کشــف و بــا همیــن  گفــت: »آن  پیرمــرد در جــواب 
گنجــت بدانــی،  گــر می خواهــی چیــزی در مــورد  نیــرو نیــز مدفــون شــده اســت. ا

گلــه ات را بــه مــن بدهــی«. بايــد يــک دهــم 
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گنج چیست؟« »نظرت در مورد يک دهم 
کــه هنــوز بــه  گــر قــوِل دادِن چیــزی  گفــت: »ا کــرد و  پیرمــرد نــگاه مأیوســانه ای 
دستش نیاوردی را به کسی بدهی، انگیزه پیدا کردنش را از دست خواهی داد.«
پسرک به او گفت که قباًل قوِل يک دهم گنجش را به پیرزِن کولی داده است.
گرفتــِن این جــور قول هــا از مــردم  گفــت: »کولی هــا در  کشــید و  پیرمــرد آهــی 
کــه فهمیــدی هــر چیــز در زندگــی  اســتادند. بــه هــر حــال ایــن خــوب اســت 
بــه  نــور می کوشــند  کــه جنگجويــان  ایــن همــان چیــزی اســت  بهایــی دارد. 

بیاموزنــد.« ديگــران 
گفــت: »فــردا همیــن موقــع يــک دهــم  کتــاب را بــه پســرک برگردانــد و  پیرمــرد 
گنــج پنهانــت را بیابــی، روز  ــو بگويــم چطــور بايــد  ــه ت ــا ب گلــه ات را برايــم بیــاور ت

خــوش!« 
گوشه ای از میدان ناپديد شد. و بعد در 
***

کــرد، امــا ديگــر نمی توانســت تمرکــز  کتابــش  پســرک دوبــاره شــروع بــه خوانــدن 
کــه می دانســت حــق بــا پیرمــرد اســت. او بــه  کنــد. عصبــی و ناراحــت بــود، چــرا 
کــه  کــه بــا خــود می انديشــید  نانوایــی رفــت و يــک قــرص نــان خريــد، در حالــی 

آيــا از حرف هــای پیرمــرد چیــزی بــه او بگويــد يــا نــه. 
بعــد بــا خــود گفــت، گاهــی اوقــات بهتــر اســت بگــذاری همه چیــز همان طور 
ــزی  ــر چی گ ــد. ا ــوا نگوي ــه نان ــزی ب ــت چی گرف ــم  ــد و تصمی ــی بمان ــت باق ــه هس ک
کــه بــا وجــود اينکــه بــه همــه  می گفــت، نانــوا ســه روِز تمــام بــه ایــن فکــر می کــرد 
کارش  کــرده اســت، قیــد همــه چیــز را بزنــد و  کــه هســت عــادت  چیــز همان طــور 
کنــد؛ و پســرک بــه هیــچ وجــه دوســت نداشــت کســی را بــه چنیــن نگرانــی  را رهــا 

کنــد. کی دچــار  و ســردرگمی وحشــتنا
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کــرد. در نهايــت خــودش  بــه همیــن خاطــر فقــط شــروع بــه پرســه زدن در شــهر 
کــه  ــرار داشــت  کوچکــی آنجــا ق را جلــوی دروازه هــای شــهر يافــت. ســاختمان 
گیشــه ای در آن بــود و مــردم از آنجــا بلیــت ســفر بــه آفريقــا را می خريدنــد. پســرک 

کــه مصــر هــم در آفريقــا قــرار دارد. می دانســت 
کنم؟« کمکتان  گیشه نشسته بود پرسید: »می توانم  که در  مردی 

کرد: »شايد فردا!« که از آنجا دور می شد زمزمه  پسرک در حالی 
کــه دور شــدن پســرک را نظــاره می کــرد بــه همــکارش  بلیــت فــروش در حالــی 
کافــی بــرای ســفر  کــه پــوِل  گفــت: »يــک آدِم خیال بــاِف ديگــر، مشــخص اســت 

کــردن نــدارد.«
گلــه اش افتــاده بــود و بــا خــود  گیشــه ايســتاده بــود، يــاد  پســرک وقتــی جلــوی 
گوســفندانش برگــردد و بــه چوپــان بــودن  کــه ديگــر بهتــر اســت نــزد  گفتــه بــود 
گلــه داری آموختــه  ادامــه دهــد. طــی دو ســال همــه چیــز را دربــاره چوپــان بــودن و 
گلــه در  ــاردار و محافظــت از  ــود؛ نحــوه چیــدن پشــم، مراقبــت از میش هــای ب ب
ــناخت و  ــس را می ش ــای اندل گاه ه ــع و چرا ــام مرات ــود. تم ــر ب ــا را از ب گرگ ه ــر  براب

گوســفندانش را هــم می دانســت. ــرای فــروش هريــک از  ــه ب قیمــت عادالن
گرفــت از طوالنی تریــن مســیر ممکــن به طويله دوســتش بــرود. وقتی  تصمیــم 
کــرد و از پلــکان  کنــار قلعــه شــهر عبــور می کــرد، مســیرش را منحــرف  داشــت از 
ی دیــواره آن نشســت. از آن بــاال می توانســت آفريقــا  ســنگِی قلعــه بــاال رفــت و رو
کــه مورهــا هــم بــرای تســخیر  گفتــه بــود  کســی بــه او  را از دور ببینــد. يــک بــار 

اســپانیا از همــان ســمت آمــده بودنــد.
کل شــهر و حتــی همــان  کــه نشســته بــود، تقریبــًا می توانســت  از آنجایــی 
گفــت: »لعنــت  کــه بــا پیرمــرد در آنجــا حــرف زده بــود را ببینــد. بــا خــود  میــدان 

کــه آن پیرمــرد را ديــدم.« ــه لحظــه ای  ب
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