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  بنام خدا

 

 رجحتمغرق شدن یک 

 یکم: جایی که داستان در آن رخ یم دهد. 

نام   1"ایجیه ز "قرعه به نامش خورده بود. این شهرستان  استانداری بود که در طرح توسعهدورافتاده  شهرستان کوچک و 

که   جیه زای. وقتی جوان های شهر جمعیت خودش با روستاهای توابعش رس جمع چهل، پنجاه هزار نفری یم شد داشت، 

خودشان  بودنشهری تالش یم کردند  ،با نخوت و تکب   حاال شهری در حال توسعه بود، مردم روستایی حومه  را یم دیدند,

ی داشتند  که درک و فهمشهر هم  مسن تر ها  را به رخ آنها بکشند؛ روتتی احساس خود را با ف، در مقابل مردم حومهبیشبی

انه ابراز یم کردند رس تک تنها با بیشبی و  آنقدر میان ادند د مردم روستا اگر دخبی به پرسی شهری یم . ان دادن و لبخندی متکب 

ی وصلتی را کر یم ش آسمان  گو که    دوست و آشناها جار یم زدند  شد، مستمعان هم که از هم والیتی ها بودند آرزوی همچی 

ش بود حتما لیافت آن را داشته و  . خوب کیس که دخبی به پرس شهری دادهیم کردند  ایط ترک روسدخبی تا و ان واجد رسر

 شهری بوده است
ی
ی به زندگ که پرسش موفق ود  کیس ب  . از این گذشته، افتخار باالتر از آن(اینطور فکر یم کردند.  .)یا پیوسیی

د و او را  کشان یم شد از شهر زن بگب   مشبی
ی

ن اول کار، ماه م بیاورد، دست کمتا گ دوابه روستا بیاورد. مهم نبود که زندگ

ی حاصل شده بود  ی  . معامله افتخار آمب 

 که اطرافش بود فقط هفتاد یا هشتاد کیلومبی فاصله داشت که شهرستان جیه زی
ی

فت و آمد به ر  تا نزدیک ترین شهربزرگ

با قطار یا اتوبوس کار سختی نبود. وضعیت جاده ها خوب بود و رفت و برگشت تا شهر بیش از چهار ساعت طول  آن هم

ی فرهن ، یم شد یا کاری بکند   که یم خواست برود شهر معاملهنیم کشید؛ کیس گ صبح برود و عرصش برگردد. برای همی 

ها عوض شد ککرد.  یم  رسایت  رسی    ع به جیه زی راحت و  خییل شهرهای بزرگبی  و  پاریی ها  و  م کم طرز لباس پوشیدن دخبی

را داشتند پایشان به کلوب های مرگ مسن تر ها هم که همیشه دغدغه   باب شد. رقص و آوازهای شبانه میان جوانها 

 . ورزشر تازه افتتاح شده که ادعا یم شد برای تندرستی و طول عمر مفیدند، باز شد 

ا دیده دن این شنا یم کنند، با شنی "آب زالل"روستای در حوایل شهر توی وی چشمه آب معدیی ها ت بچهکه   بود  کیس اخب 

  تتی یم وان با دوچرخه خودشان را آنجا یم رساندند و آب، صبح خروس خگنده و صاحب منصب شهر   مردهای شکمخب  

 شکم کم کرد، حسای  به فهمیدند  کردند، ویل بعد که
ی

گر کار به جایی . دین اضافه شد تعدادشابا این کار یم شود از بزرگ

ی منوال  رسیده بود که هوای طوفایی هم نیم توانست مانع برنامه اشان بشود.  ه غب  از گذشت تا یی بردند کمدیی  به همی 

ی  ند. بکنهم عمل کنند نیمچه شنایی  خییل به روز د یا اگر بخواهند ننز هم بدست و پایی  توی آبیم شود  آب تتی  آنها  بی 

یگر هم د هایار معروف و خییل ، اعضای شورای شهر، تج  مدیران آموزش و پرورش کارمندان عایل رتبه بانک، وکال،  ،پزشک

کیشان ی د و تام، آن هم بخاطر اینکهبه جز دیوی شهر را یم شد آنجا دید، البته صاحب منصب هایبودند. تقریبا همه 

 . داشت م مادرزادی نریم استخواندیگری ه ش مصنویع بود و پای

توسط  و  روستای آب زالل"، چون برکه ای وسطش بود که چندان هم بزرگ نبود " بخاطر آن اسم روستا را گذاشته بوند 

ل آب  ی را یم کند، اداره یم شد. در واقع شورای محیل کنبی  زمی 
اگر کیس در هر جای روستای آب زالل، تنها یک یا دو مبی

ی جاری یم شد.  ین فوران یم کرد و روی زمی   آب شب 

 یم کردند، آدمهایی ی  آالیش و ساده ای بودند، به پایک
ی

ه روی و زالیل همان آی  ک حدود شصت عائله ای که آنجا زندگ

 هایی کههمه ، خروشان، با سخت کوشر  به صالبت همان آب زمینشان جاری بود. 
ی   کوهپایه  بعالوه، در اختیارشان بود  زمی 

در آن منطقه هیچوقت مشکل کم آی  برای زراعت کردن وجود نداشت ویل با این  . را زیر کشت برده بودند  "کوزای"کوه 

ی مردمش را اینطور   مانده بود و شاید همی 
ی
ود. اده و ی  آالیش نگه داشته بسوجود برای سالهای سال منطقه ای محروم باق

. ابتدا یک رسباالیی بود و بعاین روستا تا شهرستان جیه زای فاصله چندایی نداشت، شاید کمبی از  دش یک دو و نیم کیلومبی
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، ویل در این مسب  وسایل نقلیه عمویم ی ه و اهای جیه زی احساس یم کردند ک وجود نداشت برای تردد  شیب تند به پایی 

ی به ا  ین روستا کار مشقت باری است. رفیی

 

 

ن یم افتد  وقتی آسماندوم:   . روی زمی 

 بنا کردند و یک درخت انجب   سالها پیش معبد
ی

 معبد یم گذشت تند؛ شصت سایل از ساختهم در کنارش کاش 1معابدبزرگ

  رمز ق با سفال های . سقف معبد را با سایه اش پوشانده بود نییم از  فضای معبد که آنقدر بزرگ شده بود  و درخت 
ی

رنگ

ی شده بود، در قسمتی از آن   ی فرشر   خزه و علف مثل بود، زیر سایه درخت کهتزیی  در ویل  ود روی سفال ها را پوشانده ب سب 

از  . ند نه به نظر یم رسیدند دیده یم شدکه حاال که  قرمز  که نور آفتاب به آن یم رسید، هنوز سفالهایسقف  ر نیمه دیگ

ی   . " نام گذاشته بودند تاریک و روشن"معبد یا همان  یانگ" –"ینگ  بزرگ روستا را معبد  ،رو مردمهمی 

ات تدریج  بودند که پنج تا از قدییم های دیگر روستا  عمو آِشنگ و چهار،   را بخاطر داشتند و تغیب 
 تمام این دوره طوالیی

ی  و برای  که به گاوها بسته بودند   پشت درشکه هایی آن روزها، دیده بودند. خود بنای معبد را به چشم   مصالح  معبد ساخیی

اال . حچشیده بودند شکه چی را طعم شالق در چند باری هم در حال شیطنت بازی، جابجا یم کردند، آویزان یم شدند و  

ی چند نفر ادار  به دست همه امورات و هر وفت توی معبد مراسیم برپا یم شد روستا بودند  آنها ریش سفیدهای  یمه همی 

 آنها بود. همه  شد و البته عمو آِشنگ بزرگ

وستا ر ویل مگر در طول یک سال چند بار پیش یم آمد که توی معبد مراسیم برگزار شود؛ بیشبی روزها این ریش سفید های 

د ر توی یگ از اتاق های کناری معبد جمع یم شدند. توی زمستان درها را یم بستند و هر کدام منقیل برای خودش آتش یم ک

تشگاه از کنار اتاق یم گذشت و رایهه عودهای پرستا گرم شود، توی تابستان هم درها را باز یم گذاشتند و از نسیم خنگ که 

برای هم یم گفتند و هرچند اغلب حرف هایشان تکراری های دور گذشته   بیشبی اوقات از  د. را با خود یم آورد، حظ بردن

و تنگدستی  فقر در  غرق حاطرات روزهایی یم شدند که، اشان نیم کرد. با اشتیاق خستهویل یادآوری گذشته هیچوقت بود 

اغلب آدمها عالقه دارند که میان دوستانشان خاطرات گذشته را مرور کنند، ویل برای آنها  . برای لقمه ای نان یم جنگیدند 

ی دیگر بود؛ این تنها   ی ا در آنها زنده  ر ر که یم توانست حس افتخاگذشته بود  مروز خاطرات آن سالهای پر فراز و نشیب چب 

ی موقع سال گذشته ه بود؛ چه کیس خب  داشت که فردا هم پایش به معبد یم رسد یا نه؟ سوالعالمت مثل آینده  کند.  می 

 . جمع آنها هفت، هشت نفر بود، و حاال تنها توی یک سال تعدادشان به نصف رسیده بود 

 بود  
ی

شده و کیس  رها ویل حاال به حال خود  رویش یم نشست.  تیان سونگهمیشه عمو که توی اتاق نزدیک در تخته سنگ

 را برای خودش برداشت و فقط یک  هیوشو ، عمو تیان سونگرویش نیم نشیند. بعد از مرگ 
ی

وز بود که ر این بلوک سنگ

 ندلیشحب ص، خییل عصبایی از او تقاضا کرد که دست از تصابه خوابش آمد  تیان سونگ رویش نشسته بود که شب

ین واقعه با خب  شدند. دردی که بواسب  شد و کم کم همه اهایل روستا از امشکل بردارد. از همان شب عمو هیوشو دچار 

، انوع و اقسام داروها را مرصف کرده بود و هر دیگر  قابل تحمل نبود و یم شد روز به روز بدتر  بابت بواسب  یم کشید 

ج یم کند درد ی  درمان هم عال دستش رسیده بود را امتحان کرده بود، حتی یک داروی گیایه را که گفته بودند که پمادی  

آنها رس فاق به ات رسانجام به حرف دوست های قدیمیش تن داد و با همان بدنه نیمه جان، نکرد. ای افاقه  استفاده کرد ویل

وع به رسزنش او کرد: "تیان  کنار گ در نقش بزرگ جمع،  . عمو آشانقب  تیان سونگ رفت قب  تیان سونگ نشست و رسر

عاقل تر بودی، حاال که مردی پس چرا اینقدر کج خلق شده ای؟من و تو و هیوشو و بقیه خییل سونگ، تو وقتی زنده بودی 

ه نیست، ک  گ چوئن با هم بزرگ شدیم، دوستی ما یگ دو روزهنیتای چبچه ها همه با هم رفیق قدییم هستیم که توی روس

. حاال فقط برای اینکه روی صندیل تو نشسته درست است اینطور 1که شلوار خشتک باز یم پوشیدیماست  همان وقتی  از 

 گ گفته که آن تخته سنگنفرینش کتی که به 
ً
 مال تو است؟ آن جزو اموال معبد است . . . " این روز بیفتد؟ اصال
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و این حرف را گوش یم دادند وحشت کرده بودند و رنگ به رخسارشان نمانده  تاییایی که آنجا ایستاده بودند خییل از روس

به ارد دو حاال  تیان سونگ همانجا میانشان است و معذرت خوایه هیوشو را قبول کردهعمو روح  بود، فکر یم کردند که

 رسزنش های عمو آشانگ گوش یم دهد. 

 نیم شود ت که با عقل سلیم   عمو هیوشو بگونه ای، مشکل بواسب  تنها یک هفته بعد از آن با کمال ناباوری
ً
وجیهش کرد کامال

 افتاد و . ویل دو ماه بعدش خییل ساده خوب شد 
ی
کس جرات چطبییع بود که بعد از این ماجرا دیگر هیخوب، مرد. و اتفاق

 در روستای چینگبنشی نکرد روی آن تخته سنگ
ی

 چیان به سنگ بواسب  معروف شد.  ند. و دیگر این بلوک سنگ

ᴏ ᴏ ᴏ 

 آمد. همان یم معبد حاضی نیم شد که کار بسیار مهیم برایش پیش اتاقروستا توی جمع  تنها وقتی یگ از ریش سفیدهای

 مانده بودند 
ی
ها هر حرفهایشان تکراری است. هر کدام از آن و وقتی با هم حرف یم زدند اصال مهم نبود که چهار، پنج نفر باق

ی  از  . موضویع را که به بحث یم گذشت با عالقه جمیع سازگار بود و بقیه هم دنبال حرفش را یم گرفتند  ی رو،  همی  به  رفیی

 روزانه اشان شده بود.  معبد و گفت و شنودی که آنجا برپا بود،
ی

  قسمت مهیم از زندگ

مو ع توی معبد حاضی بودند به جز همه  ، عمو چشم گاو، عمو کرم خایک،عمو یوِزی و عمو آزانگویل در این بعد از ظهر 

 آش
ً
ی نفری بود که یم آمد، اگر هم یک روز استثنائا  او اولی 

ً
ظهر خودش  عد از تا ساعت سه ب ، نهایتتاخب  داشت انک. غالبا

ی همه توی دلشان شور افتادرا به جمع یم رساند   افتاده. مدیی . برای همی 
ی
کوت همه س ه بود و نگران بودند که چه اتفاق

 . ه بود اتاق را فرا گرفت

 برایش نیفتاده باشد  از آنها مضطربانه گفت: " خدا کند یگ 
ی
 ". اتفاق

 "ا برای چرا یم برد مرتع. مروز صبح دیدمش که داشت گاوش ر ا"من 

ی مرتع را ال تا پایتو را دیدم که از با وم را برای چرا برده بودم مرتع ویل او را ندیدم. البته" چطور امکان دارد؟ من صبح گا ی 

 قدم زدی."

اف کرد و گفت: "بلهرسب  ع به فراموشک اویل ریش سفید   ، حق با تو است، امروز نبود، دیروز بود."اریش اعبی

 ؟""شاید مریض است

رای پر از لباس را بخوب بود. امروز صبح که توی مرتع بودم عروسش را دیدم که یک تشت "فکر نیم کنم. دیروز که 

ی یم برد  ی به من شسیی ی  یم گفت." سمت برکه. اگه مریض بود حتما او چب 

 باشد." درکار  مشکیل  نگفت، حتی یک کلمه، پس نباید کیم مکث کرد و بعد ادامه داد: "هیجی 

 ؟"یعتی یکدفعه غیب شدهعجیب است، کیم   "خوب،

ی این حرف لبخندی زد ویل آنقدر فضای جمع جدی بود که خییل زود   . لبخند از صورتش محو شد عمو گاو چشم با گفیی

، خودشه!  ی مگر پریروز نگ عمو کرم خایک یکدفعه گفت: "لعنتی تا ببیند گ اجاق  1فت که یم خواهد برود شهر پیش طالع بی 

م مرصف یم کند تا گرم شود   را تعمب   خانه اش ی  خییل هب 
ی

 ". کند بهبی است؟ گفت تازگ

ی امروز صبح دیوار حافظه ام به درد الی جرز  دیگر آ ژانگ نیشخندی زد و گفت: "آها، تازه یادم آمد.  یم خورد، همی 

 "برود شهر. که دیدمش که داشت آماده یم شد  

 ؟"یگ از ریش سفیدها گفت: "خوب، من آخرش نفهمیدم، معلوم شد کجاست

اف کردی  یم خورد."دیوار ، حافظه ات به درد الی جرز عمو یوزای متلیک به آژانگ پراند: "خودت که اعبی
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 هم که صبح رف
ً
ی کند "فرضا ی روز خوش یمتی برای تعمب  اجاقش معی  ا حاال باید دیگر تخوب، ، ته است شهر تا طالع بی 

 "، مگر نه؟برگشته باشد 

بال تجدید دن تمام شده، رفته استکارش آنکه  عمو کرم خایک هم در این میان برای مزاح گفت: "از کجا معلوم، شاید بعد از 

  فراش؟" 

 تجدید فراش." ود، با پای لب گور رفته است دنبال"کوفتش بش

ی جوان نیستی   !""خودت هم همچی 

ی را گفتم، ما همه  ؟"، مگر نهپایمان لب گور است "من هم همی 

ی کمنگ در میانشانبدون عمو آشا ی وقتی   . داشتند تا مدتها بنشینند و حرفهایی که دوست دارند بگویند و بشنوند  ، انگار چب 

ی نداشتند یگ یگ د . رفها مرور خاطرات گذشته بود ش بیشبی حکه بود  برای گفیی
ی
 نسیم خنگ که ر مسب  آن روز که حرق

 . توی داالن رد یم شد، به چرت رفتند 

رغوایی ا ا میوه هایتنومند، بمعابد قدییم و درخت باشکویه که کنار اتاق در ضلع غری  معبد بود، همان درخت انجب  

ی یم ریختند دا اش، که در خرداد ماه که وقت ثمر  رسیده ین تکان میوه هایش روی زمی  ی  . دنش بود؛ با کوچکبی  زیر درخت زمی 

ین  و بوی مزه بودند ویل گس کیم  زیر زبان   از میوه ها فرش شده بود و هر چند  یک دسته پرنده رس   دلپذیری داشتند. شب 

ز یم خواندند درست مثل رقص انگشتهای کشیده و ظریف پاینیستی موقع زنده از این شاخه به آن شاخه یم پریدند و آوا

ی موسی . و در همان حال صدای تاالپ تلوپ افتادن میوه های رسیدهنواخیی ی مثل  قی  موزون در پس زمینهروی زمی 
ی

 آهنگ

 ، در همانند بودند و همراهش به معبد آمده بودعمو کرم خایک نوه های دوقولوی شش ساله ای که  یم ماند. دو پرس 

 نشته بودند و 
ی

های سنگ ها حلقه شدهورودی با پاهای گشاد کرده روی شب   در حالیکه دستهایشان محکم به دور رس شب 

 . بود، به خواب رفته بودند 

ᴏ ᴏ ᴏ 

ون یم زد، همه سعیش را یم کرد که هر چه  عمو آشانگ داشت با عجله از شهر بریم گشت. قلبش داشت از سینه اش بب 

ی یم خواست عمدا مانع زودتر  ی  تر یم شد، انگار چب 
به روستای چینگ چوئن برسد، هر چه جلو یم رفت انگار مسب  طوالیی

ی خوانده است! از رسیدنش به روستا شود. غرغر کنان زیر لب گفت: "با این کار فا یم گذارم ن تحه روستای چینگ چیی 

ی کاری بکنند، مح دار یم کنم."ال ممکن است اجازه دهم! یم روم آنهمچی   جا و همه را خب 

رسید.  3مزرعه الکپشتگذشت و به 2و موته1کانیسر توی رساشیت  تا جایی که در توانش بود با رسعت راه رفت. از مزرعه  

وقتی آشانگ کنار چشمه چشم اژدها رسید،  بعد از مزرعه الکپشت قرمز، چشمه چشم اژدها و مدرسه روستا پیدا بود. 

وستا، از مسب  جاده خارج شد تا به چشمه و دو و اطرافش نگایه بیندازد، بعد با عصبانیت زیر چشمه آب معدیی طبییع ر 

ی از صفحه روزگار محو  لب غرولندی کرد و گفت: "اگر بگذاریم پای مردم شهر به اینجا باز شود، دیگر روستای چینگ چیی 

ی   ا!"آنها چشم طمع به اینجا دوخته اند! لعنتی هیم رسد، یم شود. حاال چه خایک بر رسمان بریزیم! با این کار آسمان به زمی 

 دوباره به جاده برگشت و با رسعت به سمت معبد رفت. 

وقتی عمو آشانگ دوان دوان پا به اتاق کناری معبد گذاشت، نفسش را توی سینه حبس کرد و بعد با صدای بلند فریاد زد: 

 خواهید در این خواب غفلت بمانید."یه! دنیا را آب برد و شما را خواب، تا گ یم 

مردها با این داد و بیداد ناگهایی از چریی که یم زدند پریدند. بعد وقتی  ی شدند که یک اتفپب  اق خییل چهره او را دیدند مطمی 

نگ امهم و البته شویم رخ داده است؛ وگرنه اینقدر رنگ پریده و مسخ شده به نظر نیم رسید. با یک نگاه یم شد دید که آش

   نفسش بند آمده و لب هایش یم لرزند. 
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؟"   عمو کرم خایک که بدجور یکدفعه چرتش پاره شده بود با عصبانیت گفت: "چه خب  است داد و بیداد راه انداختی

ویل وقتی حال و روز آشانگ را دید، عصبانیتش تبدیل به شوخ طبیع شد و در حایل که آب دور هانش را پاک یم کرد،  

 فکر کردیم رفته ای شهر دنبال تجدید فراش و دیگر خیال نداری برگردی."گفت: "ما 

 آژانگ پرسید: "چرا اینقدر دیر کردی؟"

آشانگ توی صندیل بامبو فرو رفت، ویل به محض انکه کمرش به پشتی صندیل خورد بالفاصله پشتش را صاف کرد و  

ی کاری بکنند،  اگر بگذا  نباید بگذاریم همچی 
ً
 ریم دیگر کار چینگ چوئن تمام است."گفت:  ما قطعا

ی چند کلمه را بگوید.   بعد دست هایش را روی دسته صندیل باز کرد، انگار که هر چه در توانش بوده گذاشته تا همی 

مرد؟ یم خوایه بگویی که خب    افتاده پب 
ی
بقیه نگایه بهم رد و بدل کردند تا اینکه عمو کرم خایک ناگهان گفت: "چه اتفاق

، بعدش هم که آنطور بدی آور   یم زیی و تمامش یم کتی
ی
، مگر نه؟ تکه تکه حرق دی؟ خوب بهبی است زودتر به ما بگویی

 افتاده."
ی
 روی صندیل وا رفته ای، آخر ما چطور بفهمیم که چه اتفاق

هر یم شهمه نگاه ها که روی کرم خایک دوخته شده بود به سمت عمو آشانگ برگشت، او آه بلندی کشید و گفت: "مردم 

 ."کنند   ساخت و ساز  خواهند بیایند اینجا و کنار چشمه چشم اژدها 

 همه شوکه شدند. 

 کنند که چه بشود؟"  "ساخت و ساز 

 آدمهایی که از شهر برای آب تتی به چشمه یم آیند، یم خواهند 
ی کنار روستا   تویو  سیصد هزار دالر رسمایه بگذارند "همی 

 چشمه اسنخر و تفریحگاه بسازند."

ی شود که همه آنها از   آشانگ این را که گفت به آنها که همه گیج و مبهوت مانده بودند نگایه انداخت، یم خواست مطمی 

ف رخ دادن بود آگاه شده اند یا نه؟ با عصبانت فریاد زد: " شما را چه شده؟ برایتان مهم نیست که چه  واقعه ای که در رسر

 دارد یم افتند؟"
ی
 اتفاق

ی مشکلش چیست؟ "آژانگ پرسید: "خ  وب من نیم فهمم، مگر استخر و تفریحگاه ساخیی

 اینکه 
ً
با این کار ماهیت روستا نابود یم شود، فراموش کرده ای که روستای چینگ "رس تا پای قضیه مشکل است، اوال

 مانده؟ این حرف من نیس
ی
 باق

ی
ی چشمه چشم اژدهاست که اینطور پر نعمت و جای زندگ ، باور تچوئن بخاطر وجود همی 

  اجدادی ماست."

 یم افتند کنارش یک تفریحگاه بسازند؟"
ی
 همه ما این را یم دانیم، ویل مگر چه اتفاق

ً
 "قطعا

؟ چشم گاو، وقتی مردم دستت یم اندازند ناراحت نیم شوی، چون اصال متوجه نیم   که یم زنم توجه یم کتی
ی
 به حرق

ً
"اصال

قل باش و  یکم فکرت را به کار بنداز. آنها آب را از کجا و چطور برای استخر یم عاشود که آنها دارند با تو چکار یم کنند. 

آورند؟ خوب معلوم است از چشمه و آن هم با پمپ های بزرگ، و اگر در این میان چشمه خشک بشه، ما با یک چشمه 

 نیست تا روستای چینگ چوئن نابود شود؟"
ی
ی کاق  ی  آب چکار یم توانیم بکنیم؟ همی 

 دوباره نگایه به هم رد و بدل کردند و رسی به نشانه تایید تکان دادند. آنها 

 چشم گاو گفت: "درسته، مساله  جدی است!"
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پوشال مزرعه را ریخت توی چشمه، خاطرت هست که همه اهایل روستا، پب  و جوان، با  "آن سال که طوفان سختی آمد و 

 بود 
ی
گیاه زهر   ، فکرش را بکن که اگر که فقط مقدار کیم پوشال بود   خوردن آب چشمه، چشم درد گرفتند؟ جای شکرش باق

 دار توی چشمه افتاده بود چه یم شد، همه اهایل روستا پایشان به گور باز یم شد."

 . توی چهره تک تکشان ببیند حاال آشانگ یم توانست اضطراب عمیقی که انتظارش را یم کشید 

 "حاال قهمیدید که منظورم چه است."

آشانگ همیشه عادت داشت این جمله را وقتی یم خواست اظهار نظری بکند و یا وقتی یم خواست از حرفهایش نتیجه  

ی کند به زبان بیاورد.   گب 

 بزرگ داخل چشمه چشم اژدها کار گذاشته شود؟" "چطور ممکن است ما اجازه دهیم یک پمپ

ی کاری کنند کرم خایک از آشانگ پرسید: "حاال مطمئتی که قرار است هم  ؟"چی 

یم  را گرفته بود. دلشان بقیه که حاال متوجه شده بودند که حرفهای آشانگ درست است، وحشت و اضطراب وجودشان

ی نیستم ی پاسخ بود که عمو کرم خایک این سوال را   . خواست آشنگ در جواب بگوید نه مطمی  اصال بخاطر شنیدن همی 

 مطرح کرد. 

 که این خب  بد روی دوشش گذاشته بود کیم از دوشش اینجا بود که عمو آشانگ احساس 
ی

راحتی کرد، انگار ابار بزرگ

 برداشته شده. 

 گ
ً
، مقداری از آب چشمه را برای آزمایش با خود بردند و بعد نتیجه  عمو آشانگ گفت: "چند وقت پیش، نیم دانم دقیقا

، مگر یم شود که آب چشمه  چشم آژدها فوق العاده نباشد!  ما برای اثباتش گرفتند که فوق العاده است. چه احمق هایی

نیازی به این آزمایش های احمقانه نداریم! ویل اینکه آب روستای ما خوب است دلیل نیم شود که بیایند اینجا و استخر و 

 تفریحگاه به پا کنند."

ی کاری بکنند!"    عمو یوزای گفت: "مگه ما یم گذاریم همچی 

 که آب دهانش روی بقیه پرت شد.   آنقدر هیجان زده این را گفت

، به آرایم صورتش را پاک کرد و گفت: "معلوم است که نیم گذاریم،  ما مثل تماشاچی 
ی

عمو چشم گاو با خونرسدی همیشگ

 نیم ایستیم نگاه کنیم که آنها چه یم کنند."

ی مهم دیعمو یوزای هم بلند شد ایستاد و آب دهایی که روی صورتش پاشیده بود را پاک کرد و گف گر هم ت: " تازه یک چب 

ها را رعایت نیم کنند، رس و وضعشان هم حتما خوب نیست. گ  ی هست، زن و مردهایی که برای تفری    ح یم آیند خییل چب 

ام به سنت ها اهمیت یم   و احبی
ی

خب  دارد اخالفیات این شهری ها چطور است. توی روستای چینگ چوئن ما به سادگ

 سل آینده ما ممکن است عوض شوند و ممکن است فرهنگ این آدمها به همه روستا رسایت کند!"دهیم، ویل با این رویه ن

آشنگ در حایل که با رسش تایید یم کرد به حرف های یوزای اضافه کرد و گفت: " حاال متوجه شدید من چی یم گفتم؟ 

 هیچ رایه جز مبارزه نداریم."

ها و بعد آژانگ که خونش به جوش آمده بود دلییل  دیگری اضافه کرد: " نه فقط این، این درسته که ما بگذاریم دخبی

 کنند؟ غب  از این است که چشمه چشم اژدها ناراحت یم 
پرسهای شهری مقابل چشم چشمه نانجیت  و خوش گذایی

 شود؟"

ی هم هست؟"  "درست است، حاال سه دلیل قانع کننده داریم، کیم بیشبی فکر کنید، دلیل بیشبی
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 استکرم خایک
ی
ی سه دلیل کاق ی الزمه؟ همی 

ا آسمون روی ت  با عصبانیت از جایش پرید و گفت: "دیگه چه دلیل بیشبی

ی بیفند   !"زمی 

وع به گریه کرد. درست همان لحظه ای   ی افتاد و رسر  خوابیده بود روی زمی 
ی

ی لحظه یگ از پرسهایی که روی شب  سنگ در همی 

ی بیفتد." ، انگار که واکنیسر دقیق بود به آنچه داشت یم گفت.  که عمو کرم خایک داشت یم گفت "آسمان روی  زمی 

 

(نام   -1)  1سوم: آگایه بنیادین در مفاهیم دمکرایس
ن
ن نظام پارلماب  کتابی به قلم دکتی سان یت سن درباب قوانی 

کت نیم کردند ویل در این بعد از ظهر  ر از همه ویژه، زودتپیش از این هرگز این ریش سفیدهای در جلسات اداری روستا رسر

ی ردیف نیمکت ها نشستند. همه اهایل  حیاط خانه دهدار شیهخودشان را به محل برپایی جلسات در  رساندند و روی اولی 

مرد  وع جلسه لحظه شماری یم کنند و البته همه منتظر بودند تا ببینند این پب  مرها برای رسر روستا متوجه شدند که این پب 

ی رسر  ی خاطر  افراد بیشبی مده بودند کت آها در مخالفت با ساخت استخر در کنار چشمه چه اظهار نظری یم کنند. به همی 

 و حتی بعضی ها با همه افراد خانواده  در جلسه حاضی شده بودند.  

شهود و افرادی که مسوول تنظیم صورتجلسه بودند به دلیل ازدحام زیاد اهایل روستا نتوانسته بودند رس وقت برسند، از 

ی جلسهخانه دهدار شیه صدی موسیقی اپرای محیل با صدای خییل بلندی بگوش یم رسید. بط ای  ور طبییع به چنی 

اهمیت زیادی داده نمیشد که نماینده هر خانواده با مهر شخض توی دست حاضی باشد و بخواهد بند بند مفاد 

ی جلسه ای کیس حاضی باشد.  ر رسشان معموال بچه ها که الی د صورتجلسه را تایید کند. اصال کمبی پیش یم آمد برای چنی 

کت در جلسه پنجاه سنت  را داخل یم کردند و تمام مدت جلسه همانجا مشغول بازی بودند، والدینشان هم که بابت رسر

حق الزحمه یم گرفتند کمبی از آنها شوق نداشتند. ویل اینبار فرق داشت. مردم احساس یم کردند که این جلسه برای حل 

ی باعث شده بود ازدحام جمعیت از همه روزها بیشبی باش وری است و همی  تا  کیستوی حضور غیاب هر    د. این مشکل ضی

 حد امکان دستش را باال یم برد تا نکند میان این ازدهام جمعیت ازقلم بیفتد. 

عمو آشانگ و بقیه ریش سفیدها رسی برگرداندند تا با نگاه کردن به مردم روستا که پشت رسشان رس و صدا راه انداخته 

ایط را بررش کردند؛ از خنده ای که روی صو  رتشان نقش بسته بود یم شد حدس زد که آنها از وضع پیش آمده بودند ،رسر

ی نبودند، دست کم در این لحظه اهایل روستا شانه به شانه در کنار  راضی هستند. پیش از این تا این حد از خودشان مطمی 

ش بود که در مقابل دشمن ایستاده و  ریاد یم زند، "لعنتی ف آنها ایستاده بودند. احساس قدریی که داشتند شبیه به سپاه نبی

 ها اگر جرات دارید بیایید جلو، حرام زاده است هر کدام از ما که فرار کند."

چشم گاو رو به رفقای قدیمیش کرد و گفت: یه! بیایید نگذاریم این جوانک ها فکر کنند که ما دیگر به آخر خط رسیده 

 ایم. امشب نشانشان یم دهیم که یک من ماست چقدر کره دارد."

 همه در تایید عزم خود برای این کار رس تکان دادند. 

یکدفعه غیبش زد درست مثل خود دهدار.جلسه برای ساعت هفت و نیم  بعد از اینکه منیسر دهداری پرچم را باال برد 

ی روی مردم نداشت؛ آنها رسگرم  ی شده بود و االن بیست دقیقه یم شد که تاخب  وجود داشت. ویل این تاخب  تاثب  معی 

نیدن موسیقی اپرای سنتی ای بودند که با صدای بلند از رادیو پخش یم شد. ناگهان درست کیم مانده به ساعت هشت، ش

و کیم از صدای ازحام کاسته شد. منیسر دهداری و دهدار در مقابل در خانه ظاهر شدند، طوری نفس  رادیو خاموش شد

وع کنید، دهدار باالی سکو رفت و در حایل   یم زدند که انگار قبلش دویده اند.  یگ از میان جمعیت فریاد زد که جلسه را رسر

 بعد از همه خواست که آرام باشند.  که زبانش به لکنت افتاده بود اعالم کرد که جلسه به زودی آغاز یم شود. 

ها ببیند با هیچان فریاد زد: " آن در امتداد جاده آثاری از آمدن کیسنگایه به جاده انداخت، وقتی توانست  ریمنیسر دهدا

 آنجا هستند، دارند یم آیند."  
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ی واکنش باعث ترسیدن آنهایی شد که  مردم برگشتند و به جاده نگاه کردند. بعضی ها هم از جای خود بلند شدند و همی 

حل برپایی ن به طرف مهمانجا که بودند لحظه ای ایستادند، وضعیت را بررش کردند و آهسته به راهشا داشتند یم آمدند 

ی پرید، به سمتشان رفت و با یگ یگ آنها دست داد، بعد به سمت سکو  جلسه ادامه دادند. دهدار از باالی سکو پایی 

 هدایتشان کرد. 

ی غب  عادی ای   بخشدار هم میان آنهایی بود که روی سکو رفتند، جمعیت با دیدنش غافلگب  شدند. ویل مگر چه چب 
وقتی

ی که غب  عادی بود لبخندی بود که روی   در جریان بود  ی ی با خودش پنج پلیس کمگ ناآشنا اورده بود! چب  که پاسبان لی 

ی نقش بسته بود ویل آن پنج پ در میان آنها سه مرد با    . لیس دیگر با اخمو و خییل جدی بنظر یم رسیدند صورت پاسبان لی 

د، ایستاده بودند. در پوشیسر به سبک غری  و کامال یک شکل. کت و شلوار  در حایل که با بادبزن خودشان را باد یم زدن

 کرد. 
ی
 دهدار آنها را به عنوان مدعوین ویژه معرق

ی در این جلسه ویژه بود، در حالت عادی  ان این برگزار کنندگساعت هشت و نیم جلسه به طور رسیم آغاز شد؛ همه چب 

کت کنندگان ا اد، ز راه برسند. وقتی چاق ترین مرد میان آن سه نفر رسی تکان دجلسه بودند که باید منتظر یم ماندند تا رسر

 منیسر صحنه نفس عمیقی کشید و فریاد زد: "جلسه رسما آغاز یم شود!"

قبل از اینکه منیسر دهداری از رئیس جلسه را برای حضور خطاب کند، کرم خایک سقلمه ای به عمو آشانگ زد تا زودتر 

 دارم که باید بزنم  . . . "عمو آ بلند شود و حرفش را بزند. 
ی
 شانگ هم بلند شد و با صدای بلند گفت: "من حرق

تقاضا یم   س جلسهبرای حفظ نظم جلسه، منیسر دهداری مخالفت کرد و با لحتی رسیم و با صدایی بلند تر گفت: "از ریی

وع کنند."  کنم رسر

هستند فرصت حرف زدن به او نیم دهند، دهدا را با وقتی عمو آشانگ دید که هیچ کدام از افرادی که آن باال روی سکو 

 بزنم؟"
ی
 اسم کوچکش صدا کرد و گفت: یه! گندر کانزای، مگر قبل از جلسه به تو نگفتم که امشب باید توی جلسه حرق

وع به خندیدن کردند، حتی آن پنج پلیس اخمو هم پوزخندی زدند. دهدار شیه آکان از باالی سکو نگایه تند و  ین رسر  حاضی

ی ادامه داد: "من به غضبنایک به آشانگ کرد ویل آشانگ  فکر کرد که این رفتار دهدار یکجور توبیخ کردن اوست برای همی 

ی درخواست کوفتی را از تو کردم یا نه؟ خودت را به نفهیم نزن!"  تو گفتم یا نه؟ همی 

 این حرف باعث انفجار صدای خنده میان حضار جلسه شد. 

ی به او گفت، یکبار هم آشانگ به او گفت که گوش راستش  دهدار رسی    ع بلند شد و  ی به سمت آشانگ رفت و در گوشر چب 

درست نیم شنود و توی گوش چپش صحبت کند، صدای نجوایی یم امد که یم گفت: "این آدمهای مهم را نیم بیتی آنجا 

 نریز." ر نظرهای ی  ربطت جلسه را بهمکیم مالحظه کن و مدام با اظهاکاری نکن دردرس برایمان درست کنند،  نشسته اند؟  

ی شده بود فریاد زد: یعتی چه؟ فقط من اگر حرف بزنم نظم جلسه بهم یم خورد؟"آشانگ که از این تهدید   خشمگی 

دهدار که خجالت زده شده بود اینبار سیع کرد مودبانه تر رفتار کند و توی گوشش گفت: سوء تفاهم برایت پیش آمده،  

ت یم   کیس نخواسته جلوی د، ویل االن وقتش نیست، هر وقت نوبت حرف زدن تو رسید خب  صحبت کردن تو را بگب 

 کنم."

آشانگ رسی تکان داد ویل با صدای بلند هم گفت: "خوب باید از کجا این را یم دانستم که االن نوبت حرف زدن من 

 نیست؟"

، تقصب  تو بود. تو گفتی ک  ه االن وقتش است حرفم را بزنم."بعد رو به کرم خایک کرد و گفت: "لعنتی

 کرم خایک با همان تن صدا جواب داد: "خوب من از کجا بدانم؟"
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ی موضوع باعث بحث و جدلشان شده بود که دهدار رسی    ع میانشان رفت و بحث را خاتمه داد: "بس است، حاال این  همی 

 بحث و جدل را رها کنید، به زودی نوبت به حرف زدن تو هم یم رسد."

ان شده بود، و هر بار که آشانگ واکنیسر نشان داده بود پشت بندش صدای خنده  این ماجرا باعث خنده مداوم حاضی

جمعیت به هوا رفته بود. آشانگ آهسته برگشت و نگایه به پشت رسش انداخت تا ببیند که آیا هنوز اهایل روستا 

پیدا کرد، که ناشر از استدالل با ذهن ساده روستاییش بعد احساس قوت قلت  از آنچه دیده بود همراهش هستند یا نه. 

 بود. 

وع کرد که باعث ناخشنودی ریش سفیدها شد، خوب آنها حتی یک کلمه  ایی به زبان رسیم چیتی رسر دهدا جلسه را با سخبی

ایی کردند، هر چند  برای  که  هم از حرفهایش را متوجه نیم شدند.بعد از دهدار، آن سه مرد متشخص هر یک آمدند و سخبی

ایی بخشدار وبعدش ریش سفیدها فقط یکرسی اصوات نامفهوم و یک رسی حرکات  ی وضع با سخبی تحمل ناپذیر بود. همی 

ی گفت.  ی انه از پنچ پلییس که آنجا بودند خواست ک دوباره دهدار ادامه پیدا کرد، در آخر هم پاسبان باال آمد و چب  ه متکب 

یز شپیش از آنکه سخن نهایی را بگوید بیای ش لب  ده ند و حرفشان را بزنند.آشانگ رو به کرم خایک کرد و در حایل که دیگر صب 

 بود گفت: گندشان بزند، کمرم خشک شد از بس اینجا نشستم، پس گ نوبت ما یم شود؟"

، دهدار زبانش را عوض کرد و به زبان محیل تایوایی  ایی طالت   م پیش از دعوت عمو آشانگ برای باال امدن روی سکو و سخبی

ح داد که مسووالن حاضی و همه طرف های مسوول در قضیه چطور  که گفته شده بود را برای جمع توضیح داد. او رسر

. و ند روستای چینگ چیانگ هست نخر و مرکز تفریج در کنار چشمه و توسعهمتعهدانه و مشتاقانه به دنبال ساخت اس

اهداف تمام تالش خود را خواهند کرد. بعد از اتمام پروژه تفریحگاه،  ابراز امیداوری که که اهایل روستا برای تحقق این 

ک هم به مدرسه مستقل برای روستا تبدیل یم شود و همه اینها  ی رو به روستا کشیده یم شود و مدرسه مشبی جاده ماشی 

ویل وقتی  یقش نکرد وقتی حرف های دهدار تمام شد، حتی یک نفر از روستاییان تشو  باعث توسعه و رونق روستا یم شود. 

او ابتدا نگایه به جمعیت حاضی انداخت، بعد از  آشانگ از جای خود بلند شد با شدت و حدت مورد تشویق قرار گرفت. 

وع کرد: "من از شما درخواست یم کنم که برگردید و به مردم شهر  انیش را با لحتی مبارزه طلبانه رسر سکو باال رفت و سخبی

هایل روستای چینگ چیانگ گفت که اگر خییل دلشان استخر یم خواهد بهبی است توی همان بگویید که عمو آشانگ از ا

 خانه خودشان بمانند و توی وان حمامشان دست و پا بزنند!"

وع طوفایی باعث انفجار خنده و صدای تشویق کر کننده ای شد که از میان جمعیت به پا خاسته بود. خود عمو  این رسر

اینقدر ساده نباشید که فکر   ن احساس الهام بخش چطور درونش قلیان کرده. او ادامه داد: "آشانگ هم نیم دانست ای

کنید روستای چینگ چوئن جایی است که یم توانید استخر و تفریحگاهتان را تویش بنا کنید، آی  که اینجا هست برای 

 مرصف خودمان و شایل زار هایمان است، نه برای آب تتی شما مردم شهری!" 

مرد اورده بود. مو   را به دنیای پب 
 ج تشویق های ی  انقطاع، شور و هیجایی وصف نشدیی

ی که آنها نیاز دارند فقط دو پای سالم است. دل  ی ی رو شما ندارند، چب  "اهایل روستای چینگ چوئن نیازی به جاده ماشی 

ی اینجا باید  ی های کشاورزیمان و آبمان است. درباره موقعیت زمی  بگویم، روستای چینگ چوئن رس اژدها خوشر ما زمی 

ی است، خروچ  روستا به سمت شهر دهانش است ، و چشمه ای که کنار مدرسه است چشم اژدها است، بخاطر همی 

ی اژدها محافظت شده اند،  است که چشمه چشم اژدها نامیده یم شود. از زمان اجداد ما تا حاال، مردم روستا توسط همی 

ی است که سالهای   کرده ایم. حاال یگ آمده یم خواهد زخم بزند به برای همی 
ی

سال در کنار هم در صلح و آرامش زندگ

 بیفتد. "
ی
ی اتفاق  چشم اژدهای ما، معلوم است که مردم روستای ما دست روی دست نیم گذارند تا چنی 

ان پرسید: "درست است یا نه؟"  او به چپ و راستش نگایه کرد و از جمعیت حاضی

ی یم پریدند و مردم با خشم  ی جمعیت بود جمع شده بودنسکو جایی که عمو آشانگ  اطراف باال و پایی      . د قادر به برانگیخیی
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دوست قدیمی، که خدای معبد تو را به نمایندگی خودش برگزیده تا از طرفش . و به طرف عمو آشانگ رفت و گفت: بگوچشم گا

 "!صحبت کنی

 که توی گوش صدا یم کند به من الهام شده ." آشانگ گفت: "نیم دانم، یکطوری انگار همه
ی

ی مثل زنگ  چب 

بعد از جلسه، دهدار عمو آشانگ را دعوت کرد که با انها به داخل خانه برود، و آنجا با مهمان های ویژه توی اتاق پذیرایی 

 دهداری حرف هایی که میان مهمامها رد و بدل یم شد را برایش به زبان محیل تو 
نده ضیح یم داد. نمایبرخورد کرد. منیسر

ایی تو قرار گرفتم."  تحت تاثب  قدرت سخبی
ً
مانه به عمو آشانگ گفت: عمو جان، من واقعا  هیئت شهری خییل محبی

ی هم ندارم." ، من اصال مدرسه نرفته ام و سواد خواندن و نوشیی  "داری تعریف زیادی از من یم کتی

اییط که گفتی خییل خارق العاده تر ا ایی دارید.""خوب با این رسر  توانایی ای در سخبی
ی  ست که شما چنی 

 "این حرف ها را نزنید،  من را خجالت زده یم کنید."

ی را که یم خواهم بگویم کفایت یم کند."  ی  "نقل قویل هست از استاد اعظم کانفیسیوس و تمام چب 

ی به بقیه افراد حاضی در جمع گفت، که عمو آشانگ از  ی زگو  منیسر دهداری خواست برایش بابعد نماینده هیئت شهر چب 

 کند. 

ایی یم گوید."  "دارد از توانایی و قدرت تو در سخبی

"الزم نیست این صحبت ها را بکند، من فقط سیع کردم معقول صحبت کنم، آن حقایقی را که احساس یم کردم درباره 

، اش حرف زد، به همان شیوه ساده و صادقانه خودم. وقتی راحت آنچه از درون به ح قیقتش اعتقاد داری را بیان یم کتی

ی روشن تر جلوه یم کند. با راستی یم شود هر آزمون سختی  ، را پشت رس گذاشت، یا همانطور که از قدیم گفته اند همه چب 

 " درست است یا نه؟ 1’آن که حسابش پاک است از محاسبه چه باک است‘

ب المثل چیتی یم گوید: اگر طال، طالی واقیع باشد از   آتش ترش ندارد.( )ضی

ی مهیم وجود دارد که مایه افتخار تو  "عموجان! یم خواهم سوایل از تو بکنم، و امیداورم صادقانه جوابم را بدیه. چه چب 

؟" ی را بکتی ی موضع گب   است و چرا با این قضیه از رس دشمتی بر آمده ای؟ کیس از تو خواسته که همچی 

 هیچ وجه!"آشانگ خییل عصبایی جواب داد: "نه! به 

 "پس چه دلییل هست که اینقدر مخالف شده ای؟"

 عمو آشانگ ی  درنگ و با احساس مباهات جواب داد: چون من این خاک و هر چه درش هست را دوست دارم."
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 چهارم: دور اول مبارزه

 

ی شده برای ساخت مجموعه تفریج در روستای چینگ   تعیی 
کت ساختمایی یست و چیانگ، تابلوی بآن همان روزی که رسر

وع  وع شد. آنها نتوانستند حتی یک نفر به عنوان کارگر برای رسر پنج در پنجاه خودش را نصب کرد، دردرسهای مدیرانش رسر

ون از روستا بیاورند تا کار گود برداری را  عملیات حفاری داخل روستا پیدا کنند. روز دوم مجبور شدند پنجاه کارگر از بب 

وع کنند.   رسر

آشانگ و بقیه اهایل روستا هر روز تمام وقت توی محوطه ساخت و ساز مشغول خرابکاری بودند تا اینکه پلیس در عمو 

این مساله باعث خشم عمو آشانگ  محوطه مستقر شد و اخطار داد که هر گونه خرابکاری جرم محسوب خواهد شد. 

ه نیت شوند در حالیکه کاید توسط قانون محافظت شده بود. او نیم توانست بفهمد که چرا طرف مقابل او و دوستانش ب

افتمندانه  او غب  قانویی محسوب یم شود.  و عمل رسر

قدییم های روستا به چند دسته تقسیم شدند و هر کدام نفرایی از اهایل روستا دور خود جمع کردند و بیل و تیشه به دست 

ه با دیدن این صحنه کلنگ و سطل ها را انداختند و پا ببه محل احداث استخر برگشتند. کارگرهایی که مشغول کار بودند 

عمو آشانگ و گروهش همه ابزار و مواد ساخت و ساز که توی محوطه بود را جمع کردند و آتش زدند.  فرار گذاشتند. 

وزی  ب  همانطور که زبانه های آتش باال یم گرفت، روستاییان به دور کپه بزرگ آتش جمع شدند و به شادی پرداختند، این پ

کم کم برای آنها احساس افتخاری تازه را زنده یم کرد. به زودی زنان و کودکان روستا هم به آنها پیوستند و تشویق آنها 

 باعث شد مردها حس بزرگ قهرمان بودن را که در چهره اشان نمایان شده بود، تجربه کنند. 

ه هر و عمو آشانگ بود که یم  صدای بلندی از میان جمعیت برخواست، ا گفت: " آنها فرار کردند و رفتند، چه خوب! بهبی

جا که هستند توی سوراخ موش هاشون بمانند. من فقط یک چشمه از کاری که اهایل چینگ چوئن یم توانند انجام بدهند 

 ز نشانشان دادیم. اگر جرات دارند برگردند تا ببینند که چه بالیی بر رسشان یم آوریم، حتی اگر به یک شاخه علف ا

 روستایمان تعرض کنند!"

 همان لحظه صدای فریادی از دور به گوش رسید: "دارند یم آیند! دارند یم آیند!"

هنوز به خودشان نیامده بودند که کامیون ارتیسر همراه با ده ها پلیس مسلح به میانشان رسیده بود. پلیس ها از پشت  

وع به  ون پریدند و به میان جمعیت رفتند و رسر بق پراکنده کردن آنها کردند. تمام کارهایی که انجام یم دادند مطاکامیون بب 

 اصول و آموزش هایی بود که برای این منظور دیده بودند. 

شان به پاسگاه محیل رفتند   ماندند و از و تنها چند پلیبعد از آنکه عمو آشانگ را به داخل کامیون ارتیسر بردند، بیشبی
ی
س باق

 ه هر چه رسیعبی به خانه هایشان برگردند. سایر اهایل روستا خواستند ک

کت ساختمایی ضمانت های الزم را یم  دهدار و بخشدار موقع این حادثه از جایی به جای دیگر یم رفتند، نماینده رسر

ی امنیت پرسنلش کرد.  وط به تضمی  ی کارشان رخ نخواهد داد و ادامه کار را مرسر  در حی 
ی
ی اتفاق  خواست که دیگر چنی 

تالش شد تا دستگب  شده ها آزاد شوند فایده ای نداشت، آنهایی که ترش عمیق در چهرهشان نقش بسته  آن شب، هر چه

 بود. 

ون نرفته بود و ذهنشان درگب  حتی   و ترس از وجودشان بب 
بعد از آزادی و بازگشت به روستای چینگ چوئن هنوز نگرایی

آنها بابت عواقت  که این مشکل  ش اثر انگشت گذاشته بودند. تعهدنامه مکتوی  بود که توی پاسگاه تنظیم شده بود و زیر 

برایشان بوجود یم آورد نگران بودند. این احساس نگرایی وقتی بیشبی شد که به خانه برگشتند و چشم در چشم خانواده 

 که آنجا در حال رخ د
ی
ود اولویتی ادن بهایشان شدند. احساس پشیمایی یم کردند و دیگر برایشان چشمه چشم اژدها یا اتفاق
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ه نداشت، همه اهایل روستای چینگ چوئن کنارشان جمع شدند  ی . آنها دیگر توایی برای مقاومت نداشتند. در واقع حتی انگب 

 مقاومت کردن هم که در ناخوداگاهشان بود را هم از دست داده بودند. 

این بود که فراخوایی بدهد تا همه اهایل حاال چاره چه یم توانست باشد؟ تنها کاری که از دست عمو آشانگ بر یم آمد 

روستا مثل زنبور دور کندو جمع شوند. آنها نیم توانستند بفهمند که چطور پیش از این عمو شانگ مغرور باعث شده بود  

 دفاع از روستای چینگ چیانگ بر بیاییند. که آنطور آنها جرات پیدا کنند که سینه جلو بیندازند و از رس 

ی شورش تمام شب در پاسگاه بازداشت بود. این موضوع قطعه ای مذهت  را بخاطر او اورد. از  عمو آشانگ به اتهام رهب 

امش به چشمه چشم اژدها بود،     حاال احساس یم همان لحظه ای که او دست به اقدام زده بود تنها دلیلش عالقه و احبی

  کرد که تغیب  کرده است و دیگر به آدیم تیه شده
ی

از هدف مبدل شده است. در واقع، این موضوع برایش از زندگ

ی پرسش بود   ی برایش داشت. اگر او این کار را نیم کرد، چه کیس یم توانست انجامش دهد؟ همی  شخصیش اهمیت بیشبی

س یم  اکه یکرسی عقاید و باورها را  در او بوجود یم آورد و یک مساله شخض برای او شده بود. طوری که دیگران احس

ی مقاوم دربرابر آنها در برگرفته ی وجود او را مثل سبی ی له . افکار سنتی او دیگر طرفداری نداشت و روز به روز فاصکردند چب 

او با سایر آدمهای اطرافش بیشبی یم شد. این احساس هم برای آنهایی که یم شناختندش و هم برای کیس که یکبار با او 

او به بحث یم نشست احساس یم شد. عمو آشانگ دیگر موقع حرف زدن احتیاط یم   برخورد داشت و یا هر کیس که با 

سد که نظرت درباره آب  کرد  و حرف هایش پیچیده و نامفهوم شده بودند. برای مثال وقتی کیس سیع یم کرد از او ببی

 ،  برو و از مایه های چیگروستای چینگ چیان چیست، به عمد جواب رسباال یم داد، " اگر قادری با مایه ها صحبت کتی

 و تماشا کن که آنها چقدر از آی  که در آن هستند لذت یم برند بعد خودت 
ی س. درغب  اینصورت، فقط بنشی  چوئن ببی

ی. ویل عمو آشانگ کیس نیست که پاسخ تو را بدهد."  جواب سوالت را یم گب 

اسیت به اینکه باورهای درونیش به تدری    ج حسآدمهای اطراف عمو آشانگ از این تغیب  رفتار او مبهوت شده بودند؛ 

 ایمان به عقاید و باورها بگونه ای است که یم تواند به انسان احساش 
ی
درحال نقصان و کاهش بود. قدرت و رمزآلودگ

ی احساش را یم داد که او فرستاده و منتخت  از سوی خدای معبد  ی بود که به اشانگ چنی  ی خداگونه بدهد. و این همان چب 

 "است. 

نیمه های شب، آشانگ به اتاق بزرگ تری منتقل شد. همان لحظه ای که وارد شد متوجه حضور همان مهمان ویژه ای 

مانه ای با عمو آشانگ داشتند   که وسط نشسته بود. همه رفتار محبی
ی
از  ،شد که در جلسه روستا دیده بود. همان مرد چاق

ی  رایی که پشت مب  ی بود بنشیند، یک چای برایش توی استکان ریختند، و سیگار به او  او تقاضا کردند که روی صندیل خب 

وع کنند، مرد چاق توضیح داد که آنها او را  تعارف کردند.  یم خواستند در حکمش تخفیف قائل شوند، ویل قبل از انکه رسر

م" مرد محبی تدا تا دثه رخ داده از اباست. تمام آنچه آنها درباره حا بازداشت نکرده اند و تنها قصدشان آرام کردن یک "پب 

ی بوده است که  ی انتها عنوان کردند بسیار ساده و تقلیل داده شده حول مساله خرافه پرستی و اعمال اقدامات خشونت آمب 

م" روستا، حنبیسر خالص و تنها بر   در برای مجریان قانون قابل تحمل نیست.  مردهای محبی ویل از آنجایی که جنبش "پب 

ود، یم خواستند که مساله را کوچک کرده و در کل مجرم قلمداد شدنشان منتقی شود، با این امید که اساس باورهایشان ب

 روزمره اش با خانواده و نوه هایش یم شود. عمو آشانگ 
ی

م" به خانه بر یم گردد و مشغول زندگ مرد محبی ز تاقانه امش"پب 

 خ داد. به سوالهایشان پاس آنها تشکر رد و برای تکمیل استشهاد نامه

 "اسمت چیست؟"

 "شو آشانگ."

 "چند سالت است؟"

 نمانده."
ی
 "هفتاد و نه سال، البته بدون محاسبه سالهای کبیسه، و دیگر عمری هم از من باق

 همه خندیدند. 
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 مانده عمرت لذت بب  
ی
ی، از باق  را سخت بگب 

ی
رد و ربیط ندا، چرا در کاری که به تیگ از آنها گفت: "پس نباید اینقدر زندگ

؟  "دخالت یم کتی

ی که االن  ی  نمانده و کاری مثل چب 
ی
عمو آشانگ با خونرسدی جواب داد: "جوابش ساده است، چون عمر زیادی از من باق

 انجام دادم را اگر نکنم ممکن است دیگر شانیس برای آن پیش نیاید."

به خودش مربوط است و من .... من در این بعد با ناراحتی ادامه داد: "اینکه به موضویع به آدم ربط داشته باشد یا نه 

   رابطه با شما موافق نیستم."

؟"  بازجو ناگهان استشهاد نامه را گرفت و گفت: "چرا با ساخت و ساز توی روستای چینگ چیان مخالقی

 و سیع کرد تاثب  گذار بیانشان کند.  عمو آشانگ سه استدالل در جوابش آورد 

؟""چرا اهایل روستا را جمع کردی   تا نظم و آرامش عمویم را بهم بزیی

ی یم خورد صدای ناله چشمه را یم شنیدم، خوب وقتی به تنها قادر نبودم به فریادش برسم، باید   که به زمی 
ی

"من با هر کلنگ

 اهایل روستا را جمع یم کردم تا کاری بکنیم."

 "اطالع داری که با این کار مرتکب چه جریم شده ای؟"

 یی بر رس روستای ما یم آید؟""با اون کار چه بال

 "اینجا باید فقط به سوال های من جواب بدیه. یکبار دیگر یم پرسم. اطالع داری که مرتکب چه جریم شده ای؟"

 "نه، اطالع ندارم."

"..." 

"..." 

مانه به روستا برگردانده شد.  و بود وقتی طلوع آفتاب با جیپ ارتیسر محبی  عمو آشانگ هنوز رسشار از نب 

 

 

 چن نوه ی پرسی اربابپنجم: 

کار ساخت مجموعه تفریج با رسعت جلو یم رفت، و عمو آشانگ دیگر حمایت اهایل روستا را برای مبارزه از دست داده 

وی و درمانده شده بود، و حتی وقتی خانواده اش از او خواستند برای مالقات خویشاوندان مدیی به شهر تایپه برود  ی بود. مبی

توالت و حمام خانه ها به سبک جدید تغیب  کرده بود و او حاضی نبود از ن تنها یک حیله بر علیه اش است، فکر کرد که ای

ی در وجود  این اسباب جدید استفاده کند، او در همان شب به روستا چینگ چیان برگشت با احساس فشار و دردی سنگی 

ی بگوید داخل خانه رفت و یکراست به خو  ی  ک دایی که توی حیط خانه بود رفت. خود. او بدون آنکه چب 

تعدادی از دوست های قدیمش نسبت که کل قضیه ی  تفاوت و منفعل شدند، و آنطور که مدام به پروژه ساخت و ساز 

فت ی را هم   رس یم زد و شاهد پیرسر روز به روز آن بود، یم دانست که باالخره جلوی آن را خواهد گرفت. حتی اگر تمام زمی 

صمیم  تباید تمام خاک را رس جایش بریم گرداند، این یک وظیفه برایش بود. وفتی به موضوع فکر کرد، کنده باشند باز 

دازد.اگر او یم توانست   گرفت که به جای رودررویی مستقیم با عملیات ساخت و ساز، بطور مستقیم به مواجهه با آن ببی

 صله دهد. کیس را پیدا کند که قادر باشد این قضیه ساخت و ساز را طوری فی
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ایط عمو آشانگ هیچ آدم کله گنده ای در اطراف و میان دوستهایش پیدا نیم شد. درحایل که کامال  ویل با توجه به رسر

، چن به روستای چینگ  مایوس شده بود ناگهان بخشدار چن به خاطرش آمد. بخاطر اورد که در خالل مبارزات انتخابایی

ده بود، همه جای روستا درخواست کرده بود که حمایتش  ،بسیار تالش کرده بود، دسچیانگ آمده بود  تش را به گریم فرسر

 کنند.  وعده داده بود که اگر انتخاب شود اشانگ یم تواند برای هر کاری که دارد به رساغش بیاید و او کمکش خواهد کرد. 

ام  د که زیادی قائل است، چن مردی نبو یگ از شعارهای مبارزایی بخشدار چن این بود که او برای سنت های روستاییان احبی

در آن  وعده دروغ بدهد. نه تنها عمو آشانگ به او رای داده بود بلکه دیگران را هم ترغیب کرده بود که به او رای بدهند. 

زمان او در آن زمان همه حقیقتا آن بدن فربه را جنبانده بود، دست ظریف و نرمش را دراز کرده بود و با آن دست ضمخت 

 ستایی دست داده بود. و رو 

با خودش گفت: "همان است که دنبالش بودم! چرا نروم پیش بخشدار چن؟ خودش من به گفت که هر مشکیل داشتی 

پیش من بیا و مطرحش کن. وقتی هنوز سلسه منچوری پا بر جا بود پدر بزرگش به ارباب چن معروف بود و پدربزرگ من 

ی   بود که یگ از زمی 
ی و جمع هایش را اجاره کرده بود. یگ از روستاییایی  زمان های دور، وقتی دولت محیل برای رسبازگب 

آوری مالیات به روستا یم آمد، پدربزرگ و پدرم داوطلبانه و با کمال میل هر خدمتی از دستشان بر یم آمد انجام یم دادند. 

کرده اند.و حاال وقتش است که کاری برای ما   بهبی است نزد او بروم و بگویم که خانواده ما از قدیم به خانواده او خدمت

 "انجام دهد. 

 این فکرها کورسوی امیدی در عمو آشانگ زنده کرد. 

ه به تن کرد و برای دیدن بخشدار چن به دفبی بخشداری در شهر رفت.  ی   صبح زود روز بعد، لباس های پاکب 

د، و وقتی زرق و برق دفبی را دید از درون احساس به چندین دفبی مراجعه کرد تا در نهایت به محل دفبی بخشدار چن رسی

یفایی خوشنودی کرد  ی ترسر  جایی از ساختمان اداری و با چنی 
ی ش در چنی 

.  بخشدار چن حتما آدم خییل مهیم باشد که دفبی

ی ممکن یم شود.   است. حتما رس کار آدمهای زیادی با اوست. و اگر او تاییدیه ای بدهد همه چب 

ع داد که بخشدار چن در جلسه است، و او باید بعد از ظهر مراجعه کند. عمو آشانگ گفت که یم منیسر دفبی به او اصال 

ی آدم مهم و عایل  ماند تا جلسه تمام شود؛ درواقع، دلش یم خواست که همانجا بماند، بخاطر ارزشر که برای دیدن چنی 

 مرتبه ای قائل بود. 

شد، تعظیم کرد، طوری که برای مدت طوالیی در همان حالت تعظیم  باالخره وقتی برای دیدن بخشدار چن وارد اتاق او 

د، و او  ی که منیسر دفبی بود به او تذکر داد که نیم تواند بیش از ده دقیقه وقت بخشدار چن را بگب   ماند، تا اینکه دخبی
ی
باق

کند، ه چکار یم توانست باگر یم خواست حمایت بخشدار چن را جلب کند توی ده دقیق در دلش کیم بیم و نگرایی داشت. 

وع یم کرد؟  باید از کچا رسر

ی وقتی بخشدار چن  او فکر کرد که بهبی است اول بخشدار چن را از رابطه دیرینه ای که با هم داشته اند آگاه کند، برای همی 

وع کرد: "خانواده من، خانواده شو، همیشه در خدمت ارباب  چن بوده از او خواست که بنشیند، او حرفش را اینطور رسر

 اند."

امیدوارانه نگایه به بخشدار چن انداخت تا ببیند آیا حس قدردایی در چهره اش نمایان یم شود؟ ویل او فقط صدای خفیقی 

ش  ی از او شنید و دید که رسش توی برگه های مقابلش است که با مثل توده ای از اسناد با خطوط رسیم قرمز روی مب 

بخشدار چن رسش را بلند کند و از او خواست که بگوید برای چه  ،ح داد ساکت بماند ترجیانباشه شده بود. عمو آشانگ 

موردی به او مراجعه کرده است. ویل تمام مدیی که عمو آشانگ در حال صحبت کردن بود، بخشدار چن مشغول اسناد 

نها بیش از ها را نیم خواند، آمقابلش بود که یگ بعد از دیگری مهرشان یم کرد و کناری یم گذاشت. مشخص بود که حتی آن

ی بودند که وقت کند یگ یگ بخواند و تنها مهرش را رویشان یم زد.  ی  آن چب 
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ح داد و منتظر واکنش او بود، بخشدار چن هنوز داشت با عجله اسناد  حتی بعد از اینکه عمو آشانگ همه موارد مهم را رسر

ی روستاییان و را مهر یم زد.  در رابطه با موضویع که مطرح شد،  ی بی  بخشدار چن تصور کرد که ماجرا دعوا بر رس زمی 

 را به کدام اداره ارجاع دهد، وزارت خدمات اجتمایع، وزارت 
ی
سازندگان است، تالش کرد تا ببیند این موضوع اختالق

 شهرسازی، یا نظام مهندش. 

ارجاع  دش گرفته شد. وقتیکه جای دیگری برایبرای مراجعه به نظام مهن نتیجه نهایتا این شد برای عمو آشانگ یک وقت 

پیدا نشد. او هم بسیار خسته و درمانده به روستای چینگ چیان برگشت، امید و اعتقادش به بخشدار چن حاال کامال 

 درهم ریخته بود. 

 که افتاده بود را با خود مرور کرد، از ته دل لعن و نفرین یم فرستاد. 
ی
  در راه بازگشت، او تمام اتفاق

 "تفرین به این نوه ی ارباب چن! ارباب چن اگر از این موضوع با خب  شود توی گورش یم لرزد."

 

 ششم: گربه، سگ نیست. 

بعد از اینکه دیگر اهایل روستا دست از حمایت عمو آشانگ کشیدند، فهمید که دیگر قادر نیست اعتفاداتش را در عمل 

ا که در ابتدا او را در بر گرفته بود، از دست داد، آن روزی که کار ساخت به تدری    ج آن ظهور و تجیل مذهت  ر پیاده کند. 

 مجموعه تفریج به اتمام رسید، به همان حاالت سنتی خود رجوع کرد. 

جمعیت زیادی به دور حصار اطراف مجموعه تفریج برای دیدن امکانات و محیط پر نشاطش جمع شده بودند. کودکان 

تند و با التماس و زاری یک دالر یم گرفتند تا ورودی مجموعه را بدهند. جوانهای روستا به محیل به خانه هایشان یم رف

م شده اند همه عالقه جای آنکه رس مزرعه مشغول کار باشند، بی ی ی انداخته بودند و طوری که انگار هیپنوتب  ل ها را زمی 

دی وحشتناک، عمو آشانگ قدیم به عقب اشان پوشیدن مایوهای شنای قرمز و کوتاه و شنا در استخر شده بود. در 

برداشت و در فاصله دورتری از محوطه استخر، از مصیبتی که بر رس او آمده بود و از هیچکس هم کاری ساخته نبود زجر 

یم کشید. ناگهان او به درون محوطه استخر رفت و با تمام وجود فریاد زد: "اگر قراره لباس هاتون رو در بیاورید، خوب چرا 

  اش رو در نیم آورید، اینجور!" همه

ون پریدند. ویل پرسها خندیدند و  ها شوکه شدند و جیغ زنان از استخر بب 
وع کرد به در آوردن لباس هایش کرد. دخبی بعد رسر

جه زد. در حالیکه حتی  وع به کف زدن کردند. عمو آشانگ خم شد و با رس به قسمت عمیق استخر شب  برای تمسخر رسر

ون نیامد، تماشگرها که با تمسخر به دست و پا زدن س  از زیر اب بب 
اده هم توی آب بلد نبود. وقتی برای مدت طوالیی

ون کشیدند،  ها توی اب پریدند و او را از زیر آب بب 
ماجرا نگاه یم کردند متوجه شدند که قضیه جدی است. دو تا از دخبی

 مانده بود. ویل دیگر خییل دیر شده بود و پس از آن فقط از عمو آشانگ 
ی
 یک اسم بود که باق

 

 هفت: صدای مسخره کننده ها

ی  روز خاکسپاری، خانواده عمو آشانگ درخواست کردند که استخر برای یک روز تعطیل باشد، چون سبب مرگ او همی 

ستان یم بردند درست از جلوی در استخر رد یم شدند، رای ب استخر بود. تشیع کننده های که تابوت عمو آشانگ را به فب 

ی مدیر استخر با آن موفقت کرد و  پارچه سیاه بر در استخر نصب کرد.  ویل فبل از اینکه تشیع کنندها از مقابل استخر همی 

عبور کنند، خییل از بچه های روستای چینگ چیان، بدون توجه به تعطییل استخر، دزدگ داخل آن شده بودند و صدای 

ون یم رسید. شادی و خندهایشان توی آب مثل موج های   بلندی بود که از دیوارهای استخر عبود یم کرد و به بب 


