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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است در دست دارید هدیهکتابی که 

هرنوع  بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استکه محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و  .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استاستفاده

انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

اعالم نمایید  (sherwin_vakili@مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده که مایل هستید

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

هایشان و فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیاین نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگراممی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 ۱۸/2/۱۳۹7سه شنبه 

 

سه ماه و اندی پس از سفرمان به روسیه، سفر دیگری را آغاز کردم و این بار مقصد چین بود. بر  

م و به البداهه انجام شده بود، این یکی را از مدتها پیش هدف گرفته بودبرنامه و فیخالف سفر روسیه که بی

ویژه از پارسال که پویان در ترکستان چین گردشی کرده بود و خبرهایی ناخوشایند از ستم به مردم این منطقه 

همراه آورده بود، عزمم را جزم کرده بودم که هرچه سریعتر به این منطقه سری بزنم. به این ترتیب بود که 

د با هم در همان منطقه سیر و سیاحتی کنیم، پیشنهاد کر -ی گردشگرانشیخ طایفه-وقتی پویان خان مقدم 

پدید آمد که عکسهایش را هم پویان خان صدرالمسافرین  چنین بود که رفتیم و این سفرنامهفوری قبول کردم. 

 1 .گرفته است

ببیند و در  پویان در اواخر اردیبهشت ماه مسافرانی استرالیایی داشت که قرار بود آنها را در چین 

ان در میان قوم توانید دریابید که اعتبار و ارج پویبخشی از راه ابریشم با آنها سفر کند. از همین جا می

خواستند به چین و قزاقستان بروند، او بود تورگردانان تا چه پایه بود. طوری که وقتی گروهی استرالیایی می

 گرفت.شان را بر عهده میرفت و راهبریکه از ایران به این سامان می

مان این بود که ده روزی پیش از موعد مالقات پویان و مسافرانش به چین وارد شویم و استان برنامه 

را بگردیم و بعد به سمت مرکز چین پیش برویم. پویان قرار بود در شیان با مسافرانش دیدار کند و  ترکستان

ای داشتیم رفتم. یعنی در واقع هردویمان سفری دوتکهشدم و به سمت پکن پیش میآنجا من از او جدا می

شد و بخش دوم من انعطاف می اش مربوطی پویان به پیشهی دوم برنامهکه بخشی از آن را با هم بودیم. تکه

                                           
 ی آبی مشخص شده است.عکسهایی که از منبع دیگری گرفته شده با حاشیه 1
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ی امکانات بیشتری داشت. اولش تصمیم داشتم پس از جدایی از پویان از شیان به مغولستان بروم و و دایره

پس از گردش در آنها به پکن بروم و از آنجا به ایران بازگردم. اما بعدش دیدیم از طرفی زمانی کافی برای 

اش برسانم و با خودِ مردم های وحشیتوانم خود را به استپد و نمیمانگردش در مغولستان برایم باقی نمی

محلی قاطی شوم. از طرف دیگر خبری وسوسه کننده رسید و آن هم این که به دنبال توافقی که بین دولت 

ی شان، بلیت را از روی همهانداز آموزش عمومیچین و یونسکو انجام شده بود و در راستای سند چشم

ی پکن ام به چین مهمترین موزهین برداشته بودند و بازدیدها رایگان شده بود. در زمان سفر پیشینهای چموزه

به خاطر انبارگردانی تعطیل بود و  -ی دنیا هم هستور پربازدیدترین موزهی ملی چین، که بعد از لوموزه–

حاال این امکان وجود داشت که بروم و آنجا را عمیق ببینم. در نتیجه طبق معمول وقتی به چین رسیدیم 

های سفر را تغییر دادیم و من تصمیم گرفتم از شیان یک راست به پکن بروم و سیاحت مغولستان را برنامه

 بگذارم برای سفری دیگر.

ی اولین سفر نگیز هم رخ داد که نزدیک بود خاطرهاپیش از آغاز سفر یک ماجرای هیجان 

ی خارجی من و پویان را در یادها زنده کند. آن هم این که سفارت قزاقستان به پویان گذرنامه ماجراجویانه

داد و دلیلش هم این بود که به مناسبت تولد مارکس یا ازدواج لنین یا یک موقعیت مذهبی مشابهی ده نمی

ارشان را تعطیل کرده بودند، به یادبود دوران کمونیستی که کل کشور شصت هفتاد سالی ی کار و بروز همه

گذراند و تعطیل بود. پویان پس از جدایی از من بخش مهمی از سفرش را با مسافرانش در قزاقستان می

مکن بود اش این بود که مبایست مجوز ورود به آن کشور را پیشاپیش داشته باشد. معنیبنابراین حتما می

ریزی سفر را به پویان ی کامل بود. چون من کل برنامهنتواند همراه با من بیاید و این به معنای یک فاجعه

ها هم ی مقصدمان و محیط ترکستان نداشتم و چون در چین تلفنواگذار کرده بودم و هیچ اطالعاتی درباره

بعید نبود اصوال نتوانیم بعدش همدیگر را پیدا  گیرد،کرد و معلوم نبود چه روزی گذرنامه میدرست کار نمی



7 

 

بایست ی هواپیما میی باال رفتن قیمت دالر و گزاف شدن هزینهکنیم. از آن طرف پویان هم در بحبوحه

ما خوشبختانه مثل فیلمهای هالیوودی درست در روز بدهد و دوباره از اول بلیت بگیرد. اپروازش را از دست 

ی پویان صادر شد و از سرگردانی و مفقوداالثر شدن من و مان در تهران گذرنامهپیشاچینی آخر اقامت

 ورشکستگی و درویشی او جلوگیری به عمل آمد.

ی کوچک و سبکی برداشتم حدسم آن بود که سفری به نسبت دشوار و پرماجرا باشد. این بود که کوله 

مان مهدی ممقانی که از یاران بود که دوست قدیمی خوبشب و تنها دو دست لباس همراه بردم. حدود نیمه

دیرین خورشید و کوهنوردی باسابقه است، آمد دنبالمان و پویان و بعد مرا برداشت و به فرودگاه رساند. 

اش بود که وقتی ی حرکت جوانمردانهمان برای هم انگیزهمهدی را چند سال بود که ندیده بودم و دلتنگی

نی فرودگاه امام را طی کرد. خیلی از دیدارش خوشحال شدم و در راه کلی گپ زدیم و گذاشت و راه طوال

 از حال و روز هم خبر گرفتیم. 

، «چین جنوبی»هواپیمایی که قرار بود ما را به چین ببرد و مرا بازگرداند، به شرکتی تعلق داشت به اسم  

پیکر و بزرگی هم داشت. این شرکت هر شامگاه و بامداد که سازمانی مرتب و منظم بود و هواپیماهای غول

به وقت تهران  ۴:۳۰پروازی داشت بین تهران و اورومچی که مرکز استان ترکستان است. پرواز ما ساعت 

نشست. این نکته برایمان جالب بود که تقریبا هیچ به وقت اورومچی بر زمین می 7:۳۰پرید و ساعت می

دامی که پهلوی من نشسته انی مسافران چینی بودند. مرد چینی کوچکایرانی دیگری در هواپیما نبود و همه

پوشی خبرچین بود و با زبان ای از اعضای وفادار حزب کمونیست چین بود، تقریبا بدون پردهبود و نمونه

ای سر حرف را باز کرد و کنجکاو بود که دو ایرانی برای چه دارند به ترکستان انگلیسی بسیار درهم شکسته

فتم ما دو تا معلم هستیم و برای آموزش امور معنوی به برادران روند. من هم برای این که ترفیعی بگیرد گمی

احتماال فکر کرده اشتباه منظور  -نیست بود!یا ناخدا، چون کمو–ی خدا رویم! بندهترکستانی داریم به آنجا می
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توانست ما را لو بدهد و به نان و نوایی ما را درک کرده، وگرنه در آن فضای امنیتی حاکم بر ترکستان می

 برسد. 

کند و این در بامدادان که به اورومچی رسیدیم، با قدری حیرت دیدیم تازه خورشید دارد طلوع می 

بنای وقت پکن روزی بهاری بود. بعد معلوم شد که سراسر چین ساعتشان را بر م 7:۳۰حالی بود که ساعت 

ترین چیزی بود که در کنند و چنین شده است که چنان شده است. این البته ناچیزترین و فرعیکوک می

بایست طی روزهای آینده شد و این درسی بود که میهای پکن کوک میترکستان بر اساس چرخ دنده

 آموختیم.می

فرودگاه اورومچی به نسبت بزرگ و مجهز بود و از همان ابتدای کار تابلوهایی که رویش در کنار  

کرد. با توجه به این که ترکستان خاستگاه اصلی ب نوشته بودند، جلب توجه میچینی با خط فارسی هم مطل

قوم ترک است، زبانشان را هم باید شکل اولی و اصلی زبان ترکی دانست. ناگفته نماند که اسم تاریخی این 

شده  منطقه همان ترکستان است و در تمام کتابهای تاریخی پرشماری که در ایران و چین نوشته شده تصریح

ها این قلمرو بوده است و ارتباطش با چین هم از قدیم معلوم بوده است و کل قلمرو خاوری که خاستگاه ترک

دگر تور را داد توران زمین/ »گوید: اند. چنان که فردوسی در داستان سه فرزند فریدون مینامیدهرا توران می

 «. ورا کرد ساالر ترکان و چین

اند. در حالی شان را حفظ کردهبرایم جالب بود که هنوز پس از فراز و نشیبهای سیاسی فراوان خط

 زبان مثلتبار دیگر در قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان و یا اقوام غیرترکِ ترککه اقوام ترک

اند. البته شان کردههای آناتولی همه خطهای التین یا کریلیک را جایگزین خط اصلیهای قفقاز و رومیآرانی

شد دید که وزن استعمار و ی محوی از زبان پارسی را حفظ کرده بود و میخط ترکهای شین جیان تنها سایه

 اش را پوک و سست کرده است. گرایی چطور شالودهقوم
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ی طنزآمیز هم ک نکتهاست. ی« خال»در همان فرودگاه به دستشویی رفتم و دیدم اینجا اسمش هنوز  

ای که برای ادرار مردان روی دیوار نصب شده بود، به دالیل مبتنی بر های ایستادهاین که باالی آبریزگاه

 «! یک قدم کوچک جلوتر، یک گام بزرگ به پیش در مدنیت»هیدرودینامیک نوشته بود 

ای در فرودگاه قدری با گیر و بست امنیتی مسافران را وارسی کردند و بعد از آنجا بیرون آمدیم و تاکسی

ی بازار را هفهمید. اما وقتی کلمگرفتیم و گفتیم ما را به بازار شهر ببرد. راننده فارسی و ترکی آذری را نمی

ما هم گفتیم که بعله، تا بازار. اینطوری بود که ما را جایی برد که « تا بازار؟»شنید قضیه را گرفت و گفت: 

 بود!« تابازار»اسمش 

اورومچی که مرکز استان ترکستان چین )شین جیان/ سین کیانگ( است، در زبان چینی وولوموچی )

乌鲁木齐ر»حرف  -ی برخی از زبانهای ایرانی کهنواژگونه–د، چون در زبان ماندارین شو( نامیده می »

ضر سه و نیم میلیون نفر جمعیت دارد و بزرگترین گذارند. اورومچی در حال حامی« ل»نداریم و به جایش 

شهر قلمرو آسیای میانه و غرب چین است. نامش هم در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده چون در میان 

 شهرهای زمین بیشترین فاصله را با دریاهای آزاد دارد. 

اورومچی کنونی شهری کامال نوساز است و در چند کیلومتری شهر قدیمی ساخته شده است. کهنترین 

گردد و این با آغاز تاریخ دولت چین و ابتدای بقایای یکجانشینی در این منطقه به ابتدای دوران اشکانی باز می

شود. حتا نام اورومچی هم به نسبت جدید است. این نامی است که ترکهای اویرات ن مصادف میعصر ها

است. پس از فروپاشی « چراگاه خوب»در قرن هفدهم و هجدهم میالدی به این شهر دادند و به معنای 

.م ۱۸5۴ادند. اما در هوا تغییر دها بنا نهاده بودند. مغولها اسم این شهر را به دینشین زونگار که اویراتخان

 ها شهر را از مغولها گرفتند و باز نام اورومچی به آن بازگشت. چینی
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شوند و نام اصلی ایرانی شهر معلوم نیست. اخیر مربوط می تمام این نامهای ترکی و مغولی به سه قرن

.م ۱75۰پ.م تا حدود  2۰۰ی حدود هرچند تردیدی نیست که چنین نامی وجود داشته است. چون در فاصله

توان از نام و نشان شهرهای دیگر اند و این را میتبار بوده)یعنی طی دو هزار سال( بافت جمعیتی شهر ایرانی

شان قرار ها هم دریافت. مثال دو کوهی که اورومچی در میانهکَند، خُتَن، کاشغر، کوچه( و جایناممنطقه )یار

اند. کوه شرقی را امروز اند. این نامها همچنان تا به امروز باقی ماندهشدهگرفته کوه بغ و کوه بهشت نامیده می

نامند، و شان به چینی یعنی کوه. ارتفاعات سمت شرق اورومچی هم ( می博格達山هم بوگدا/ بوغا شان )

گو به شود که یعنی کوه بهشت و در تاریخ عصر تانگ به قلم یان شینامیده می( 祁連« )تیان شان»به چینی 

 ایها( وامگیری شده و آنان این شهر را با کلمهچیها )به چینی: یوئهصراحت آمده که نام این کوه از تُخاری

ثبت شده و آمده که معنایش بهشت بوده است. همین کوه بهشت « لیانچی»نامیدند که در چینی به شکل می

کند و در همین جا دومین شهر مهم این منطقه یعنی تورفان ی کمرش ارتفاع خود را کم میاست که در میانه

 که مقصد بعدی ما پس از اورومچی بود. ساخته شده است،
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قه در اصل شهری ایرانی بوده و به قلمرو تمدن ایرانی اورومچی هم مانند تمام شهرهای دیگر این منط

( 車師های قدیم آنان را جوشی )ها بودند که چینیای از تُخاریتعلق داشته است. بنیانگذارانش شاخه

شان با خاندان اشکانی متحد شدند ای کهنسال و آریایی بودند که در پگاه تاریخها هم قبیلهنامیدند. تخاریمی

ی اسکندر به یاری دل ایرانشهر آمدند و ترین مقاطع تاریخ ایران زمین یعنی دوران حملهو در یکی از تیره

شان مهمتر در میان–ی ایرانی تبار دیگر ها به همراه چندین قبیلهون راندند. تخاریمقدونیان را از قلمرومان بیر

ی ی غربی قلمرو خاوری بودند. در هزارهی و شهرنشینی در نیمهبنیانگذاران تمدن و یکجانشین -از همه سکاها

گیری مراکز کشاورزانه در شرق چین و استقرار یافتن جمعیت دوم و اول پیش از میالد همزمان با شکل

ی ی ترکستان و مغولستان نخستین شهرهای خود را ساختند و شالودههای هان، این قبایل ایرانی در منطقهچینی

 یشم را پدید آوردند. راه ابر

ها و های زیادی از این مردم به دست آمده، از روی شکل ظاهری و آرایهاز آنجا که مومیایی

ها و منابع رسمی تاریخی چین اند. با این همه در موزهنژاد بودهو ایرانی نیست که آریایی هایشان تردیدیجامه

( یا euopoidسان )شود و آن هم این که این افراد را اروپاییامروز تحریفی و چه بسا دروغی تکرار می

ی غربی جمعیت هند و ها )شاخهنامند. در حالی که اینان هیچ ارتباطی با اروپایی( میcaucasoidقفقازی )

ها ی شرقی و ایرانی خالص این جمعیت تعلق دارند. ارتباطی به قفقازیاروپایی( ندارند و برعکس به شاخه

های قدیمی ها و اورارتیها و گوتیهای سپیدپوست ایرانی هستند که هوریای از قومدارند، که مجموعههم ن

 اند.های امروزین بازماندگانشان هستند و همواره در ایران غربی مستقر بودهها و گرجیو ارمنی

ی ابریشم به این منطقه آمده بود و پویان یک سال پیش هنگام اجرای توری با محوریت جاده

های این سفر بود. ناگفته نماند که ما نُه ها کرده بود یکی از انگیزهها بر ترکتوصیفهایی که از ستمهای چینی

خواستیم ببینیم بقایای تی به چین سفر کردیم یکی از مقصدهای مورد نظرمان ترکستان بود و میسال پیش وق
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فرهنگ ایرانی جاری در راه ابریشم تا چه پایه در منطقه باقی مانده است. آن دوران دقیقا مصادف شد با 

شده بود و ما ناچار  شورش اویغورها در اورومچی و شهرهای دیگر و به همین خاطر مسیرها به این سو بسته

ی سفرمان را تغییر بدهیم و به بخشهای جنوبی چین برویم. احتماال اگر همان موقع ی راه برنامهشدیم از میانه

دیدیم. چون آمدیم، نمودهای بیشتری از میراث ایرانی و تاریخ راه ابریشم را مییا زودتر به این سرزمین می

سازی زدایی شدید و چینیتا جایی که پویان دیده بود، یک سیاست فرهنگی کوتاه پارسال تا امسال، در فاصله

 شد این را به نُه سال گذشته تعمیم داد.خشن و ویرانگر در این منطقه اجرا شده بود، و می

رسیدیم. بر خالف انتظارمان بازاری سنتی یا چیزی « تا بازار»ما حدود ساعت هشت صبح بود که به 

شبیه به بازارهای قدیمی ترکستان که شرحش را در کتابها خوانده بودیم در برابرمان نبود. در مقابل نوعی 

هایش هنوز باز نکرده بودند. همه جا به زبان چینی همرکز خرید مدرن و نوساز و شیک را دیدیم که مغاز

ها مطالب را نوشته بودند و خط و زبان اویغوری فقط به عنوان تزیین یک جاهایی به کار گرفته شده بود. آرایه

البته ارتباطی به ترکستان داشت و تندیسهایی از زنان و مردان ترک که تنبور و تنبک و سازهای ایرانی در 

ها شد. اما اینها را هم با سبک چینی درست کرده بودند. وقتی مغازهد در گوشه و کنار دیده میدست داشتن

شان باز شد، گشتی درشان زدیم. معلوم بود که اینجا قبال بازاری سنتی بوده و بعد در اطراف میدانگاهی بازآرایی

ها ترک بودند، اما اکثریت مطلق با هاند. برخی از فروشنداش کردهزده بازسازیاند و در تناسخی چینکرده

فروختند حال و هوایی چینی داشت. حتا خشکبار و خوراکهای سنتی ها بود و کاالهایی هم که میچینی

که با خوراک مردم سغد و خوارزم )ازبکستان و تاجیکستان امروز( همسان است را هم با اسم –ترکستان 

ای چشمگیر چینی قالب زده بودند. در این میان یک مغازه بسیار توجهم را جلب کرد. من از یک سو عالقه

سازی چینی وص مجسمهبه سنگ و سنگواره و چوب دارم و از سوی دیگر به هنرهای تجسمی، و به خص

ی کار را سنگها و چوبهایی با ریخت طبیعی قرار در چشمم بسیار ارجمند است. به خصوص وقتی که شالوده
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ی عظیم قرار داشت. ی عظیم یافتیم که درش بیش از صد سنگ تراشیدهدهند. در این بازار یک مغازهمی

دیوریت تشکیل شده بود. اما خوب تراش خورده کیفیت سنگها چشمگیر نبود و بیشترش از مرمر و بازالت و 

های سنگ را بود و هنرمندی که آنها را ساخته بود بی آن که بخواهد شکلی خاص از آن بیرون بکشد، رگه

دنبال کرده بود و حجمهایی ساده و طبیعی را پدید آورده بود که گاه قدی بلندتر از یک انسان داشتند. یک 

ی آوندی درختان را ه دیدیم به تازگی در سراسر چین رایج شده، آن بود که هستهی دیگر هم کابداع خالقانه

کردند و حجمهای زیبا و پر خم و خال حاصل آمده را کمی صیقل از غالف چوبی لیگنین رویش جدا می

 کردند. زدند و اغلب با سنگ ترکیب میمی

 

 

 

 

 

 

 

 

نواز بود، اما جالبتر از آن، قیمتهایشان بود که از چند هزار یوآن تا چند شان چشمروی هم رفته دیدن

یی شود. سنگهاکرد. رقمی که به پول ما از چند میلیون تا چند صد میلیون تومان میصد هزار یوآن تغییر می

میلیون  25۰تا  ۱۸۰داشت را آنجا دیدم که البته ابعادش بزرگ بود اما قیمت  -اما نه عالی–که کیفیتی خوب 

شد راحت جا به جا کرد و قاعدتا مشتریان نمود. اشیایی با این ابعاد و وزن را نمیمی ربطتومانی برایش بی
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برانگیز بود که در اورومچی مگر چند بایست کسانی از اهالی شهر باشند و برایم کنجکاویاین فروشگاه می

ای طبیعی را برایشان ای چندان عظیم داشته باشد و بخواهد و بتواند این تندیسهمیلیاردر چینی هست که خانه

 خریداری کند؟

 پس از گشتی که در بازار زدیم، بیرون آمدیم و به گردش در خیابانها پرداختیم. ساعتی پیش از ورود

ی بازار را هم صرف گردشی از همین دست کرده بودیم. چون صبح زود رسیده بودیم و هنوز به محوطه

ها باز نکرده بودند. در این گردش دوم قدری عمیقتر به بافت شهر نفوذ کردیم و چند الگوی جالب مغازه

اش از آب درآمد. شهری لیهتوجه نظرم را جلب کرد. مهمتر از همه آن که اورومچی شهری متفاوت با انتظار او

 ساخت، و بسیار مدرن، که در ضمن بسیار هم چینی بود. بسیار پهناور، خوش

م این شهر شورش کرده بودند، هیچ یک از این ساختمانها در این روشن بود که نُه سال قبل که مرد

شهر وجود نداشته و برایم این پرسش پیش آمد که در آن هنگام شهر چه شکل و شمایلی داشته است. ساخت 

ی خیابانها بسته بود و همه جا نوارهای های همهو سازها در شهر چندان شدید و پردامنه بود که عمال کناره

در حال ساخت انبوهی از ساختمانهای بلندمرتبه  -همه چینی–کشیده بودند و انبوهی از کارگران محافظی 

بازار( نام بازار )چُخمان را آغاز کردیم، چوکخیابانی که ما در آن گردشبودند، همه با قالب و معماری چینی. 

دانم پیشتر انداز آن طی یکی دو سال گذشته شکل گرفته و نمیشد حدس زد که سراسر چشمداشت و می

بایست های سنتی هم میآنجا چه شکلی داشته است. چون بازار سنتی شهر آنجا قرار داشت و قاعدتا محله

 طرافش قرار گرفته باشد، که دیگر نبود!در ا

ه ی چشمگیر در اورومچی آن بود که در این بزرگترین شهرِ ترکستان، بسیار به ندرت بدومین نکته

دادند. خواه کارگران ساختمانی و خواه خوردیم. اکثریت قاطع شهر را مردمی چینی تشکیل میترک برمی

ی دیگر آن بود که نمود. نکتهرهگذران و کارمندان و فروشندگان، همگی چینی بودند و این قدری عجیب می
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یی به شدت امنیتی داشت و ی این جمعیت در وضعیتی مسلح و خطرناک قرار داشتند! شهر فضاتقریبا همه

 زد. هر چند قدم چند پلیس زرهپوش با سپر و نیزه و باتوم پرسه می

م، به دژی نظامی شبیه بود. مثال ناچار شدیم راهمان را برخی از جاها که هیچ انتظارش را نداشتی

روی خیابانی را بسته بودند و بلوکهای بتونی و یک ماشین زرهپوش کنارش گذاشته تغییر بدهیم چون پیاده

داند. ی ضد گلوله و سپر و کالهخود و نیزه در برابرش نگهبانی میبودند و چندین پلیس با یونیفرم و جلیقه

ایم، اما بعد معلوم شد که آنجا دبستان است! یعنی دم قاعدتا به مرکزی حکومتی رسیدهاول فکر کر

های شد. ساعتهای اول صبح بود و بچههایشان فضایی امنیتی داشت و با چنین شدتی نگهبانی میدبستان

ی اویغوری بچهرفتند، و باز این نکته غریب بود که هیچ شد دید که به این مدارس دژآسا میای را میمدرسه

 در میانشان نبود و همگی چینی هان بودند. 

ر عمل نیروهای در کل این نکته در شهرهای ترکستان و به ویژه اورومچی جای توجه داشت که د

روها را از چنگ شهروندان بیرون کشیده بودند و از آن به عنوان فضای استقرار خود استفاده امنیتی پیاده

الی ی خیابانها و گاهی البهروها راه بروند، خیلی عادی در حاشیهکردند. مردم هم به جای این که در پیادهمی

 روها برای کسی غیرعادی باشد.ید این غصب دایمی پیادهرسکردند و به نظر نمیخودروها رفت و آمد می

رانگر را در ها سیاستی وحشتناک و ویزمان زیادی نگذشت تا به این حقیقت پی بردیم که چینی

ام. ظاهر قضیه این بود گذاشته« ویران کردن از راهِ ساختن»که من اسمش را  اند. سیاستیترکستان اجرا کرده

گذاری کالنی کرده و دست به نوسازی فضای شهری زده است. ی ترکستان سرمایهکه دولت چین برای توسعه

های مردم خیم این سیاست نمایان بود. خانههم در اورومچی و هم در شهرهای دیگر ترکستان پیامدهای و

احتماال روستایی  –شان به جایی نامعلوم های قدیمی تخریب شده بود، ساکنان اصلی ترکویران شده و محله

تبعید شده بودند و به جای آن برجها و ساختمانهایی نوساز و شیک ساخته بودند که هم  -یا کولخوزی
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نبودند. آنها هم به ها مردمی رذل یا غارتگر های هان بودند. این چینیاش چینیکارگران و هم ساکنان بعدی

سادگی قربانی سیستم سیاسی چین شده بودند. پویان با چند تن از آنها در ارتباط بود و تعریف کرد که با 

ها برآورده وعده و وعیدهای بسیار جمعیتی بزرگ را از چین به ترکستان کوچانده بودند. بخشی از این وعده

هایی شیکتر، و درآمدی بیشتر به دست آورده بودند. اما شده بود و کوچندگان موقعیتهای شغلی بهتر، خانه

شان از دست ی ساکنان اصلی شهر ساخته شده بود و شغلی خانههایشان روی ویرانهماجرا این بود که خانه

ی غارت منابع طبیعی منطقه توسط آوردند نتیجهبختی بیرون کشیده شده بود و پولی که در میتبعیدی نگون

 دولت بود. 

های مهاجر از ماندن در ترکستان ناراضی بودند و تمایل داشتند به وضعیت پیشین خود اغلب چینی

کرد. دلیل نارضایتی از شان را ناممکن مید داشت و بازگشتباز گردند. اما قوانین سفت و سختی وجو

شان احتماال برای شرافتمندهایشان ی زندگیشان هم آشکار بود. جدای از آن که نظم ستمگرانه و غاصبانهماندن

توزی اویغورها هم قرار داشتند. فضای امنیتی شهر نشان ناکردنی بود، مدام در معرض دشمنی و کینهتحمل

 پردازند. اند و هر از چندی به انتقامجویی از غاصبان مید که اویغورها هم بیکار ننشستهدامی

نامید و با خشونت وحشتناکی ی را عوامل داعش میی اویغورهای ناراضدولت چین به سادگی همه

مان در ترکستان اثری از خشم و انتقامجویی ترکها ندیدیم، تا حدودی کرد. ما در زمان اقامتسرکوبشان می

به این خاطر که جز جمیعیتی بسیار اندک و وفادار به حزب کمونیست چین، انگار اویغورها را به کلی از 

ی زرهپوش نشان هایی با نگهبانان مسلح و دروازهی دبستانند. با این همه مشاهدهسطح شهر حذف کرده بود

ی ستم ها، به اندازهداد که حتا کودکان هم در معرض خطر هستند و خطرِ انتقامجویی اویغورها برای هانمی

 ها به اویغورها جدی است. هان
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شان شد از روی شکل ظاهریها( را میها و چینیها )یعنی ترکاین را هم بگویم که اویغورها و هان

بینیم ها مقایسه کنیم، میاندام هستند و اگر تناسب اندامهایشان را با ایرانیدر کل کوچک هاچینیتشخیص داد. 

که سرشان به نسبت بزرگ و دست و پایشان به نسبت کوچک است. همین را در هنرهایشان هم بازتاب 

ای که ینیشود. چاند و در تندیسهای چینی تاکیدی بر بزرگی سر و شکم و کوچکی دست و پا دیده میداده

شان بدنی عضالنی و بازوها و به ویژه پاهایی قطور و نیرومند داشته باشد بسیار کمیاب است و با این که بدن

 شان زور بازوی کمی ندارند. ظاهر چشمگیری ندارد اما بسیار پرطاقت هستند و کارگران

ی اقوام دارند. تعداد چشمگیری از آنها عینکی ها در ضمن از نظر چهره نیز تمایزی با بقیهچینی

هستند و اغراق نیست اگر بگویم حدود یک سوم کسانی که در چین دیدیم عینک به چشم داشتند. رستنگاه 

شوند. به ریزد و کچل میشان میشان هم به نسبت عقب است و در سن پایین موهای مرداننیمو بر پیشا

همین خاطر به نظرم مد موی مانچوها که با تراشیدن پیشانی و بافتن موی پشت سر همراه بود، به نظرم از 

ر با بافت بومی را ها برخاسته و ریختی غریبه و ناسازگااغراقی در همین شکل عادی روییدن مو بر سر چینی

کرده است. این نکته را هم بگویم که زنان چینی اغلب موهایی بلند و صاف دارند و موی کوتاه نمایندگی نمی

شد االن به نسبت کمیاب بود. مردان اما موهایشان را کوتاه و پسرانه که یک دهه پیش زیاد در میانشان دیده می

ی این مدت به این شکل بود که با تعمیم الگویی که قبال تنها دربارهداشتند و تغییر مد موی سرشان در نگه می

گذارند و اغلب هم آن کنند و فقط زلف وسط سر را باقی میها رایج بود، دور سرشان را ماشین میپسربچه

 کنند. را سیخ سیخی به سوی باال شانه می

تر، ریشی انبوه و قامتی بلندتر دارند ها هستند. چشمانی درشتاویغورها در مقابل کمابیش مثل ایرانی

ی اصلی اویغورها این بود که ریش ها نشانهقدیمها شبیه است. و تناسب سر و دست و پایشان به ایرانی

ها ریش گذاشتن را ممنوع کرده بودند و فقط گذاشتند. اما چینیداشتند و شبکالهی مربع شکل بر سر می



18 

 

شد از ا میها رشبکاله را به عنوان نماد قومی ترکها به رسمیت شناخته بودند. اما گذشته از این کاله، ترک

شان تر بودند. و همین که مرداناندامتر و درشتها بلندقامتشان هم تشخیص داد. قدری از چینیروی قیافه

داد. با این همه چشمهایی بادامی و ی ذکورشان میتر به طبقهتر و مردانهآوردند ظاهری باابهتریش در می

آمدند و تر به چشم میتر و نحیفشان کنیم کوچکمقایسه هاای مغولی داشتند و اگر بخواهیم با ایرانیچهره

ها از آنها بترسند، اما شان هم هرچند وجود داشت، اما تنک بود. یعنی کامال قابل درک بود که چینیریش

ی نظامی موفق در ایران شد درک کرد که چطور اینها در زمان غزنویان و سلجوقیان یک طبقهدرست نمی

 اند.تشکیل داده بوده

ی ترک اغلب در معنای غارتگر و مهاجم به کار گرفته شده و این را هم بگویم که در ادبیات ما کلمه

گویند، ترک سوادان میاینجا آمده است. یعنی بر خالف آنچه که برخی از کمتشبیه معشوق به ترک هم از 

داده ی قاجار همین معنای تازنده و غارتگر و راهزن را میای برای زیبایی نبوده و تقریبا تا پایان دورهاستعاره

اند، چون دل کردهبه ترک تشبیه می -نه خودش راو -ی معشوق را و به همین خاطر شاعران چشم یا چهره

 برده است.ربوده و آرام و رام دلداده را به غارت میرا می

شان اشارتی هست. مثال علی اند، به نازیباییدر شعر قدیم پارسی هم هرجا خودِ ترکان توصیف شده

ست در این بیت گَ«. روی ترکان هست نازیبا و گَست/ زرد و پرچین چون ترنج آبخَست»گوید فرقدی می

گویند که مانده و آبش تبخیر شده و ای را میی گس به معنای تند و تلخ است و آبخَست میوههمان کلمه

ی ترک احتماال چهارصد پس از ورود ترکان به دل چروکیده شده باشد. افزوده شدن مفهوم زیبایی به کلمه

اپی آمیختگی با اقوام دیگر ایرانی ایرانشهر باب شده و این زمانی است که ترکمانهای ایران طی نسلهای پی

شان را دگرگون ساختند و به مردمی زیبارو بدل شدند. چنان که امروز هم بسیاری های ظاهری اولیهویژگی

 های ایرانی زیبا هستند.از ترکمن
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شد هایشان زود پیر میاما اویغورهای ترکستان بیشتر به همان توصیف قدما شباهت داشتند و چهره

به نظر برسند. این نکته هم جالب  شد نازیبا و زمختو عنصری از مغوالن و زردپوستان داشتند که باعث می

ای زمخت و نتراشیده و نخراشیده شکلی تغییر یافته از همین اسم اویغور ی یُغور به معناست که احتماال کلمه

« خمیر کردن»اش هم یُغورماق است که نامند. ریشهاست، و امروز هم ترکهای ترکستان خودشان را یوغور می

دهد و یوقورت )یعنی ماست( هم خویشاوند آن است و انگار به عادتهای غذایی قبایل ترک اشاره معنی می

شود ربطی به ترکهای کند. با این همه معنای درشتی و گردن کلفتی که گاه با شنیدن یغور در ذهن متبادر مییم

رسند و نسبت به ها درشت و گنده به نظر میاصلی ترکستان ندارد و این مردم شریف تنها در برابر چینی

 نمایند.اندام و الغر میها کوچکایرانی

مان است، با جریانی پیوسته از غذا خوردن همراه بود! گردش ما در اورومچی چنان که رسم محبوب

ها جدای از شکمو لیل این غذا خوردنخوردیم. درسیدیم چیزکی مییعنی هر جا که به رستوران جالب می

شد مردم را دید و با آنها جوشید. به همین خاطر تر میمان، این بود که در فضاهایی از این دست راحتبودن

ی مردمی که معلوم بود اغلب مشتریانش اهل بود که پس از بیرون آمدن از بازار در یک غذاخوری فقیرانه

 ناهار خوردیم. محل هستند، چیزی بین صبحانه و 
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یر گندم شود، خمغذای محبوب این منطقه که در سراسر راه ابریشم در شکلهای متفاوت یافت می

اند. در بخشهای غربی راه ابریشم )از آسیای میانه تا سوریه( است که درونش را با سبزیجات و گوشت پر کرده

خورند، و در بخشهای شرقی )از شرق ترکستان تا پکن( به صورت کنند و میاین ترکیب را در روغن سرخ می

اش هم. در بخش شرقی بیشتر سبزیجات گوشت کند و حجماش هم فرق میشود. مقدار ادویهبخارپز آماده می

 اش بیشتر است.دارد و در بخش غربی مالط گوشت

شود. م نامید. چون از شرق چین تا شرق اروپا یافت میتوان غذای سنتی راه ابریشاین خوراکی را می

خورند و مثل آسیای در آسورستان )سوریه و لبنان و فلسطین( چند شکل تند و تیزش را در قالب سموسه می

آورند. در بخش شرقی اما خمیر را به میانه و ترکستان خمیرش را به صورت نان نازک و چند الیه در می

اش مالیمتر و محتوایش نسبت به خمیر کمتر است. گیرند و مزهبزی و گوشت میصورت حجمی دورادور س

شود که همین دو صورت نازک و حجمی این خوراک در ایران به دو صورت پیراشکی یا سموسه خورده می

کند. در چین آن را اغلب به عنوان صبحانه دهد و هردو را هم در روغن سرخ میخمیر گندم را نشان می

ای خوشمزه پرهمزه است. آن روز در اورومچی ما جوشخورند که بسیار بیبا نوعی سوپ ارزن میهمراه 

 خوردیم با سوپ رشته که بسیار چسبید. 

باشد، « پارهجوش»پَرَه است که باید شکلی تغییر یافته از سم این غذا در در سغد و خوارزم جوشا

گفتند. اما در چین واره میجوشانند. در ایران هم قدیمترها صورتی از آن را جوشچون آن را در روغن می

ای اروپایی هم وامگیری شده شود و این همان است که در زبانهلینگ برایش به کار برده میبیشتر اسم دامپ

المثلی بینیم. پویان برایم تعریف کرد که در بخارا از زبان مردم ضربها و کتابهای جهانگردی میو در سفرنامه

 دهی.کنی و شتابزده نظر میکه یعنی زود قضاوت می« شمری!پره را خام میجوش»شنیده به این شکل که 
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ی اورومچی دیدار کنیم و خبرِ رایگان شدن بلیت ما پس از گردش در خیابانها تصمیم گرفتیم از موزه

ظهر بود که  ۱2حدود ساعت  ها را هم محک بزنیم. موزه را با همت پویان به سرعت پیدا کردیم وموزه

اش را واردش شدیم. با خوشحالی دیدیم شایعه درست بوده و بلیت موزه رایگان است. هرچند من فلسفه

رفتی ها رایگان بود و همه جا باید میکنند! چون در سراسر چین موزهنفهمیدم که چرا دیگر بلیت چاپ می

گذاشتند تر بود که در را باز میادی دست نگهبانی. به نظرم سادهدگرفتی و دم در میای بلیتی رایگان میاز باجه

داد دست آن آقای نگهبان دم برد میکه مردم وارد شوند و بعد آخر شب آن خانم پشت باجه کل بلیتها را می

 در!

اش برایتان دانم دانستن چینیبود و چون می« ای شین جیانی منطقهموزه»ی اورومچی اسم موزه

 !馆新疆自治区博物نویسم: خیلی مهم است آن را هم برایتان می

موزه بنایی بود نوساز و بزرگ و زیبا که چندین سالن داشت و اشیای نهاده شده در آن بسیار دیدنی 

بود. حجم چشمگیری از آثار یافت شده در ترکستان و ختا و ختن را در آنجا به نمایش گذاشته بودند و 

اش داده بودند اغلب درست بود. تنها ایراد در آنجا بود که با وسواس عجیبی از آوردن که درباره اطالعاتی

های مربوط به ایران را هم یک جوری تحریف کرده بودند. مثال در اسم ایران پرهیز کرده بودند و کلیدواژه

ها رسی و زبانهای ایرانی و آریاییها اسم نبرده بودند، اسم ایران و زبان پاها و خوارزمیحد امکان از سغدی

 تبار هم هیچ اسمی در میان نبود. ها و مشابه این اقوام ایرانیکه به کل تابو بود، و از سکاها و تخاری

های یافت شده در آن حوالی را به نمایش گذاشته بودند که بسیار خوب باقی جالب آن که مومیایی

وار شان شکی نبود. اما در توضیح پایشان نوشته بودند اینها اروپاییمانده بودند و در آریایی بودن

(europoidهستند. در حالی که بدیهی بود به شاخه ) ی شرقی هند و اروپاییان تعلق دارند و ایرانی هستند

ها ی دیگر هم آن بود که همه چیز را بسته بودند به ناف چین. یعنی کل دولت تخارینه اروپایی. یک نکته
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سمهای چینی نامگذاری کرده و گفته نو( را با اجی( و قلمرو قدرت سکاها )به چینی: شیونگ)به چینی: یوئه

برچسب زده بودند که « هان غربی»اند. آثار بازمانده از آنها را هم با شان بخشی از دولت هان بودهبودند همه

غلطی فاحش بود و هم خطای زمانی داشت و هم مکانی. کمابیش مثل این است که بگوییم امپراتوری روم 

روز بگوییم اسپانیا و فرانسه قسمتی از پرتغال است و تاریخشان را با اسم بخشی از دولت ارمنستان بوده یا ام

 جمهورهای پرتغالی پیوند بزنیم.رئیس

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۸۰۰ی نوزاد از قبر غول )گومورو(، مربوط به جسد مومیایی شده

 

اش فقط فهمیدیم و بر روایت چینیاش را میکه تازه ما روایت انگلیسی –ها بازیگذشته از این دغل 

موزه بسیار دیدنی بود و لذت بسیار بردم. چون انبوهی از چیزهایی که در قالب  -لِم است!حضرت احدیت عا

 ام دیدم.اش خوانده بودم را یکجا برابر چشمو کتاب درباره عکس دیده و مقاله
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 راست: سردیسهای سفالی گورستان آستانه، قرن هفتم و هشتم میالدی،

 اند و در پالک آنها را به دودمان تانگ که معاصرشان بوده مربوط دانسته

دهد که مقیمان های ریشویی را نشان میاند، و در حالی که چنین نبوده و سردیسها، ایرانیبوده« بیگانه»توضیح داده شده که اینها 

 هایشان، ابتدای عصر هخامنشیهای سکا با خالکوبیهای مومیاییچپ: چهره اند.اصلی و بومیان آستانه بوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

پ.م  ۱۸۰۰سالگی درگذشته و در حدود  ۴5متر که در سانتی ۱5۳، زنی با قد «زیبای لوالن»ی اورومچی: های موزهمومیایی

اش آریایی بوده و به قبایل بوده و شکل ظاهری Oی رود تیبان دفن شده است. گروه خونی جسد مومیایی شده و در کرانه

ایرانی جسد، -بینید، به جای اشاره به تبار آریاییایرانی بومی ترکستان تعلق داشته است. چنان که در پالک پای اثر در موزه می

 ( بوده است!Europoid« )اروپاییشبه»ادعا شده که 

 

و  بنا به رسم مرسوم رفتیم و ناهار مفصل و خوبی خوردیم عصرگاه بود که از موزه بیرون آمدیم و

. بعد هم پیاده داد را تماشا کردیمدر ضمن مهارت آشپزی خمیرگیر را که حجم عظیمی از خمیر را ورز می

خوردیم که کالهخود و سپر و به سمت ایستگاه قطار راه افتادیم و مدام به پلیسهایی مسلح و زرهپوش بر می

کردند. هرچند خندیدند و با ادب رفتار میدیدند میچماق و نیزه در دست داشتند و با این همه وقتی ما را می

شدند، چگونه بود. یکی خت برگشته که کم کم داشتند از میانه ناپدید میدانم برخوردشان با اویغورهای بنمی

کنند و معلوم بود قصدشان دو باری هم دیدیم که چندین ماشین زرهپوش با سرعت در خیابان حرکت می

 نمایش قدرت است.
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به –بردیم و با عوارض میانسالی مان به سر میی چهل عمر شریفچون هم من و هم پویان در دهه

روی کنیم دست به گریبان بودیم، قرار گذاشتیم روزی بیست سی کیلومتر پیاده -پک!ویژه شهادت سیکس

مان احیا شود. آن روز را که حساب rectus abdominiبلکه آن آثار تاریخی دیدنی بار دیگر در نواحی 

 ایم، که به عنوان شروع بدک نبود. کردیم دیدیم بیست و دو کیلومتری راه رفته

در ایستگاه که منتظر آمدن قطار نشسته بودیم، به فکر افتادم بلیت بازگشتم به ایران را وارسی کنم. 

چون تا پیش از آن بنا به اعتماد مطلقی که پویان داشتم درست نگاهش نکرده بودم. فقط پویان گفته بود بلیت 

ه ساکن استرالیاست گرفته و خطایی کرده و پروازی دوسره گرفته که از پکن به اورومچی را دوستش علی ک

ژو در رود. بلیت را که دیدم معلوم شد پرواز سه سره است! یعنی اول به گوانگردد و بعد به تهران میباز می

به این که هواپیمایی ماهان جنوب چین باید بپرم و بعد از آنجا به اورومچی و بعد از آنجا به تهران. با توجه 

به طور مستقیم از تهران به پکن و برعکس پرواز داشت، این خطای عجیبی بود. با این همه علی آدم شریف 

ی پویان من هم دوستی دورادوری با او داشتم و با ترکیبی از عواطف گوناگون )طبق و خوبی بود و با واسطه

 ن مسیر بازگشت زیگزاگ کنار آمدم. با ای معمول آخرش شوخی و خنده غلبه کرد(
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ساعت هفت بود که قطار آمد و سوارش شدیم. قطاری تندرو و مدرن بود و یک ساعته ما را از 

اورومچی به تورفان رساند، که شهری باستانی و بسیار مهم در تاریخ راه ابریشم بوده است. اسم این شهر در 

باستانی یافته شده  زبان پارسی امروز بیشتر به صورت تورفان شهرت دارد و این به خاطر آن است که متون

اش هم نامند. البته اسم باستانیاند و آنان این شهر را تورفان میها به ما شناساندهدر این منطقه را اروپایی

شود و همین ها ظاهر میی مغول در تاریخاحتماال همین بوده، چون برای نخستین بار چنین نامی پس از حمله

الخط شناسند و با همین رسمی ساکن این قلمرو آن را به تورپان میهاشکل را هم دارد. البته امروز ترک

اش چنین است: اند، که طبعا نوشتناش کردهاند و به تولوفان تبدیلها نیز همین کلمه را گرفتهنویسند. چینیمی

番鲁吐. 

هزار نفر جمعیت و پنجاه ان امروزین شهری است به نسبت کوچک در شرق ترکستان که ششصد تورف

. این منطقه در اندیی هستند که طی سالهای اخیر به آنجا کوچانده شدههاو یک چهارم جمعیتش چینی ،دارد

اش های مهم راه ابریشم بوده و به همین خاطر با همین اسم و رسم گرانیگاه جغرافیاییگاهگذشته یکی از گره

اند که از یارختا )در واقع اسم تورفان را در منابع قدیمی بر جاهای متفاوتی نهاده چند بار جا به جا شده. در

 کند. اش( نوسان میسی کیلومتری جنوب شرقی)در  ومتر غرب تورفان امروزین( تا کوچهده کیل

سال تُخاری ی کهننخستین ساکنان این سرزمین و بومیان اصلی این قلمرو ایرانیانی بودند که به قبیله

تعلق داشتند و تورفان را احتماال همزمان با گسترش دولت هخامنشی تاسیس کردند. با توجه به این که 

شان وجود ندارد و این را در ضمن از سبک تبار بودنهای این مردم یافت شده تردیدی در ایرانیمومیایی

اول پیش از میالد، تقریبا همزمان با لشکرکشی  یی هزارهتوان دریافت. شهر تورفان در میانهشان هم میزندگی

کوروش و داریوش به سمت خاور زمین تاسیس شد و ساختارش کامال با شهرهای ایران شرقی همسان بوده 

اند و مردمی شهرنشین و ی جنگاور و سوارکار آریایی در آن قدرت را در دست داشتهاست. یعنی یک طبقه
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اند و آن کشاورزان هم با فناوری کندن ی شهر قرار داشتهشاورزانی در حومهبازرگان داشته که در پیوند با ک

ساختند. امیرنشین ای در میان بیابان ممکن میکاریز و قنات بیابان را آباد کرده و ظهور تورفان را همچون واحه

ها ای تخارینامیدند که نامی دیگر برمی« جوشی»ها ای که با مرکزیت تورفان شکل گرفت را چینیتخاری

پ.م به تورفان حمله بردند و برای مدت کوتاهی  ۱۰7های هان برای نخستین بار در سال بوده است. چینی

شان آمدند و آنها را بیرون راندند. در آنجا را در دست داشتند. اما بعد سکاها به یاری خویشاوندان تخاری

نو( ه تا پنجاه سال بعد سکاها )به چینی: شیونگها ثبت شده و آمده کهای چینی ماجرای این درگیریتاریخ

 اند.   راندهها با امیران تخاری )جوشی( متحد شده و آنان را بیرون میی هانپس از هر حمله

ها از این منطقه برداشته شد و شواهدی .م، تهدید چینی22۰پس از فروپاشی دولت هان در سال 

ی تورفان و قلمرو ترکستان در این هنگام تابع یا دست کم زیر نفوذ شاهنشاهی نوپای ساسانی هست که منطقه

ی ترکستان یکسره ایرانی بود و بوده است. از ابتدای دوران ساسانی تا عصر قباد اول فرهنگ و آثار ماد

کوچیدند. جالب آن که هویت و قومیت موجهایی پیاپی از اهالی سغد و خوارزم و مرو و بلخ به این قلمرو می

 ترکی هم درست در همین زمان در این منطقه تکامل یافت. 

در اواخر قرن پنجم میالدی جانشینان هرمز سوم ساسانی )بالش اول و جاماسپ( زیر فشار کوچ 

ی سکاها ها و بازماندهای از ترکها که آمیختهشان پیروز در نبرد با هپتالیقبایل شمالی ناتوان شدند و جانشین

.م در تورفان امیرنشینی مستقلی ۴۸7راه پسرانش کشته شد. در همین مقطع تاریخی در سال بودند، به هم

.م پا برجا بود. تا آن 5۴۱شدند. این دولت محلی تا ها تشکیل میتشکیل شد که رهبرانش از سکاها و تخاری

یاده کرد و برخی از ای برای گسترش نفوذ ساسانیان در ترکستان پکه در این تاریخ انوشیروان دادگر برنامه

ای ی دولت ساسانی در آن اقلیم به رسمیت شمرد. در این هنگام اتحادیهقبایل ترک را به عنوان تابع و نماینده

 ی ترک تشکیل شده بود به تورفان وارد شد و امیرنشینی زودگذری در آنجا تاسیس کرد. که از نُه قبیله
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نامند که گویا شکلی تغییر یافته از تِغرِق ( می敕勒لِه )( یا چی鐵勒لِه )ها این اتحادیه را تیِهچینی

سوارها اولین گروه دهد. این گاریشان گواهی میگی کوچگردانهو به زند« سوارگاری»ترکی است که یعنی 

دانند که ی تاریخ نمایان شدند و اغلب مورخان ایشان را با اوغوزها برابر میاز قوم ترک بودند که بر صحنه

غور ی اویشوند و دولت غزنویان را تشکیل دادند. ناگفته نماند که کلمهدر ایران بیشتر با اسم غُز شناخته می

ترین های امروز اصیلهم احتماال از همین جا آمده و شکلی تحول یافته از یوغوز/ اوغوز است. تِلوت

.م بر تورفان در وضعیتی مستقل حکومت کردند و بعد 5۴۱های آغازین هستند. غُزها تا ی این ترکبازمانده

ی روران )و برای مدتی کوتاه قبیله با پیشروی انوشیروان دادگر به سمت ترکستان تعادل نیروها به هم خورد

柔然:ها از میدان به در شدند، که آنها هم تُرکشان شدند، اما به سرعت توسط گوکها( جایگزیننیای مغول

 شدند. از نظر فرهنگی و تا حدودی سیاسی سیاسی تابع ساسانیان محسوب می

ترکهای مدرن برای )یعنی ترکِ آبی یا ترک آسمانی( اسمی به نسبت جدید است که پان ترکگوک

 柔然اند. اما نام اصلی آنها به سادگی تُرک )در سکایی ختن: تْتورکا، در چینی: اشاره به این قبیله ابداع کرده

اند. نام قوم ترک هم از نام ایشان شدهء( نامیده می]توجوئِه[، در تبتی: دوروگ و در اویغوری امروزین: تُکِی

شان در تاریخ به ابتدای قرن ششم میالدی و دوران زمامداری ترین ظهور سیاسیگرفته شده است و قدیمی

ای به نسبت گمنام گردد، هرچند از حدود یک قرن پیش در منابع چینی در مقام قبیلهانوشیروان دادگر باز می

شان ی نخبهای از قبایل سکا و ترک و تاتار بودند و طبقهها آمیختهترکهایی به آنها شده است. گوکاشاره

نامیدند، که آلتهایم به شان را حفظ کرده بودند. مثال امیران خود را خاقان یا خان میچنان میراث ایرانیهم

آهنگر ناشی شده و شکلی تغییر یافته از کَوان/ کیان است که از متون -ی شاهدقت نشان داده از اسطوره

ینها و اسمهای شخصی بیشتر این افراد اوستایی تا شاهنامه در همین معنا وجود داشته است. نام خدایان و آی

آید که در این هنگام عنصر نژادی زرد در آنها به هم تباری ایرانی داشته است. اما از توصیف ظاهرشان بر می
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ها تبدیل شدند و در کنار اویغورها/ هایی هستند که بعدتر به ترکمنیافته است. این مردم همانتدریج غلبه می

 آیند.ترین ترکان به شمار میغزها اصیل

 

 

 

 

 

 

 

هایی ها به سمت شرق مقاومت کردند و در اتحاد با سغدیها در دوران تانگ در برابر نفوذ چینیترک

هایی گسترده از راه ابریشم را در سراسر ترکستان و چین غربی که همچنان به آیین مزدا پایبند بودند، شاخه

شود که بالفاصله شان به دولت ساسانی از اینجا معلوم میزیر چتر حمایت خود گرفتند. اتصال و پشتگرمی

.م همزمان با برکنار شدن 6۴۰پس از فروپاشی دولت ساسانی آنها نیز اقتدار خود را از دست دادند و در سال 

ها با یز دچار فروپاشی شدند و چینیآنها ن خسرو پرویز و بر باد رفتن سامان سیاسی در شاهنشاهی ایران،

ها با سیاستی که بسیار شبیه رهبری دودمان تانگ ترکستان و تورفان را زیر استیالی خود در آوردند. تانگ

انگیخت که به شهرهای ترکستان از جمله تورفان مهاجرت دولت امروز چین است، رعایای هان را بر می

ران چینی در شهرهای ترکستان مستقر شدند، که هنوز فرهنگ و زبانشان کنند. به این ترتیب گروههایی از مهاج

شدند. در همین هنگام در شان محسوب مییکسره ایرانی بود و قبایل ترک متحدان سیاسی و بازوی نظامی
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ی محله»شد، برای نخستین بار در تاریخ از منابع نوشتاری ترکستان که به خط و زبان سغدی نگاشته می

 بود! Chinatownیاد شد و این اولین نسخه از « شهرچین»و  «هاچینی

نشین اش را حفظ کرده و در ظاهر شهری ترکهای قدیمیتورفان امروز همچنان برخی از جاینام

ی اصلی شهر هم اسمهایی آشنا است که شکلی فرسوده و لهیده از خط پارسی در آن رسمیت دارد. سه محله

نی شده از اینها را ها صورتی چیی پیچان؛ که البته چینیی توقسون و ناحیهدارند: رایون قراخواجه، ناحیه

 خورد. اند و بیشتر همان در گوشه و کنار به چشم میاش کردهجایگزین

تاریخ پر فراز و نشیب در وضعیتی قرار داشت که این شهری که بدان وارد شده بودیم، پس از این 

شان غلبه کنند. تبار و متحدان ترکمهاجران چینی باالخره پس از پانزده قرن موفق شده بودند بر بومیان ایرانی

بایست با قدری ها را هم میها به کل از میانه رخت بربسته بودند و ترکاین غلبه چندان کامل بود که ایرانی

دید و تشخیص داد. شاید به این خاطر بود که بازگشت ما دو پارسی به تورفان اینقدر جلب توجه  زحمت

مسافر که بسیار بزرگ و شیک، اما تقریبا خالی از سکنه و بی –کرد. چنین بود که وقتی در ایستگاه تورفان 

 از قطار پیاده شدیم و آمدیم از ایستگاه بیرون برویم، پلیس دستگیرمان کرد!  -بود

شماری که برای گشتن ساک و کیف های بیمان چنین بود که دم یکی از دروازهماجرای دستگیری

مان را خواستند و بعد آن را ضبط کردند و گفتند دنبالشان برویم. دو تا سرباز ملت بر پا کرده بودند، گذرنامه

ه ایستگاه قطار. آنجا گروهی از اویغورهای بخت هم همراهمان شدند و ما را به پاسگاهی بردند چسبیده ب

برگشته را دیدیم که به همین ترتیب دستگیر شده بودند و بیرون ساختمان روی زمین نشانده بودندشان. در 

شد و دلم بسیار برایشان سوخت. با ما ولی بسیار با ادب برخورد کردند. هایشان ترس دیده میچهره

ای تعدادی سپر و نیزه و ای بود و در گوشهد پاسگاه شدیم که جای قراضههایمان را گرفتند و وارکوله

کالهخود را روی زمین توده کرده بودند. کل اعضای پاسگاه شش هفت پلیس الغر و مردنی بودند که اگر من 
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شان را سر به نیست شد به راحتی همهو پویان واقعا ریگی به کفش و ماموریتی مخوف در ذهن داشتیم، می

شان که به زحمت رد و گذرنامه و کوله را برداشت و زد به چاک! البته خوشبختانه کار به آنجاها نکشید. یکیک

کنند. ما هم خواهند عکسی ازمان بگیرند و زیاد وقتمان را تلف نمیزد گفت فقط میانگلیسی حرف می

اتمان را در تلویزیون دولتی استان گیرند یا قرار است فیلم بگیرند و اعترافنشستیم تا ببینیم فقط عکس می

 جیان پخش کنند. شین

یک پسر و دختر  ی دیگر توجهمان را به خود جلب کردند.آنجا که نشسته بودیم، دو دستگیر شده

شان. چون جهانگرد و ی اورومچی دیده بودماروپایی خوش و بر و رو و سرحال بودند که پیشتر هم در موزه

خارجی در ترکستان بسیار کمیاب بود، همان جا هم توجهم را جلب کرده بودند و به نظرم جالب آمد که 

کنند. در آن پاسگاه بود که دیدم دختر هم بازدید می اند و تازه دارند موزه راجهانگردانی تا این سر دنیا آمده

کشد، و این جالب اش را در این زبان از آب میزند و پسر هم تا حدودی گلیمبه روانی چینی حرف می

 شان را دوچندان کرد. بودن

و  –هایی خوشحال بودند و در ضمن چینی هم بلد بودند با این که این دو جوان آشکارا توریست

شان را گشتند و به چینی حرف تر از ما بودند. کلی وسایلپلیسها انگار به آنها مشکوک -شاید به همین خاطر

هایشان را پس های دختر توجه زیادی نکردند. ولی آخرش رهایشان کردند و عکسی گرفتند و گذرنامهزدن

م گرفت. وسایلمان را نگشتند و شاید از سر ی کارها بسیار مختصرتر انجادادند. بعدش نوبت ما شد که همه

 مان کردند. مان را سمبل کردند و راهیی امنیتی وخیمشان تا حدودی پروندهخستگی ماموریت قبلی

مان کرد. از در پاسگاه شان که اویغور هم بود و گفتم کمی انگلیسی بلد بود، دنبالمان آمد و بدرقهیکی

ام. بعد با ستایشی که در که خارج شدیم نزدیک شد و گفت: شما ایرانی هستید؟ من هم گفتم که بله ایرانی

ام ید. سخته، نه؟ من هم که خندهجنگگفت شما دارید با آمریکا میزد گفت: در اخبار میچشمانش موج می
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گرفته بود توضیح دادم که هنوز کار به آنجاها نکشیده و در کل دو طرف االن سی چهل سال است دارند 

شان در بگیرد. اما انگار قانع نشد و وقتی دهند و بعید است جنگی واقعی بینخیلی متمدنانه به هم فحش می

 سالمت و پیروزی در جنگ داشت! کرد برای مردم ایران آرزویمان میترک

با پویان رفتیم و در ایستگاه سوت و کور و شیک نشستیم تا اتوبوسی آمد و ما را به شهر برد. آنجا 

ی شهر بود که ، که انگار تنها مسافرخانهDub Youth Hostelای برویم به اسم ر بود به مسافرخانهقرا

 ها را مهمان کند. قبلش چرخی در شهر زدیم و طبق معمول غذایی خوردیم. اجازه داشت خارجی

ها با گویند، شهری بزرگ و پهناور بود، مثل اورومچی. چینیها به آن تورپان میتورفان که چینی

را هم به کلی دگرگون ساخته بودند. شهر در واقع  شان یعنی ویران کردن با ساختن آنجاهمان روش زیرکانه

ی شدند. تقریبا همهبافتی مدرن، نوساز، شیک و کامال چینی داشت و اینجا هم اویغورها به ندرت دیده می

هایشان و شان دم در دکاننواز. هرچند همهی مردم چین مهربان و مهماناهالی شهر چینی بودند و مثل همه

های اینها هم غصبی است و داد که خانهن سپر و باتوم و کالهخود داشتند و این نشان میهایشاپشت در خانه

 های اصلی خوابی آشفته دارند. در انتظار انتقامجویی صاحبخانه

ایم، بر بومیان دارتر از آنچه که در فلسطین دیدهتر و ریشهروی هم رفته در چین ستمی بسیار پردامنه

های بندیی دنیاست و ارتباطی با جایی ندارد، آن سر و صدا و جبههروا داشته شده است. اما اینجا چون گوشه

ها با آورند. چینیخواهند سر این مردم میها در آرامش و سکوت هر بالیی میالمللی رخ نداده و چینیبین

گذارند که کسی بخواهد مدعی ای غصبی را جایی باقی نمیهمین روش ویران کردن از راه ساختن اصوال خانه

کنند که هر کنند و رویش شهری نو بنا میها و شهرها را چنان با خاک یکسان میبازگشت به آن شود و محله

برد و میل به بازگشت به فضایی گمشده را به حس دلتنگی برای فضایی از دست ای را از بین مینوستالژی

 کند.رفته تبدیل می
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انگار جایی پرت بود. پویان پارسال به این شهر سفر کرده و آنجا « ی جوانان دوب!مسافرخانه»محل 

آورد. کارت تلفن و اینترنت هم مانده بود. اما ساخت و سازها به قدری شتابزده بود که خیابانها را به جا نمی

گفتند که باید برویم رفتیم با بدگمانی و شک و تردید میو هرجا می توانستیم بگیریم چون خارجی بودیمنمی

 هایی بیاوریم که ما هم از خیرش گذشتیم. از یک جای نامعلوم دوردستی بعد از کلی کاغذبازی نامه

دار فروشی شدیم و اسم مسافرخانه و آدرسی که داشتیم را به دکانخالصه آخرش وارد یک لباس

ای گرفت اش نشانی را پیدا کرد و بعد برایمان تاکسینشان دادیم. پسر جوان و مهربانی بود که روی گوشی

خواست ینی روی کاغذی نوشت و دستمان داد و تازه میو به چینی طرف را توجیه کرد و نشانی را هم به چ

ی تاکسی را هم حساب کند که نگذاشتیم و با سپاس فراوان از او جدا شدیم. وقتی در تاکسی نشستیم کرایه

مان با آن مرد چینی مشکوکش کرده بود. این متوجه شدیم راننده ترک اویغور است. اما خوش و بش کردن

ا نداد و حرف نزد. بعد هم معلوم شد طرف بخشی از جنبش مقاومت در برابر فرهنگ بود که زیاد جوابمان ر

گفت چینی بلد نیست و حتا اسم خیابانها را خواند و میدار را نمیمهاجم چینی است. چون متن چینی دکان

 اش خوشحال شدهشناخت. در عین حال که از غیرت و مردانگیبه رسمیت نمی -که چینی شده بود -هم 

هدف دنبال نشانی با او گشتیم و راه به جایی نبردیم. این بود که در خیابانی زیبا که درختان بودیم، مدتی بی

 ی ناچیزی ازمان گرفت و رفت.بر فرازش تاقی زده بودند پیاده شدیم و کرایه

طبیعتا –قدری در خیابان گشتیم و دیدیم هتلی بزرگ در آنجاست. پویان وارد شد و از دختر خانم 

پشت میز پذیرش هتل نشانی را پرسید. دخترک بسیار باوجدان بود و گشت و تلفن آنجا را پیدا کرد  -چینی

ام به پشتم بسته شده بود، اولش وقتی دیدم مان گپی زد. من که کولهی گمشدهو پویان با صاحب مهمانخانه

ام را باز کنم و از دستگاه بگذرانم، از خیرش گذشتم ولهاند و باید کدم در هتل دم و دستگاه بازرسی گذاشته

ی چینی رهگذر را تماشا ها نشستم و رفتارهای یکی دو خانوادهو همانطور کوله به پشت دم در هتل روی پله
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ام را باز کنم و نیاز به بازرسی کردم. کمی که گذشت دو تا نگهبان هتل آمدند و گفتند که الزم نیست کوله

بست خورده دعوتم کردند که بروم داخل. مثل این که مسئول پذیرش و صاحب مهمانخانه به بنندارم و 

بودند و گیر کرده بودند که پویان را چطور راهنمایی کنند. حضور من هم کمک چندانی به ماجرا نکرد و ابهام 

 همچنان به جای خود باقی بود. 

باالخره ماجرا اینطوری ختم شد که مدیر مهمانخانه به مسئول پذیرش به چینی چیزهایی گفت و او 

دیم. چنان که ی گنج از هتل بیرون آمهم نشانی را به چینی برایمان بر کاغذی نوشت و مسلح به این نقشه

گفتم خیابانی پهن و زیبا به هتل مشرف بود که دو طرفش را داربست زده و مو کاشته بودند. با پویان قرار 

داد زنان مهمانخانه را پیدا کنیم. پویان البته قدری کالفه شده بود و ترجیح میگذاشتیم پیاده راه بیفتیم و قدم

مان ملی ی مذاکرات آشتیبه مهمانخانه برسیم. نتیجه یک تاکسی دربست بگیریم و هرطور شده سریعتر

اش، تاکسی بگیریم. بعد هم پرسان پرسان بیست اینطوری شد که تا نیم ساعت پیاده برویم و اگر نیافتیم

 ای رسیدیم که به چشم پویان آشنا بود و دو دقیقه بعدش مهمانخانه را یافته بودیم.ای رفتیم و به محلهدقیقه

نشین بود. های قدیمی تورفان واقع شده بود که هنوز ترکی جوانان دوب! در یکی از محلهمهمانخانه

ها را هم از صاحبان اند و باقی خانهها را با لودر خراب کردهشد دید که یکی در میان خانهبا این همه می

ی دوب هم یکی از همین اسرائیلیات بود ها داده بودند. این مهمانخانهاش غصب کرده و به دست چینیاصلی

های ایرانی با حیاط مرکزی ساخته شده بود و کامال به و بنای زیبا و به نسبت بزرگی بود که به سبک خانه

های فرحزاد شباهت داشت. دورادورش اتاقهایی بود که به سبک ایرانی رخت و بستری بر زمین درش کافه

پهن کرده بودند و وسطش در حیاط اطراف حوضی تخت زده بودند و داربست و موهای روییده بر آن هم 

 که جزئی از نمای عمومی شهر بود. 
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اندام چینی بود، که دم در یک دستگاه فلزیاب صاحب مهمانخانه البته یک دختر ریزنقش و کوچک

 معلوم بزرگ گذاشته بود و کالهخود و سپر و چماقی را آماده کنار میز پذیرش روی زمین چیده بود. کامال

اند و او هم مدام در ترس و لرز به سر ی خدا دادهاند و به این بندهاش گرفتهاصلی بود خانه را از صاحبان

تر و بزرگتر هم بود و حیاطی زیباتر ی بغلی مهمانخانه که مجللبرد. فردا صبح که بیرون رفتیم دیدم خانهمی

های زیبای ن کرده بودند و حاال فقط دیوارهایی با گچبریبا درختانی کهنسال داشت را به کلی با لودر ویرا

 ایرانی و دار و درختهایی زخمی در کنار حوضی خالی از آن به جا مانده بود.

ایم خوشحال بودیم. دختر خانمی که شرحش گذشت آن شب اما بیشتر از این که به مهمانسرا رسیده

اخالقی بود که به خاطر یافتن آنجا بهمان تبریک گفت و اتاقی مناسب و بزرگ به برخورد و خوشآدم خوش

هم پذیرش کند، و با  های خارجی رای شهر بود که اجازه داشت توریستما تحویل داد. این تنها مهمانخانه

ها زیاد به تورفان شد فهمید که در کل گذر خارجیی کوچکش میتوجه به ظاهر به نسبت فقیرانه و اندازه

های مقیم آن مسافرخانه روی هم رفته هشت نفر بودیم که شش نفرمان همان افتد. در واقع ما خارجینمی

دار . قضیه هم این شکلی شد که بانوی مهمانخانهشب با هم رفیق شدیم و قرار شد با هم شهر را بگردیم

ای نشانم داد که جاهای دیدنی شهر رویش نمایان بود و اغلبشان هم خارج از شهر قرار داشت. در حال نقشه

دان هم سر ی قیمت تاکسی برای رفتن به آنجاها بودم که دیدم همان دختر و پسر چینیچانه زدن درباره

کردیم با هم وم شد لهستانی هستند و مونیک و توماک نام دارند. داشتیم فکر میرسیدند. گپی زدیم و معل

مان پیوستند. آنها هم پایه بودند بگردیم و ماشین را شریکی بگیریم که دو بانوی میانسال آلمانی هم به جمع

بوسی برایمان ینیمان گفتیم که ماندام غاصبدار ظریفو به این ترتیب شش نفرمان تکمیل شد و به مهمانخانه

 بگیرد. 



36 

 

اند تیم و معلوم شد آن دو بانوی آلمانی معلم هستند و چند سال پیش آمدهبعد گپ و گفتی با هم داش

مان ایران نیامده بودند، ها داشتند. دوستان لهستانیی خوب از ایران و ایرانیاند و کلی خاطرهو ایران را گشته

زدند. کمی با حرف میی نفوذ فرهنگ ایرانی در ترکستان ها بودند و بسیار دربارهی ایرانیاما آنها هم شیفته

ها تعطیل بود، از خیر شام گذشتیم و گرفتیم این دوستان تازه اختالط کردیم و چون شب شده بود و رستوران

 خوابیدیم.
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های بامدادان برخاستم و دوشی داغ گرفتم. پویان کمی دیرتر بیدار شد و سخت درگیر استخراج داده

ی سفرمان بود. دوستی داشت به نام هایدی که بانویی چینی بود و پیشتر به عنوان مسافر به مربوط به ادامه

ای که پویان ده بود. او با درایت و تدبیری چشمگیر بنا به برنامهایران سفر کرده بود و آنجا با پویان آشنا ش

داد و پویان آن صبحگاه به کرد برایمان بلیت قطارها و ثبت اتاق در مهمانسراها را انجام میبرایش تعیین می

با هم ی سفرمان را سر و سامانی بدهد. همسفرانی که قرار بود آن روز شدت درگیر گفتگو با او بود تا ادامه

یک ی اطراف مهمانخانه زدم. به گردش برویم هنوز خواب بودند و در نتیجه من راه افتادم و گشتی در محله

ن )در بندی زندگی مردم در ترکستان آن است که ساعت رسمی آنجا به وقت پکی زمانی عجیب دربارهنکته

شود و به کل صبح روشن می ۸شود. به همین خاطر هوا تازه ساعت کیلومتری( کوک می 2۴۰۰ی فاصله

ی روشنایی و تاریکی طبیعی از هم گسیخته است. به همین خاطر بیشتر ضرباهنگ زندگی مردم با چرخه

شد که با وجود روشن وقتها گردش صبحگاهی من ناگزیر در خیابانهایی خلوت و خالی از مردمی انجام می

 بود!« شب»شدن هوا، هنوز به ساعتشان روز کاری شروع نشده بود و 

اش اش اویغور بودند. اما اکثریت جمعیتخی از اهالیای ایرانی داشت و هنوز برمحله بافت معمارانه

های هایی بیشتر از خانههای اطراف نمونهرسیدند. در کوچهدادند، که به نظر فقیر میهایی تشکیل میرا چینی

داد که به تازگی بخشی از جمعیت ساکن در این اربابی و زیبای ویران شده و متروکه را دیدم و اینها نشان می

 اند. را از آنجا بیرون کردهمحله 

مان قرار ای رفتم که سر خیابان مهمانخانهبرای خوردن صبحانه سراغ غذاخوری کوچک فکستنی

نمود، اش چندان نویدبخش نمیهای پالستیکی ارزانکه جایی کوچک و محقر بود و با آن صندلیداشت. با آن 
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ی اویغور آنجا را جمعیتی از مشتریان که اطرافش گرد آمده بودند حکایتی دیگر داشتند. یک خانواده

و نشستم،  گرداندند. به قدری خارجی در شهرشان کیمیا بود که وقتی برای سفارش خوراکی وارد شدممی

شان چینی بودند و برایم جالب بود که باالخره اهالی دو قوم به شان دورم جمع شدند. چند تایی بینگروهی

اند. با این همه شمار اویغورها آشکارا در آن غذاخوری بیشتر بود. ترکی آذری ای دست یافتهتعادل و آشتی

زدند را درست متوجه فهمیدند و حرفهایی که میدانم نمیو ترکی استانبولی را که من هریک را اندکی می

های متنوعی بود که برخی را به پرهشدم. هرچند معلوم بود که نوعی از زبان ترکی است. غذایشان جوشنمی

کردند. ی سغدیان و خوارزمیان در روغن سرخ میپختند و برخی دیگر را به شیوهها با بخار میسبک چینی

ای سورآل شدم که در آن هرکس نیم ساعتی با جماعتی به نسبت بزرگ درگیر مکالمه دلی از عزا در آوردم و

گفت و بی آن که حرف همدیگر را بفهمیم بعد از هر چند جمله لبخندی به هم خواست میهرچه دلش می

 زدیم. آن وسطها دیدم کلمات فارسی هم در زبانشان زیاد است. برای همین همان دقایق اولیه از ترکیمی

ام دست برداشتم و شروع کردم فارسی با آنها حرف زدن و نتیجه هم بهتر از حرف زدن دست و پا شکسته

شد. همان جا بود که دیدم به جای ممنون آب در آمد. چون دست کم از روی لحن بیشتر ارتباط برقرار می

یغوری که بگویی گل از هم که جای خود داشت و اسم رمزی بود که به هر او« سالم»، و «رحمت»گویند می

کند که گویی خویشاوندی گمشده را بازیافته است. به جای خداحافظ شکفد و چندان مهربانی میگلش می

 نشست. که به دل خوش می« خوش»گفتند هم می

پره از انواع گوناگون را برای پویان خریدم و یکی دو تا هم یدکی ام را خوردم، چند جوشصبحانه

اند. قرارمان با همسفرانمان برای خودم گرفتم برای روز مبادا! برگشتم به هتل و دیدم کم کم ملت بیدار شده

ی ام دربارههای روزهای گذشته. پس نشستم به نوشتن مطلب و ایدهبود. هنوز ساعتی باقی مانده بود ۹ساعت 

ها را خورد و من هم ناخنکی زدم. را یادداشت کردم. این وسطها پویان خوراکی« ایران: تمدن راهها»کتاب 
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مان کرد که خودروی مناسبی سر ساعت جلوی در منتظرمان دار هم بیدار شد و خاطرجمعبانوی مهمانخانه

ود. کمی بعدتر آنکِه و کارین هم به ما پیوستند و نشستیم و کمی گپ زدیم. هردو آلمانی بودند و خواهد ب

ای نسبت به ایران رفتار بودند و شیفتگیزدند. بسیار مهربان و خوشرا قدری به زحمت حرف می انگلیسی

های عمومی غرب سانهای که در رمان به جنگ جهانی دوم کشید و تبلیغات ضدآلمانیداشتند. گپ و گفت

باب بود. آنکه معلم تاریخ بود و تقریبا همسن خودم، و در این مورد خیلی شاکی بود. به همین خاطر هم به 

ی سرعت در مورد طیف وسیعی از امور توافق کردیم. به خصوص که من هم در کل برداشتی انتقادی درباره

ی این «هاآدم حسابی»ها و ترین اروپاییه عنوان فرهیختهها را بهای رسمی از جنگ دوم داشتم، و آلمانتاریخ

 دانستم.ها برتر میقلمرو یک سر و گردن از آنگلوساکسون

ی اتاقشان پیدا ی مونیک و توماک هم پیدا شد. توماک درگیری عجیبی با پنجرهلهکمی بعدتر سر و ک

کرده بود که ناگزیر شد به خاطرش اتاقشان را عوض کند و این قدری وقت گرفت. اما به هر صورت ساعت 

ن ی هاکه شد همه برای حرکت آماده بودند. شش نفری در وَن تر و تمیز و شیکی نشستیم که یک راننده ۹

شان اش بود. راه افتاد و ما هم شروع کردیم به گپ زدن با هم، و احتماال فرد عُنُق در بینو اهل حال راننده

 کردم که یادداشتش کنم.رسید و با خودم خلوت میای به نظرم میمن بودم که هر از چندی ایده

خوب است همین جا توصیفی از همسفرانم به دست بدهم. آن دو بانوی آلمانی شباهتی چشمگیر به 

های اهل سفر و ای از اروپاییهم داشتند. هردو معلم بودند و به تازگی دیداری از ایران کرده بودند و نمونه

حرف آمدند. هردو بسیار مهربان بودند و نگاهی انسانی به مردم داشتند و در ضمن کمبه حساب می گردش

تر بود، کردند. کارین که قدری مسندادیم فوری موافقت میسر و صدا هم بودند و هر پیشنهادی که میو بی

و احتماال دو سه سالی از من تر و باوقارتر بود. آنکه اما جوانتر بود چهل و شش هفت سالی داشت و سنگین
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خندید و با صراحت بیشتری موقع بحث زد و بلندتر میکوچکتر بود، بر و رویی داشت و بیشتر حرف می

 کرد. ابراز نظر می

شان در این سفر بود. هایم دیدنزوج لهستانی اما به کلی سرشت دیگری داشتند و یکی از بختیاری

اش شد و به نسبت کمرو بود. اما وقتی یختوماک پسری بود الغر و به نسبت خجول، که دیر وارد مکالمه می

شد. پزشک بود و در لهستان دم و دستگاه و شد خلق و خویش یکباره عوض میت و صمیمی میشکسمی

ای برای خودش داشت. به زودی معلوم شد که فردی بسیار با سواد است و عالوه بر لهستانی خانه و زندگی

ود بسیار پرانرژی دانست. از آن سو مونیک دختری بزبانهای انگلیسی، آلمانی، ژاپنی و تا حدودی چینی را می

اخالق. شد. زیبارو و ورزشکار بود و بسیار مهربان و خوشای روی پایش بند نمیو پر سر و صدا که دقیقه

نینگ چین دانشجوی دکترای شد. در شهر شیاو هم از نظر دانش و هوشمندی آدم ممتازی محسوب می

کرد. کمی هم فارسی یاد گرفته ی صحبت میی چین بود و زبان چینی، انگلیسی و لهستانی را به روانفلسفه

شناسانه مشغول بوده و به خصوص تحول در های مردمبود و برای شش ماهی در رشت خودمان به پژوهش

 سبک زندگی دختران ایرانی برایش خیلی جالب بود. 

ی این سفرمان، ارتباط مونیک و توماک بود که ابهام عظیمی در گروهمان آفرید. یکی از نکات بامزه

پیش فرض ما آن بود که این دو جوان دوست پسر و دوست دختر هستند. اما قضیه از وقتی پیچیدگی پیدا 

م، مونیک با شور و شوق در حضور توماک برایمان تعریف کرد که خیلی کرد که وقتی در خودرو نشستی

نینگ که مقیم آنجا بود، دوست پسری دارد از وابستگان هاست، و تعریف کرد که در شهر شیدوستدار ایرانی

ی زیبایی و برومندی او صحبت کرد و رسد، و کلی دربارهها میقوم مسلمان هوئی که تبارش به خوارزمی

ها شباهتی ندارد. اسم دوست پسرش عبداهلل بود و کمی هاست و به چینیداشت که درست شبیه ایرانی تاکید

مان شد که خودش را هم ببینیم. البته مان داد و قدری بعدترش این بخت نصیباش را نشانبعد هم عکس
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قدری تنومندتر از ایشان بود. ها بلندتر و ها نداشت، جز آن که قدش از چینیعبداهلل شباهت چندانی به ایرانی

مونیک است و دوست پسرش « دوست همینجوری»ما با شنیدن این روایت به این نتیجه رسیدیم که توماک 

در گفتگویی با اشاره به  -مان را دریافته بودشاید چون ابهام–هم که عبداهلل است. اما قدری بعدتر توماک 

مونیک گفت که او همسرش است. ساعتی بعد هم وقتی داشت دلیل تبحرش در زبان ژاپنی را برایم توضیح 

وده است! خالصه آن که این اش در این مورد خیلی تعیین کننده بداد، تعریف کرد که دوست دختر ژاپنیمی

اش این که من هم به چنین زوج جالب توجه تبلوری از مفهوم آزادگی در روابط صمیمانه بودند، و حقیقت

 قواعدی در مدیریت مهر باور دارم.

ی هردو آدمهای توماک و مونیک گذشته از ابهامی که آفریدند، ارتباطی به راستی ستودنی با هم داشتند.

شان )مونیک بیست و هفت ساله بود و توماک سی ساله( باسواد و عمیق بودند و با توجه به سن و سال اندک

د. هردو کششی به فرهنگهای خاور دور داشتند، و معلوم بود ی غنی و پرباری اندوخته بودنی زیستهتجربه

 اند. رهنگ را کشف کردهی ایرانی نهفته در این فکه به تازگی رگه

مان کرده بود، از آنجا سفارش دیبه بازد یلیدارمان خمهمانخانه یبود که بانو ییمقصد ما جا نیاول

 نینام گرفته بود. ا(  火焰山 شانانی: هوئوینیه چ)ب 2«ورکوهستان شعله»بود که اسم پرطمطراق  یکوه

از رشته کوه آسمان  یقرار دارد و بخش فانتاکالماکان و شرق شهر تور ابانیب یشمال یهیکوهستان در حاش

 یفرنگ یهاستیدر چشم تور دیور شاکوهستان شعله نیاند. ااش کردهترجمه شانانیبه ت هاینیاست که چ

بندر  یخیبه کوه مر یپا افتاده بود که شباهت شیپ یاندازچشم انیمن و پو یبرا یجلوه کند، ول یبیغر یجا

 یاز آن هم به کوهها ییآن را داشته باشد، و جاها زیگانالیخ یهاو شکل یختیر وعآن که تن یچابهار داشت، ب

  .آن را دارا باشد ریچشمگ بیترک بیآن که ترک یبود، ب هیاطراف سهرورد و زنجان شب

                                           
2 flaming mountain 
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 نیچ ینقطه نیکه گرمتر نیدارد و آن هم ا تینظر اهم کیور از کوهستان شعله نیهمه ا نیا با

سنجش  کی.م( 2۰۰۸) ۱۳۸7و در سال  رسد،یم گرادیبه پنجاه درجه سانت شیها دمااست و در تابستان

پنج تا  شیو پهنا تمتر اس ۸۰۰تا  5۰۰ نیثبت کرد. ارتفاعش ب شیبرا زیدرجه را ن ۸/66دما حتا  یارهماهوا

سرخ رنگ  سست و یسنگادامه دارد. کوه از ماسه لومتریاست و تا صد ک یطوالن یااما رشته است، لومتریده ک

 .کرده است جادیرا ا اشچیچاپیزده و پاست و ظاهر موج انیبر آن نما دیشد یساخته شده و آثار هوازدگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانینوبوده است و سفرنامه شمیراه ابر ریهور در مسمش ییدور نما یور در زمانهاکوهستان شعله نیا

 ییایآر یهایسکاها و تخار یعنیقلمرو  نیا یهیکه ساکنان اول نیا یاند. دربارهنوشته ادیاش زدرباره یباستان

 میخبر دار غورهایاو انیدر م جیرا یااز اسطوره ا. اممیدانینم یادیز زیچ انددهیشیاندیکوه چه م نیا یدرباره

است. تا آن  خوردهیو کودکان را شکار کرده و م کردهیم یکوه زندگ نیدر ا بیمه یآن اژدها یکه بر مبنا

 یارا به گوشه کیو هر کندیاش را به هشت پاره ماش، بدنو پس از کشتن رودیبه جنگ او م یکه پهلوان



43 

 

 زیکوه ن رامونیپ یشده و هشت دره یرنگ سرخ کوهستان از خون اژدها ناش تیروا نیا. بنا به اندازدیم

 .بدن اژدها هستند یهافرو افتادن پاره یجا

دارد و همان است که با داستان  ینیچ یاتبارنامه م،یکوه دار نیا یکه درباره یگریمشهور د یاسطوره

ام به ن ینیچ ییبودا ریزا کیکه  شودیمربوط م یاگره خورده است. اصل ماجرا به سفرنامه شاهمونیم

دولت تانگ در معبد  لیکتش دمدهیبود که در سپ ییبودا ی.م( نوشته است. او راهب66۴-6۰2زانگ )شوان

.م و همزمان با 627در سال  ی. وستیزیم -میقد یآن، واقع در قلمرو سوئچانگ یکیدر  نزد- تونگیج

سفر کرد و در راه  یساسان یشاهنشاه یشرق یبودا به استانها نیمراکز د ارتیز یبرا انیافول قدرت ساسان

از سغد و  شد،یزمان خود محسوب م یور هم گذشت. او که ناصرخسرواز ترکستان و کنار کوهستان شعله

 -بود ییبودا نیکه مرکز مهم د ،یپاکستان کنون-گَنداره  یخوارزم و مرو و هرات گذشت و به استان ساسان

  .رفت شیو تا شهر نالنده در شمال هند پ دیرس

با شاخ و برگ فراوان  نیدر چ د،یسال به درازا کش ستیبه ب کیزانگ که نزدسفر شوان یماجراها

 شانیکشاورز یهانیبه زم دهیچسبساکن و  یدر کل مردم هاینیشد. به خصوص که چ تیبارها و بارها روا

 یاپیپ دیبود که بازتول یعیاند. طبظهور نکرده شانانیاز م یهستند و جز چند استثنا مسافران و جهانگردان مهم

بود که حدود نهصد  و پنجاه سال  نیفراوان همراه شود. چن یها و اغراقهابا افزوده شدن افسانه تهایروا نیا

از چهار  یکیشد که  نیتدو (西游记« )سفر به غرب»در قالب داستان  تهایروا نیا نگیبعد در دوران م

 . شودیمحسوب م ینیتمدن چ یشاهکار ادب
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اش سینه به سینه بین مردم منتقل شد، اما سفیر پیشین این اثر در ابتدای کار بدون اشاره به نام نویسنده

.م گزارشهایی در دست ۱625که ادیبی سرشناس است، گفته که از حدود سال  -هو شیه–چین در آمریکا 

دیبان و درباریان اِن یکی از اان آن را نوشته است. این وو چِنگدهد کسی به نام وو چنگاست که نشان می

.م درگذشته است. اگر ادعای هو شیه درست باشد، این کهنترین ۱5۸۰وابسته به خاندان مینگ بوده و در حدود 

اش معلوم است. ناگفته نماند که مورخان ادبیات چینی امروز این ادعا اثر داستانی چینی است که نام نویسنده

ان نامی متنی کند که وو چنگفیر تنها به این نکته اشاره میشمارند. گزارش مورد نظر آقای سرا نادرست می

داشته است. اما این که آن متن همین داستان در دسترس ما باشد گواهی محکمی ندارد. « سفر به غرب»به نام 

اش آگاهی دقیقی از امور تواند حدس زد نویسندههایی دارد که بر مبنایش میدر واقع متن موجود نشانه

 .ان مشهور نبوده استآورده است، و بنابراین احتماال همان وو چنگسیاست سر در نمیداشته و از درباری ن

 

 

 

 

 

 

 

 (م.2۰۱۸ /۱۳۹7) ۳-شاهزانگ در فیلم میمونی تخیلی شوانجلوه
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شاه و مالزمان دیگر برای خوانیم که راهبی بودایی با همراهی پهلوانی به نام میموندر این داستان می

شاه میمون .شودکند و در راه با خطرهای گوناگون روبرو میآوردن متون بودایی به قلمرو ایران شرقی سفر می

که یکی از قهرمانان این داستان است در ادبیات چین موجود تخیلی محبوبی است و همچون میمونی نیرومند 

ها طی ده سال چینی .کندشود که با عصای بلندش با دشمنان بودا ستیز میبا قدرتهای جادویی بازنموده می

سفر به «ی هم اقتباسی سینمایی پرخرجی از اند و به تازگشاه ساختهگذشته چندین فیلم با مضمون میمون

ی این پشت صحنه .ساخت استاش اکران شده است و فیلمی خوشی اولاند که دو شمارهساخته »غرب

های کوچانده شده به ها برای هویت دادن به چینیای سیاسی است که چینیتولیدهای سینمایی البته برنامه

اندازهایش در و داستان سفر به غرب مهمترین متن چینی است که چشمشاه میمون .اندترکستان طراحی کرده

توانند اند از مجرای آن میهایی که به این قلمرو کوچانده شدهترکستان قرار دارد و به همین خاطر چینی

 ی تاریخی خود و اقلیم جغرافیایی خویش قلمداد کنند.تبارنامهسرزمین غصب شده را بخشی از 

شاه را دیدیم، بی ور رسیدیم در هر گوشه نمادهایی از میمونبه همین خاطر وقتی به کوهستان شعله

های نگاور سکا و تخاری و یا افسانهجی راه ابریشم و سوارکاران ای به بازرگانان سغدآن که کوچکترین اشاره

ها در ایستگاه رویاروی کوه یک مرکز تفریحی درست کرده بودند و به ینیچ .های اویغور در کار باشدترک

ای به حضور اویغورها در استان کل تعارف را کنار گذشته بودند و خود را به زحمت نینداخته بودند تا اشاره

ای به فرهنگ غیرچینی در ی متنها به چینی نوشته شده بود و کوچکترین اشارهاز این رو همهد. ترکستان بکنن

راهروی عظیم زیرزمینی درست کرده  یک .زدشان البته چنگی به دل نمیمرکز تفریحید. شهیچ جا دیده نمی

دورادور دیوارها با نقش د. شده بو شاه به آن اشارهی میمونبودند که به غاری شبیه بود که در افسانه

ها هم در فروشی برای توریستشاه را شرح داده بودند و چند تحفههای زیبایی داستان زندگی میمونبرجسته

 .گوشه و کنار عَلَم کرده بودند
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 هوا ژونگاثر فِنگ شاهسه نقاشی بر اساس داستان میمون
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ور رسید و روبروی کوهستان شعلهشد که به سطح زمین میمنتهی میای نمک به راه پلهاین غار بی

در فضای تخت رویاروی کوه چندین خودروی کوچک با چرخهای زنجیردار شبیه تانک  .آوردسر در می

چند تایی شتر هم  .شودگذاشته بودند که معلوم بود برای ماشین سواری تفریحی در بیابان از آن استفاده می

داری که وسط میدانگاهی ساخته بودند تنها ردپایی بود که از کوهان ندیس برنزی شتر بلخیآنجا بود و ت

نوردی را در نزدیکی شترها منظم کنار هم های بیابانماشین .شدقلمرو ایران زمین در تزئینات آنجا دیده می

پاش و تفنگ آب چیده بودند و جالب آن بود که در همان ردیف کنارشان دو تا تانک ضد شورش هم با

دار یا طنزآمیز به نظر برسد، اما در آن حال و هوا توانست خندهای که میمنظره !تجهیزات دیگر پارک شده بود

 .اندآمدهها تا جایی چنین دوردست هم برای تظاهرات و اعتراض به غاصبان میمعنایش این بود که ترک

شنهاد کردم که زمانی مشخص برای گردشهایمان وقتی پای کوه رسیدیم، همسفران را جمع کردیم و پی

همه موافق بودند و به سرعت بر سر یک ساعت گردش در این کوه توافق  .مان تلف نشودبگذاریم تا وقت

بنابراین قرار  .ای به نسبت دور قرار داشت، اما با پویان قصد کرده بودیم باالیش برویمکوه در فاصله .کردیم

بعد هم با پویان شروع کردیم  .مان ادامه بدهیمدم در خودرو باشیم و به گردش ۱۰:۳۰گذاشتیم که سر ساعت 

ی پوک دویدن مسافت به نسبت طوالنی بود، اما زمین هموار و خاک سست و آفتاب خورده .به دویدن تا کوه

از این  .شده بودهنوز آفتاب کامل باال نیامده بود و گرمایش آزارنده ن .کردبخش تبدیل میای لذترا به تجربه

باالی کوه پیشنهاد  .رو با سرعت به نسبت چشمگیری رفتیم و به کوه رسیدیم و با همان شتاب از آن باال رفتیم

کردم که برای خلوت کردن و مراقبه از هم جدا شدیم و به این شکل من از جانبی و پویان از جانبی دیگر به 

بعد بازگشتم و پویان را همان  .رسیدم و آنجا دقایقی آسودمهای کوه به یکی از قله .حرکتمان ادامه دادیم

چند تایی عکس انداختیم و در راه بازگشت بودیم که دیدیم توماک و مونیک هم در حال باال  .اطراف دیدم

بعد پویان سر رسید  .من راه بازگشت را هم دویدم و در آن مرکز تفریحی گردشی کردم .آمدن از کوه هستند
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آنکه و  .مسیر را پیاده بازگشته بود، و هردویمان دقیقا رأس ساعت مقرر کنار خودرویمان بودیمکه مثل عقال 

همه  .ای دیر کردند و توماک و مونیک چنان که انتظار داشتیم با بیست دقیقه تاخیر رسیدندکارین ده دقیقه

چون پیشتر به ایران سفر شان خیلی شرمزده بودند و ها بابت بدقولیعذرخواهی کردند و به خصوص آلمانی

اند زمان قرارمان تقریبی است و تعریضی به وضعیت در ایران شان این بود که فکر کردهکرده بودند، بهانه

اند های اصیل خیلی سرساعت هستند و آنهایی که در سفرشان دیدهما هم گفتیم که نه خیر، ایرانی .داشتند

 !اندهای اصل نبودهایرانی

ور قرار ای دیگر از همین کوهستان شعلهیکی از غارهای بودایی بود که در دل جبههمان مقصد بعدی

ور قرار ای دیگر از همین کوهستان شعلهمان غارهای بودایی تورپان بود که در دل جبههمقصد بعدی .داشت

柏孜克)ودونگ فکِلی چیانگیری از همین نام بوزیها با واماین غارها را ترکها بازیکلیق و چینی .داشت

里千佛洞) ی زیبا و سرسبزی قرار دارند که پای کوهستان ی درهکند در حاشیهاین غارهای دست .نامندمی

ی برای نخستین بار در میانه .ی بیابان تاکالماکان قرار گرفته استور قرار گرفته و درست در حاشیهشعله

در دوران انوشیروان دادگر نفوذ دولت ساسانی دوران ساسانی ساخت این غارها آغاز شد و این زمانی بود که 

ای که در قرن مرکز زیارتی دیرینه .در ترکستان افزایش یافت و این قلمرو به یکی از اقمار پارسیان تبدیل شد

اما با  .گرفته استپنجم میالدی تاسیس شد، احتماال یکسره در بافت فرهنگ سغدی و خوارزمی جای می

های آیینی هم قدری دگرگون شد و هر موج از نو آمدگان غارهایی هنری و شیوه هایآمدن اقوام تازه سبک

  .تازه را به این مجموعه افزودند و آن را به یک نمایشگاه عظیم آثار هنری تبدیل کردند

ای هستند که همچون ی عظیم از هنر صخرهای در یک زنجیرهغارهای بودایی تورفان در واقع حلقه

خاستگاه این هنر ایالم  .و تا مرزهای چین ادامه یافته است شده جنوب ایران زمین کشیده اژدهایی در سراسر

هایش را طی هزار سال ای دولتی پارسیان بدل شده که نمونهباستان بوده است، و بعدتر به هنر صخره
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پاشی دولت پس از فرو .اندشاهنشاهان هخامنشی تا ساسانی در جای جای محور ایران جنوبی پدید آورده

اش به هنر دینی و به ویژه هنر هرچند دگردیسی .ای بیشتر در قالبی دینی باقی ماندساسانی این هنر صخره

اش را نیز بودایی قرنها پیشتر در ابتدای دوران ساسانی در ایران شرقی آغاز شده بود و ساماندهی و راهبری

و حفر  (مثل بیستون و بیشاپور)ها ز تراشیدن صخرهاین هنر کم کم ا .حاکمان محلی ساسانی بر عهده داشتند

های غار مانند تحول یافت به ساختن زیارتگاه (مثل نقش رستم)های بلند های غار مانند در دل صخرهآرامگاه

هایش را و این همان است که در سراسر راه ابریشم از تورفان تا لویانگ در قالب غارهای هزار بودا نمونه

  .بینیممی

ها این مرکز باستانی را به جایی برای پول در آوردن تبدیل کرده بودند، و آن هم نه چندان چینی

شماری گردشگران کم .فروختند که در عمل ارزش چندانی نداشتچون بلیتی به گردشگران می .شرافتمندانه

ی این آثار داشتند و مثل درباره پیمودند، قاعدتا اطالعاتیکه راه دشوار و طوالنی تا این جای دور افتاده را می

اما  .شان خوانده بودندآمدند که پیشتر تصویرشان را دیده و دربارههایی میمن به سودای دیدن دیوارنگاره

ی غارها را بسته و ورود به آن را ممنوع بخش عمده .دیدند به واقع ناامید کننده بودآنچه که در نهایت می

یعنی در کل از غار هزار بودا  .ی زیر پایمان را هم مسدود کرده بودندی به درهکرده بودند، و حتا راه ورود

ی یک مسیر مارپیچی باقی مانده بود و پنج شش غار کم اهمیت با آثار رنگ و رو رفته که به هیچ عنوان نماینده

 .شکوه و عظمت این جایگاه نبود

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  .طلبیدم را نداشتای که میخاطر آن محتوای تاریخیی ما در این جا به همین گردش دار و دسته

ی دین بودایی و در کل دین بحث قدری درباره .سفرانمان بیشتر آشنا شدیماین همه فرصتی دست داد و با هم

ای نزدیک به من و پویان داشتند، اما کارن کردیم، و برایم جالب بود که مونیک و توماک کمابیش عقاید دینی

هرچند تعصبی نداشتند و به خصوص هوادار هرچیزی بودند که به ایران  .مسیحیان معتقدی بودندو آنکه 

ی خط های سغدی را نشانشان دادم و در جایی دیگر نمونهبرای همین وقتی در غاری نوشته .مربوط شود

  .شکفت شانتخاری را بر دیواری یافتم و در مورد ایرانی بودن این اقوام توضیح دادم، گل از گل

ی باورهای دینی مان اما مونیک به واقع شخصیتی برجسته بود و اطالعاتی که دربارهدر میان همسفران

به  –ی مسلمانان چین جالب بود که به همین اندازه و بلکه بیشتر درباره .بوداییان چین داشت چشمگیر بود

 .درویشان نقشبندی هم رفت و آمدی داشتهای ذکر گفتن مطالعه کرده بود و در محفل -هاخصوص هوئی

 .پیوستنددر این میان نگهبانان غارها که اغلب مردانی میانسال از قوم اویغور بودند هم گاهی به گفتگویمان می

یعنی نه تنها از پیوند خودشان  !اندها درست کردهکردند این غارها را چینیعجیب این که بیشترشان فکر می

ی فرهنگی درونش هم برقرار چندانی نداشتند، که اتصال معناداری با غارها و گنجینه با تمدن ایرانی خبر
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فهمیدند و ترکی خودشان را هم زدیم بخشی از حرفمان را میبا این همه وقتی فارسی حرف می .کردندنمی

 .فهمیدیماش به نسبت میهای پارسی فراوانواژهبه خاطر وام

تاست و شمار این غارها هفتاد و هفتهم. خود غارهای بودایی بازیکلیق بد یاما توضیحی درباره

 .گیردشود و کامال در بافت هنر ساسانی جای میهایش به دوران ساسانی مربوط میترینچنان که گفتم قدیمی

منطقه حاکم اما بیشتر این آثار بین قرن دهم تا سیزدهم میالدی ساخته شده و این دورانی است که ترکان بر 

های دیواری تصویر بودا با رخساری شبیه به ترکان نقش شده که به همین خاطر در بیشتر نقاشی .شده بودند

ها هرگز بر در حالی که چینی .ی حاکم بر آنجا، چینی قلمداد شده بودندمدارانهبه اشتباه در تبلیغات دولت

ها نه تنها به چینی .اندارها هم هیچ نقشی ایفا نکردهاین منطقه استیالی پایداری نداشتند و در ساخت این غ

ی این غارها ی عظمت تمدن چینِی آفرینندهاند و بر در و دیوار دربارهزور خود را در این صحنه وارد کرده

به شکلی که  .انداند، که با کوششی نمایان و هدفمند هر ردپایی از تمدن ایرانی را کتمان کردهسرایی کردهیاوه

ی دینی ایرانی کشیده شده و کنارشان با خط اقوام هایی ایرانی که در معابدی ویژها کوششی مذبوحانه نقاشیب

اش مونه. ناند تا اسمی از ایران در این میان نیایدایرانی مطالبی نوشته شده را به جابلقا و جابلسا منسوب کرده

ی نمایان ایرانی و لباس شکش به بودا را با آن قیافهی پیجاها نقاشی نمایندگان اهدا کننده آن که در برخی

 . معرفی کرده بودند »اروپایی«ساسانی به صورت 

ی شکار ترسیم شده بود که دقیقا همتای نقش درباری شاه دیواری هم یک نگارگری از صحنه بر

گویند ها میاند و بعضیها کشیدهشکارچی در هنر ساسانی بود، و پای آن نوشته بودند که این نقاشی را چینی

ه در سراسر این غارها اسم اند، و تا آنجا که من دیدم این تنها موردی بود کتحت تاثیر هنر ایرانی هم بوده

ی تاریخ دین البته که در این مورد تنها هم نیستند و در کتابهای تاریخ هنر و متون عوامانه .شدایران دیده می

های ی نادرست دیگر آن است که ویرانیعقیده .شوداروپایی هم چنین چرندیاتی فراوان نوشته و منتشر می
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مسلمانان و بودایی ها در قرون دوازدهم تا پانزدهم میالدی و گرویدن  آثار هنری در این غارها به درگیری

های ی طالبان در تاریخدر حالی که نشانی از تخریب آثار هنری به شیوه .شوداین مردم به اسالم مربوط می

یی ی این آثار هم تا زمانی که پای نخستین گروههای استعمارگران اروپادوران اسالمی نداریم و بخش عمده

ها و بخش مهمی از این آثار را آلمانی .و بعدتر چینی به منطقه باز شد، سالم و دست نخورده باقی مانده بود

های روسها از دیوارها کندند و با خود بردند، یا طی این روند تخریب کردند، و بخشی دیگر را هم چینی

 .مائوئیست در زمان انقالب فرهنگی از میان بردند

یش از آن که پای استعمارگران مدرن به منطقه برسد، آثار فرهنگی و هنری این سامان در حقیقت تا پ

اقوام  .تنها با فرسودگی طبیعی ناشی از گذر زمان درگیر بود و تخریب انسانی چندانی در آن نمایان نبود

شدن و استیال گر ای سیاسی به نوبت چیرهگوناگون طی قرون پیاپی در تورفان آمدند و رفتند و در زنجیره

م بعد از شورش .7۹2در . افزودندهایی به آن میداشتند و افزودهیافتند، اما همگی این مراکز دینی را محترم می

ها در تورفان سیطره ها با بیرون راندن چینیی تانگ سست شد و تبتیلوشان در چین، چنگ اقتدار سلسلهآن

م قرقیزها غالب .۸۴۰جانشین آنها شدند و یک نسل بعد در  های اویغورم ترک.۸۰۳یک دهه بعد در . یافتند

ظهور اسالم هم  .بینیمشدند و در تمام این گذارها نشانی از تخریب و ویرانی در مراکز دینی تورفان نمی

اختاللی در این روند ایجاد نکرد و در ابتدای قرن دوازدهم میالدی، در همان زمانی که مردم این منطقه تازه 

های مسیحی نستوری چندان بود که نهصد متن مهم مسیحی از آن دوران تا شده بودند، شمار صومعهمسلمان 

در واقع تخریب آثار باستانی و میراث هنری بوداییان و مانویان در تورفان از زمانی . به امروز باقی مانده است

آثار را تراشیدند و اندکی را با  آغاز شد که پای استعمارگران اروپایی به آنجا رسید و به سودای غارت این

خود بردند و بیشترش را ویران کردند، و بعدتر هم که ویروس ادیان مدرن در میان مردم منطقه حاکم شد و 
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هایی افراطی از ادیان قدیمی مثل مذاهب اسالمی و چه ادیانی به کلی مدرن مثل کمونیسم سر بر چه نسخه

 .ه یافت و ویرانشان کردکشید و این آثار را مشرکانه و کافران

دهند، ی گسترش تمدن ایرانی را نشان میبرای این که آثار این غارها اهمیت تاریخی دارند و دامنه

دهم، بلکه قدری از جهل و جمود حاکم بر فهم شان میآورم و توضیحی کوتاه دربارهشان را اینجا میبرخی

هایی در غارهای مورد نظرمان به شکل مکعب مستطیلیک توضیح عمومی هم این که  .این آثار کاسته شود

اند و از یک پیشگاه کمابیش مربعی، یک تندیس عظیم بودا در میانه، و یک راهروی نعل دل کوه کنده شده

چارچوب عمومی فضا همان است که در معماری  .ی طواف زایران بوده استاند که ویژهاسبی تشکیل یافته

سقف هم گنبدی است با دیوارهای خمیده یا چند وجهی که بر رویش اغلب صدها بینیم، و مقدس ایرانی می

گردد های اصلی غارها به سه وجه دیواری باز مینقاشی .اندبودای کوچک را با کیفیتی نه چندان باال کشیده

زندگی هایی از که روبروی تندیس بودا و قدیسان قرار دارند و در این دیوارهای پوشیده از نقاشی، صحنه

 .اندها را نمایش دادهبودا و بودیساتوه

  (Praṇidhi) «رانیدیپْ»اندازیست که مشهورترین نقاشی غارهای بودایی تورپان در اروپا، چشم

یعنی آن  .این نقاشی را آلبرت فون لوکوک به تاراج برد .است ۹در غار  ۱۴ی شود و نقاشی شمارهنامیده می

ی برلین آن را به ی مثبت این غارت البته آن بود که در موزهنکته .به آلمان بردرا از دیوار برید و با خود 

 Dietrich)از جمله آن که دیتریش هایمر  .اش نوشتندنمایش گذاشتند و در اروپا حجم زیادی مطلب درباره

Reimer)   پارسی  م کتابی در این مورد نوشت و با دقتی چشمگیر اجزای تصویر را تحلیل کرد و.۱۹۱۳در

ها که در اما کمی بعد جنگ جهانی دوم شروع شد و انگلیسی .گزاران را به رسمیت شناختندبودن پیشکش

ی برلین را چند بار دادند، موزهها جدیت و اصرار عجیبی نشان مینابود کردن مراکز فرهنگی و هنری آلمانی

 .از بین بردند بمباران کردند و آنجا را با خاک یکسان کردند و این اثر را هم
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اهمیت این اثر در آن است که در قرن نهم میالدی ترسیم شده و این زمانی است که ترکان اویغور 

اند، و به لحاظ جمعیتی هم به تدریج اقوام ایرانی سغدی و خوارزمی را در خود حل بر منطقه حاکم بوده

ی ترکان و با چهره (ی نورچهار شخصیت باالیی با هاله)ها به همین خاطر بودا و بودیساتوه .اندکردهمی

اند برای بودا آورده با این همه جالب است که شخصیتهای اصلی که پیشکش .اندچشمانی بادامی بازنموده شده

در کل  .هنر راه ابریشم دریافتتوان از شاخصهای نشانگر نژاد ایرانی در این را می .تبار هستندهمگی ایرانی

شان، با چشمان درشت و ها با ریش و سبیلایرانی -که هنر غالب چین هم هست–در هنر راه ابریشم 

ی یا داشتن اسب هم نشانه های رنگین و پیچیدهاغلب جامه .شوندشان شناخته میشان، با بینی بزرگفرورفته

 .شودمیایرانی بودن است و با این شاخصها همنشین 

را در کنار پنج شخصیت گیتیانه ه( بودا در میان و چهار بودیساتو)در این نقاشی پنج شخصیت مینویی 

 .شود که هریک از آنها به یکی از اقوام ایرانی تعلق دارندها معلوم میاز جامه .بینیم که همگی ایرانی هستندمی

پایینی دست راست احتماال هندی هستند، و این از های مینویی، شخصیت باالیی دست چپ و در میان چهره

البته هندی در اینجا به معنای ساکنان جنوب شرقی  .شان و شال و لُنگی که بر بدن دارند معلوم استبرهنگی

شود و همواره در طول تاریخ بخشی از قلمرو ایران زمین است که پاکستان و شمال هند امروز را شامل می

پایینی در )دو بودیساتوای دیگر  .ی هند یکی گرفتبوده است، و نباید آن را با شبه قارهی تمدن ایرانی حوزه

شان شان و موی کوتاه صافاحتماال ترک هستند و این را از روی چشم بادامی (چپ و باالیی در راست

ی تبدیل شده، ی آنها که امروز در سراسر چین و تبت به لباس رسمی راهبان بودایجامه .توان تشخیص دادمی

شده که آن را روی پیراهنی در آن دوران یکی از لباسهای رایج در میان اقوام ایرانی بوده و از ردایی تشکیل می

 .اندکشیدهبر تن می
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ترِ عصر اشکانی بازنموده شده های قدیمیی تصویر با جامهجالب آن است که خود بودا در میانه

برای نخستین بار در ابتدای دوران اشکانی در ایران شرقی باب شد و بودا با بازنمایی بودا به این شکل  .است

شد که شلوار گشاد پرچین و لنگی بسته بر آن و ردایی افتاده بر ی مرسوم در آن دوران بازنموده میجامه

 .دوش نماد آن است

، با پنج جامه و دهنددر میان پنج شخصیت پایین تصویر که آیین پیشکش دادن به بودا را انجام می

فون لوکوک شخصیت باالیی  .کندکاله متفاوت روبرو هستیم که اقوام متفاوت ایران شرقی را نمایندگی می

دانستند و همین تصور همچنان می »اروپایی«دست راست را به خاطر آن که پوست سپید و چشم سبز داشته 

ها در حالی که در دوران مورد نظرمان اروپایی .استدر برخی از کتابهای تاریخ هنر یا تاریخ دین باقی مانده 

دادند شرکت در جنگهای صلیبی بود که ای هم که انجام مینه جهانگرد بودند و نه تاجر و تنها سفر طوالنی

آن شخصیت چشم سبز  .شدهمواره در مرزهای ایران زمین و غرب مدیترانه به توقف و شکست منتهی می

ی درباریان یا نمایندگان دولت ساسانی است، و کاله ساسانی بر سر دارد و نمایندهی پارسی هم آشکارا جامه

 .اندو البته این را هم نویسندگان آلمانی قرن بیستمی متوجه شده و در متون خود آورده

پیرمرد دستار به  .شان نمایان استگزار هم از روی کاله و جامهی شخصیتهای پیشکشقومیت بقیه

مردی که سمت چپ زانو زده و  .نیشابور و گرگان مربوط باشد اسانی است و احتماال به منطقهسر قاعدتا خر

مرد  .ی اشرافی و کاله پهن سغدی بر سر دارد و به این قوم تعلق داردسینی هدایا را در دست دارد جامه

در سمت  .استدار بر سر دارد هم احتماال از مردم خوارزم سبزپوش پشت سرش که کاله مکعبی پیشانی

راست هم در کنار همان پارسی سبزچشم، مردی را داریم که موهایش را در چند رشته بافته و به شکلی 

قومیت او معلوم نیست اما  .کندغیرعادی به جای نگاه کردن به بودا دارد به کاروانی از استر و شتر نگاه می

 .کندهایش او را به سکاها شبیه میکالهی که بر سر دارد و جامه
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تواند تصویری دقیق و روشن ای بسیار غنی و مهم است که میهای غارهای تورپان گنجینهدیوارنگاره 

ا مرور . بی ترکستان و نیروهای فرهنگی جاری در آن را به شکلی مستند به دست دهداز ترکیب قومیتی منطقه

ندازه هندی آیین بودایی در چین تا چه ای خاستگاه شود که تصور مرسوم دربارهها معلوم میاین دیوارنگاره

شوند و همواره با برهنگی ها بسیار به ندرت دیده میها در این نگارهاش هم این که هندینشانه. نادرست است

شوند، و رنگ مشخص میتن، نداشتن جامه و کفش و پوشیدن پوست جانوران یا شال و لنگ و بدنی تیره

ی قارهی شبهر بدنهچون آیین بودا د .شوندمرو نفوذ تمدن ایرانی مربوط میتازه آنها هم به شمال هند و قل

توان منابع می از همین. هند هرگز رواج چندانی نیافت و مراکز معدودش هم تا قرون میانه به کل از میان رفت

سرچشمه گرفته  شود، در اصل ترکی بوده و از اویغورهاینی پنداشته میچای که امروز های سنتیدید که جامه

ها ببینیم، در غارهای تورفان بر تن اویغورها چون این پوشاک را چند قرن پیش از آن که بر تن چینی. است

 .بینیممی
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 (اویغور)زنان و مردان پریستار بودا، از قوم ترک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :، پایین(؟) هندی و تبتی :تخاری و ترک، میانه :باال .گزاران از اقوام گوناگون از قرن هشتم میالدیی مشهور پیشکشدیوارنگاره

 .، قرن هشتم و نهم میالدی۹ی یک هندی از غار دیوارنگاره /و سغدی (؟)خوارزمی 

 

مان در غارهای تورفان ساعتی به درازا کشید و بعد راه افتادیم به سمت یک سایت گردش 

اش کرده که کاوشهای اخیر در تورفان در آن انجام شده بود و تبدیل به موزه« آستانه»شناسی مهم به نام باستان
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اش هم این که در کمال دلیل ناموجه بودن. آنجا بدون این که دلیل موجهی داشته باشد، تعطیل بود .بودند

شود و مردم قرار اش، گفتند که چون چند روز بعد ماه رمضان شروع میتعجب دیدیم به عنوان دلیل تعطیلی

 ترین شکل از پیشواز رفتن ماه رمضان بود که دیدهاین غریب! انداست روزه بگیرند، آنجا را تعطیل کرده

ق چین که در ترکستان با هرچیزی که به اسالم ربطی پیدا ی جمهوری خلبودیم، آن هم از طرف دولت فخیمه

 .کرد دشمنی شدیدی داشتمی

ی تاریخ بردگی در آنجا آرامگاه آستانه از این نظر برایم اهمیت داشت که چندین سند مهم درباره 

سالهای ی لب آن که باالترین اشاره به بردگی در متون یافت شده در تورفان به فاصله. جاکشف کرده بودند

های هان و نمایندگان دودمان تانگ شهر را در شد و این دورانی بود که چینیمیالدی مربوط می 7۹2تا  6۴۰

یعنی در خود ترکستان مانند سراسر قلمرو تمدن ایرانی نشانی از بردگی سازمان یافته پیدا نشده  .دست داشتند

ی قوق کامل شهروندی که در چین و روم قاعدهو سیستم اقتصادی مبتنی بر کشاورزان برده و رعیت فاقد ح

 .غالب بوده، در ترکستان هم مانند ایران زمین غایب بوده است

م داریم که سند .6۴۰در میان متون یافت شده در تورفان متن جالب توجهی مربوط به حدود سال  

دختربچه را نشان ی سغدی به مردی چینی است و به نوعی به بردگی گرفته شدن فروش یک دختربچه

داری در این قلمرو است، دقیقا همزمان با جالب است که این سند که از اولین اسناد مربوط به برده .دهدمی

م .7۳۱سند دیگری هم داریم که صد سال بعد به سال  .ها در این منطقه نوشته شده استحاکم شدن چینی

ای را در مقابل چهل توپ ابریشم ساله ی یازدهچهآن دختربنوشته شده و در آن مردی چینی از اهالی چانگ

اما بعد از آن پنج مرد سغدی دیگر از خریدار شکایت  .کندبه عنوان برده از بازرگانی سغدی خریداری می

دهند که دختر از خاندانی اصیل بوده و ربوده شده است، و به این ترتیب دختر را از کنند و گواهی میمی

 .رهانندبردگی می
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اما چون ساعتی از ظهر  .های سکونتگاه باستانی بسیار مهمی بود به نام یارشهرمان ویرانهمقصد بعدی 

گذشته بود و همه گرسنه بودیم، رفتیم که چیزی بخوریم و این کار معقولی هم بود، چون برای رسیدن به 

های راننده البته از آن کلک .دگذشتیم، که رستورانهایش وسوسه کننده بوبایست از شهر تورفان مییارشهر می

روزگار بود و وقتی فهمید قصد ناهار خوردن داریم، ما را به جای به نسبت بی آب و علفی برد که دو تا 

د هم اصرار داشت که توی یکی از آنها ناهار بخوریم بع .شدرستوران بزرگ دیوار به دیوار هم درش دیده می

 . فهمیده بودند که صاحب رستوران فک و فامیل راننده استمان هم و دیگر دوستان آلمانی معصوم

تر خوردیم به نسبت پایین بود و اصرار فیت غذایی که آنجا خوردیم نسبت به آنچه پیشتر و پسکی

توانست از تعصبی عقیدتی حکایت کند، چون دلیل عقالنی آشپز در این که حتما در غذاها فلفل بریزد فقط می

کشید تا ای که به درازا میهای به نسبت طوالنیدر رستوران نشستیم و در فاصله .مشخصی برایش نیافتیم

طرف اصلی بحثم در آن روز مونیک و توماک بودند که  .غذاهایمان را بیاورند، به گپ و گفت مشغول شدیم

در نهایت به نفع کنند و این کارها ای برای توسعه را پیاده میها دارند در ترکستان برنامهمعتقد بودند چینی

ی سرکوب سیاسی خشن در جریان است و دارند از اویغورها گفتم که یک برنامههرچه هم می .اویغورهاست

برایم بسیار جالب بود که دو جوان بسیار باهوش و  .رفترفت که نمیکنند، به خرجشان نمیزدایی میهویت

اش البته دلیل .ها را پذیرفته بودندت حکومتی چینیمان چطور به این سادگی تبلیغامطلع مثل دوستان نویافته

کرد که شهری مسلمان بود با فرهنگ چینی و آنجا نینگ زندگی میتا حدودی آن بود که مونیک در شی

همچنین توماک تحت تاثیر صحبتهایش با  .کردندهای اویغور را تا حدودی بربر و وحشی قلمداد میترک

های خائن را دیده و با آنها صحبت کرده من هم این ترک .کردندچین دفاع میاویغورهایی بود که از سیاست 

  .بودم
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در عمل تنها اویغورهای باقی مانده در شهرهایی مثل تورفان و اورومچی همین هواداران حزب 

 اینها در .»نگهبان امنیت«کمونیست چین بودند که بازوبندهایی سرخ داشتند که رویش به چینی نوشته بودند 

های کمونیست بودند که گوش به فرمان حزب بودند و با باقی اویغورها به خصوص به خاطر واقع ترک

 .شان را رها کنند و چینی بشوندتاریخی ورزیدند و قبول کرده بودند که هویتشان دشمنی میمسلمان بودن

برتری چشمگیری که در  ها بحث کردیم و حرف حسابم این بود کهی هویتی چینیی اندوختهقدری درباره

شود، در واقع وجود ندارد و اگر دین بودایی و آداب مانوی و تبلیغات دولتی برای فرهنگ چینی جار زده می

دیگی از آن باقی تبار برخاسته از راه ابریشم را از دل فرهنگ چینی بیرون بیاوریم، تهعناصر فرهنگی ایرانی

 .سوزی نیستد، باز چندان آش دهنماند که هرچقدر آب هم به نافش ببندنمی

زدایی از آثار باستانی را های ایرانییکی از نمونه .پس از خوردن ناهار به سمت یارشهر راه افتادیم 

شده و در نامیده می« ریارشه»چون در این شهر ایرانی که  .شد به روشنی در این مرکز باستانی زیبا دیدمی

هست، به کلی مسخ شده بود و به صورت شهری چینی به نام جیائوهِه به اش فراوان مطلب ها دربارهتاریخ

 .شدگردشگران بینوا معرفی می

شان اینطوری نامند و با خط پرغلطمی « یارگل قدیمی شهر» های اویغوریارشهر را هنوز ترک 

و این نام را  (交河)اند جیائوهِه ها هم اسمش را گذاشتهچینی«. یهیردیمقى شهیارغول قه»: نویسندشمی

آمیز تاکیدشان بر چینی بودن شهر به قدری اغراق .کنندهای معصوم فرو میبه اشکال متفاوت در حلق توریست

مان که سر میز ناهار با من سر دفاع از سیاستهای فرهنگی چین جر و بحث داشتند، و زننده بود که دوستان

من همنوا شدند و دسته جمعی شروع کردیم به ریشخند  ی یارشهر و خواندن متنها باپس از گردش در موزه

ها مثال جایی نوشته بود که راه ابریشم را چینی .شان در این منطقهی تاریخیی سیطرهها دربارهتوضیحات چینی

  !اند تا قبایل وحشی غربی را متمدن کننددرست کرده
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ترین پاها و ها بنیانگذار قدیمیبعله، چینیا هم این را دست گرفتیم و شروع کردیم به مسخره بازی، که م

بعد هم به راه اصلی ورود  .ها هستند، که صد البته برای عبور از راه اهمیتی به سزا دارندترین بند کفشباشکوه

که  (!The word’s roadest road)ترین راهِ دنیاست و من اعالم کردم که این جا راه به شهر رسیدیم

 .برای متمدن ساختن جهانیان تاسیس شده بودهای مقدس توسط چینی

اند شهر را بر فراز تخته سنگی عظیم ساخته .اما از شوخی گذشته یارشهر جایی به راستی دیدنی است 

گذرد و طی هزاران هزار سال از دو سویش می ی رودخانهکه دو شاخه -متر ۳۰۰و پهنای  ۱65۰با درازای -

به همین خاطر شهر در عمل  .اندبلندای حدود سی متری از زمین برافراشته گرداگردش را تراشیده و آن را تا

همین خاطر هم شهر به این بزرگی دیوار و  به .دژی طبیعی است که حمله به آن از اطراف ناممکن است

 .حصار نداشته است
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. نامیدنداند و در دوران جدید هم آن را یارْخَتا میرا مورخان چینی با اسمهای گوناگون نامیده شهر

ای عقالنی و منظم ساخت بوده که نقشهدهد که شهری بزرگ و خوشهای بازمانده از آن نشان میویرانه

 .متنوعی داشته استهایی سامان یافته و مراکز مذهبی هایی دلگشا و بزرگ و محلهداشته و خانه

در ابتدای عصر اشکانی و همزمان با کوچ  .ها بنیان نهاده بودندتردیدی نیست که این شهر را ایرانی 

ی راه ابریشم ها از ترکستان به دل ایرانشهر، این شهر نیز تاسیس شد و این همزمان با گسترش شتابزدهتخاری

کوچیدند، همان نیروی نظامی مرکز قلمرو قدیم هخامنشی میها و سکاهایی که از ترکستان به تخاری .هم بود

ها را از ایران زمین بیرون راندند و نظم هخامنشی را سهمگینی بودند که با همکاری خاندان اشکانی مقدونی

اش هم دو دولت کوشانی و اشکانی بود که ایران شرقی و غربی را در دست داشت نتیجه .بار دیگر احیا کردند

کردند، ها حمله میچون وقتی بیابانگردان ترکستان به کوشانی .ماندلویی به هم چسبیده میو به دوق

رفت و زمانی که رومیان به آسورستان و میانرودان شان میشاهنشاهانی اشکانی مثل فرهاد و بالش به مقابله

 .شتافتندمیشان ها به مقابلهبردند، خاندانهای مقیم سیستان و شمال هند مثل سورنهجوم می

م به صورت شهری بزرگ و مرکزی سیاسی در آمد و تا حدود ششصد سال .پ ۱۰۸یارشهر از سال  

 .راندندی صحرای تاریم حکم میها بود، که بر تورفان و حاشیهپایتخت دولت تخاری (م.۴5۰تا سال )بعد 

یافت و یارشهر به امیرنشینی تابع ها در این منطقه افزایش م نفوذ چینی. 6۴۰تا  ۴5۰ی سالهای در فاصله

بنا به منابع چینی در این هنگام یارشهر  .دولت تانگ تبدیل شد، و گویا جمعیتش قدری کاهش یافته باشد

ی اما پس از آن وقتی دولت ساسانی فرو پاشید و سرداران و سپاهیان نخبه .هفت هزار تن جمعیت داشته است

زیان به ترکستان وارد شدند، بار دیگر طالع این منطقه گشوده شد و یک نشینی از برابر تاساسانی هنگام عقب

 .شدسغدی در منطقه تاسیس شد که از طرف دربار چین هم به رسمیت شمرده می -ی تخاریدولت دورگه
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در قرن نهم میالدی به تدریج نیروی قومی ترک در منطقه غلبه کرد و نخست اویغورها و بعد قرقیزها در 

 .باال را پیدا کردند یارشهر دست

در جنوب، در آغازگاه شیبی که تخته سنگ کج را به  .شهر در کل از چهار بخش تشکیل یافته است 

ی بزرگ بعد دو محله .ی ورودی شهر قرار دارد و بخشهای اداری و بناهای دولتیکند، دروازهزمین متصل می

ترین بخش صخره قرار پیشانی شمالی شهر که در مرتفعمسکونی را در خاور و باختر داریم و در نهایت در 

اند که استخوان استوپایی بزرگ از آن هایی بودایی را ساختهدارد و به افق رویارو مشرف است، پرستشگاه

شهر در ابتدای قرن سیزدهم میالدی به دست چنگیز خان فتح شد و مغولهای زیر  .هنوز باقی مانده است

 .ای از آن باقی ماندهر را کشتار کردند و پس از آن تنها ویرانهاش کل مردم یارشفرمان

 

 

 

 

خیابانی پهن و  .شد یک روز تمام را برای گردش در آن اختصاص دادیارشهر جایی بود که می 

کردند و ی سرسبز مشرف بر شهر کشیده بودند که اتوبوسهایی برقی در آن رفت و آمد میطوالنی در دره

ما هم چون زمانی اندک داشتیم به همین ترتیب  .آوردندبردند و میی عظیم میپای صخرهجهانگردان را به 

عمل کردیم و فقط وسط راه جایی پیاده شدیم و از برجکی بلند با پلکان چوبی باال رفتیم و به بخشی از شهر 

بود و هرچند خود شهر هم بسیار دیدنی  .ی اصلی ساخته شده بودای روبروی صخرهرسیدیم که بر صخره

 .شدند، کل آن را گشتیمزده میمان کم کم آفتابهوا به شدت گرم بود و دوستان اروپایی
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 استوپای اعظمپویان اعظم و  از راست به چپ: توماک، شروین، آنکه، مونیک؛ نشسته: کارین و پشت دوربین: پویان

 

هایی در راه بازگشت از یارشهر باغهای بزرگ و پهناوری را دیدیم که در آن انگور کاشته بودند و سازه 

این را هم از قلم نیندازم که چین  .جستندخشتی و پر حفره که برای تبدیل انگور به مویز از آن بهره می

تولید این موادش هم در ترکستان و به ویژه تورفان ی کشمکش و مویز دنیاست و قطب بزرگترین تولید کننده

من و  .مان گپی زدیم و معلوم شد آنها تمایل دارند برای دیدار به بازار شهر بروندبا همسفران تازه .قرار دارد

موزه همانند آن که در اورومچی  .ی تورفان را ببینیم و از این رو از ایشان جدا شدیمخواستیم موزهپویان می

ای چشمگیر که بسیار خوب نگهداری شده و بسیار بد برچسب بودیم بنایی بزرگ و نوساز بود با اندوخته دیده

  .خورده بود

اشیایی که در آن به نمایش  .گرفتداشت که هریک مساحتی پهناور را زیر پوشش می موزه سه طبقه 

دیده بودیم، و البته هردوی اینها را ی اورومچی گذاشته بودند مکملی بود برای آنچه که روز قبلش در موزه

یعنی  .ی ارمیتاژ بگذاریم که از بخت بلندم چهار ماه پیش آن را بازدید کرده بودمبایست کنار آثار موزهمی

ای پهناور از ترکستان تا سرزمین سکاها در شمال سغد و خوارزم کشف شده، امروز در سه آنچه که در منطقه
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شود و به خصوص وقتی کنار هم دیده شوند معنای مچی و ارمیتاژ نگهداری میی اصلی تورفان و اوروموزه

های آمریکا و انگلستان خاک اینها البته جدای آثاری پراکنده است که در موزه .کنندشان را پیدا میاصلی

از دیکتاتوری ها برای رهاندن جهانیان ها به کشورشان بردند و انگلیسیخورد، یا آن انبوه آثاری که آلمانیمی

 .هیتلر به کلی نابودشان کردند

شان چندان کرد، و برخیهایی که در ترکستان یافت شده بود جلب نظر میدر این موزه مومیایی 

ها و نوشتارهای توضیح طبق معمول برچسب .شان کامال نمایان بودهای چهرهخوب مانده بودند که ویژگی

ها شد به چینیشان محرز بود و نمیبودن ها را که آریاییاین مومیایی .ددهنده در موزه انباشته از چرندیات بو

ربطی بود و ارتباطی رچسب زده بودند، که حرف بیب (Europoid)« واراروپایی»یا « یاروپای»چسباندشان، 

 .اروپا افتاده باشدبه  شاید جز آن نوادگان برخی از این مردم قرنها بعد گذرشان .میان اینها و اروپا در کار نبود

یی با اسمهای برای اشیای یافت شده در آستانه و یارشهر و قراختن و باقی بخشهای تمدن ایرانی هم برچسبها

بودند  مثال زده .شان محسوب کرده بودندی چینی همزمانچینی زده بودند و آنها را بخشی از قلمرو سلسله

در  .بوط به دودمان سوئی جنوبی استا بهمان مومیایی مری هان شرقی تعلق دارد یکه فالن شمشیر به دوره

ی شرقی قلمرو هایی که اسمشان را در توضیحات موزه ردیف کرده بودند همگی در نیمهحالی که این سلسله

شان هرگز ترکستان را زیر فرمان نداشتند و اصوال خاوری قرار داشتند و به استثنای دودمان تانگ هیچ کدام

های تخاری و سغدی و اویغوری شان از امیرنشینهای کوچکی بودند که اقتدار و مساحتنشینیبیشترشان امیر

جاها هم به سادگی چرند نوشته بودند، مثال یک کتاب خطی به زبان  بعضی .ترکستان کوچکتر بوده است

در حالی  پارسی را نیمه گشوده به نمایش گذاشته بودند و زیرش نوشته بودند این یک سوترای عربی است!

 شده، امامی که سوترا نام متون بودایی است که در میان خطهای ایرانی به سغدی و پارتی و خوارزمی نوشته

 هرگز نه به عربی، و تازه آن متن هم پارسی بود و نه تازی. 



67 

 

 

 

 

 

 

 

بسیاری د. دایناسورها را هم در خود جای میهایی چشمگیر از استخوانهای دااین موزه در ضمن نمونه 

آمده بودند که در پای کوهستان  (苏巴什组  :هابه قول چینی)های سوباشی از این استخوانها از سازه

های مهمی مثل در این سازه گونه .شدی کرتاسه مربوط میقرار داشت و به اواخر دورهور شعله

Tarbosaurus   وNemegtosaurus    شبیه به تیرانوسوروس را یافته بودند که اولی شکارچی دوپایی بود

دومی هم ت. و ده دوازده متر درازا داشته اس کردهترکستان و مغولستان زندگی می که همزمان با او در

ها که حدود پانزده متر درازا داشته و در سوروپودی بوده عظیم و گیاهخوار از خویشاوندان تیتانوسوروس

دن بقایای دی .شده استها محسوب میتاربوسوروس های غذاییحدود هفتاد میلیون سال پیش بخشی از وعده

کرد که هفتاد کرد و یادآوری میبخش بود که فروتنی را به آدم گوشزد میاین هیوالها از این نظر آرامش

های میمونی مغرور پایش به این سرزمین برسد، چنین غولهایی در آن میلیون سال پیش از آن که اولین نمونه
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ی ما با هم بزن بزن کنند، این دایناسورهای ی گونهو پیش از آن که جنگاوران جقلهاند کردهزندگی می

 .اندکردهشکوهمند همدیگر را در همین جا شکار می

  

 

 

 

 نماتوسوروس      تاربوسوروس 

ایست در موچین را به نمایش گذاشته بودند که منطقهی لیانهایی از سازهدر این موزه همچنین نمونه 

گل سر سبد  .شان ترکستان و بقایای دایناسورهایی از اوایل دوران کرتاسه در آن یافت شده استی شانناحیه

-یعنی سوسمار : Psittacosaurus)شد، پسیتاکوسوروس هایی که آنجا دیدیم و به این سازه مربوط میفسیل

کرده و دایناسوری دو پا با قد دو میمیلیون سال پیش در این منطقه زندگی  ۱۰۰تا  ۱26بود که بین  (طوطی

 .سراتوپس از میانش شهرتی جهانی داردشده، که تریمتر بوده که جد بزرگ سراتوپسیده محسوب می

ای بزرگ، چشمانی درشت و مغزی توسعه یافته داشته و روی پسیتاکوسوروس منقاری پهن و محکم، جمجمه

 )تصویر زیر(. روییده استدمش پرهای بلندی می
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انگیز پویان مهارت شگفت .مان بازگشتیمپس از گشتن در موزه، سالنه سالنه به سمت مسافرخانه 

کردیم اش را باز به دست آورده بود و طبق قراری که داشتیم در حد امکان مسیرها را پیاده طی مییابیجهت

 .تا اینجای کار به عهدمان برای این که روزی بیست و پنج تا سی کیلومتر راه برویم پایبند باقی مانده بودیم و

مان هم درش بود، پیرمردی ترک را دیدیم ی قدیمی اویغورنشینی که مسافرخانهرفتیم، در محلهدر راه که می

های هان با ده قدم جلوتر دیدیم چینی .ای ازش خریدیمخوش و بشی کردیم و میوه .فروختکه میوه می

دار شان از طرفی خندهاما منظره .زنندی غصب شده گشت میکالهخود و سپر و نیزه دارند در خیابانهای محله

 .چون معلوم بود سالحهای ضد شورش را بین مردم عادی چینی پخش کرده بودند .انگیز بودو از طرفی رقت

اش این شده بود که گردان خطرناک پلیس ضد شورشی که در تجهیزات کامل و یونیفرم داشت جلویمان نتیجه

احتماال مادرزنی یا –رفت، در اصل یک خانواده تشکیل شده بود که زنی و مردی و خانم مسنی راه می

 .شدو کودکی را شامل می -!مادرشوهری
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ها را به دوش مان را جمع و جور کردیم و قدری آسودیم و بعد کولهاثاثیهدر مسافرخانه اسباب و  

ای اتفاق جالب دیگری که در راه برایمان رخ داد آن بود که سر کوچه .انداختیم و دوباره پیاده به راه افتادیم

ن جای عجیب ی روبرویشازنند، و خانهاند و دارند گپ میسه چهار پیرمرد ترک را دیدیم که دور هم نشسته

ی خانه را از بیرون رسید بخشی اسباب و اثاثیههایی با کاشی آبی داشت و به نظر میو غریبی بود که دروازه

مان سری تکان دادند و ما هم سالمی گفتیم و رفتیم قدری پیرمردها با دیدن !روی دیوارهایش چسبانده باشند

شان که انگار ارشد بقیه یکی .اویغور پذیرایمان شدندکنارشان نشستیم و با همان مهربانی همیشگی مردمان 

کردیم شاید اش فکر میاول با توجه به شکل غیرعادی .ی عجیب برویمبود، دعوتمان کرد به همان خانه

پیرمرد از آن  .ای بسیار غیرعادی استفروشگاهی غیرعادی باشد، اما وقتی وارد شدیم دیدیم خانه

هایی مائوئیست بوده باشند زنم که آن رفیقانش هم تاواریشبود و حدس می ی قدیمیهای دوآتشهکمونیست

ی حزبی حاال اما چیزی که از این هسته .شدندها مبلغانی راستین برای حزب محسوب میکه قدیم ندیم

ای داشتند و شان خانهشدهای غصب شده از شهر غصبکهنسال مانده بود، یک مشت پیرمرد بود که در محله

 .شان نکرده بودندماال به خاطر همین سوابق درخشان کاری به کارشان نداشتند و از آنجا بیروناحت

اولش که پیرمردها دستمان را گرفتند و با هیجان ما را  .انگیز بوداما آن خانه به راستی جای شگفت 

راهروهای تاریک و اتاقهای بعدش که از  .خواهند چیزی به ما بفروشندبه آنجا دعوت کردند، فکر کردم می

خواهند ای از شک جوانه زد که نکند مینمور و نیمه ویرانه رد شدیم و یکی دو تا جوان هم در راه دیدیم، رگه

ای شخصی تا این که به سالن اصلی خانه رسیدیم و قصدشان روشن شد، و آن نشان دادن موزه .زورگیری کنند

بندی کرده بودند و جا اتاقی بزرگ دیدیم که تمام دیوارهایش را قفسهآن .بود که در آنجا بر پا کرده بودند

رویشان به معنای دقیق کلمه لبریز از اشیایی بسیار متنوع بود، که همگی فقط یک وجه مشترک داشتند و آن 

چندین و چند سردیس و تندیس از مائو در اشکال و ابعاد متفاوت،  !هم ارتباطش با حزب کمونیست بود



71 

 

های تبلیغاتی، پرچمها، پوسترها و ها، آرایهها، حمایلها، یونیفرمها و مدالهای حزبی، نشانو جزوه پرچمها

شان پنجاه سالی عمر داشتند و بدون نظم خاصی شک بسیاریخالصه انبوهی از چیزهای درهم و برهم که بی

قطار راه بیفتیم وگرنه جا داشت که ما ناگزیر بودیم برای رسیدن به  .ها روی هم تلنبار شده بودنددر قفسه

به نسبت زود از پیرمردان خداحافظی کردیم و آمدیم، و بعدش یادمان آمد که  .یکی دو ساعتی را آنجا بمانیم

 .ایم و کلی بابت این خسران دریغ خوردیماز داخل خانه عکس نگرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای برای رسیدن به ایستگاه قطار که چند ده کیلومتری با تورفان فاصله داشت، ناچار بودیم تاکسی

کزی چی، قرار شد به ایستگاه مرآمد و به همین خاطر با راهنمایی بانوی مسافرخانهبگیریم که گران در می

این تاکسی شریکی هم چیزی نبود جز همین  .بگیریم (ShareTaxi)شهر برویم و آنجا تاکسی شریکی 

یعنی به جای این که یک نفر تاکسی دربست بگیرد، به ایستگاهی  .های خودمان در تهران، با همان منطقتاکسی
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مسافران دیگر هم بیایند و تاکسی پر ماند تا نشست و منتظر میون میگرفت و در مینیرفت و بلیتی میمی

  .شدافتاد و دستمزدش هم بین مسافران سرشکن میآن وقت راننده راه می .شود

ما پیاده تا ایستگاه رفتیم و مراحل اداری را طی کردیم و برایمان جالب بود که آنجا هم فضایی امنیتی 

اش هم این بود که اویغورهای مظلوم دلیل .دکردنهای ملت را چک میو پلیسی برقرار بود و دم به دم بلیت

بایست مجوز مخصوص ی خودشان خارج شوند و برای سفر از جایی به جایی میحق نداشتند از شهر و محله

راننده را هم  .اشمان را پیدا کردیم و نشستیم داخلخالصه در این فضای ملکوتی رفتیم و ماشین .گرفتندمی

ای جایی چون سر فرصت صندلی .کردخودش را برای تعطیالتی طوالنی آماده میدیدیم که به ظاهر داشت 

گذاشت و سیگاری چاق کرد و چند تا از دوستانش را جمع کرد و شروع کردند به بگو و بخند و آبجو 

اش بوده ی عمیقی زیستهی تجربهاو نتیجه خیالیمان افتاد که این بینیم ساعتی که گذشت دوزاری .خوردن

افتادیم یک ساعت که سپری شد کم کم داشتیم به فکر می .ها پر شوداست و قرار نیست تاکسی به این زودی

رسیدیم، و احتماال از دست دادن قطارمان با شتاب پا به پای حرکت رفتیم زودتر میکه شاید اگر پیاده می

انسال اویغوری هم پشت سر ما نشسته در این بین زن و مرد می .شدتر و جاندارتر میهای ساعت پررنگعقربه

ی مسافران پیوست و به زودی مرد جوان دیگری هم به حلقه .بودند و با صدای بلند مشغول صحبت بودند

گفت و شوهر خانم در آن بین با صدایی که واقعا گوشخراش بود چیزهایی می .با آنها هم وارد گفتگو شد

اما ظاهرا این قضیه عادتش بود و زنش زیاد از این موضوع  .دادهای رکیک میظاهرا داشت به کسانی فحش

خندید، معلوم بود منظور خاصی گفت و میناراحت نبود و چون خودش هم وسطهای کار یک چیزهایی می

چون  .هایش فکر کنم زبانم الل به رفیق مائو ارتباطی داشتفحش .زندندارد و در کل این جوری حرف می

کرد و به خصوص نگران بود که پلیسهای ان در این هنگام با نگرانی به اطراف نگاه میی جوآن مسافر نوآمده

اش برای پویان سر هم کردم من هم از سر بیکاری داستانی درباره .چینی متردد در اطراف صدایش را بشنوند
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ش هم دوتایی خدا الیکند و البهاش از آن خانم را برای جهانیان تعریف میو گفتم دارد ماجرای خواستگاری

خواست همین گفتگو را با ما کردیم که بانو آره را به او داده است، وگرنه اگر تنها بود البد میرا شکر می

 !داشته باشد

در همان حال که در گرما نشسته بودیم و منتظر بودیم خلق اویغور مجوز بگیرند و به ایستگاه قطار 

گیرند و از دیدن این که اویغورها خط پارسی را چطور به کار میکردم بروند، در  و دیوار را هم نگاه می

ای از آیین نگارش اویغوری دستتان بیاید، به این نکته توجه کنید که مثال برای این که نمونه .شاکی شده بودم

که « رایونى ئاپتونوم رؤیغئؤ ڭنجایش» :نویسندشان را به طور رسمی اینطوری میاهالی ترکستان اسم استان

 .جیان متعلق به اویغورهای خودمختار شیناست، یعنی منطقه« یجیان اویغور اوتونوم رایونشین»همان 

چنان که پیشتر هم اشاره شد، ترکستان خاستگاه مردم ترک است و اینها قومی هستند که از دیرباز 

خط و دین و هنر و اساطیر  اند و به ویژه در سطح فرهنگی از نظری تمدن ایرانی قرار داشتهدر درون حوزه

این مردم و شکل ظاهری و ساخت  با دیدن .اندها وابسته بودهها و خوارزمییکسره به سکاها و سغدی

( و جمهوری آذربایجان)پنداری مردم آران و شروان و گنجه -ترک-توان دریافت که خودشان میاجتماعی

این نکته هم برای ت. ربط استا چه پایه پرت و بیدمان های خوو آذریه( ترکی)ها و اهل آناتولی ومیر

اند و خودشان های ترکستان به لحاظ تاریخی قومی از اقوام ایرانی بودهکترکان آموزنده تواند بود که ترپان

 .اندهم تا همین چند نسل پیش به این نکته آگاه بوده

شان شان دین مانوی داشت، خطآفرینان مهم راه ابریشم بودند، نخستین دولتاویغورها از نقش-ترک

شان در قدیم همسان با ادیان در ابتدای کار مشتقی از خط سغدی و بعدتر خط پارسی خودمان بود، و دین

از حدود صد  .بودهای تصوف ایرانی و بعدتر اسالم و شاخهی( نوی، بودایی، مسیحی نستور)مایران شرقی 

گرایی در این منقطه ویرانی به بار آورد و یکی از سازی و قومسال پیش استعمار با همان بازی رایج قوم
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به این ترتیب طی روندی که آن را  .تراشی، تغییر خط بودزدایی و هویتترفندهایش برای پارسی

شان هویت ویژه و متمایز خود از اجداد ایرانی های اویغور برای این که برترکام، پاننام داده »چرندنویسی«

تاکید کنند، شروع کردند به استفاده از شکلی کج و کوله و عجیب از خط که مهمترین هدفش تغییر شکل 

 .اش تفاوت داشته باشددادن کلمات بود، طوری که با شکل اصلی

د که در کل قلمرو رواج زبان ای بریدناویغورها به این ترتیب بند ناف خود را با خط و زبان پارسی

و چنان -رواج داشت و به قومی کوچک و چند میلیون نفره  (گورکانی-عثمانی-قلمرو قدیم صفوی)پارسی 

ها درآمدند، طوری که امروز وضعشان ی چینیتبدیل شدند که به سرعت زیر سیطره -!خواستند، متمایزکه می

ها از ترویج چرندنویسی در قلمرو زبان پارسی البته نگلیسیهدف روسها و ا .انگیز و هولناک استبسیار رقت

آن بود که مردم اقوام گوناگون ایرانی حرف یکدیگر را نفهمند و از خواندن نوشتارهای هم عاجز بمانند و 

شان گسسته شود، و در این نکته برای هواداران خطهای مشابه شان با هویت تاریخی و فرهنگی دیرینهاتصال

اندرزهاست و ( زدایی از حروف خط پارسیترکها و چه ناسیونالیستهای هوادار عربیکردها و پانپانچه )

  .هشدارها

روی این تابلوها  .آورماش را برایتان میبرای این که الگوی این چرندنویسی روشن شود دو نمونه

جیان مالیه، اقتصاد شین»، «یی چینی شهر اورومچکتابخانه :اورومچی شهرلی چینی کتابخانه» :نوشته

 «! قمارخانه: زاریبخت معرکه»، «ی ترکستان، دانشگاه اقتصادالیه[ موزارت] :اونیورسیته

اند تا حد امکان کلمات را گسیخته و همراه با غلط دقت کنید که سازندگان این خط جعلی اصرار داشته

تصویر چهارم یک  .توصیفش سزاوار نیستای بنویسند، طوری که هیچ صفت دیگری جز چرند برای دیکته

دهد مردم این منطقه خط و زبانی چینی از حدود صد سال قبل است که نشان می-ی ترکیی دوزبانهکتیبه

 .انداند و طی همین چند دهه آن را به این الگوی چرندنویسی تبدیل کردهدرست داشته
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شد که این مردم ود که پویان باورش نمیجالب آن که کاربرد این خط کج و معوج به قدری رایج ب

هرچه هم من  .اندنوشتهتا هفتاد هشتاد سال پیش مثل باقی مردم قلمرو ایرانی به خط پارسی عادی مطلب می

ی روند ها از دوران حاکمیت کمونیستها مد شده و ادامهشد که این چرندنویسیگفتم باورش نمیمی

تردیدهای او در درستی  .در سغد و خوارزم و قفقاز راه انداخته بودندها هم ای است که شورویزداییهویت

های هایی از نوشتهسخنم به جای خود باقی بود تا این که در گوشه و کنار شهر و در جاهای قدیمی نمونه

دیدم های قدیمی را ها و روزنامهها و کتابها و جزوهها کتیبهپیشین اویغورها را یافتیم و به خصوص در موزه

که همگی به خط و زبان پارسی عادی نوشته شده بود و معلوم بود که تا اواسط قرن بیستم این مردم هویت 

 .انداند و بعد از آن به این روز افتادهو خط عادی و سالمی داشته
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مورد نظر هم سر آخرین مسافر مان نشستیم، شریکی القصه، پس از یک ساعت و ربعی که در تاکسی

، به راه افتادیم. وقتی خودرو داشت از دهیمحتم کردیم قطار را از دست می ای کهرسید و درست در لحظه

ای نگه داشت و یک خانم چینی جدی با لباس پلیس آمد و چک کرد شد لحظهی ایستگاه خارج میدروازه

 که همه کمربندهایشان را بسته باشند!

کرد و در ضمن راننده که استراحت مبسوطی کرده بود و سرحال بود، با سرعت خوبی رانندگی می

گذاشت و طرف هم تعدیل چشمگیری در لحن و غلظت سخن هم میسر به سر همان شوهر شیرین

هایش اعمال کرده بود. خالصه سر وقت به ایستگاه قطار رسیدیم و چون فرصتی برای خوردن شام فحش

م، از یک بقالی مقداری هله هوله برای خوراک شب خریدیم. بعد هم در ایستگاه وقتی منتظر قطار نداشتی
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شان یک بسته تخم بلدرچین پخته جای توجه داشت، چون با پوست بودیم همه را نوش جان کردیم. در میان

ده بود که آشکار اش چندان در سفیده و زرده ادغام شهای پوست خال خالیاش کرده بودند و خردهوکیوم

ی ای ناب از شیوهخورند. ما هم چنین کردیم و تجربهبود خلق کمونیست چین آن را همین طوری سر هم می

 مرغ خوردن مارها به دست آوردیم! تخم

ی من و پویان متفاوت بود و بنابراین مان هم داستانی برای خودش داشت. چون کوپهقطار سوار شدن

سکوی ایستگاه از هم جدا شدیم و قرار گذاشتیم که در مقصد همدیگر را پیدا کنیم. بعد وقتی هنگام ورود به 

شان روی سکو صفهایی تشکیل داده مان زد و قطار نیم ساعتی با تاخیر آمد. ملت بر حسب بلیتهم شانس

ام را روی زمین هها به این ترتیب کنار هم افتاده بودند. من که قدری خسته شده بودم کولایکوپهبودند و هم

ام در صف هم همین کار را کردند و چون خارجی انداختم و رویش نشستم. آدمهای پشت سری و جلویی

در کل نایاب بود و مایل به گفتگو بودند، سر حرف را باز کردند و نیم ساعتی به خوبی با هم گپ زدیم. تنها 

شان اویغور بود و من هم که ایرانی، و ظاهرا هیچ ایرادش این بود که دو تا از سخنگویان چینی بودند و یکی

فهمیدیم، مگر شاید به استثنای آن دو تا چینی! من اندکی حرفهای کدام درست حرف هیچ کس دیگر را نمی

فهمیدم و آنها قاعدتا از این هم کمتر. چون اولش انگلیسی با آنها حرف ها را میگوییترکی اویغور را چینی

ی خیلی کند، برای همین فارسی حرف زدم. این تجربهبلد نیستند و برایشان فرقی نمی زدم و بعد دیدممی

زد آن . چون هرکس در عمل حدس میدادهای مکتب فرانکفورت را نشان میکه نادرستی نظریه جالبی بود
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ر از انگیخت. هگفت که حدسی تازه را در دیگران بر میگوید و بر این مبنا خودش چیزی مییکی چه می

خندیدیم و به این شکل ظاهر قضیه این بود که خندید که در نتیجه همه همراهش میمیچندی هم یکی 

االذهانی مورد نظر گفتگویی دوستانه در جریان است، و باطنش هم در واقع همان بود، در غیاب تفام بین

 هابرماس!

مان را قطع کردیم و سوار شدیم. دلنشینآخر سر قطار آمد و با تاسف گفتگوی پربار و پرمحتوای 

وقت کمی برای خواب داشتیم و برای همین به تخت باالیی که جایم بود رفتم به قصد الال. قبلش هم به 

مسئول بیدار کردن مسافران »اتاقی سپردم که در فالن ایستگاه بیدارم کنند و بعد معلوم شد قطار یک رفیقان هم

کند. جای آید و ملت را نیم ساعتی قبل از رسیدن به مقصد بیدار میبلیت می هم دارد و او از روی« خفته

سازی کامل و موفقی بود از شب اول قبر. چون وقتی به عادت همیشگی طاقباز خواب آن شبم هم شبیه

ی ده سانتی دماغم بود و سرم به یک دیوار و پایم به یک دیوار دیگر خوابیده بودم سقف کوپه در فاصله

 شد و تازه عرض تخت هم از پهنای بدنم کمتر بود!ده میفشر
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 2۱/2/۱۳۹7جمعه 

ی کوچکی که نصیبم شده بود خواب راحتی کردم و صبح ساعت پنج نیمی از اهل شب در آن مقبره 

ی دیگری بود کوپه بیدارم کردند. چون سپرده بودم نزدیک فالن ایستگاه خبرم کنند و چون پویان در کوپه

ید و یک ساعت و نیمی قطار البته قدری دیرتر از موعد به مقصد رسنگران بودم که نکند ایستگاه را رد کنم. 

یعنی زمانی –ها که در این بین فاصله افتاده بود را صرف خواندن شعر کردم. توضیح آن که من از قدیم ندیم

یافتم گلچینی از اشعار نغز پارسی گرد آورده بودم و طی سالها هرچه شعر تر می -که ده سالی بیشتر نداشتم

مجموعه به دو جلد و بیش از هزار صفحه بالغ شده و از آثار  افزودم. طوری که در حال حاضر اینبه آن می

این گلچین اشعار را روی گوشی همراهم دارم و هر وقت  PDFهایی دارد. فایل بیش از دویست شاعر نمونه

هایم در چین آن بود که یک بار این کتابها خوانم. یکی از برنامهفرصتی دست دهد بیتی و غزلی از آن را می

 شمردم.ها و انتظارهایی از این دست را برای این کار غنیمت میکنم و وقفهرا مرور 

شهر –بایست از آنجا به مقصدمان صبح بود که به ایستگاهی بین راهی رسیدیم که می 6:۳۰ساعت  

ی به نسبت گزاف برای این کار در ایستگاه یافتیم و یک ساعت و کرایههایی با برویم. تاکسی -هوانگدون

( شهری است به نسبت کوچک با صد و شصت 敦煌市دون هوانگ ) نیمی رفتیم تا به این شهر رسیدیم.

ی شمال غربی استان گانسو قرار دارد و امروز جمعیتش به کلی چینی هستند. هزار نفر جمعیت که در گوشه

ها قرار داشته است و در زمان تبار سکا و تخارینیی قبایل ایراهرچند در گذشته این مناطق هم زیر سیطره
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نخستین ساکنان هوانگِ چینی تحریفی از همان است. نامیدند که دونرونق کار اویغورها آنجا را دوخان می

پ.م  2۰۰۰اند و از حدود های آریایی بودهتخاری -چین های نگاشته شده دربه گواهی تاریخ –این سرزمین 

 -جونمِئی لین –شناس چینی که در این منطقه کاوش کرده اند. مهمترین باستاندر این منطقه سکونت داشته

ده از همین تُخار/ توخار بوده است. در قرن سوم پیش از معتقد است که نام قدیمی دوخان شکلی ترکی ش

میالد و همزمان با فروپاشی دولت هخامنشی، در همان مقطعی که قبایل سکا به جنبش درآمدند و از شمال 

ای از آنها به جنوب و شرق ها را بیرون راندند، شاخهغربی ترکستان به دل ایرانشهر سرازیر شدند و مقدونی

–ی هان این ترتیب سکاها در استان گانسوی امروزین دست باال را پیدا کردند. وقتی سلسله کوچیدند و به

پ.م به سکاها حمله کرد و آنها را در  ۱2۱شکل گرفت، امپراتور وو در سال  -اولین دولت متمرکز چینی

ها از نام این شهر آن است که چینیهوانگ امروزین بنا کرد. تفسیر پانو ساخلویی در دون نبردی شکست داد

ی ها حملهگذاری هم چنین بوده که در این اردوگاهگویند حکمت این اسمدهد و میمعنی می« ورمیلِ شعله»

 اند.دادهسکاها را با افروختن آتش بر برجی بلند به جاهای دیگر اطالع می

ها همچنان تا هزار ها و بعدتر سغدیتخاری-هوانگ به هر روی شهری آریایی باقی ماند و سکادون 

کرد، دادند. کارکرد این شهر هم چنین بافتی را ایجاب میسال بعد در آنجا اکثریت جمعیت را تشکیل می

یر تکیه کرده بود و از های برهوت کوچون در واقع قرارگاهی بر سر راه ابریشم بود و از سویی به تلماسه

آمد را به مسیرهای منتهی به پامیر و تبت شمال چین میای که از مغولستان و سوی دیگر راههای تجاری
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هوانگ منتقل شد و آثار هنری کرد. دین بودایی هم در همین بافت آریایی از ایران شرقی به دونمتصل می

های شد و در این منطقه پرستشگاها به کیش بودا محدود نمیگیری را خلق کرد. اما نفوذ ادیان ایرانی تنهنفس

ای هم وجود داشته که آثار و متونی از آنها به زبانهای ایرانی مسیحی نستوری، یهودی، مانوی و زرتشتی

هوانگ تا قرن دهم میالدی همچنان شهری ایرانی باقی دون)سغدی و خوارزمی و آرامی( باقی مانده است. 

ها تشکیل اش از سغدیشد آنجا یافت، بیشتر جمعیتکه تنوعی خیره کننده از اقوام و زبانها را میماند و با آن 

 شدند.می

.م ۹۱۱در ابتدای قرن دهم میالدی کم کم عنصر ترکی در این منطقه دست باال را پیدا کرد و در 

-ایها که مردمی از تبار برمهتانگوت.م ۱۰۳6اویغورها آنجا را گرفتند و به پادشاهی ختن متصل ساختند. در 

تبتی هستند بر این منطقه استیال یافتند. تازه پس از این تاریخ بود که بافت جمعیتی شهر دستخوش دگردیسی 

ها ها که برای دیرزمانی بعد از سغدیشد و عنصر تبتی و چینی در آن اهمیت پیدا کرد. با این همه ترک

های بازرگان هوانگ بودند، همچنان شماری بیشتر داشتند و در کنار سغدیی دونجمعیت اصلی تشکیل دهنده

 گرفتند.و شهرنشین، بخش مهمی از جمعیت روستایی و کشاورز را در بر می
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هوانگ حمله بردند و آنجا را به کلی ویران کردند. با این همه این شهر .م هم مغولها به دون۱227در 

ی یوآن( برخوردار شد که بیشترشان باز احیا شد، و این بار از پشتیبانی دیوانساالران دولت مغولی چین )سلسله

نینگ اشته شده در این شهر را سلیمان امیر شیهای مهم نگتبار و مسلمان بودند. طوری که دو تا از کتیبهایرانی

.م نوشت و در این دومی از پسرش ۱۳5۰و .م )در شش زبان( ۱۳۴۸( به سال 速來蠻مان )به چینی: سوالی

 شاه هم نام برد. یاغان

 

 

 

 

 

 

دوست ای وارد شدیم. ی دیرینهما حدود ساعت هشت صبح بود که به چنین شهری با چنان پیشینه 

هایمان را آنجا گذاشتیم و به سرعت برای هتل خوبی برایمان در این جا گرفته بود که کوله -دییها –پویان 

در راه هم رستورانی پیدا کردیم و به عنوان صبحانه هوانگ حرکت کردیم. بازدید از غارهای هزار بودای دون

 و بسیار خوشمزه! غذای سنتی اهالی گانسو را تناول کردیم که عبارت بود از سوپ رشته با گوشت االغ،
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با فاصله گرفتن از ترکستان و بگیر و ببندی که آنجا حاکم بود، امکان گرفتن سیم کارت برایمان 

های شرکتی چینی رفت و حدود یک ساعتی وقت صرف کرد تا فراهم شده بود. پس پویان به یکی از شعبه

ر همان محدوده روی مبلی لم دادم و فیلمی سیم کارتش را راه بیندازد. در این فاصله من در مقابل تلویزیونی د

داد و با آن که کرد تماشا کردم. فیلم ماجرای راهپیمایی بزرگ مائو را نشان میتاریخی را که داشت پخش می

ساخت بود و به ویژه شد، اما بسیار خوششعارزده و تبلیغاتی بود و تحریفهای تاریخی در آن فراوان دیده می

شد باور کرد که کای شک را بسیار شبیه به خودشان درست کرده بودند. طوری که میچیانگ مائوی جوان و 

 هایشان باشند!های پسران یا نوههنرپیشه

نزد  کهبود ( 莫高窟  -فو دوُنگغارهای هزار بودا )به چینی: چیانمقصد اصلی ما در این شهر 

( شهرت دارد، که اسم مرکز حکومتی مستقر در magao cavesگردشگران خارجی با اسم غارهای ماگائو )

ای بود که گفتم خاستگاهش در ی هنرهای صخرهبخشی از همان زنجیرهاینجا بوده، در دوران تانگ. این آثار 

در سراسر راه ابریشم در قالب ایالم و ایران جنوب غربی است و از آنجا به صورت تاق نصرت به روم و 

ها چاپ ها برای توریستهرچند متون راهنمایی که چینی معبدهای بودایی به راه ابریشم گسترش یافته است.

هایی که هر کند که چینیکند و وانمود میشان به کلی داستان دیگری روایت میاند و فیلمهای تبلیغاتیکرده

 اند.کردند سازندگان این غارها بودهاندازی میاز چندی از شرق به این منطقه دست
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هوانگ باقی نماند، اجازه بدهید کمی از سیر سفرنامه خارج ی غارهای دونبرای این که توهمی درباره

ی قرن چهارم میالدی ترین این غارها برای نخستین بار در میانهی این غارها را بگویم. قدیمیشوم و تاریخچه

دف با زمانی بود که آیین بودایی و همزمان با گسترش اقتدار ساسانیان در ترکستان ساخته شد و این مصا

مهایانه که مرکزش بلخ و هرات بود، به این منطقه وارد شد. کسانی هم که این غارها را ساختند به گزارش 

佛جی )به چینی: فوکان« های بوداییفهرست پرسشتگاه»اند. در کتاب تبار بودههای چینی همگی ایرانیتاریخ

龕記جون(که لی( شیو李君修 )خوانیم که راهبی بودایی می ی تانگ نوشته،به سفارش ملکه وو از سلسله

بیند که شمار زیادی .م در این شهر خواب می۳66( که انگار تُخاری هم بوده، به سال 樂尊زون )به نام یوئه

گیرد و بر مبنایش نخستین غار ای میکنند، و آن را نشانهای از نور زرین حمام میاز بوداها دارند در چشمه

هم یافت شده و از این رو انگار اصل  ۳۳2ی تان مشابهی بر ستونی در غار شمارهسازد. داسرا در این شهر می

ی تاریخ دقیق ساخت اولین معبد بودایی در این منطقه جای بحث قضیه چنین چیزی بوده باشد. البته درباره

( 沙州土鏡)شاژو تو جینگ: « تاریخ شاژو»دانند. چون در متن تر می.م را درست۳5۳هست و برخی سال 

هوانگ است. این راهب بنیانگذار به زودی از همراهی و یاری راهب چنین مطلبی آمده، و شاژو نام دیگر دون

اند. این مرکز دینی بودایی همچنان محدود ( نوشته法良ها اسمش را فا لیانگ )دیگری برخوردار شد که چینی

گرفت. تا این و کوچک بود و همچون عزلتگاهی برای راهبان سرگردان در راه ابریشم مورد استفاده قرار می

ای سیاسی باعث شد پشتوانه هوانگاعمال نفوذ در دونها برای ها و اویغورها و تبتیکه رقابت میان چینی
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ی تانگ به بعد این شهر به زیارتگاهی مشهور ها فراهم آید و از دورهبرای ساخت آثاری هنری در این خانقاه

ها هوانگ هم شکوفا و پر رونق بود. اما بعد از آن که اسپانیاییبدل شد. تا وقتی که راه ابریشم پا برجا بود، دون

پیما ساختند و موفق شدند آفریقا را دور بزنند، راههای دریایی به تدریج جایگزین سها کشتی اقیانوو پرتغالی

ای راه ابریشم در راههای زمینی شد و موقعیت مرکزی ایران در تجارت جهانی تضعیف شد و مناطق حاشیه

و این میان فدا شد. طی قرون گذشته رگهای بازرگانی زمینی در ترکستان و گانسو به تدریج خشکید 

 اش هم از یادها رفت. هوانگ هم مثل تورفان کم کم از جمعیت تهی شد و آثار زیبای دینیدون

ای فراموش شده هوانگ قصبهبه این ترتیب در ابتدای قرن بیستم شهر توخار )دوخان( یا همان دون

ی هنری فراموش شده گنجینهی ی بیابان بود. تا این که پژوهشگران آلمانی به منطقه آمدند و دربارهدر حاشیه

در این منطقه مطلب نوشتند و توجه مراکز تمدنی را به اینجا جلب کردند. کشف بزرگ البته در ابتدای قرن 

( به این منطقه آمد و تولیت چند 圆箓王لو )بیستم زمانی رخ داد که یک راهب تائویی به نام وانگ یوان

.م زاده شده و در ۱۸۴۹شی که احتماال در او مردی چینی بود از اهالی شانمعبد متروک را بر عهده گرفت. 

 .م در همین شهر درگذشت.۱۹۳۱

هایش بحثهای زیادی وجود دارد. حقیقت آن است که ی این مرد و انگیزهبه نظر من درباره

ی روستاییان شک دین بودایی هم نداشته است. از آنجا که دین اولیهلو مردی بیسواد بوده که بییوانوانگ

در معبدی تائویی آموزش  چینی آیین تائو بوده، او قاعدتا با این دین آشنایی داشته اما شاهدی نداریم که او
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ی این دین دانش یا فعالیت خاصی داشته باشد. از سوی دیگر این که یک راهب تائویی دیده یا در زمینه

توان حدس زد رسد. بنابراین میتولیت یک معبد بودایی را بر عهده بگیرد قدری عجیب و غریب به نظر می

هوانگ گذرش به دم توجه اروپاییان به دونکه در سپیدهخانمان بوده لو مردی سرگردان و بیکه وانگ یوان

خواست یکی این منطقه افتاده و در غارهای متروک این منطقه اقامت گزیده است. او مدعی است که وقتی می

از غارها را مرمت کند، دری مخفی پیدا کرده و کشف بزرگ خود را به این ترتیب انجام داده است. هرچند 

نیست که کوششی برای مرمت در کار نبوده باشد و او به سادگی مردی سرگردان بوده که  به نظرم هیچ بعید

کشیده کنند، آنجا مانده و در جستجوی گنج به غارها سرک میها در این منطقه کاوش میوقتی دیده اروپایی

)تصویر  داد انجام.م ۱۹۰۰ژوئن سال  25در هوانگ را است. به هر صورت همین مرد بود که کشف بزرگ دون

شد منتهی میاتاقی مخفی که او پیدا کرد به دری زیر(. 

ی باستانی نوشتهکه اندرونش انباشته از هزاران دست

شود را ما هنگام نامیده می« ۱7شماره »بود. این غار که 

منطقه دیدیم و همچنین اتاق بزرگ بازدیدمان از 

هوانگ بوده ی متون دونپشتش را هم که مخزن اولیه

ی است. امروز در همان نزدیکی برای این اسناد موزه

اند و به شکلی بسیار ناقص و کوچکی درست کرده



87 

 

م از وانگ اند و در ابتدای کار هچین شده، تنها متون چینی یافته شده در غارها را به نمایش گذاشتهدست

اند. تا جایی که من دیدم تحریف از در و لو در مقام راهبی ربانی و کاشفی بزرگوار کلی تجلیل کردهیوان

ها بود های اندکی در این پانوشتکرد و جملههای راهنمایمان تراوش میدیوار این موزه و همچنین توضیح

  که قابل اعتماد باشد.

ی باستانی با لو پس از کشف این کتابخانهیوان کند آن که وانگگواهی که بدگمانی مرا تایید می

.م ۱۹۰7سال  تاها را با بهایی بسیار ناچیز به آنها فروخت. یعنی مثال نویسها وارد مذاکره شد و دستاروپایی

)در میانشان مشهورتر از همه اورل اشتاین آلمانی و پل پِلیو ها هایی که به دست فرنگیبابت کل دست نوشته

این را هم بگویم که دولت چین از ترس تاراج متنها به او دستور داده  پوند گیرش آمد! 22۰داد فرانسوی( 

.م دیوار را کشید و راه را ۱۹۰۴بود که جلوی دیوار را تیغه کند و از ورود مردم به آن جلوگیری کند و او در 

 ی متون را برای فروش از آنجا بیرون کشیده بود.دود کرد و البته قبلش بخش عمدهمس

ها در اروپا طی جنگ جهانی اول و دوم از میان رفت و بخشی که نوشتهی این دستبخش عمده

حدود یک قرن پس از این کشف بزرگ، در سال باقی ماند در نهایت سر از بریتیش میوزیم و لوور در آورد. 

ی بریتانیا طرحی برای احیا و بازخوانی این اسناد تدوین کرد که تا به امروز ادامه دارد. .م( موزه۱۹۹۴) ۱۳7۳

اش همچون میراثی چینی طی سالهای گذشته دولت چین که روی احیای راه ابریشم و تحریف کردن
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س کرد و به بخشی هوانگ دانشگاه بزرگ و منظمی تاسیگذاری هنگفتی کرده، در محل غارهای دونسرمایه

 مهم از این طرح تبدیل شد.

هوانگ طبیعی بود که با توجه به آنچه خوانده بودم، سخت مشتاق بازدید از غارهای هزار بودای دون

برد. آنجا باشم و پویان نیز چنین بود. به همین خاطر با شور و شوق اتوبوسی یافتیم که ما را به پای غارها می

که انتظار داشتیم ممکن نیست. کل  اما متوجه شدیم که دیدار از غارها و حتا گردش در منطقه به آن شکلی

اش ای که غارها در آن قرار داشت را قرق کرده و به سایتی توریستی تبدیلی مشرف به غارها و منطقهدره

یوآن داشت که با پول تحقیر شده و  22۰کردند بهای گزافی برابر با کرده بودند. بلیتی هم که برایش طلب می

شد. با قدری اکراه پول را دادیم و بلیت را گرفتیم و ر تومان افزونتر میواژگون بخت ایران از دویست هزا

 وارد شدیم. 

در آنجا به « خر رنگ کنی»چنان که انتظار داشتیم، یک صنعت گردشگری به نسبت سطحی به سبک 

اشت ی بومی مردم منطقه ندراه انداخته بودند. دو دختر جوان با لباسهای رنگارنگی که هیچ ربطی به جامه

مان ی گفتارها به ما دادند. بعد هم به سینمای بزرگی راهنماییهایی برای ترجمهسراغمان آمدند و گوشی

ای داد. فیلم را آشکارا با هزینهساخت را از تاریخ منطقه به دست میکردند که فیلمی سه بعدی و بسیار خوش

اش عالی بود. تنها ایرادی که داشت این دانیهای ویژه و کارگرها، جلوهپردازیگزاف ساخته بودند و صحنه

شرمانه بود. سالن هم از جهانگردان شد دروغ فاش و بیهایی که در آن ابراز میبود که تقریبا نیمی از هر گزاره
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شدیم روشن بود که هیچکس متوجه نشده چه مزخرفاتی به ذهنش تنقیه پر بود و وقتی از آنجا خارج می

 شده است. 

بعدی فیلمی زیبا تماشا ای منحنی به شکلی سهخالصه در آن سالن زیبا و شیک نشستیم و در پرده

ها کردیم و از این رهگذر ارشاد شدیم و دریافتیم که تنها مردم متمدن ساکن در این منطقه از ابتدای کار چینی

اند. بردهنگ و جدال به سر میاند که همیشه با بربرهای وحشی و مهاجم سکا و تخاری و اویغور در جبوده

ها به زعم مقاومت این قبایل وحشی با سختی و دشواری همچنین برایمان روشن شد که راه ابریشم را چینی

تمام طی قرنها در این منطقه احداث کرده بودند. بعد هم متوجه شدیم که دین بودا در اصل چینی بوده و 

و از زبانهای سغدی و سانسکریت به چینی ترجمه کرده بودند هم  راهبانی که متونش را از ایران شرقی آورده

ای چینی یاد گرفتیم و من اند. در نهایت هم به ازای هر دوره از تاریخ جهان اسم سلسلههمگی چینی بوده

شمالی لیانگ های محلی و کوچکی مثل ی تاریخ خوانده بودم اشتباه بوده و امیرنشینفهمیدم تمام آنچه درباره

شان هم اند و بیناند که به طور مستقیم با روم در تماس بودههای جهانی بودهدر اصل امپراتوریغربی وئی و 

 ای جغرافیایی به نام ایران اصوال وجود نداشته است!وقفه
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 خریداری کرده بود.های توده شده بر زمین که اورل اشتاین نوشتهاش در دست راست با دست)کتابخانه( و ورودی ۱7غار 

 

های پس از دیدن این فیلم آموزنده از بنای باشکوه و بزرگی که پر از تاالرهای سینما و نمایشگاه

ی غارها رسیدیم. آنجا صفی طوالنی دیدیم که انبوهی از عکس و پوستر بود فرار کردیم و به ورودی محوطه

که ناگهان به شکلی جادویی کهنی  گردشگران چینی در آن صف بسته بودند تا وارد غارها شوند و آثار هنری

مان اجل از ایشان بود. این شد شان متصل شده بود را تماشا کنند. ما البته خارجی بودیم و شأنبه اجداد چینی

مان داشتند تا راهنمایی که مان کرد و همراه با هفت هشت توریست غربی جایی نگهکه جوانکی راهنمایی

شد و من کم کم داشتم مان داشت تلف میرا به سمت غارها ببرد. وقتمسلط به زبان انگلیسی بود بیاید و ما 
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توانستیم آثار را ببینیم. اما آوردم. به خصوص که اصوال نیازی به راهنما نداشتیم و تنهایی بهتر میجوش می

 کنند راهنماییگفت ورود به غارها بدون راهنما ممنوع است و هر دسته که از غاری بازدید میجوانک می

 اند به این حرفهایش را بشنوند.دارند و محکوم

 

 پل پلیو در غار 

 .م۱۹۰۸کتابخانه، سال 

 

 

 

 

 

 

ای شدند، گفتیم معارفهدر همان حینی که منتظر بودیم و کم کم امت گردشگر خارجی جمع می

ای زدیم و خودمان را به هم معرفی کردیم. دختر و پسر بگذاریم و ببینیم کی به کی است. این شد که حلقه

شان بین ما ان انگلیسیجوانی از اسپانیا بودند و مردی فرانسوی و دو سه تا چینی که احتماال برای تقویت زب
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مشرب بود و در اخالق و خوشبُر خورده بودند و یک پیرمرد آمریکایی بسیار فرهیخته. پیرمرد بسیار خوش

ای پیدا کردیم و گپی با هم زدیم. این نکته هم برایم خیلی جالب بود که همه به ترتیب جریان بازدیدها دوستی

گفتند، و وقتی نوبت به ما رسید و گفتم ایرانی هستیم یک دفعه خودشان را معرفی کردند و کشورشان را هم 

ی افتخار است! بعد هم سراغم آمد و بابت مان کردند و همان پیرمرد هورا کشید و گفت ایران مایههمه تشویق

ها ترامپ را به جهانیان اهدا کرده بودند عذرخواهی کرد. من هم به عنوان شهروند کشوری این که آمریکایی

اش دادم و گفتم باالخره این دوران نژاد را پشت سر دارد قدری تسلیی احمدیی هشت سالهتجربه که

ای انداخت و گفت که ترامپ البته هشت سال دوام گذرد، چنان که مال ما هم تا حدودی گذشت. تکهمی

ین است، چون برای شما چنی پر سر چهار سال رفتنی است. من هم پاتک زدم و گفتم آورد و خانهنمی

 اید، برای ما ولی هشت سال طول کشید چون مردم انتخابش نکرده بودند!خودتان ترامپ را انتخاب کرده

پس از آن تا پاسی بعد از ظهر دیدار از غارها با اعمال شاقه داشتیم. بانوی راهنمای خوش قیافه و 

ی مان داد. در میانهکرد به ما پیوست و چند تا از غارها را نشانمیانسالی که انگلیسی را هم روان صحبت می

شانس هستید، وقتی اینجا توفان شما واقعا خوش»زد که خرکنی فراوان میکار هم از این حرفهای توریست

واقعا پول »و « توانستید این شاهکارها را ببینیدشد نمیبندند و اگر اینطوری میشود در غارها را میشن می

اینجا اگر باران »و » بینید چند میلیون دالر ارزش دارداند، تماشای آثاری که میکمی بابت بلیت از شما گرفته

شود و هیچکس را راه شوند و به همین خاطر به مدت یک ماه همه جا تعطیل میمی بیاید آثار غارها منهدم
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ی اژدها کم مانده بود بگوید هر از چندی غارها را به خاطر حمله«. دهند، چقدر شما خوشبخت هستید!نمی

 پوشی کرد.کنند، که چشمهم تعطیل می های تخاریو هجوم زامبی

ی پرت و پالی ای بود که به نسخهانم به نسبت باسواد و فرهیختهاز این حرفهای بازاری گذشته، خ

گفت و تفسیری که از هنر ها از راه ابریشم تسلط کامل داشت. تاریخها را به نسبت درست میرسمی چینی

کرد و ماهر بود در نادیده گرفتن ها وصل میبودایی داشت درست بود. هرچند همه چیز را بیخودی به چینی

 ی ایرانی در تجلی بودند از در و دیوار!هایی که با لباس ایرانی و شکل و قیافهی ایرانیهانگاره

اش، و حمله کرد به لو و پارسایی و پرهیزگارییوان یک جا هم شروع کرد به تعریف کردن از وانگ

ی دفعه دیدم دوست تازهها را از او گرفته و به اروپا برده بودند. اینجا بود که یک نوشتههایی که دستاروپایی

ام لب به سخن گشود و با چینی روانی به او اعتراض کرد. این که به چینی با او سخن گفت احترامم آمریکایی

فهمند ی گردشگران با زبان انگلیسی که همه میخواهد جلوی بقیهرا به او بیشتر کرد، چون معلوم بود نمی

ی دانی دست و پا شکستهجالب توجه بود. تا جایی که از چینی اش کند. همچنین تسلطش بر چینی برایمضایع

های خودشان بردند، چون ها را به موزهنوشتهها خوب کردند دستگوید اروپاییآمد، فهمیدم که میمن بر می

گویا اطالع دقیقی داشت که بخش مهمی از این آثار در دوران حکومت مائو نابود شده بود و بقیه را هم انگار 

ایگانی کرده و از دسترس پژوهشگران خارج کرده بودند. بانوی راهنما اول سعی کرد در برابرش مقاومت ب

مان ختم شد. با این ی اطالعات وسیع او بر نیامد و قضیه با پیروزی دوست سالخوردهکند اما از پس دایره
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یریت دانشگاه شانگهای است و ای از مداش کنجکاو شدم و تعریف کرد که استاد شاخهگفتگو بیشتر درباره

ی فرهنگ چینی بسیار مطالعه کند و زبانشان را یاد گرفته و دربارهپانزده سال است که در چین زندگی می

ها را خریده نوشتهها دستلو را برایش تعریف کردم و این که فرنگییوان کرده بود. من هم ماجرای وانگ

ی بعدی که گذرش به ایرانی بودن این آثار به او دادم که دفعه یبودند، و همچنین توضیح مفصلی درباره

تفنگی پرفشنگ جهاد خود را به انجام برساند. خودم البته چیزی به بانوی راهنما نگفتم و قدری اینجا افتاد با 

دلم برایش سوخت وقتی در برابر دوستمان خود را باخت. برای خالی نبودن عریضه یکی دو سوال فنی 

دانست و ی چگونگی اکسید شدن رنگ روی دیوارها و اینجور چیزها پرسیدم که جوابشان را هم میدرباره

 اش قدری تقویت شد.داد و اعتماد به نفس

سخن، دیدار آن روزمان از غارهای هزار بودا واقعا ناامید گذشته از دیدار این پیرمرد فرهیخته و خوش

کننده بود. تنها ده دوازده غار را دیدیم که در میانشان تنها یکی دو تا اثر مهمی را در خود داشتند. به طور 

کلم طراحی کرده بودند. شبهر معادل گلخاص معلوم بود که بازدیدها را برای گردشگرانی با دانش صفر و هو

 یعنی فقط وقتمان و پولمان را هدر دادند. 

ای عظیم از معبدهای تراشیده شده در کوه هستند که هوانگ در واقع زنجیرهمجموعه غارهای دون

شوند و چنان که گفتیم، از اوایل دوران ساسانی تا کند را شامل میدستمعبد  ۴۹2و غار  7۳5روی هم رفته 

ی خیره کننده، تنها ده دوازده غار را برای اند. از این مجموعهآغاز عصر استعمار اروپاییان فعال و شکوفا بوده
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اهایی را ها گشوده بودند و آنها هم اغلب اثر هنری چشمگیر و مهمی نداشت. به عمد هم جبازدید توریست

ی چینی بودن راه ابریشم را به کرسی تر بود، تا داعیهاش برجستهانتخاب کرده بودند که عناصر چینی یا مغولی

 ند.بنشان

 

 

 

 

 ، اوایل قرن پنجم پ.م275بودا(، هنر کوشانی، غار مهربودا )میتریَه  پ.م 5۳۸، سال 2۸5های پرنده، غار «آپسارا»

 

 

 

 

 

 

 ، 25۳های روی هم از غار نقاشی

 قرن دهم میالدیی راوانا از رودخانه، میانهعبور وائیش
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 ۱7ی غار پانی، نقاشی از کتابخانهوَجرَه

 

بعد از ظهر بود که خسته و کوفته و گرمازده و منگ  

از چرندیاتی که شنیده بودیم از غارهای هزار بودا خالص 

شدیم. با همان اتوبوسهای سبز رنگی که نشان کرده بودیم 

رنگی  هوانگ برگشتیم و سر راه به بازار خوش آب وبه دون

مان فاصله داشت سری زدیم و که یک چهارراه با هتل

ی خوب خریدیم. در اتاق بزمی راه انداختیم و مقادیری میوه

ی پویان برای ها را خوردیم و ساعتی چرتی زدیم. برنامهمیوه

ی سفرمان را دقیق کند و ی برنامهباقی روز این بود که ادامه

هایمان معلوم شود. هتلها و با هایدی هماهنگ کند تا بلیت

به خصوص همتی داشت که برای من هم همه چیز را مهیا 

ی مرسوم خودم قلندرانه در اطراف ولگردی نکنم. به همین خاطر من کند تا پس از جدا شدن از او به شیوه

ی خواندهپس از چرتی کوتاه پا شدم و تنهایی برای گردش در شهر بیرون رفتم، در حالی که در دل قدردان برادر

 ی سفرمان وقف کرده بود.ها و سامان دادن به برنامهمهربانم بودم که وقتش را برای هماهنگی
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ی شلوغ و هوانگ چرخیدم. یکی دو بازارچهآن روز عصر دو ساعتی برای خودم در خیابانهای دون 

نه صف کشیده بودند. جالب توجه پیدا کردم و خیابانی که در دو طرفش دست کم پنجاه رستوران شانه به شا

حدود ساعت نُه شب بود که به هتل برگشتم و دیدم پویان در مراحل پایانی انجام کارهاست. باالخره کارش 

ای با تمام شد و دوتایی رفتیم تا جاهای جالبی که دیده بودم را نشانش بدهم. در یکی از بازارها عینک دودی

های پیش به تدریج منهدم شده و از بین رفته بود. چند ام طی روزقیمتی مناسب خریدم، چون عینک قبلی

داشتنی یکه هم دیدیم و چند تکه سنگ کوچک خریدم و از گران شدن این کاالی دوست فروشیسنگ

در معرض هجوم دختران و پسران جوانی قرار گرفتیم خیز رفتیم و خوردم. بعدش به همان خیابان رستوران

کشیدند. و رهگذران مظلوم را تقریبا به زور به سمت رستوران خودشان می که کنار خیابان صف بسته بودند

اش آن ما گفتیم یک بار این خیابان را برویم و برگردیم و غذاخوری مورد نظرمان را انتخاب کنیم. اما حقیقت

رد. در شان برایمان زننده بود و به کل اشتهایمان را کور ککه سر و صدای این مبلغان و اصرارهای پیاپی

ی سر خیابان در رستورانی نشستیم و کبابی خوردیم گران، که نه سیرمان کرد و نه چندان دورترین نقطه

 خوشمزه بود. از آن خیابان گریختیم و قدری دیگر راه رفتیم و در جایی دیگر شام خوبی خوردیم.
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 22/2/۱۳۹7شنبه 

 

ی شهر بامدادان برخاستیم و دوشی گرفتیم و نرمشی کردیم و اول صبحی راه افتادیم به سمت موزه 

همان پرهیز در استفاده  هوانگ. این موزه هم مثل باقی رایگان بود و بزرگ و شیک و غنی و دیدنی. بازدون

ی آثار های ترکستان دیده بودیم همهخورد و دقیقا همان طور که در موزهاز نام ایران در همه جا به چشم می

ها و شان نسبت داده بودند، بی توجه به کوچکی قلمرو آن سلسلههای همزمان چینیایرانی را به سلسله

شان از مراکزی که آثار در آن یافت شده بود و در آن هنگام یشان و دور افتادگناپایداری و زودگذر بودن

 فرهنگ تخاری و سکایی و سغدی بر آن حاکم بوده است.

داد. یکی از تاالرهای دیدنی در این موزه نمایشگاهی بود که تاریخ تحول پول در چین را نشان می 

هایی است که مفهوم پول در آن ظاهر شده است. در میان تمدنهای بزرگ زمین، چین یکی از کهنترین تمدن

هایی در قالب ی سوم پیش از میالد پولی پول است و از ابتدای هزارهایران زمین خاستگاه اصلی و دیرینه

ته است. با این همه در مصر که های فلزی یا صدف در سومر و ایالم باستان وجود داشهایی از میلهبریده

ی پایاپای همچنان رایج تمدنی همزمان و موازی با تمدن ایرانی است، مفهوم پول هرگز شکل نگرفت و مبادله

بود تا آن که هخامنشیان این سرزمین را فتح کردند و نظم اقتصادی خود را به آنجا نیز وارد کردند. به همین 

بر و برگرد آن است و مفاهیمی ی بیفهوم پول بنگریم، ایران زمین سرچشمهخاطر اگر در چارچوبی زمانی به م
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های ، حسابداری، رسید و اسناد تجاری و همچنین برگهمثل استانده کردن وزن و خلوص فلز، ضرب سکه

شان را در ابتدای گیریبانکی و چک برای نخستین بار در ایران زمین تکامل یافته است و جهشی در شکل

ی این مفاهیم را در سراسر قلمرو پهناور پارسیان بینیم که تا پایان عمر این سلسله همههخامنشی می دوران

 کند.نهادینه می

ی دوم عصر هخامنشی این مفاهیم از ایران زمین به اطراف نشت کرد و دو تمدن جوانی که در نیمه 

خود پدید آوردند. این دو تمدن عبارتند از  گرفتند نیز صورتهایی از مفهوم پول را دردر این هنگام شکل می

روم و چین که تقریبا همزمان و در قرن چهارم و سوم پیش از میالد مفهوم پول را پدید آوردند. در این میان 

ی نویسایی وارد شده بود. تمدن رومی دیرآیندتر پ.م به دوره ۱6۰۰تمدن چینی کهنسالتر بود و از حدود 

به ایتالیا محدود کنیم در قرن پنجم و چهارم پیش از میالد تازه نویسایی را تجربه کرد.  اش رابود و اگر پیشینه

شود و هردوی اش با چین کمابیش برابر میاما اگر بالکان و یونان را نیز بخشی از اروپا حساب کنیم، قدمت

 ند.شوی تاریخ پدیدار میاینها حدود یک و نیم هزاره دیرتر از ایران و مصر بر صحنه

ها از های چینی در اواخر دوران بهار و پاییز در اسناد تاریخی پدیدار شدند. این پولنخستین پول 

شان شدند و احتماال شکل اولیهشدند که شبیه به نوک نیزه یا پیکان ریخته میهایی فلز تشکیل میصدف با تکه

هایی از این ار و پاییز پایان یافت، نمونهی بهپ.م که دوره ۴76های فلزی بوده باشد. در سال خود سرپیکان

های پ.م( نخستین سکه ۳5۰ی تمدنی چین پدید آمده بود. در پایان دوران هخامنشی )حدود ها در حوزهپول
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فلزی گِرد در چین ضرب شد و این احتماال تقلیدی از پولهای ایرانی بوده که در راه ابریشم به جریان افتاده 

ی زودگذر ی خلوص فلزها در کار نبود، تا آن که در دورهنده و معیاری برای وزن و درجهبود. با این همه استا

پ.م( که برای نخستین بار سرزمین چین را متحد کرد، این معیارها هم وارد صحنه شد و در 2۰6-22۱چین )

 زنی در چین شکل گرفت. نخستین ساز و کار منظم سکه  -در اوایل دوران اشکانی -ی هاندورهابتدای 

شان زمخت و کردند و به همین خاطر شکل ظاهریگری درست میهایشان را با ریختهها سکهچینی 

ی استانده کردن جنس آلیاژ سکه که از ابتدای دوران داریوش بزرگ در ایران زمین تثبیت نازیبا بود و آن شیوه

های سیم آهن بود و سکهشده و رایج بود به کل در چین غایب بود. جنس فلزهایشان هم از مس و مفرغ و 

های سیم و زرِ رایج در قلمرو چین در ایران و زر در این سرزمین رایج نبود. اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، سکه

 افتاد. شد و از راه ابریشم در شهرهای باختری این قلمرو تمدنی به چرخش میضرب می

ی شهر هایی از طالست که رویشان نشانههایی که از پول طال در چین باستان داریم ورقهتنها نشانه

شوند. این ( نامیده می郢爰« )یینگ یوآن»یینگ )پایتخت دولت محلی چو( حک شده و به همین خاطر 

اند، احتماال نوعی پیشکش گورها یافت شدهقطعات زر وزن و خلوص متفاوتی دارند و از آنجا که همواره در 

اند و نه پولی که برای داد و ستد چرخشی در میان مردم داشته باشند. ناگفته نماند که نخستین تدفینی بوده

های پول فلزی در قالب سرنیزه )بو( هم احتماال چنین شکلی داشته و در قالب ودایع تدفینی در حدود نشانه

 شده است.شده و تنها در گورها نهاده میپ.م ساخته می ۸۰۰سال 
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پولهای اصلی چینی که آهنین یا مفرغی آید، گذشته از این استثنا، که تازه آن هم پول به حساب نمی

های گرفته شده از بودند تنها کارکردی دولتی داشتند و برای پرداخت مالیات به دولت یا رمزگذاری غله

هایی ستانده و تمرکز خاصی نداشت و هر مرکز حکومتی برای خود سکهروستاییان کاربرد داشت، و آن هم ا

ای که در ایران زمین یعنی تجارت درونزاد و مردمی«. ریختمی»هایی کرد، یا دقیقتر بگوییم، سکهضرب می

ی بازرگان چینی هم وجود داشت و تکامل سریع پول را ممکن ساخته بود، در چین به کلی غایب بود و طبقه

 تبار و به ویژه سغدی بودند. ی ایرانیجملگ

 

 

 

 

 

 سرنیزه )بو(    چاقو )دائو(    سکه )چیان(

های چینی به این شکل در واقع ابزاری برای ساماندهی و به چرخش در آوردن اقتصادیِ فلز در سکه 

سطح ادارات دولتی بودند و از آنجا که دولت متمرکز پایداری در چین وجود نداشت و اغلب چندین دربار 

ی از فلز در این قالب هایی متفاوت و محلای در کار بود و چرخهبا هم به رقابت مشغول بودند، پراکندگی
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زنند که در دوران هان )که البته خود دو نظام سیاسی پیاپی متفاوت با گرفت. با این همه تخمین میشکل می

شده است. جغرافیای متفاوت است( روی هم رفته در سراسر چین ساالنه دویست میلیون سکه ریخته می

نوشت، ثبت کرده که در این هنگام ریخ خود را میپ.م تا ۱۰۰سیما چیان مورخ مهم چینی که در حدود سال 

刀(، چاقو )دائو:  錢های فلزی در چین با نامهایی مثل سکه )چیان: پشت و صدف، پولعالوه بر الک الک

گرفته و برای داد و ستد میان بازرگانان و صنعتگران و کشاورزان ( مورد اشاره قرار می布( و سرنیزه )بو: 

 کاربرد داشته است.

ی پولی حاکم بر ایران زمین بوده است. چون های چینی احتماال زیر تاثیر شبکهساختار وزنی سکه 

ی های رایج چینی که در میانهنخستین سکهچارچوب ایرانی شباهت دارد. واحدهای وزنی آن به تقلیدی از 

( 半兩دوران اشکانی در دولت هان غربی و در تماس با راه ابریشم رواج یافتند )تصویر زیر(، بان لیانگ )

احد و هر لیانگ و« نصف لیانگ»شوند که یعنی نامیده می

ها گرم. به این ترتیب این سکه ۱6ژو یا  2۴ایست برابر با وزنی

که عبارت بان لیانگ رویشان حک شده، هشت گرم وزن 

ی اند که کمابیش برابر است با وزن شِکِل بابلی که پول رایج در دوران هخامنشی بوده و درهم نقرهداشته

امنشی و با رونق گرفتن تجارت ایرانیان در راه ابریشم اشکانی و ساسانی. احتماال این معیار وزنی در عصر هخ

های این واحد وزنی برای پول در مدارکی مربوط به سال در چین هم وامگیری شده است. کهنترین نشانه
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شان نیز همیشه های پایانی دوران هخامنشی مصادف است و جایگاه یافت شدنپ.م یافت شده که با دهه ۳7۸

 ها در ترکستان همپوشانی داشته است.چین بوده که با قلمرو سکاها و تخاری در مرزهای غربی قلمرو

های سفالی و آثار هنری بودایی ای از مجسمهپس از دیدار از بخش پولهای باستانی چینی، مجموعه 

 شان ایرانی وشان چینی بود و برخیمربوط به ترکستان و راه ابریشم را دیدم که بسیار به دلم نشست. برخی

دار کرده بودند. در حالی که هریک به جای شان اعتبار عناصر چینی را خدشههمه بیهوده با چینی نامیدن

ای از اشیای رده های فاش و عریان بود.دانم چه اصراری در این تحریفخودش چشمگیر و زیبا بود و نمی

سفال که بر فراز قبرها برافراشته  شد که هیوالهایی بودند از جنسجالب موزه به نگهبانان گورها مربوط می

کردند. این نکته برایم جالب بود که این شدند و از ورود اشباح شیطانی به حریم مردگان جلوگیری میمی

نگهبانان که احتماال زیر تاثیر آیین تائو شکل گرفته بودند و تباری چینی داشتند، گویی شکلی اساطیری شده 

چشم درشت فرو –هایشان همان عناصر هنری منسوب به ایران ردند. چون چهرهکها را بازنمایی میاز ایرانی

شان اغلب طرحی همچون اسب را داشت و بدن -نشسته در صورت، بینی خمیده و بزرگ و ریش و سبیل

ها نشانگر اقوام ایرانی بودند. این موضوعی است که جای پژوهش بیشتر داشت و این هردو در چشم چینی

 اش خواهم نگاشت.صت مطلبی دربارهدارد و سر فر

های نوشتهاش بودم، انتظارم را برآورده نکرد و آن دستیکی از بخشهای موزه که سخت مشتاق دیدن 

ی یافت شده در غارهای هزار بودا بود. حجم این اسناد تاریخی به راستی چشمگیر است و تنها مجموعه
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گیرد. این اسناد را به نوشته را در بر میی بریتانیاست، چهل و پنج هزار دستاشتاین که امروز در اختیار موزه

اند. بر این مبنا چهارده شان خوانده و منتشر کردههای کشورها و منافعگذاریطور انتخابی و بر مبنای سرمایه

گذاری هند( خوانده و روشتی و برَهمی )با سرمایههزار سند چینی، پنج هزار سند تبتی و هفت هزار سند خَ 

انتشار یافته است. این مورد آخر البته ارتباطی با هند امروزین ندارد چون خطهای خروشتی و برهمی هردو 

در دوران هخامنشی و در استانهای جنوب شرقی دولت هخامنشی پدید آمدند و به دین بودایی و هندویی 

شدند و بعدتر در ایران شرقی و بلخ و هرات نهادینه شدند و از مرو و سغد و می رایج در این منطقه مربوط

اش هستند و با همین خوارزم به درون راه ابریشم و ترکستان گسترش یافتند. با این همه امروز هندیان مدعی

 کنند. چارچوب خوانده و تفسیرشان می

 نیتَچهارصد سند اویغوری و دو هزار سند خُسند سغدی و  ۱5۰از میان انبوه اسناد ایرانی، تنها  

اند. این در حالی است که اند که اغلب هم ناخوانده باقی ماندهسند تخاری و فهرست شده ۱2۰۰و  )سکایی(

ی تبتی آمیخته با متون ایرانی یافت نوشتهچوب 2۳۰۰اسناد ایرانی فراوان هستند و مثال در میران و مزار تاق 

اند. همچنین شش هزار کاغذنوشته به ی مشابه یافتهنوشتهشده و در اِستین گل و قرا ختا بیش از هزار دست

زبان ترکی تَنگوت هم فهرست شده است که اغلب ناخوانده مانده است. این متون تنها زمانی که در کنار هم 

ی مرسوم که متون ایران جنوب شرقی مثل شوند، و شیوهدر پیوند با هم خوانده و تفسیر شوند معنادار می

کنند و از اسناد شمال شرقی ایران )سغدی و خوارزمی( جدا می برهمی و خروشتی را زیر برچسب هندی
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ای دامن گیرند، به ابهام و سردرگمیآنها را مجزا از زبانهای ترکستانی تنگوت و ختنی و تخاری در نظر می

 زند که امروز در کار پژوهشگران این زمینه نمایان است.می

 

 

 

 

 

 

 ی صلیحَه، متنی مانوی به خط سغدیمیالدی )از راست به چپ(: متن عبرهایی از اواخر قرن هشتم نوشتهدست

 

 

 

 

 

 شعر مذهبی به خط و زبان سکایی ختنی
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های هوانگ رملپس از بازدید از موزه هنوز ساعتی تا ظهر وقت داشتیم. یکی از نقاط دیدنی دون 

نامند. چون شبها از می« های آوازخوانماسه»ایست که در نزدیکی شهر قرار دارند و مردم محلی آن را کویری

库姆塔格沙« )ه شاموکوموتاگِ»ها آید. این برهوت را چینیانگیزی پدید میوزش باد بر آنها صداهای وهم

漠است، به همین معنا. خبر داشتیم « داغکوم»ی ترکی واژهاش وامو بخش اول «کوه -ماسه»نامند که یعنی ( می

های سبک صحرانورد و اند و سراسرش را از ماشینها را به مرکز توریستی بزرگی تبدیل کردهکه این رمل

زدیم، اند. ما که اغلب سالی یک بار را در ایران به دل کویر میپر کرده های رنگیشترهای آراسته به منگوله

ها را ببینیم. پس طبق انداز رملخواستیم چشمها نداشتیم، اما میبازیچندان اشتیاقی به تماشای این جنگولک

، به سمت کویر قرارمان پیاده راه افتادیم و در خیابانی باصفا و پهن که درختان زیبایی کنارش کاشته بودند

 پیش رفتیم.

رفتند. ها میروز تعطیل بود و شمار زیادی از مردم با دوچرخه و پیاده در همان مسیر به سمت رمل 

خورد. ای گهگاه رستورانی و معبدی هم به چشم میمعلوم بود که آنها گردشگاهی محبوب است و در حاشیه

یم. سر راه در رستورانی ها رسیدبا پویان گفتیم و خندیدیم و تا ساعتی پس از ظهر پیش رفتیم تا به رمل

دار پیرمردی ترک بود که ای خوردیم. مغازهنشستیم و با قیمتی ناچیز دامپلینگ خوب و خوشمزه« راهیبین»

ایم خوشحال شد و مرا در آغوش گرداند و وقتی سالم کردم و گفتم از ایران آمدهاش دکان را میبا خانواده

 کشید. 
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ی زیبای معبدی نظرم را جلب کرد و با پویان تصمیم گرفتیم دروازه هادر راه بازگشت از رمل 

ای درش بکنیم. هوا در ساعتهای پس از ظهر خیلی گرم شده بود و همه جا کامال خلوت بود. برای فضولی

همین کسی نبود که پرس و جویی بکنیم. پس از دری وارد شدیم و خود را در حیاط بزرگ و دلگشای معبدی 

شمار مساحتی چشمگیر و بناهایی قدیمی و ساکنانی بسیار کمای بودایی بود که صومعه بزرگ یافتیم. آنجا

های بزرگ بودا را تماشا داشت. ساعتی را در آنجا پرسه زدیم و ساختمانها و عودسوزهای برنزی عظیم و بت

 کردیم. 
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عصرگاه بود که از همان راه پردرخت به شهر بازگشتیم و در ضمن در مسیرمان از بزرگترین چهارراه  

ی بسیار وسیعی بود در محل تالقی دو خیابان خیلی پهن، که عجیب بود عمرمان هم رد شدیم، که محوطه

 اند. چرا در وسطش میدانی درست نکرده

خوردیم به سمت ایستگاه قطار به راه افتادیم. با اتوبوس به در شهر قدری میوه و بستنی خریدیم و   

خریدیم را خوردیم و در هایی که به تناوب میایستگاهی بسیار شیک و بزرگ و تمیز رسیدیم و هله هوله

شب بود که قطار طبق قرار سالنی مدرن و زیبا به انتظار نشستیم تا قطارمان برسد. ساعت یک بعد از نیمه

 مد و سوار شدیم و فوری در همان تختهای باریک و کوتاه قبرسان به خواب رفتیم.اعالم شده آ
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 2۳/2/۱۳۹7یکشنبه 

 

ی چینی بودند که هایمان یک خانوادهایکوپهاز خواب بیدار شدیم. هم صبح به روش همیشگی زود 

ژو سه مان یعنی شهر النشان. تا رسیدن به مقصد بعدیدیدیمی خدا در وضعیت افقی و خوابیده میهمیشه

ر چهار ساعتی باقی مانده بود. مدتی را نشستیم به خواندن و گپ زدن. اما بعد تصمیم گرفتیم برویم چرخی د

قطار بزنیم. در نتیجه راه افتادیم و قطار را یک بار تا یک انتها و بار بعد تا انتهای بعدی طی کردیم. تا جایی 

کردند اما های حاضر در قطار بودیم و به همین خاطر همه با تعجب نگاهمان میکه معلوم بود تنها خارجی

 مان در قطار اعتراضی نداشتند.به گردشگری تامتعارف

شناسی سودمند بود. البته من همیشه در سفرها ی جامعهچرخیدن در قطار به قدر یک کالس فشرده 

ام سرکی بکشم و در همین امتداد مثال در سفر کردم به فضاهای مردمی و جاهایی که پیشتر سر نزدهسعی می

هم در کل آدم ماجراجویی  ها هم مدتی را سر کرده بودم. پویانترین بخشهای قطارها و محلههند در فقیرانه

ی این کارها و اصوال گردش آن روزمان در قطار پیشنهاد او بود. با این زمینه هردو انتظار داشتیم با بود و پایه

های اجتماعی هایش ناهمسان بود، تیپهایی که به طبقات مختلف تعلق داشت و بهای بلیتعبور از کوپه

رفت ما در قطار در بخشی مستقر شده بودیم د. همان طور که انتظار میمتفاوتی را ببینیم و دقیقا هم چنین ش

دیدیم که کمابیش به خودمان شبیه بودند. کرد و به همین خاطر آدمهایی را میی متوسط با آن سفر میکه طبقه



111 

 

ز اتاق و هایی بود فقیرنشین که ارسیدند. در قطار اما کوپهیعنی شهرنشین، تقریبا مرفه و باسواد به نظر می

های چوبی کوچکی تخت در آن خبری نبود و فضایش بیشتر به اتوبوسی درهم ریخته شبیه بود که نیمکت

شدند که سراسر سفر ها جمعیتی بزرگ از دهقانان و کارگران دیده میرویش کار گذاشته باشند. در این کوپه

ها بسیار بسیار ری کرده بودند. چهرههایی بسیار ناراحت و شلوغ سپی ما را روی نیمکتده دوازده ساعته

فرسوده و لباسها اغلب پاره پوره بود و جالب این بود که این مردم چینی هان بودند و ما هم در قلب یکی از 

 کردیم.ی چین سفر میهای توسعه یافتهبخش

تر هایشان شیکارتش را جای داده بودند. کوپهی دیگر یک گروهان از ی به هم پیوستهدر چند کوپه 

تر از باقی مسافران قطار ورزیدهو تمیزتر از باقی بود و درونش از جماعتی از جوانان نظامی پر شده بود که 

ی تبلیغاتی ها برای جنگیدن طراحی نشده و با همهشان متوجه شدیم که نژاد چینیبودند. اما در کل با دیدن

بینیم، اگر برتری عددی را کنار بگذاریم سربازان چینی بخت زیادی برای رویارویی با میکه در سینماها 

 ندارند. -های سفیدپوستبه خصوص بانتوهای سیاهپوست و نوردیک–سربازان باقی نژادها 

مان آرام گرفتیم و من به خواندن شعر و نوشتن یادداشتهایم پس از پرسه زدن در قطار باز در کوپه 

رسیدیم که مرکز استان گانسو و ( 市兰州)ژو مشغول شدم. ساعت ده و نیم صبح بود که به شهر الن

گاهی مهم بر سر مسیرهای شمالی راه ابریشم بوده و بزرگترین شهر این منطقه است. شهری که از دیرباز گره
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نیگاهی است که تبادل کاال و جمعیت در نواحی اش را همچنان حفظ کرده و گراامروز هم نقش ارتباطی مهم

ژو با جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر، در ضمن شهری صنعتی هم کند. النشرقی و غربی چین را ممکن می

ی بر کرانهای تنگ ای در آن استقرار یافته است. از آنجا که شهر در درههست و صنایع پتروشیمی پیشرفته

های صنایع نفت باعث شده هوای شهر بسیار آلوده باشد. در حدی که کارخانه ساخته شده، حضوررود زرد 

شد. با این همه طی سه سال گذشته ژو رکورددار بدترین هوا محسوب میی زمین النبرای چند سال در کره

ا هایی برای کنترل آلودگی هوا اجرا شد که از این بحران تا حدودی کاست. هرچند وقتی ما به آنجبرنامه

 رسیدیم همچنان هوایی کثیف داشت و اوضاعش از تهران هم بدتر بود. 

( از آنها یاد شده 羌族ژو مردمی بودند که در منابع قدیمی چینی با نام چیانگ )ی النساکنان اولیه 

چوان ی سیی کسانی که در منطقهچینی به همه چندانی ندارد و گویا منابع قدیمیاست. هرچند این نام دقت 

اند. امروز این نام به یکی از پنجاه و شش قومیت رسمی کشور گفتهاند، چیانگ میکردهو گانسو زندگی می

چوان یاستان س کوهستانهای شود که حدود دویست هزار نفر جمعیت دارند و بیشترشان درچین اطالق می

نامند و اسم چیانگ برچسبی کنند. در ضمن این را هم بگویم که این مردم خودشان را اِرما میزندگی می

تبتی دارند و -ایها به آنها منسوب شده است. این مردم تباری برمهاست که به تازگی و در دوران کمونیست

ی برمه و تبت نوبی و شمالی در فاصلهآمیزی دو جمعیت جدهد که از ترکیب و همشواهد ژنتیکی نشان می
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شان که چندین نیاند. بخشی از فرهنگ این مردم هنوز دست نخورده باقی مانده و دین باستانی شمپدید آمده

 دارد، هنوز در میانشان زنده است.خدایی به اسم موبیاسِئی را بزرگ می-خدای قدیمی دارد و شاه

اش بارها ها باقی نمانده است. این شهر در تاریخ طوالنیژوی امروزین البته نشانی از چیانگدر الن 

ی ژو )یعنی تپهی تانگ بود که اسم النها دست به دست شده است و از دورهها و تبتیبین ترکان، چینی

د که معبدهای بودایی فراوانی هم ارکیده( بر آن نهادینه شد. محل کلیدی شهر بر سر راه ابریشم باعث شده بو

ای کامال چینی از دین بودا در آن ترین مراکزی بود که نسخهدر آن ساخته شوند و این شهر یکی از قدیمی

شد. با این همه طی قرنهای گذشته نفوذ دین اسالم در این منطقه دست باال را داشت صورتبندی و تبلیغ می

شی از جهان اسالم دگرگون ساخت. طوری که وقتی ما به آنجا رسیدیم، بخو به تدریج سیمای این شهر را به 

های مسلمانی پرهوادار ی زنان حجاب سفت و سختی بر سر داشتند و مسجدها پررونق و آیینبخش عمده

 بود.

اند. در جریان شورش ژو آزار و عذاب زیادی از تحوالت سیاسی دیدهدر دو قرن گذشته مردم الن 

شد، .م به درازا کشید و با دوران حکومت محمدشاه قاجار در ایران مصادف می۱۸75تا  ۱۸6۴ گان که ازدون

این شهر به کلی ویران شد. بعد از آن انقالب اکتبر روسیه رخ داد و کمونیستهای روس که به دنبال جای پایی 

 ۱۳۱6بدیل کردند. در سال گشتند، آنها را به قرارگاه عملیاتی خود تی شرق سیبری میدر شمال چین و منطقه

توان آن را به نوعی پیشگام جنگ جهانی دوم دانست، که دور دوم جنگهای چین و ژاپن شروع شد و می
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ی طوالنی نظامی از آنجا تا شیان کشیدند که کردند یک جادهپشتیبانی می ها که از کمونیستهای چینیشوروی

در جریان این ی جالب آن که ری چشمگیر داشت. نکتهدر تعیین سرنوشت جنگ و پیروزی نهایی مائو تاثی

نظام دلیر خود بارها ژو را به سختی بمباران کردند، اما دو سردار مسلمان با سوارهها بارها النجنگها ژاپنی

کوئی ها اشغال نشد. یکی از این دو سردار ما هونگژو هرگز توسط ژاپنیها را پس راندند و در نتیجه النژاپنی

(逵馬鴻نام داشت که از تیمسارهای جمهوری چین بود و با کمونیستها هم سرسختانه می ) جنگید و پس

سردار  ترینترین و برجستهشان به آمریکا کوچ کرد و در بسیاری از منابع تاریخ جنگ به عنوان الیقاز پیروزی

馬步چینی دوران خود ستوده شده است. سردار دیگری که همکاری نزدیکی هم با او داشت، ما بوفانگ )

芳راوان ساخته ها و بیمارستانهای فی زیر نفوذ خود مدرسهشد و مردی خوشنام بود که در منطقه( نامیده می

او مدتی سفیر چین . گرایان آن دوران که جنبشی مترقی بود تعلق خاطر داشتو به جریان اخوانی اسالم بود

در عربستان و مصر بود، و با آن که گرایش اسالمی و تا حدودی سوسیالیستی داشت از جنبش استقالل 

هردوی این سرداران در جریان راهپیمایی د. ترکستان که در جهان اسالم حامیان نیرومندی داشت، پشتیبانی نکر

 بزرگ مائو به ستون سپاهیان کمونیست حمله کردند و تلفات بزرگی به ایشان وارد آوردند.
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ژو به گشت زدن در خیابانها پرداختیم تا هتلی که پیشاپیش هایدی برایمان گرفته پس از ورود به الن 

ها هم سرکشی کنیم تا از کیفیت غذای شهروندان رستورانبود را پیدا کنیم. طبیعی بود که در این بین به 

ی خوبی خوردیم و اگر پیدا کردن هتل به معمایی پیچیده بدل ژو مطلع شویم. در نتیجه صبحانهشریف الن

 خوردیم.ی دیگر هم میشد، یکی دو تا صبحانهنمی

یم و انتظار داشتیم به راحتی اما ماجرای یافتن هتل به این شکل بود که ما نام و نشانی مشخصی داشت 

نشین چین شده بودیم و آن بگیر و ببندهای ی چینیبتوانیم مکان هتل را پیدا کنیم. با آن که دیگر وارد منطقه

کارتی چینی بگیرد و اینترنت داشته باشد، هنوز این مهم بر توانست سیمترکستان در میان نبود و پویان می

یاب اینترنتی دسترسی نداشتیم. در نتیجه شروع کردیم افزارهای جهتر به نرمآورده نشده بود و به همین خاط

برخورد بودند. همه نواز و خوشق داد که بسیار مهمانژو هم باید حاز مردم پرس و جو کردن. مردم الن

کردند. ان میمکردند و راهنمایییابی داشتند و نشانی ما را با زبان خودشان وارد میافزارهایی برای مکاننرم

داد. فقط در این حد دستگیرمان شد کردیم جوابی متفاوت میاشکال کار در اینجا بود که از هرکس سوال می

 مان باید در همان حوالی، و نزدیک خیابانهای اصلی شهر باشد. که هتل

کرد کردیم و او سفارش مینتیجه خیابانها را باال و پایین رفتیم و هر بار از کسی سوال میمدتی را بی 

انگیز یابی شگفتایم را برگردیم! تقریبا به تنگ آمده بودیم که ناگهان استعداد جهتکه همان راهی که رفته

یکی شویم که در شمار فراوان به خیابان های بارپویان شکوفا شد و یکباره پیشنهاد کرد وارد یکی از کوچه
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ای رفتیم من فرو رفتگیای دیدیم باریک و تنگ و خلوت. همینطور که میشد. وارد شدیم و کوچهاصلی باز می

در کوچه دیدم و چشمم به تابلوی هتلی خورد. گفتیم برویم و بپرسیم بلکه بدانند مقصدمان کجاست. این را 

تصویری از سردر مسافرخانه برایمان فرستاده بود. نزدیک که شدیم پویان با هم در ضمن بگویم که هایدی 

 جا بود که!گفت و همانو درست می« همین جاست که!»خوشحالی گفت: 

ای دیدیم کوچک و جمع و جور و بسیار خلوت. در واقع به قدری خلوت وارد شدیم و مسافرخانه 

کرد. به ناچار به او نبود. یک جوانکی داشت زمین را جارو میبود که خبری از مسئول پذیرش یا کسی دیگر 

مان کرد و رفتیم خودمان کلیدی برداشتیم و اتاقی را باز کردیم ایم. او هم راهنماییگفتیم که اینجا اتاقی گرفته

 و در آن مستقر شدیم. اتاقی دلگشا و خوب بود و راضی بودیم از بخت و تقدیرمان.

کردیم که پول ی دیگری هم داشت و آن هم این که کسی را پیدا نمیه مسئلهاین مسافرخانه البت 

اتاقمان را به او بدهیم. از این بگذریم که هیچکس از ما گذرنامه نخواست و سندی گروگان نگه نداشت. 

 دانست و مهربان و باادب هم بود آمدوقتی رفتیم و شهر را گشتیم و برگشتیم، جوانی که قدری انگلیسی می

و گفت صاحب مسافرخانه او را فرستاده که اگر چیزی نیاز داریم برایمان فراهم کند. ما هم که تازه میوه 

مان کرد که خودمان برویم از آشپزخانه برداریم و بعد خریده بودیم چاقو و بشقابی خواستیم و باز راهنمایی

ی بدهیم؟ او هم گفت صاحب کارش که اش. گفتیم که پول اتاق را به کجا بگذاریماش و همانهم بشوریم

 آمد!آمد که نمیها نمیآمد باید به او بدهیم، و طرف به این راحتی



118 

 

مان به جمال صاحب مسافرخانه روشن شد و دیدیم چینی میانسال در واقع آخر آن شب بود که چشم 

اند فرخانه جمع شدهی خوشحالی است که با ده بیست نفر احتماال خویشاوندش در سالن مساگندهتاس شکم

کردیم کنند. باز هم پول از ما نگرفت و خالصه فردای آن روز که داشتیم شهر را ترک میبازی میو دارند ورق

 ی ارکیده حالل باشد.مان در تپهمان را دادیم که اقامتاش و پولبا دکنک و به زور یافتیم

روی خوبی کردیم تا در مسافرخانه مستقر شدیم، ظهر شده بود. بیرون زدیم و ناهاری خوردیم و پیاده 

( که مهمترین 肃省博物馆甘وو گوآن: -ی ایالتی گانسو )به چینی: گانسو شِنگ بُوتا رسیدیم به موزه

هایی رایگان گرفتیم و شد. طبق معمول بلیتژو محسوب میی این استان بود و چشم و چراغ شهر النموزه

سو ی گانهزار شیء در آن گردآوری شده است. موزه ۳5۰به ساختمانی بزرگ و شیک وارد شدیم که بیش از 

اند. از یک سو آثار تاریخی استان گانسو را در خود در اصل دو موزه است که در یک جا با هم ترکیب شده

ی تاریخ طبیعی مفصل و غنی است که بیشتر هم به این خاطر شهرت دهد و از سوی دیگر یک موزهجای می

 دارد. 

ن که البته بر همگا!است 銅奔馬ها مهمترین جسم به نمایش گذاشته شده در این موزه از دید چینی 

طبعا از یک اسب، و طبعا –و تندیسی است « ی برنزاسب تازنده»روشن است که این عبارت در چینی یعنی 

.م( کشف شده است. ۱۹6۹) ۱۳۴۸متر که در سال سانتی ۳5متر و بلندای حدود سانتی ۴5با درازای  -برنزی!

ای ی این تندیس آن است که تنها سم یکی از پاهایش روی زمین است و گویی با آن پرندهی جالب دربارهنکته
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ای ایستد و این جلوهدیس روی همان یک پا با تعادلی چشمگیر میرا بر زمین له کرده است. با این همه کل تن

ای زیرزمینی یافته شد مقبرهی برنزی دیگر در بخشد. این تندیس به همراه دویست مجسمهباشکوه به آن می

ما ای بودایی قرار داشت. گوردزدان پیشتر به آنجا دستبرد زده و بیشتر آثار را ربوده بودند، اکه در زیر صومعه

 ی مقبره دست نخورده باقی مانده بود و تندیسها در این جایگاه کشف شدند. یکی از سه دخمه

.م 2۰۰ال شده که در حدود سی مورد نظرمان به سرداری چینی از دولت هان مربوط میمقبره 

درگذشته است. جالب آن که آثار یافت شده در این مقبره و به خصوص همین اسبِ برنزی، در اصل ایرانیان 

نامند و در بسیاری ( می天馬ما: )تیان« اسب آسمانی»کند. این نوع اسب را در روایتهای چینی را بازنمایی می

ها تا اش هم آن است که چینینامیده شده است. حکمت« اسب پارسی»یا « اسب سغدی»از اسناد به روشنی 

که امپراتورشان وودی سپاهی را میالدی بود  ۱۰۴دانستند و تازه در سال اواخر دوران اشکانی سوارکاری نمی

ها بگیرند. آنها در این ماموریت به فرغانه فرستاد تا با تهدید و تطمیع چند راس اسب سواری جنگی از ایرانی

خود موفق شدند و فن سوارکاری پس از آن به تدریج 

در چین رواج یافت. به همین خاطر در آثار هنری چینی 

هایی فراوان از نهقرن دوم و سوم میالدی به بعد نمو

این اسبهای آسمانی را میبینیم که اغلب سوارکارانی با 

 اند. لباس سغدی یا خوارزمی هم بر رویشان نشسته
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ی ژو به تاریخ طبیعی تعلق داشت. من به حکم پیشینهی النیک بخش دیدنی دیگر در موزه 

های چین از این نظر غنی و برم و موزههای تاریخ طبیعی لذت میام همیشه از دیدن موزهجانورشناسانه

آن فرایند های مهم دایناسورها بوده که در ژو یکی از زیستگاهچشمگیر بودند. به خصوص که فالت الن

ای با سازی به خوبی و گستردگی انجام پذیرفته است. من از دوران کودکی ارتباط نزدیک و دوستانهسنگواره

شان خوانده دایناسورها داشتم و حتا پیش از آن که به دانشگاه بروم حجم به نسبت خوبی از مطالب را درباره

ام بار دیگر به بحث دایناسورها برگشتم لعاتی تکمیلیی مطابودم. دست بر قضا سه سال پیش بود که در برنامه

شد. هرکسی باید های یافته شده در چین مربوط میانگیزترین بخشهایی که خواندم به فسیلو یکی از هیجان

هایی که تخصصی در آنها پیدا کرده بازگردد و اش هر از چند سالی دوباره به حوزهبرای روزآمد کردن دانش

.م 2۰۱۰ای که از ی حدود دو دههون مهم تازه را بخواند. در همین روند بود که دریافتم در فاصلهمنابع نو و مت

اند که تا حدود زیادی گذرد انبوهی از دایناسورها در چین )و شماری کمتر در آمریکای جنوبی( یافت شدهمی

 اند. تغییر داده بندی دایناسورها راشناسی و رفتارشناسی و حتا ردهتصویر ذهنی ما از بوم
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ژو چند تا از این دایناسورهای چینی محبوبم را از نزدیک دیدم. گل سر سبدشان ی الندر موزه 

ها کشف شده بود و سوروپود ی داشیا در همان نزدیکی( بود که در منطقهDaxiatitanشک داشیاتیتان )بی

ی زیرین در همین حوالی زمین را زیر گامهای عظیمش متر که در دوران کرتاسه ۳۰ -25عظیمی بود به درازای 

اند. کردهی گانسو زندگی میانگیزی بود که در منطقهن دایناسور یکی از چند غول شگفتآورد. ایبه لرزه در می

کشف این سوروپودهای چهارپای گیاهخوار هیوالوار به قدری هیجان برانگیخت و تمایزهای ریختی این 

به نام ماکروناریا ای ها را روی هم رفته در خوشههای قدیمی به قدری بود که امروز این گونهها با فسیلنمونه

(Macronaria) تواند برای رئیس جمهور فرانسه )امانوئل ماکرون( معنادار کنند که اسمش میبندی میرده

گنجند که خود زیرسیستمی از ( میSauropodomorphaی سوروپودوفورما )ماکروناریا در زیرردهباشد. 

شوند. یکی از یک زیرگروه از دایناسورها محسوب میکه  ( هستندSaurischiaی سوریسکیا )رده

های ( هستند که داشیاتیتان و نمونهTitanosauriformesها )ماکروناریا، تیتانوسوریفورمهای روخانواده

 هم در آن رده هستند.  (Huanghetitanتیتان )هِهعظیم دیگری مثل هوانگ

شان بودم، خالی بود و به سنت مرسوم من عالقمند به دیدنها که در موزه البته جای بسیاری از نمونه

ها بیشتر عکس چیزها را روی دیوار زده بودند تا آن که خود آن چیزها را به نمایش بگذارند. به هر چینی

های عظیم سوروپودها ی داشیاتیتان بایستیم و مهرهروی کاچی به از هیچی بود و همین که دقایقی زیر سایه

 ارزید.ی باشکوه پستانداران پنجاه میلیون سال پیش را تماشا کنیم، خودش به دنیایی میهاو جمجمه
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با  حاال فکر کنم با مرور این اسمهای التین قدری تنوع برایتان حاصل شده باشد و بعد از بمباران

وار ی داستان را در همان حال و هوای چینیتوانیم ادامهاسمهای چینی قدری خستگی در کرده باشید، پس می

خواستیم رود گردش کردیم. می عصر شده بود. پیاده در شهر 5از موزه که بیرون آمدیم ساعت ادامه بدهیم. 

ی رود ساخته شده بود. به بزرگراهی یانگ تسه را از نزدیک ببینیم و این کار دشواری نبود چون شهر در کرانه

ی رودخانه درختانی کاشته بودند و تر کنارش دید. در حاشیهشد در ارتفاعی پایینرسیدیم که رود را می

کرد، و فضایش با خیابان شلوغ و آفتابی و فضای با رود ادامه پیدا میبوستانی درست کرده بودند که موازی 

قرار داشت تعارضی داشت. من عجله داشتم  -و چند ده قدم باالتر! –تر مدرنی که چند ده قدم آن طرف

کرد پلکان یا راهی در کار زودتر از آن خیابان خالص شوم و به رودخانه برسم اما تا جایی که چشم کار می
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ی رود با فضای وسوسه بر را برویم. کرانهنبود که این دو را به هم وصل کند. این بود که فکر کردم راه میان

اش شش هفت متری پایینتر از سطح خیابان قرار داشت و با دیواری بتونی و به نسبت بلند به آن وصل کننده

ی دیوار که سطحش آن طرف روی ادامه توانستیم از دیوار باال برویم و ازشد. دست کم در تئوری میمی

ی رودخانه برسیم. همین طوری بدون این شیبی هم داشت بپریم و موقع سقوط روی دیوار بدویم تا به کرانه

که منظور خاصی داشته باشم به پویان این مسیر خالقانه را پیشنهاد کردم. پویان هم که کمی گرمازده شده بود 

و « اگه راست میگی خودت برو!»انداخت و به راهش ادامه داد و فقط گفت: ای باال شانهوحوصله نداشت، 

 خب، چون من آدم راستگویی هستم، رفتم! 

 

 

 

 

 

 

شان تا چه اندازه هنجارین شد فهمید که جامعهها میدر موقعیتهایی شبیه به این از روی واکنش چینی 

کنند. من اصوال در باال رفتن از های اجتماعی را سرسختانه رعایت میکشیشود و چقدر افراد خطاداره می
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ایست. پس کر کردم این هم تجربهای درخشان داشتم و به همین خاطر فدیوارها و پریدن از حصارها کارنامه

ی یانگ از دیوار باال رفتن و از آن طرف روی سطح کج مشرف به رودش دویدم و خیلی نینجاوار به کرانه

تسه نزول اجالل کردم. کل این حرکت هم یکی دو دقیقه بیشتر طول نکشید ولی جالب بود که در همین 

گذر روبرو شدم که با دیدن این منظره با ناباوری در مدت کوتاه پایین دست رود با استقبال شش هفت ره

ام تجمع کرده بودند. وقتی دیوارنوردی خاتمه یافت صدایی از باال شنیدم و دیدم آنجا اطراف محل فرود آمدن

شان هم داشت از آن پایین از این صحنه فیلم اند و یکیای رهگذر جمع شدهی هبوط عدههم در سرچشمه

 گرفت! می

ی رود به این شکل با حرکتی به نسبت آسان و عادی به انجام رسید، در ل از خیابان به کرانهانتقا 

ی آمیز پیدا کرده بود. باقی راه را سرخوشانه در کرانهانگیز و اغراقحالی که بین مردم محلی انعکاسی هیجان

شد و پویان با وقار و متانت رود طی کردم تا چند صد متر جلوتر که باالخره پلکانی به سمت باال پدیدار 

 کامل همین مسیر را از آن راه طی کرد. 

های پالستیکی ارزانی گذاشته گاهی مردمی بود. کنار ساحل صندلیمسیر کنار رودخانه در واقع تفرج

زدند و نشستند و با هم گپ میای برپا کرده بودند و مردم میی کوچک و سادهبودند و هر از چندی کافه

مگیر نبود. رودی عادی بود با کردند. خود رود زرد اما چندان چشها هم متفکرانه به رودخانه نگاه میبعضی

آلود که باعث شده بود رود را زرد بنامند. در آن دست رود عرضی کمتر از آنچه انتظارش را داشتم، با آبی گل
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شد که رویش برجهایی ساخته بودند و برجهایی دیگر را هم در دست ساخت داشتند. در کوهستانی دیده می

گفتم این مردم سرطان خت و ساز بودند و به شوخی به پویان میکل هر جای چین که رفتیم همه در حال سا

 اند!ساختمان گرفته

ای و نانی که همه را از خوردیم. باللی و بستنیرسید میدر راه طبق معمول هرچه دستمان می

د. فروختنگرد خریدیم و بعد هم به بازار مفصلی رسیدیم که خوراکی و مواد غذایی در آن میفروشندگان دوره

شان در دست های مهمفروشیدیگر نگویم که چه کردیم، فقط در حد یک اشاره این که همچنان خوراکی

 کردند به راستی لذیذ و گوارا بود.داری که درست میمسلمانها بود و نانهای داغ سبزی

 

 

 

 

مان برگردیم. از بین راههای ممکن شد که به این فکر افتادیم که باالخره باید به هتلداشت غروب می

بگردیم  ۱۰6ی ی بازگشت را انتخاب کردیم و آن هم این بود که به دنبال اتوبوسی به شمارهترین شیوهخالقانه

هرطور شده همین اتوبوس را پیدا کنیم  مان داشت. پویان پیله کرده بود که بایدکه ایستگاهی در حوالی هتل

تر از یافتن خود و با آن برویم که گم نشویم. اما مشکل اینجا بود که پیدا کردن ایستگاه این اتوبوس مشکل
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ی هتل بود. در نتیجه ما دو ساعت آینده را صرف ولگردی در خیابانها کردیم و پویان با همان حالت فیلسوفانه

کرد و همیشه هم های ایستگاه اتوبوسی که سر راهمان بود را نگاه میفت و شمارهرموقرش هر از چندی می

و این واقعا « ی فالن و بهمان و بیثار اینجا ایستگاه دارد!اینجا که نبود، ولی عوضش شماره»گفت: بعدش می

های ه اتوبوسها با شمارهزد، اما از شنیدن این خبر کمان بود که داشت کم کم تاول میی پاهای خستهدهندهالتیام

 کرد!کنند احساس آرامش و بهجت میدیگری در اینجا توقف می

ای چینی همان . اسطوره۱۰6ی اتوبوس در این بین من شروع کردم به سر هم کردن داستانی درباره

نامیدند، می« نبودا»ی این اتوبوس بودیساتوایی مهمی بود که مردم او را جا ابداع شد که بر مبنای آن راننده

ور بود و به جای اش در عدم غوطهرسیده بود و در نتیجه اتوبوس« نَبودْهی»شدگی به چون موقع روشن

اش را دید و از این رو شد اتوبوسخودش، اتوبوسش به نیروانا رسیده بود. به همین خاطر هم بود که نمی

الطیر عطار، و آخرش رای یافتن سیمرغ در منطقاصرار پویان برای یافتن آن تقریبا شبیه بود به اصرار هدهد ب

 درونش را کشف کند! ۱۰6من به پویان پیشنهاد کردم که حقیقت را در درون خودش جستجو کند و اتوبوس 

خالصه آن شب آن قدر راه رفتیم و از این چرندیات به هم بافتیم که پاهایم تاول زد و در عوض در 

دیم و این همزمان بود با سررسیدن این اتوبوس و خالصه این که آن رسی ۱۰6ای پربرکت به ایستگاه لحظه

ی مفصلی خریدیم و مان میوهی نزدیک هتلشب به نیروانا رسیدیم. به خصوص بعد از این که از بازار میوه

 در اتاقمان نوش جانش کردیم.
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 2۴/2/۱۳۹7دوشنبه 

 

هایی که دیشب از دستمان جان سالم به در برده بامدادان طبق معمول زود برخاستیم و بقایای میوه 

ژو شهری بودند را به عنوان صبحانه خوردیم. بعد راه افتادیم که برویم کوهنوردی. چنان که پیشتر گفتم، الن

اند و رود زرد طی این مدت آن سال پیش در واقع یک کوه بودهی دو کوه، که چند میلیون بود نهاده در میانه

ای در آنجا بکنیم و ی آن روزمان آن بود که کوهنوردیرا به تدریج بریده و از وسط نصف کرده بود. برنامه

به همین خاطر دیگر دست از گریبان خیابانها برداشتیم و سوار اتوبوس شدیم و سواره تا پای کوه رفتیم. این 

 بود که دیشب به شرف حضورش رسیده بودیم. ۱۰6ته تا حدودی هم از کرامات اتوبوس الب

ی های فرعی وارد محلهکوچهپیاده شدیم و از کوچه پس -ولی داخل شهر–در جایی نزدیک کوهپایه  

ی هایش همه از آجر سرخ ساخته شده بودند. در راه از یک کوچهفقیرنشین ولی جالب توجه شدیم که خانه

ای زده بودند و نان داغ و شیرمال و پیراشکی اریک و پر رفت و آمد رد شدیم که در هر چند قدمش دکهب

ژو فروختند. ما هم با آن که زاهد بودیم و تارک دنیا، صرفا به خاطر کنترل کیفیت غذایی که شهروندان النمی

 ی خودمان دانستیم به هریک ناخنکی بزنیم. خورند وظیفهمی
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های باریک ی پای کوه که گفتم با آجر سرخ ساخته شده بود، جای جالبی بود با کوچهآن محله 

های قدیمی تهران خودمان داشت. من حدس زدم که شاید اینجا قدیمها آسفالت شده، که شباهتی به محله

شان بوده باشد. چون این مدل آجر را جای دیگری از شهر ندیده پزخانهکارگری شهر و چه بسا کورهی محله

شد ی شهر را با آن ساخته بودند. اینجا هنوز میتری بود که بدنهتر از مصالح تازهبودیم و آشکارا قدیمی

ی همدیگر ی خانهدر آستانهشناسند و ها همدیگر را میمفهوم محله را حس کرد و معلوم بود که همسایه

 کنند.احساس غریبی نمی

رفت. اوایل از محله تا کوه راهی پر پیچ و خم بود که از شیب به نسبت تند کوهی فرسوده باال می 

گذشت. مسیر قشنگی بود و هر از چندی معبدی سر راهمان ی درختزاری میکار راهی بود خاکی که از میانه

گرفت. اما کمی جلوتر از راه عمومی معبدمدار مان را میاندازش خستگیو چشماش گرفت که سایهقرار می

هایی شدیم که وحشی و خلوت بودند. جای بکر و دست نخورده البته ندیدیم راهفاصله گرفتیم و وارد کوره
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ساختند. بخش آخر راهی که و همه جای کوه فرسوده و دست خورده بود و قدم به قدمش داشتند چیزی می

تا ورودی کوه داشتیم را روی راه چوبی شیک و زیبایی طی کردیم که سر و تهش را نساخته بودند و فقط 

وسطش سر پا بود. در حالی که کارگران مشغول ادامه دادن دو طرف راه بودند، از در و دیوارش باال رفتم و 

رفتم. پویان به قصد گردش راه میفکر کنم در کل چینِ یک میلیاردی اولین نفری بودم که بر این مسیر چوبی 

 کرد در این بازی مشارکت نکرد و از این فیض محروم ماند.هم که همان راه انسانی خودش را دنبال می

ای باالخره به ورودی کوه رسیدیم و تا حدودی توی ذوقمان خورد. چون کل مسیر کوه را جاده 

کردند. یعنی در کل کوهشان چیزی آسفالته کشیده بودند که هر از چندی خودروهایی هم در آن آمد و شد می

ژو زیبا بود. ز شهر الناندازش ای آبعلی. با این همه غنیمتی بود و به ویژه چشمشده بود بین چیتگر و جاده

آمد پس همان را گرفتیم و تا ظهر باال رفتیم. هوا به نسبت گرم بود و آفتابی، اما باد خوبی هم هر از چندی می

های درکه و دارآباد و گالبدره عادت داشتیم، و روی هم رفته گردشی خوب بود، هرچند برای ما که به بیراهه

 آمد. کوهنوردی به حساب نمی

 

 

 



131 

 

ی زمین و زمان درد و هم ذکر خیر دوستان را کردیم و هم دربارهدر راه با پویان کلی گپ زدیم و  

رسیدیم که از یک اتاقک فلزی ی نگهبانی فکستنی وسط کوه میدل کردیم. هر از چندی هم به یک باجه

کرد. تا زهوار در رفته و یک بلندگوی عظیم تشکیل شده بود که مدام چیزهایی را با لحن حماسی بیان می

ی شمالی خوانده بودم و وقتی به آن ها و گزارشهایی انداخت که از کرهرا یاد زندگینامهحدودی فضایش م

قولهایی چرت و پرت را به لنین و مائو و نقلبرای پویان ی حرفهایشان کردم به ترجمهرسیدیم شروع میمی

  خندیدیم.میبرای خودمان خوش بودیم و دادم و و و پلخانف نسبت می

در راه پایین آمدن از کوه بودیم که حرفمان کشید به بحث یادمانهای تاریخی و نقاط دیدنی شهری  

های معنادار کند و بازماندهاین که بلیتی کردن و محدودسازی دیدار مردم از آنها چقدر معنایشان را تخریب می

سازد. بعد هم کلی به اش تهی میلیشان در یک قاب عامیانه و ایدئولوژیک از مفهوم اصتاریخی را با چپاندن

به جای همراه مان بود که از قدیم عادتخودمان بابت این که از این چنبر رهیده بودیم تبریک گفتیم. چون 

اشیایی انتخاب شده و روایتی تحریف سواد راه بیفتند و شدن با یک دسته توریست که دنبال راهنمایی کم

زدیم و پرسشهای و پاسخهای خاص خودمان را شده را ببینند، در فضاهای تاریخی برای خودمان پرسه می

پپسی باز کردن به این مناسبت برای خود بودیم که کم کم از کوه پایین آمدیم و بار در حال کردیم. کشف می

روی از یک جای دیگر طبیعی بود که پس از سه چهار ساعت پیاده دیگر وارد کوهپایه و حریم شهر شدیم.

ساختند، انداز استادیومی روبرو شدیم که داشتند پای کوه میشهر سر در آورده باشیم و به همین خاطر با چشم
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و استخر بزرگ و مفصلی که همان حوالی تازه کلنگش را به زمین زده بودند. این مناظر البته عادی بود، چون 

ی کشورشان داشتند چیزی ها در سطحی ملی سرطان آجر گرفته بودند و در هر گوشهچنان که گفتم چینی

سابقه ی گذشته در چین، در کل تاریخ جهان بیی ساخت و ساز دههساختند. طوری که من فکر منم تجربهمی

 باشد و رکوردی از نظر ساخت تعداد سازه بر زمان در یک کشور محسوب شود. 

 

 

 

 

 

 

کمی که پایینتر رفتیم، با دیدن فضاهایی که جانورانی درش بودند قدری تعجب کردیم. اول به فضای 

شد و داخلش چند خرس بودند. بزرگی رسیدیم فرونشسته در زمین که با دیوار کوتاهی از  رهگذران جدا می

وار ی حفرهی سرگشودهکمی جلوتر یکی دیگر با چند گوزن را دیدیم و هرچه جلوتر رفتیم شمار این قفسها

ایم، و کمی بعدتر متوجه ژو سر در آوردهوحش النبیشتر شد. اولش به شوخی گفتیم که انگار از وسط باغ
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شدیم که شوخی در کار نیست و به واقع چنین شده است. به این ترتیب به شکلی کامال تصادفی باغ وحش 

 شهر را هم یک دل سیر دیدیم. 

البته آنچه دیدیم چندان به دلمان ننشست. شیرها و ببرها در فضایی باز و لخت و کوچک زیر آفتاب 

رها شده بودند و خرسهای بچه را از مادرهایشان جدا کرده بودند که  -تاریخ! یا مائو یا روح–به امان خدا 

کشیدند. پایینتر که رفتیم به جانورانی رسیدیم که در قفس ای میکردند و هر از چندی زوزهتابی مییب

های جوراجور و چند پلنگ و کفتار و شغال و گرگ دیدیم که وضع شدند. شمار زیادی پرندهنگهداری می

اق بودند و معلوم بود شان همسان بود و چندان تعریفی نداشت. جانوران البته سرحال و چنگهداری همه

شان تمیز و وسیع نبود و بیشترشان سرسختانه با چرت زدن شوند، ولی فضای زندگیخوب تغذیه می

 کردند. اعتراضشان را به این وضعیت اعالم می

اش نوشته شده بود، متوجه شدم که شرایط بعد از بازدید از این باغ وحش و مرور مطالبی که درباره 

دختر ژو را هم ناخشنود کرده بود. یک ناگوار نگهداری جانوران در این مکان عالوه بر ما شهروندان الن

چند ماه پیش در زمستان  -بود!« اِی»و اسمش -ی دفاع از حقوق جانوران داشت حساسیتی دربارهکه خانمی 

های اجتماعی از اینجا دیدن کرده بود و با دیدن پاندایی الغر و بیمار که دهانش کف کرده بود، روی شبکه

 پیغامی به این شرح ارسال کرد:
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اید که ماجرا از چه قرار بوده، اما برای جلوگیری ی شما بعد از خواندن پیغام اِی متوجه شدهطبعا همه 

اشاره کنم که این دوستمان اعتراض داشته  -ای در چین به چنین جرمی متهم شد!–از تشویش اذهان عمومی 

شود. این پیغام مثل توفانی اش رسیدگی نمیکنند و به بیماریکه چرا پاندا را در وضعیت بدی نگهداری می

ژو الندر نوردید و باعث برانگیختن خشم مردم  -که جدای از فضای باقی دنیاست–ها را فضای مجازی چینی

داری قدری اصالحات به خرج دادند و تازه آنچه که ما دیدیم وحشو باقی جاها شد. بعد از آن مقامت باغ

 وضعیت پس از اصالحات بود، که باز هم تعریفی نداشت.

ژو سخن به میان آمد، این نکته را هم بگویم که در کل این جا در وحش النحاال که از پانداهای باغ 

ی ترین نقطه است. یا دقیقتر بگوییم، یکی از جاهایی است که زیر پوستهمیان فضاهای نگهداری پاندا بدنام

خراشد و را می -مان دیده بودیمکه مرکزش را در سفر قبلی–های نگهداری پاندا شیک و تر و تمیز بوستان
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شوند و تنها شماری اندک ی پانداها در چین در شرایط مطلوبی نگهداری نمیدهد که بخش عمدهنشان می

کنند. نشان به آن نشانی که هایی توریستی جلوی چشم تماشاگران خارجی تر و خشک میاز آنها را در پارک

ای نادر ، حادثه.م(2۰۰7) مان به چین یعنی ده سال پیشا سفر قبلیژو، تقریبا همزمان بوحش الندر همین باغ

ی اش بود. پانداها به راستهمسئول نگهداریپاندا به  آمیز یک بچهی خشونترخ داده بود و آن هم حمله

جو هستند و تنها خرس ها تعلق دارند اما جانورانی بسیار آرام و صلحی خرسگوشتخواران و زیرراسته

–شوند. این که بچه پاندایی به آدمی حمله مرده و او را به شدت زخمی کرده باشد ار محسوب میگیاهخو

 اش ناراضی بوده است.دهد که واقعا از شرایط زندگینشان می -طرف بیش از صد بخیه خورد!

ساعاتی از ظهر گذشته بود که از باغ وحش بیرون آمدیم و تازه در زمان خروج بود که معلوم شد  

ساالرِ فاسدی بوده که ما در گفتگویمان مشغول منکوب درآرِ بلیتاین باغ وحش یکی از همان جاهای پول

ربطی بود که فکر اش بودیم. البته حق هم داشتیم و با آن که جانوران زیاد و متنوعی داشت جای بیکردن

وحش صورت سازندگان باغاش احساس رضایت کند. به هر نکنم هیچ جانوری و هیچ جانورشناسی از دیدن

ی ایرانی از پشت کوه بیایند و از شان نرسیده بود که ممکن است دو تا بازدید کنندهفروشان به عقلو بلیت

وحش ی باغمان جا خوش کرده بود از دروازهوحش شوند. در نتیجه ما که نفری سی یوآن در جیبباال وارد باغ

 باشیم!بیرون رفتیم بی آن که به آن وارد شده 
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ژو راه را پیاده طی کردیم تا به خیابانهای اصلی شهر رسیدیم. به کلی در جایی دیگر از شهر عظیم الن 

دود شهر را دیده بودیم، تازه سنگینی هوا و انداز غرقه در مهسر در آورده بودیم و حاال که از باال چشم

بازگشتیم و در راه به رستورانی مشهور هم رفتیم که کردیم. اتوبوسی گرفتیم و به هتل اش را حس میآلودگی

ها بود که خوراک زیو نام داشت و شصت سال پیش تاسیس شده بود. از این غذاخوری مردمی ارزانمای

مان کرده کرد. ما هم که کوهنوردی گرسنهخوشگواری را با سادگی و خاکساری برای اهل محل فراهم می

های درشت خوردیم و لذت بردیم و به روح ای با دامپلینگوپ ماکارونیخلق چین نشستیم و س بود، بین

 صلوات فرستادیم.انداخته بود،  زو که این رستوران را راهپرفتوح پدر جد مای

مان برگشتیم. دوشی گرفتیم و چرتی زدیم و ساعت چهار ی عصر بود که به هتلحدود ساعت سه 

 یم به سوی ایستگاه قطار و به سمت شهر بعدی حرکت کنیم. بلند شدیم و شال و کاله کردیم که برو

رفتیم، در میدانی که نزدیک طبق قرارمان گفتیم پیاده برویم. در راه که داشتیم کوله به پشت برای خودمان می

ده بودیم، مان به رستورانی جالب توجه افتاد و با آن که دو ساعت پیشتر ناهار خورایستگاه قرار داشت چشم

با یک تبادل نگاه هردویمان متوجه شدیم که همسفرانی فهیم و فرهیخته داریم. پس رفتیم و نشستیم و دیدیم 

ی رستورانی مدرن و دلگشاست که به دو دلیل جالب توجه است. یکی آن که بنا به تصادفی جالب توجه همه

بودند. اولش شک کردم که نکند رستورانی  هایش بانوانی زیباروها و همچنین مشتریکارمندان و پیشخدمت

ها را هم زنانه و مردانه کرده ی خانمها باشد و پای علمای عظام کشورمان به اینجا باز شده و رستورانویژه
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پذیر ایجاد کرد و دار و شیطنت مشتریان جوی صمیمی و مهمانباشند. اما خوشرویی خانمهای رستوران

 مان را از بین برد. نگرانی

 

 

 

 

 

 نشین!با برو بچز در کبابی مسلمان   دیگ جوش پویا با حرکت دایم

 

را به شکل  چینی( hotpotدومین دلیل جالب بودن این رستوران این بود که همان سنت دیگ داغ ) 

نشستند جالبی روزآمد کرده بودند. رستوران در واقع از یک میز خیلی دراز تشکیل شده بود که همه دور آن می

ی مشتریهای قبلی یک طرفش نشسته بودند، ما را آن طرف و روبرویشان نشاندند و این کار به و چون همه

خورند و از این مشاهده هم دید آنها چه می شداش این بود که میبخش بود که یکیدالیل متنوعی الهام

 سرمشق گرفت و هم عبرت!
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ی بزرگ فلزی پر از آب جوشان آوردند و دو تا چوب مان یک کاسهوقتی نشستیم برای هر کدام 

هایی کوچک پر از مواد غذایی ی داستان بسیار خالقانه بود. اینطوری که کیسهغذاخوری دستمان دادند. بقیه

نابراین کافی بود صبر کنی کرد و بای که دورادور میز کشیده شده بود، چرخشی دایمی میمتنوع با تسمه نقاله

خواهی را برداری و شد هرچه میتا مثال فالن جور قارچ یا گوشت ورقه شده یا کاهو به جلویت برسد و می

ای چند دقیقه ریختی،داخل کاسه بریزی. روی هریک هم قیمتش نوشته شده بود. غذا را که در کاسه می

چیز را به پزند و همهدر کل غذایشان را بسیار کم میها شد آن را خورد. چینیخورد و بعد میجوش می

 خورند. خام میصورت نیمه

ما هم این روش را یاد گرفته بودیم و به نظر من لذتبخش و خوشایند هم بود، به ویژه چون بیشتر  

پز باشد لذیذتر و بهتر است، تا آن که بخواهد زیادی غذاهایشان گیاهی بود و خوراک گیاهی اگر زنده و نیم

ی نقاله از یی که بر تسمهحاال دیگر از این حقیقت جزئی بگذریم که بین چیزهاپخته و لهیده شده باشد. 

کرد برخی چیزهای عجیب و غریب هم گنجانده بودند. مثال پای مرغ به سیخ کشیده، یا برابرمان گذر می

 ژالتین عمل آمده از جوشاندن جلبک!

سازی موقعیت شد آن را شبیهخالصه آنجا غذای خوبی خوردیم که از نظر شکل ظاهری هم می 

پرهیزگاران در بهشت دانست، و هم مخالفتی با تانتالوس در اساطیر یونانی. تانتالوس بینوا جایی در جهنم گیر 

ها از دستش کرد میوههای درختان دراز میها به سمت شاخهافتاده بود که وقتی دستش را برای چیدن میوه
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اش برقرار است، یعنی کنند که برعکسمکان هم به جایی سفر میگریختند و زاهدان نیکبخت جنتمی

خان کامیاب شوند. شود و کافی است دستشان را دراز کنند تا... مثل زبلهمینطوری غذا از جلویشان رد می

هایی از حوریان بهشتی در نظر گرفت که نسخهشد ی روبرویمان را هم میخندهآن بانوان شیطان و خوش

 شان مثل باقی اجناس چینی بود!البته کیفیت

مان بیرون آمدیم و رفتیم به بعد از این سفر مینویی خوشحال و سیر و راضی از بهشت اساطیری 

رسیدن سمت ایستگاه قطار. در راه هم برای روز مبادا مقداری میوه خریدیم و چون دیدیم هنوز ساعتی تا 

اش شود و در همان ایستگاه ترتیب همهقطار باقی مانده، به این نتیجه رسیدیم که روزی مباداتر از امروز نمی

 را دادیم. 

نینگ حرکت کردیم. شهری که پیشتر بود که به قطار نشستیم و به سمت شهر شیپنج و نیم ساعت  

اش به تکرار شنیده بودیم. یکی این که اش زیاد شنیده بودیم و دو چیز را دربارهاز مونیک و توماک درباره

ستند و های معتقدی هاش مسلماناهالیگفتند زیباترین دختران چین مقیم آن شهر هستند و دیگر آن که می

عناصری از فرهنگ ایرانی در آنجا باقی مانده است. عبداهلل که دوست و همکالسی مونیک بود هم در آن شهر 

 هایی فرستاده بودیم تا اگر شد همدیگر را در آنجا ببینیم. مقیم بود و پیشاپیش پیغام و پسغام

ی و در کرانه های چین است( رسیدیم که مرکز استان چینگ西宁نینگ )ساعت هشت بود که به شی 

ی شهری . شهری به نسبت کوچک با دو میلیون نفر جمعیت که در چهار محلهشوئی قرار داردرود هوانگ
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یکی از دقیقا در وسط کشور چین امروزین قرار گرفته و ین شهر کنند. انوساز و به نسبت مرفه زندگی می

–ی مدام کوچگردان آریایی ها در برابر حملهی شمالی راه ابریشم بوده و دژ استوار چینیمراکز اصلی شاخه

اش چینی هستند تر، بافت جمعیتییعنی بر خالف شهرهای غربیشود. محسوب می -و بعدتر ترک و مغول

 شوند. ای از نژاد چینی محسوب میها باشند، زیرشاخهو قومیت غالب آنجا که هوئی

های هان ر زبانی و قومی با چینیاز نظ -که عبداهلل ما هم عضوی از آن بود–ها با این همه هوئی

شان انباشتی است و بیشتر به ترکی شباهت دارد تا چینی. دین غالب در این منطقه هم تفاوتی دارند و زبان

این بدان معناست که هرچند جمعیتهای ایرانی نتوانستند از این مرز به داخل چین اصلی نفوذ اسالم است و 

های مسلمان که دین و پوشاک و آداب آنجا صادر کردند. عالوه بر هوئیکنند، اما فرهنگ و دین خود را به 

 اند. کردهها هم از دیرباز در این شهر زندگی میها برابر است، اقلیتی از تبتیشان تقریبا با ایرانیو سبک زندگی

آمده و تازه پس از انقراض امپراتوری نینگ برای دیرزمانی بخشی از استان گانسو به شمار میشی 

های پیوست و به سرعت به عنوان .م( بود که به استان چینگ۱۹2۸) ۱۳۰7چین و اعالم جمهوری در سال 

و خط ریل دیگر به ژو و با دمرکز آنجا اعتبار یافت. شهری است پر رفت و آمد که با قطار تندرو به الن

شد ایستگاه قطاری که ما در آن پیاده شدیم بسیار عظیم و شیک بود و میشود. اورومچی و لهاسا مربوط می

 اش را به جای فرودگاهی بزرگ جا زد. به راحتی منظره
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ای گشتیم که هایدا با قیمتی مسافرخانه ما پس از پیاده شدن از قطار وارد شهر شدیم و به دنبال نشانی 

یوآن پول جا بدهیم و با این قیمت حدسمان این  ۳5بسیار ارزان برایمان گرفته بود. قرار بود آن شب نفری 

ه همین خاطر وقتی پرسان پرسان به ی سوم با خدماتی داغان نصیبمان شود. بی درجهبود که یک مسافرخانه

محل مورد نظرمان رسیدیم و دیدیم یک مجتمع مسکونی شیک و بزرگ مقابلمان قرار دارد، قدری جا خوردیم. 

ی وارد مجتمع شدیم که کمابیش به شهرک آپادانای تهران خودمان شباهتی داشت، و به دنبال بلوک و شماره

کردیم که شاید هایدا نشانی را اشتباه داده باشد. چون م کم کم شک میمورد نظرمان گشتیم، در حالی که داشتی

داد. خالصه پس از قدری چرخیدن دور خودمان، مکان ای قراضه میدان نمیفضای آنجا به حضور مسافرخانه

شد. مورد نظر را پیدا کردیم. جایی بود کوچک و جمع و جور و شیک، که با چند پله به سطح زمین متصل می

شد از ما ی وارد شدیم یک جوان چینی خوش خنده و پر سر و صدا که با دختر خانمی مالزمت میوقت

مان داد و گفت اینجا را استقبال کرد و اتاق بسیار بزرگی با سه تخت و دستشویی و حمام مفصل را نشان

کردیم خوشنماتر بود. با برایمان در نظر گرفته. هم اتاق از سرمان زیاد بود و هم مسافرخانه از آنچه فکر می

هایمان را باز کنیم که دیدیم خودش هم آمد و همراهمان نشست خوشحالی کلید را از او گرفتیم و آمدیم کوله

و ای در اینجا داشته و اتاقهایش را جدا کرده مان خانهدر اتاق! خالصه آن که متوجه شدیم این دوست تازه

اما انگار خیلی تازه کارش را شروع کرده بود و ما آنجا مشتری ای از دلش بیرون آورده است. مسافرخانه

 دیگری جز خودمان ندیدیم. 
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مسلمان است و با که اول خودش را چانگ معرفی کرده بود، مان به زودی معلوم شد جوان میزبان 

فعال. با سر و گری بود و قدری هم بیشزدیم. آدم بسیار مهربان و یاریصدایش می -ابراهیم–اش اسم دینی

افزار خوب و عالی رویش ریخت که صدا آمد و همان دقایق اول گوشی همراه پویان را گرفت و کلی نرم

شود و تر میبوک و تلگرام به کلی فیلدر چین فیسی حرفها به چینی و برعکس کاربرد داشت. برای ترجمه

افزارهای جایگزین را کند. در مقابل دولت یک سیستم گسترده و کامل از نرمهیچکس از آنها استفاده نمی

 چَت نام دارداش ویشوند و مشهورترینهای اجتماعی روی آن سوار میبرای مردم طراحی کرده که شبکه

 ها. این شبکهبوک دارددی مشابه فیسکه چیزی مثل تلگرام است و یکی دیگر هم کیو کیو است که کارکر

اند، و در کنار مربوط کردن مردم به هم، به عنوان نپیوسته های چین است و مردم باقی جاهای دنیا به آنویژه

د. چنان که پویان چون شغلش با سفر به چین گره نیک سیستم جاسوسی دولتی و شنود دایمی هم کاربرد دار

شک از آن راه پیغامهایش توسط دولت گفت بیاش نصب کرده بود و میگوشی افزار را رویخورده، این نرم

 شود.چین شنود می

 بسته شدن اینترنت در چین و مرزبندی شهروندان با جهان خارج یک دهه پیش که به چین سفر کرده

شدیم. ک میبوزدیم و وارد فیسها آن را دور مینتبودیم چندان جدی نبود و خودمان به سادگی در کافه

گذاری دولتی عظیمی روی این موضوع شده بود و اینترنت ملی که رویای بسیاری از طی این سالها سرمایه

توانم چنین سیاستی را کار ایرانی است به کمال در آن سامان استقرار یافته است. اما میمداران محافظهسیاست
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پیما ه مقایسه کنم که با ممنوع کردن ساخت کشتی اقیانوسی امپراتوران چینی در قرون میانی ابلهانهبا برنامه

ها میدان دادند تا ها و اسپانیاییشان از باقی جاهای دنیا، در عمل به پرتغالیو تالش برای منزوی کردن مردم

توانست زودتر و سریعتر همتایشان باشد. در سرور دریاها شوند و به ابرقدرتهایی تبدیل شوند، که چین می

دهد و اش را کاهش میی سیستمی است که ناتراوا شدن مرزهای سیستم پیچیدگی درونیین یک قاعدهکل ا

 کند. اش برای سازگاری با تنشهای محیطی را کم میبه این شکل توانایی

در رستوران بزرگی که روبروی  چرخیدیم.پس از گپ و گفتی با ابراهیم زدیم بیرون و باز در شهر 

نشستیم و کبابی مفصل خوردیم.  -اغلب با گوشت خوک–مجتمع مسکونی بود و کبابهای خوبی داشت 

 -اش پختن گوشت خوک بود!که بخشی–صاحب رستوران و کارگرانش همه مسلمان بودند و در کارشان 

بود آمد و عکسی هم با هم  -هاو تقریبا شبیه ارمنی –رئیس بزرگ که مردی با تیپ غیرچینی  .چیره دست

احتماال –محجبه که با مردی آمدیم، یک دختر جوان گرفتیم. جالب آن که وقتی داشتیم از رستوران بیرون می

نینگ را مان به شیمان نشسته بود، دنبالمان آمد و به زبان پارسی آمدندر رستوران و میز کناری -شوهرش

زده شده بودیم، پرسیدیم پارسی را از کجا یاد گرفته و گفت مدتی با خیرمقدم گفت. من و پویان که شگفت

زد و خیلی با ست. به نسبت روان هم حرف میکرده و اینطوری زبان را یاد گرفته اشرکتهای ایرانی کار می

کرد و خوشامدمان گفت. ما هم در حالی که هنوز دو سه ساعت نگذشته در این ها تعریف میادب از ایرانی
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ی ابراهیم بازگشتیم و خسته و کوفته از شهر احساس در خانه بودن پیدا کرده بودیم، آخر شبی به مسافرخانه

 ماجراهای آن روز به خواب رفتیم.
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 25/2/۱۳۹7شنبه سه

  

صبح ساعت شش برخاستیم و راه افتادیم برای دیدن شهری که تعریفش را زیاد شنیده بودیم. صبحانه 

فروخت. بعد های اصیل در یک رستوران خانوادگی کوچولو خوردیم که دامپلینگی لذیذ میرا مثل ماندارین

ها جامع مسجد را چینیاین اش چیزهایی شنیده بودیم. راه افتادیم به سمت مسجد جامع شهر که درباره

نامند و همان جایی است که ما بوفانگ و ما چی سرداران مسلمان چین ( می寺东关清真گوان )دونگ

و در دوران همین ما بوفانگ بود که اصالحاتش به  شان را در آن بر پا کرده بودندغربی برای مدتی مقر ارتش

ها ها در شرایطی دشوار و بینابین بمباران دایمی ژاپنینینگ منتهی شد و این نوسازیصنعتی شدن شهر شی

 .رفتپیش می

گردد و بنابراین یکی از کهنترین بناهای مذهبی شهر است .م باز می۱۳۸۰ی این مسجد به سال پیشینه 

ای بسیار شلوغ شود. جایش در وسط شهر، در محلهو در ضمن بزرگترین مسجد مسلمانان هم محسوب می

نینگ مصادف بود با شیاند. رسیدن ما به ها و رستورانهای رنگارنگ احاطه کردهاست که دورادورش را مغازه

ی الزم های خواربار فروشی مواد اولیهشد و مردم از مغازهو جوشی در شهر دیده می آغاز ماه رمضان و جنب

ای، و دیدیم ملت بیش از هرچیز کردند. پرس و جویی کردیم و فضولیبرای پختن افطاری را خریداری می

شان کنند که خوراک سنتیی شبیه به آش رشته درست میخرند و با آن چیزبنشن و حبوبات و نوعی آرد می
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های مرکزی ی زنان در محلهنینگ غالب بود و تقریبا همهبرای افطار کردن است. دین اسالم آشکارا بر شی

اش با تاثیرپذیری از انقالب شکوهمند اسالمی در کشورمان شهر حجاب سفت و سختی بر سر داشتند، که مدل

ی خودمان بود که تا حدودی شبیه به روش اهالی اندونزی و مالزی با رنگ و زیورهایی همان مانتو و روسر

 شد.ایران آراسته می  بیشتر از

 

 

 

 

 

مسجد هم ساختمانی دیدنی بود. آن را به تازگی کامال بازسازی کرده بودند و به همین خاطر دیوارهای  

ای نازک شبیه بود که جنینی جوان و نوپا را در درون خود جای داده بیرونی قدیمی و کهنسالش به پوسته

شان البته از از آن کردیم. موزه ای تبدیل کرده بودند که دیداریباشد. نیمی از بنای ورودی مسجد را به موزه

های کوچک چینی بیشتر نمایشگاهی از عکسهای جالب بود. آثار تاریخی تهی بود و به سبک خیلی از موزه

بر میزهای بزرگی در وسط تاالری مدلهای کعبه و مدینه را با ظرافتی دلنشین ساخته بودند و دیوارها را با 
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تاگ وغ و با شکوه بود( و یکی دو نمای جالب از حضور ارتش کومینگعکسهایی از نماز جماعت اهالی )که شل

 شان دید. شد بینابیندر آنجا را می

کرد صحن مسجد پهناور بود و با سنگفرش سپیدی پوشیده شده بود که آفتاب را با شدت منعکس می 

قع ورود ما به مسجد زد. شاید به همین خاطر سراسرش را با چترهایی پوشانده بودند که موو چشم را می

شد. قدری آنجا نشستیم بسته بود. به شبستان مسجد وارد شدیم که تنها یک مرد مسن و ریشو در آن دیده می

چاپ قاهره. ترجمه، و هایشان را دست گرفتیم و خواندیم. همه به زبان عربی بودند و بیو کتابهای دعا و قرآن

توانند دست کم قرآن را از رو بخوانند. معماری داخل شبستان هم رسید مؤمنان میبه نظر میروی هم رفته 

کاری معماری ایرانی مشابهش را از چوب جالب بود. همه چیز را از چوب ساخته بودند و به جای مقرنس

تیرها و ی شاهشد و اتصالهاالیش دیده میتراشیده بودند. در عین حال عناصری از معماری چینی هم البه

رنگشان ها به سبک چینی برهنه و نمایان بود و نه مثل معماری ایرانی فروپوشیده در تزئینات هندسی. خرک

آمیزی فضاهای را هم قرمز تندی زده بودند که بیشتر به بناهای کنفوسیوسی شبیه بود و تنوعی بود در رنگ

ی این مسجد این بود که در منبرش یک ن جلوهدینی اسالمی، که اغلب رنگش سپید یا آبی است. عجیبتری

بایست ی سنتی بود که بر اساس آن امام جماعت میچماق بزرگ گرزمانند گذاشته بودند. این احتماال ادامه

مسلح و با شمشیر در نماز جمعه حاضر شود. این رسم در ایران بعد از انقالب به تلفیق عجیبی منتهی شده 

ها در گرفت که سالح سازمانی کمونیستجماعت تفنگ کالشینکف به دست میبود و آن هم این که امام 
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دوران جنگ سرد بود. در اینجا اما فارغ از گزند مدرنیته، با خیال راحت چماق و گرز را جانشین شمشیر 

شناسی عالقمند به پیوند قدرت و دین باید در این بین چماق را به عنوان کرده بودند و معلوم نبود جامعه

 اش انتخاب کند یا کالشینکف را!موضوع رساله
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نشین شهر را هم پس از آن که دیدارمان از مسجد تکمیل شد، راه افتادیم که برویم و بخشهای تبتی 

 Lonelyها، و کتاب ی این بخش از شهر اطراف جایی است به نام بازار تبتیببینیم. خوانده بودیم قلب تپنده

Planet به اتوبوس گرفتن و قدری حیرت  ای هم برایش به دست داده بود. به هوای یافتن آنجا افتادیمنشانی

 کردیم وقتی اتوبوسی که سوار شده بودیم حدود یک ساعت و نیم راه رفت و به کلی از شهر فاصله گرفت.

نینگ چنان که در اتوبوس که نشسته بودیم فرصتی دست داد تا شهر و مردمش را گذری ببینیم. شی 

های در این منطقه از راه ابریشم گفتم شهری مهم در سر راه ابریشم بوده و برای قرنها دژ حضور چینی

نگ و بویی چینی به شده است. به تعبیری از اینجا به بعد )در جهت شرق( بوده که راه ابریشم رمحسوب می

اند. ها دست باال را داشتهگرفته و تا اینجا )از غرب( اقوام ترک و تبتی و قدیمتر سکاها و تخاریخود می

های تخاری رسانند و در آن هنگام انگار همان آریایینینگ را به قرن اول پیش از میالد میتاریخ تاسیس شی

ی دوران حاکمیت دولت هان که اند. با این همه در میانهپدید آوردهی شهر را ی اولیهاند که هستهو سکا بوده
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ها این شهر را گرفتند و برای مدتها در دست داشتند. در دوران شود، چینیبا وسط عصر اشکانی ما برابر می

نفوذ  ای بوده که قلمرو زیر نفوذ ایران یعنی ترکستان را در غرب، به قلمرو زیرساسانی گویا این شهر دروازه

کرده است. ارتباط میان این دو واحد سیاسی بسیار دوستانه بوده و به دولت چینی تانگ در شرق متصل می

ای از ارتشتاران ساسانی به چین ی برگزیدهی اعراب خاندان ساسانی و طبقههمین خاطر بود که پس از حمله

 بود.مهاجرت کردند و نه به روم، که به میدان جنگ با عربها نزدیکتر 

پس از فروپاشی دولت ساسانی هرج و مرجی در ترکستان و تبت و مغولستان برخاست که پیشتر هم  

شان به غرب انجامیده بود. هایی داشت و به خروج اقوام هون و کینداری و ترک از این قلمرو و حملهریشه

کردند و قبایل منطقه سی اعمال میها بر سر کار بودند بر این منطقه نفوذی سیابا این همه تا وقتی که ساسانی

ی شان ترک بود اما هنوز طبقهی جمعیتیکه بدنه–های نیرومند از آنها حرف شنوی داشتند. چندان که کینداری

کردند و های مزاحمت زیادی ایجاد نمیدر بلخ مستقر شدند، اما برای ساسانی -شان آریایی بودندحاکمه

ای مازندران و دریای سیاه را دور زدند و از باال به اروپا و روم حمله بردند، ها که دریشان بودند و هونتابع

 وارد قلمرو ساسانی نشدند مگر در مقام سپاهیان مزدور و تابع شاهنشاهان بزرگی مثل انوشیروان دادگر. 
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اما پس از نابودی ساسانیان ورق برگشت و چند واحد سیاسی رقیب در ترکستان و مغولستان شکل  

نینگ درست در محل اتصال این نیروها اش از قبایل کوچگرد تشکیل یافته بود. شیگرفت که نیروی نظامی

ها یکسره شده قرار داشت و به همین خاطر در اواخر قرن هفتم و قرن هشتم میالدی که دیگر کار ساسانی

تر و ترکستان های اویغور که بیشتر در مناطق غربیترکبود، کشمکشهای شدیدی در این منطقه آغاز شده بود. 

 -بِئیمشهور به شیان–ساکن بودند نفوذ زیادی در این منطقه نداشتند و نیروهای اصلی از قبایل پیشامغولی 

و هردوی اینها در آن زمان اقوامی تازه تاسیس بودند. یعنی ها درگیر شده بودند تشکیل یافته بود که با تبتی

ها تازه به صورت قومی منسجم در آمده بودند و مغولها هنوز یکی دو قرن تا دستیابی به این سطح از تبتی

 پیچیدگی زمان الزم داشتند.
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ها به جنگیدند. چینیمیی این قبایل دولت نیرومند تانگ را در افق شرقی خود داشتند و با آن همه 

( و این نامی است که 吐谷渾گویند جنگهای تویوهون )های دوران پس از فروپاشی ساسانیان میدرگیری

م و سوم میالدی دولتی برای خود بئی پیشتر در قرن دودهد. مردم شیانهای مغول ارجاع میبئیبه رهبر شیان

کرد. اما در مغولستان داخلی درست کرده بودند که گهگاه تا بخشهایی از ترکستان و استان گانسو پیشروی می

این دولت درست همزمان با تاسیس دولت ساسانی فرو پاشید. قبایل سکا و تخاری که پیشتر تابع اشکانیان 

رن دوم و سوم خودمداری پیشه کرده بودند و با هم درگیر بودند، بار بودند و بعد از ضعیف شدن ایران در ق

دیگر پس از تاسیس دولت ساسانی و تسلیم شدن مرو و سغد و خوارزم به اردشیر بابکان نظم و نسقی پیدا 

کردند و احتماال این ناشی از نفوذ سیاسی دولت نوپای ساسانی در منطقه بوده است. جزئیات پیوند میان این 

ی اردشیر بابکان بر اردوان دانیم که دقیقا همزمان با غلبهها درست روشن نیست. اما این را میایل با ساسانیقب

تبار مستقر در ترکستان هم متحد شدند پنجم و گذار سیاسی از دودمان اشکانی به ساسانی، این قبایل ایرانی

کردند، دولت مستعجل ز شرق پیشروی میهایی که او به مغولستان حمله بردند و در هماهنگی با چینی

.م رخ داد، یعنی حدود یک دهه پس از کشته شدن اردوان پنجم 2۳۴بئی را از بین بردند و این به سال شیان

 و چند سال پس از اعالم وفاداری شهربانان مرو و سغد و خوارزم و بلخ به اردشیر بابکان. 

های تانگ و قبایل ترکستان قرار ی قدرت چینینگنهمغولهای اولیه در سراسر دوران ساسانی زیر م 

ها گیری جمعیت نوظهور ترکآمیختند و هم در شکلداشتند و در این مدت هم با قبایل آریایی قدیمی در می
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ها رهبری در میان ایشان ظهور کرد به نام مورونگ تویوهون )کردند. پس از فروپاشی ساسانینقشی ایفا می

慕容吐谷渾۳۰7ی سالهای ای بود به نام مورونگ شِگوئی که در فاصلهای قبیله( که پسر مهتر سرکرده-

های و حوالی اش را به آنسوی رود زرد و حوالی کوه یین در چینگ.م زیر فشار همین نیروها مردم۳۱۳

شد و در امیر خطیر تولید مثل مربوط مید. یکی از دستاوردهای مهم این تویوهون به نینگ کوچانده بوشی

برانگیز کامیاب بود. چون از او شصت پسر باقی ماند که با هم دست به یکی کردند این زمینه به شکلی عبرت

ولت کوچگرد های یک دی چینگو سرزمینهای اطراف را به تدریج گرفتند و برای خودشان در حوالی دریاچه

ها جهشی را تجربه کوچک درست کردند. این دولت به تدریج رشد کرد تا آن که همزمان با فروپاشی ساسانی

کیلومتر و در  ۱5۰۰غربی  -کرد و برای مدت کوتاهی قلمرو پهناوری را زیر فرمان گرفت که در محور شرقی

چوان، شیا، شمال سیهای، نینگچینگجنوبی هزار کیلومتر قطر داشت و استانهای گانسو، -محور شمالی

گرفت و بخشهایی از جنوب ترکستان را هم در اختیار داشت ی تبت را در بر میشی و بخش عمدهشرق شاآن

کرد. جمعیت قلمرو زیر فرمان این دولت اندازی مینشین ختن و کاشغر هم دستو حتا گهگاه به قلمرو ایرانی

توان اند که در آن روزگار چشمگیر بوده است. این را مییلیون نفر دانستهم 5/۳را در اوج اقتدارش بالغ بر 

ای تاریخی بر ظهور دولت چنگیز خان دانست که چند قرن بعد و در شرایط مشابهی از ضعف سیاسی مقدمه

 ایرانیان شکل گرفت و دمار از روزگار همگان در آورد.
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.م که ساسانیان پس از کودتا بر ضد خسرو پرویز دستخوش زوال شدند و کمی بعد در 6۳۴در سال  

برابر اعراب در هم شکستند، خیزش سیاسی دولت تویوهون آغاز شد. در همین سال امپراتور دولت تانگ که 

ای رگ و پرهزینهزونگ نام داشت با سپاهی گران برای سرکوب این مردم به حرکت در آمد و لشکرکشی بزتای

 کرد )تصویر زیر(، که در مهار اقتدار ایشان تاثیر چندانی نداشت. 

 

 

 

 

 

 

 

فروپاشی ساسانیان در واقع دومینویی از تحوالت سیاسی را در قلمرو خاوری ایجاد کرد که به  

تمدن چینی ی مرکزی فروپاشی نظمهای قدیمی و پیدایش دولتهای نو منتهی شد. خودِ دولت تانگ که هسته

مغولهای گرد آمده در دولت تویوهون داد، یکی از این واحدهای سیاسی بود. چنان که گفتیم پیشرا تشکیل می

བོད་بو دولت دیگر که همزمان با اینها شکل گرفت، پادشاهی تبت )به تبتی: بُدچِن واحدی دیگر بودند و یک



155 

 

ཆེན་པོتاریخ گامپو در اوایل قرن هفتم میالدی آن را تاسیس کرد.  تْسِن( بود که در سونگ، یعنی تبت، بزرگ

تاثیر ر است و این دقیقا همان دورانی است که ی این دولتها تقریبا با زمان ظهور اسالم برابتاسیس هر سه

.م تاسیس شدند و 6۱۸دولت تانگ و پادشاهی تبت هردو در شود. جنگهای فرسایشی ایران و روم نمایان می

گیری دولت تویوهون نیز همین حدود است. دولت تویوهون در این میان ناپایدارتر از همه از آب تاریخ شکل

ها رو به زوال ها زیر فشار تبتیبا از بین رفتن آخرین بقایای مقاومت ساسانی .م همزمان67۰در آمد و در 

و شاهزادگان این خاندان با حمایت دودمان نوپای تانگ به  ای از ارتشتاران ساسانیرفتند. تا این تاریخ طبقه

همزمان با تاسیس  ترکستان کوچیدند و از سویی به ایشان در دستیابی به قدرت یاری رساندند و از سوی دیگر

دو نیروی باقی مانده  های پیاپی تازیان دستشان از ایران شرقی کوتاه شد.دولتی ایرانی در ترکستان، با حمله

 .م پایید.۹۰7.م بر پا بود و دولت تانگ هم تا ۸۴2بر صحنه اما تا سه قرن بعد دوام آوردند. پادشاهی تبت تا 
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نینگ به این ترتیب با این سه نیروی بومی )چینی، مغول و تبتی( و اثر دومینویی بافت جمعیتی شی 

ها (، هان٪6/2(، مونگورها ) ٪ 5/5ها )به شکلی که حتا امروز هم تبتیفروپاشی دولت ساسانی شکل گرفت. 

دهند و هریک در بخشی از شهر سکونت دارند. ی جمعیتی شهر را تشکیل می( بدنه٪5/۱6ها )( و هوئی7۴٪)

شان با ترکها های هان دارند ولی فرهنگ و دینهاست که نژادی نزدیک به چینیهای مرکزی دست هوئیمحله

شوند، با مغولها خویشاوندی دارند. در این بین تاریخ طوالنی هم نامیده می« تو»زدیکی دارد. مونگورها که ن

این شهر پیچیدگی جمعیتی چشمگیری را موجب شده و جز اینجا بیش از سی قومیت دیگر در این شهر 

 سکونت دارند. 

ی جمعیت مسلمان پندهنینگ قلب تگوان در مرکز شهر شیبه همان شکلی که مسجد دونگ 

ای خارج از نینگ در درهبون در جنوب غربی شیی کومها هم در صومعههاست، گرانیگاه دینی تبتیهوئی

شهر قرار دارد. این صومعه از نظر اهمیت در دین بودایی المایی تبت در مقام دوم ایستاده و تنها معبد بزرگ 

ی هم که مرکز تجمع این مردم است در نزدیکی آن و در حومهها لهاسا تقدسی بیش از آن دارد. بازار تبتی

 شهر است و دیدار از آن با توجه به وقتمان برایمان ممکن بود و جایگزین رفتن به صومعه شد.

ای که از بازار کردیم نبود. نشانیها البته به آن آسانی که گمان میمان به مقر تبتیسفر ماجراجویانه 

ه راننده نشان داده بودیم و گفته بود که باید تا آخر خط را برویم. ما هم نشستیم به تماشا ها داشتیم را بتبتی

 ی شهر! ی حاشیهای فقیرانه پیاده شدیم در حاشیهکردن مردم و تا آخر خط رفتیم و در جایی پرت و محله
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شد و ها رد میکوچههایی که از وسط ای فکستنی پر شده بود و جویهای یک طبقهها همه از خانهمحله

آباد مترقی سر و کار نوعی حلبیداد با ها وجود داشت نشان میها نیمه ساخته یا برهوت که بین خانهزمین

اش گوشی های ماهوارهنشین موفق شده بود سیستم نقشهداریم. پویان که پس از ورود به استانهای چینی

رفتیم را در دست داشت و ما بر مبنای همان پیش باید میی دقیق جایی که همراهش را به کار بیندازد، نقطه

رفتیم و به جایی رسیدیم که زمینی خالی و وسیع بود که به عنوان پارکینگ کامیونهای سنگین از آن استفاده 

ها و بند و بساط دور و شد. از مردم پرس و جویی کردیم و آخرش به این نتیجه رسیدیم که بازار تبتیمی

اند. ی شهر منتقل کردهها را به میانهاند و تبتیاند و پارکینگ کردهر اینجا بوده، اما آنجا را کوبیدهبرش زمانی د

های گردشگری هنوز همان این کار را با سرعت و طی سال گذشته انجام داده بودند و به همین خاطر نقشه

 ی قدیمی را برای بازار در حافظه داشت. نقطه

های پالستیکی نشینانی را دیدیم که داشتند کارتونالبته خالی از لطف نبود. حاشیهدیدار از آن جا هم  

هایی که دیده بودیم کردند و با قشری از فقیرترین چینیآوری میبندی دور ریختنی را از کامیونها جمعبسته

یفتاده بود همه مهربان ای به آن حوالی ندر آن حوالی تماس برقرار کردیم. با این که احتماال گذر هیچ خارجی

مان کنند که البته با توجه اختصاری کردند با چینی راهنماییکردیم سعی مینواز بودند و وقتی سوال میو مهمان

 شد.شان داشتیم به نتایج معتبری منتهی نمیشان داشتند و تسلطی که ما بر زبانکه در زبان
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نینگ. گفتیم سر راه برویم و برگشتیم به شیخالصه گشتی آنجا زدیم و باز سوار اتوبوس شدیم  

البد برای –اش نینگ را هم ببینیم. ساعت یازده بود که به موزه رسیدیم و دیدیم ساختمان اصلیی شیموزه

تعطیل است. در آن حوالی به چند بنای بزرگ عمومی دیگر برخوردیم  -تعمیر یا شاید به مناسبت ماه رمضان

های اشتند. پس یکی یکی واردشان شدیم. اولی نمایشگاه مفصل و خوبی از نقاشیکه رنگ و بویی از موزه د

شان در نمایش های بود. بیشتر آثار خوب و هنرمندانه کشیده شده بود و هرچند برخیاهالی استان چینگ

ت ی پسامدرنیسم افراط کرده و برخی دیگر بیش از اندازه چاپلوسی حزب و جنبش خلق کمونیسپریشانهروان

ه دلمان نشست. ساختمان بعدی نمایشگاهی سوت و کور بود که چیزهای هایشان بکردند، در کل زیباییرا می

اش سینمایی بود که عصرگاه فیلم پرت و نامربوطی را درش به نمایش گذاشته بودند و گویا کارکرد اصلی

ی ساختمان را گشتیم و چون خیلی داد. در نتیجه گفتیم برویم خودِ ساختمان را بگردیم. زیر و رونشان می

خالی از سکنه بود، بخشهای اداری و پستوهای پشتی را هم سر زدیم. در این میان پویان که گویا بابت نپریدن 

 کرد، گیر داد که برویم روی پشت بام موزه! از دیوار کنار رود زرد احساس کمبود می

ی با توجه به این که کل ساختمان دوربین داشت و فضایی امنیتی در کل چین حاکم بود، این برنامه 

ها باال دوید و رفت پشت بام. من هم همراهش بازی پویان گل کرد و از پلهرسید. اما سرتقخوبی به نظر نمی

یین بیاید و پیش از آن که های شیطان پارفتم و قدری با خواهش و تمنا موفق شدم قانعش کنم از خرپله

معطلی واردش ی عمومی هم دیدیم و بیآن حوالی یک کتابخانهدستگیرمان کنند از ساختمان فلنگ را بستیم. 
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اند و دارند با فراغ بال شدیم. چرخی در کل ساختمان زدیم و ملت را دیدیم که در فضایی دلنشین نشسته

ام و عزم رت خوردم که این زبان و خط را درست یاد نگرفتهخوانند و باز من حسکتابهایی با خط چینی می

خودم را جزم کردم که اگر تناسخی در کار بود حتما در زندگی بعدی در چین به دنیا بیایم که این زبان را 

 عمیق یاد بگیرم!

 

 

 

 

 

ای ساخته شده بود و بر فراز تپهها به یک معبد چان )به ژاپنی: ذن( رسیدیم که بعد از دیدار از موزه 

ها و ها و برجشد. دور و بر تپه پر بود از آسمانخراشپلکانی پهن و سپید به کنار بزرگراهی مدرن متصل می

ی کردیم وسط این مدرنیتهیچ فکر نمیها که باال رفتیم هزد. از پلهگرداگردش هم بزرگراهی مدرن چرخ می

جوشان مرکز دینی قابل توجهی پیدا کنیم. ولی هرچه باالتر رفتیم غلظت عقاید دینی و مناسک بیشتر شد. در 

بینی و خواندن طالع خلق کمونیست چین ای فالگیر را دیدیم که با کفها عدهی در معبد و باالی پلهآستانه

هایشان صورتهای فلکی کالسیک مرسوم در های رمالاین بود که روی نقشهکردند. جالب گذران عمر می
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ایران و اروپا نقش بسته بود و نه صورتهای سنتی نجوم چینی، که متفاوت است. وسوسه شدم بروم ازشان 

اسی شناسطوره»ی صورتهای فلکی خبر دارند یا نه؟ و اگر خبر ندارند کتابم بپرسم ببینم از خاستگاه مهرپرستانه

ی بینی به سرنوشتم پی ببرند و مایهرا معرفی کنم که ارشاد شوند. اما دیدم ممکن است با کف« آسمان شبانه

مان در اقتصادی یک میلیارد دردسر شود. این بود که گفتیم ریا نشود و ایثارگرانه از خیر بازاریابی برای کتاب

 نفره گذشتیم.

سرحال برخوردیم. معبدی بودایی در باالترین بخش تپه  در باالی تپه با تعجب به معبدی بزرگ و 

ی مفصل با راهبانی قرار های پایینی یک صومعهقرار داشت و بت اصلی بودا را آنجا گذاشته بودند. در طبقه

ای جوشان شد با چشمهداشت که بیشترشان سالخورده بودند. در طبقات پایینتر هم معبدهایی کوچکتر دیده می

اش را در شده، و جریان آبکه احتماال زمانی مقدس بوده و خاستگاه تقدس این تپه محسوب میو آبی زالل 

 ای سنگی هدایت کرده بودند تا از روی بت سنگی بودیساتوای زیبایی بگذرد.آبراهه

در آن معبد اصلی باالیی نشستیم و قدری آسودیم. راهبها با جنب و جوش در رفت و آمد بودند و  

گرفتند. کفشهایمان را در آوردیم و درست مقابل بت اعظم به دیوار تکیه مان میبانانه تحویلهمه هم مهر

دادیم و چهارزانو نشستیم، نیمی از سر کنجکاوی و برای تماشای فعالیتهای معبد، و نیمی از سر خستگی 

 از بودایی همان!مان در یک آیین نممان همان و مشارکتچون آن روز خیلی راه رفته بودیم. اما نشستن
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هایی که مردم برای معبد نذر کرده بودند را آوردند و دور بتها کمی نگذاشته بود که راهبان خوراکی 

چیدند. یک راهب مهربان که پیرزنی عینکی با ظاهر خانم معلمها بود، دو تا سیب درشت از آن بین سوا کرد 

ای که پویان همیشه همراه داشت. کمی اش در کولهتیمو آنها را به ما داد. ما هم با قدردانی گرفتیم و گذاش

بعد راهب اعظم آمد که شباهتی چشمگیر داشت به پیرمردانی معبدنشین که در فیلمهای چینی اغلب استاد 

 شوند. چان و جت لی می ورزشهای رزمی جکی

 

 

 

 

 

 

 

داد و تا آخر برنامه کالفه بود که چرا این استاد اعظم البته نشان چندانی از جنگاوری نشان نمی

کند. با این همه آمد و به ما میکروفونی که روی لباسش نصب شده و گوشیِ متصل به آن درست کار نمی

مان نشسته ان جای اولانداخت که همای به ما میلبخندی زد و در طول مراسم هم گهگاه نگاه تشویق کننده
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باقی ماندیم و به این ترتیب در صف مقدم مومنان و مرکز مراسم دعای نیمروزی برای بودا قرار گرفته بودیم. 

افتد و در کل آن روز یکی از های چندانی به این معبد نمیاز همین نگاهها اما معلوم شد که گذر خارجی

  بودایی را تماشا کردیم.ترین مراسم نماز پیلهترین و بی شیلهخالص

ها نماز مهمی در سر ظهر دارند که پس از آن دیگر مجاز نیستند تا روز بعد خوراکی بخورند. بودایی

اند یا مردم برای شود و بخشی از غذاهایی که راهبان گدایی کردهاین مراسم پس از خوراک جمعی انجام می

دهند. آن راهب اعظم هم پیش از شروع مراسم نمازگزاران می اند را هم به عنوان تبرک بهنذری به معبد آورده

تر از دوتای اولی. ما را دید و خوش و بشی کرد و او هم رفت و دو تا سیب دیگر برایمان هدیه آورد، درشت

ی پویان ایم، و آن دو را هم به کولهما هم صدایش را در نیاوردیم که دوتا را از آن خانم معلم پیشتر گرفته

 زیر کردیم.سرا

درست پیش روی –شکل مراسم هم چنین بود که راهبان بلندپایه در برابر بت اصلی و وسط صف 

بر بالشهایی زانو زدند و همان استاد اعظم و راهب دیگری که جوانتر و چست و چاالک بود، شروع کردند  -ما

ام آن قدر خوب نبود که بفهمم کدام متن به خواندن بخشهایی از یک سوترای بودایی، که متاسفانه من چینی

کوبید و یکی دیگر طبلی را به سنجی می اش یک راهب دیگر با چوبیاست. همزمان با سرود خواندن

آمد و صدای سنج و طبل هم تنوع و نواخت. بندهای منظوم سوتره یکنواخت و تکراری به گوش میمی

شد. خالصه ما ساعتی آنجا در میان آهنگی نداشت و فقط ریتمی تکراری و ضرباهنگی ساده را شامل می
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مان و خواندند نشستیم و اواخر کار بر نفس امارهد کامل سوتره میی مردم نمازگزار و راهبانی که با اعتقاتوده

توجه به این احتمال جذاب که غلبه کردیم و دیو آز را منکوب کردیم و پا شدیم و از معبد بیرون آمدیم، بی

 شدیم!نشستیم احتماال تا آخر مراسم کل سیبها را صاحب میاگر می

 

 

 

 

 

 

مان به یک معبد تبتی خورد که موازی با همین پس از خروج از مراسم چشمگیر معبد باالیی، چشم

ای کمی کوتاهتر ساخته شده بود. از آن معبد به این معبد اندر شدیم و آنجا هم قدری نشستیم. معبد بر تپه

اند. این بود که نبود و معلوم بود نمازگزاران آنجا هم به نوک تپه رفتهمراسم چندان باشکوهی در آنجا برقرار 

در خلوتی نسبی قدری آنجا نشستیم و از تماشای بازی نوارهای رنگی دوخته شده به پرچمها و سر و صدای 

 هایی که به درفشهای بلند دوخته بودند، لذت بردیم.زنگوله
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ها را پس از آن بود که باز فیلمان یاد تبتستان کرد و عزم خود را جزم کردیم که برویم و بازار تبتی

ها را پیدا کنیم. به ی بازار تبتیو باالخره موفق شدیم جای تازه در راه باز پرس و جو کردیمزیارت کنیم. 

ساز ولی نه چندان مرفه، ای تازهسرعت به آنجا رفتیم و در یک ساختمان مدرن و نه چندان زیبا، در محله

 آمد که ردایی بوداییفروختند. من بدم نمیای دیدیم که در آن کاالهای تبتی میفروشگاهی بزرگ و سه طبقه

های برمه چنین نکرده بودم. آنجا برای خودم بخرم و تا حدودی پشیمان بودم که در مرکز دینی بودایی

ی ما که گوتمه سیدارته گفتند اصال با زندگی زاهدانههای معتبر زیادی دیدیم ولی قیمتی که میردافروشی

گفتند گشتم با نصف پولی که آنها میمان بود سازگاری نداشت. در نتیجه به این فکر افتادم که وقتی برسرمشق

ای نادوخته و ها پارچهاش. چون در نهایت ردای بوداییای مجللی بخرم و همان شکلی ببرمی پردهپارچه

  پیچند و زهی پارچه و زهی مستطیل در ایران خودمان!شان میمستطیلی بیش نیست که آن را دور بدن
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ی المای اعظم بودم که عبداهلل با پویان تماس ها در حال پرو کردن رداهای زعفرانی ویژهدر بازار تبتی 

قولی در آن ناممکن بود. یعنی عبداهلل نشانی گرفت و قرار و مداری گذاشتند که به لحاظ فیزیکی خوش

یین کرد که حتا اگر با سرعت نور هم مان به آنجا تعای را داد که در آن سر شهر بود و زمانی برای رسیدنکافه

رسیدیم. چون عبداهلل به کافه رفته و آنجا منتظرمان نشسته بود و بعد تماس گرفته بود. رفتیم، باز دیر میمی

 مان شتافتیم. ها را تعطیل کردیم و شتابان به دیدار دوست نادیدهخالصه خرید از تبتی

رسید، تا این که کافه را پیدا کردیم به نظرمان آشناتر میشدیم محیط هرچه به محل قرار نزدیکتر می 

انگیز دقیقا جلوی مجتمع محل اقامتمان قرار دارد. وارد شدیم و عبداهلل را و دیدیم بنا به تصادفی شگفت

منتظرمان نشسته بودند. عبداهلل همانطور که مونیک توصیف  -جوانی آمریکایی -دیدیم که با دوست دیگرش

ای خوشایندتر ها بود و پوستی سپیدتر و چهرهها تفاوتی داشت، قدش خیلی بلندتر از چینیا چینیکرده بود، ب

اش معلوم شود و اینطورها هم نبود که با اولین نگاه تبار ایرانی -بر خالف اصرار مونیک–داشت. با این همه 

شد او را ترکمن یا ازبک به حساب آورد. جوان بود الغر اندام، عینکی، آرام و شاید با نگاه هفتم و هشتم می

آشکارا باهوش بود و  زد.بسیار باادب که به زبانهای چینی، هوئی، پارسی و انگلیسی به روانی حرف می

انگیز گفت زبان پارسی را تنها با شنیدن رادیو و خواندن کتاب یاد گرفته، که با توجه به روانی زبانش شگفتمی

چند بیتی از حافظ را هم حفظ اش هم تاجیکی بود. داد، لهجهنمود. چون رادیوی تاجیکستان را گوش میمی

 اش نشان دهد.اش کردیم که چطور وزن و زیبایی شعر را در خواندنبود که برایمان خواند و ما هم راهنمایی
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آن یکی دوستش جوانی حدود سی ساله بود به اسم آلکسی. یک جوان قلچماق آمریکایی بود که با  

کرد، اما عمق زیادی ی ایران شده بود و مدام از مطالعاتش در این زمینه صحبت میاثر القایی عبداهلل شیفته

نینگ زبان و فرهنگ ه شیرسید دستیار پژوهشی عبداهلل باشد. آلکسی در دانشگانداشت و بیشتر به نظر می

گرفت ی چین میآموخت و با توجه به این که مونیک هم در همین دانشگاه داشت دکترای فلسفهچینی را می

و همچنین  –ی اینها ی اینها هم دوستان عبداهلل بودند، معلوم بود آدمی بانفوذ و فرهمند است. چون همهو همه

ی ی تبارنامهاین دانشگاه را وادار کرده بود چین را رها کنند و دربارهاز دانشجویان خوب  -انگار چند نفر دیگر

فرهنگی ایرانیان در چین مطالعه و پژوهش کنند. آلکسی با شور و اشتیاق عکس برگهایی از نسخ خطی به 

ود خط پارسی را که یافته بود نشانم داد. بیشترشان البته به زبان ترکی بود و چندتایی هم پارسی، و جالب ب

نینگ یافته بود که در میان شهرهای راه ابریشم به کلی غیرایرانی های شیهای کتابخانهکه اینها را در بایگانی

هایی پنهان شده یا در حال شد. فکر این که در بایگانی سایر شهرهای باختری چه گنجینهو چینی محسوب می

 قدری ناراحت کننده بود. کپک زدن است 

ها عبداهلل عالقمند به پزشکی سنتی ایرانی بود و در این زمینه و تاثیر زبان پارسی بر زبان هوئی 

ی دخیل پارسی در هوئی را یافته بود و معتقد بود پزشکی پژوهشهای چشمگیری انجام داده بود. چند صد واژه

ت. من از قدیم به تاریخ علم در ایران چینی در قرون میانه کامال زیر تاثیر آثار ابن سینا و رازی شکل گرفته اس

علوم طبیعی عالقمند بودم و آثار بسیاری از این بزرگان را خوانده بودم، اما متوجه بازتابهایش در  و به ویژه
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های نظری محکمی مثل پزشکی ابن سینا و شیمی رازی در شرق نشده بودم و معقول هم بود که اثر دستگاه

اند، بیش از غرب باشد که مدام در حال تباط تجاری و دوستانه با ایران داشتهشرق که دولتهایش همواره ار

 اند.جنگ صلیبی و اعالم جهاد بر ضد مسلمانان بوده

زنان از کافه بیرون آمدیم. من و پویان ناهار نخورده ای خوردیم و قدممان چای و قهوهبا دوستان تازه 

م به ناهار. او هم گفت که یک رستوران خیلی خوب در همان بودیم و این بود که عبداهلل را دعوت کردی

ی شیک و ای کوتاه با هتل، به یک رستوران دو طبقهشناسد و ما را راهنمایی کرد و باز در فاصلهحوالی می

های داخل رستوران تقریبا ایرانی بود و وقتی وارد شدیم همه ی مسلمانان هوئی بود. آرایهزیبا رفتیم که ویژه

عبداهلل به گرمی سالم و علیک کردند. یک جوخه پیشخدمت که از دختران محجبه با لبخندهای دلنشین با 

 رساندند. تشکیل شده بود هم در رستوران به مشتریان خوراک می

غذاهایی که سنتی و رسید و با تدبیر پویان از عبداهلل خواستیم که قیمت به نظر میرستورانی گران 

تند را سفارش بدهد. او هم قبول کرد و اولین غذایی که سفارش داد آه از نهاد من در ها هسی هوئیویژه

آورد. چون خیلی گرسنه بودم و چشم به راه کبابی سنتی به سبک هوئی، ولی غذای عجیبی برایمان آوردند 

ی تشکیل اش زردپی بود! غذا هم چیزی بود شبیه بریانی ولی از طرفی مادهی اصلی تشکیل دهندهمادهکه 

دانم اش غضروفی و ظاهرا زردپی گاو بود و از طرف دیگر حجمش به قدر یک دیس بزرگ بود و نمیدهنده

برانگیز بود. اما جیب و تاملاین همه زردپی را از کجا آورده بودند. این غذا بیشتر از آن که خوردنی باشد، ع
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ای که آورده بودند به خندق بال سرازیر کردم. های خمیریاش را با پیراشکیبه قدری گرسنه بودم که مقداری

البته قدری شتابزده در این مورد رفتار کردم چون غذای بعدی را که آوردند، خیلی بهتر بود. این یکی از 

ود که انگار غالفی از جنس چربیِ کباب شده دورش کشیده بودند. هایی کوچک از گوشت تشکیل شده بتکه

مان را سیر کند. با ورود این مهمان تاییتوانست سهباز هم یک دیس بزرگ برایمان آوردند که به تنهایی می

گوارشم دمیده شد. پویان البته تحوالت مینویی چندانی را تجربه  مان روحی تازه در بدن لولهتازه به سفره

 گیر!خورد، خیلی پیها را همچنان میپینکرد و همان 

مان یک فنجان برای هرکدام ی خیلی جالب در این رستوران آن بود که به عنوان نوشیدنییک نکته 

کردند بزرگ دمنوش گیاهی آوردند که به واقع گوارا بود و هر از چندی هم آب جوش تازه به آن اضافه می

و همچنین میوه و عنابی که توی آب انداخته بودند دم بکشد و مزه بیندازد. خالصه  ی گیاهان داخلشتا کیسه

رفت. وقتی کامال سیر آمد و میهای خوبی هم میها و نانشکمی از عزا در آوردیم و در آن بین پیراشکی

اه اول به اش خیلی دشوار بود. در نگشدیم، دیدیم تازه یک خوراک تازه برایمان آوردند که تشخیص ماهیت

ی بزرگ از چیزهایی های خودسازمانده شباهت داشت و از یک تپههای برنولی در سیستمسازی سلولشبیه

شان چیزی شبیه به کلوچه شش ضلعی تشکیل شده بود. وقتی با چوب غذاخوری برشان داشتیم دیدیم هرکدام

لی خودسازمانده و کندووار به خود است، که وقتی کنار هم قرار گرفته با همان منطق سلولهای برنولی شک

ای بود. بسیار شیرین، داغ، و چرب بود و نان ها چیزهای عجیب و به شدت خوشمزهگرفته است. کلوچه
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گرفت. درست هم معلوم نبود که این غذاست ی میانی را در بر میی پرادویهخمیری نازک دورش یک هسته

 یا دسر است. 

 

 

 

 

 

 

 

با این که سیر شده بودیم باز به پیشروی در سرزمین فتح شده ادامه دادیم و با این همه جز بخشی  

ید ها این بود که موقع غذا خوردن باها را نتوانستیم بخوریم. در کل فکر کنم سنت هوئیکوچک از کلوچه

بخشی از خوراک در ظرف باقی بماند، وگرنه این حجم غذا آوردن برای سه نفر منطق دیگری نداشت. 

شود آن است ی حجم غذا هم روی هم رفته دو سنت تنظیمی داریم. یکی که در مناطق فقیرتر دیده میدرباره

ه نبوده است. این جوامع ادبی به میزبان است و معنایش این است که غذا خوشمزکه ماندن غذا در ظرف بی

ای نشود. سنت ادبیآورند که یک وقت بیاغلب غذا را به اندازه یا حتا کمی کمتر از گنجایش شکم مهمان می
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ها هم باشد این است که غذا باید حتما زیاد بیاید تا دیگر که در ترکستان هست و فکر کنم در میان هوئی

آورند چند برابر توان غذایی مهمان به همین خاطر غذایی که می دستی و سخاوت میزبان را نمایش دهد.گشاده

 های پرخوری مثل من و پویان.است، حتا مهمان

 

 

 

 

 

مان کند اما از با قدری اصرار موفق شدم پول غذا را حساب کنم. عبداهلل اولش اصرار داشت مهمان 

برایش گزاف بود و از سوی دیگر خودش اصال چیز زیادی نخورده بود و  -یوآن 2۴۰-طرفی قیمت غذا 

ی که سر میز غذا نامردی بود که بگذاریم چنین کند. خالصه سیر و خوشحال از رستوران بیرون آمدیم در حال

گپ و گفتی مفصل و بسیار آموزنده با عبداهلل داشتیم. او خودش پیرو طریقت نقشبندیه بود و به گرایش خُفّیه 

خوانند و این برایم عجیب بود هایشان ذکر را بلند میتعلق خاطر داشت. اما برایمان تعریف کرد که در مجلس

اش است. همچنین گفت که خواندن ذکر یا در دل خواندن ی خفیه و جلیه همین بلندچون تمایز دو فرقه

های چینی را بیش از پیش به کار واژهکنند و وامشان را دارند فراموش میجوانان هوئی اغلب زبان قومی
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شان گیرند و همدلی زیادی با کسانی مثل عبداهلل ندارند که بر تداوم استفاده از کلمات فارسی در زبانمی

 نند. کپافشاری می

هوئی را هم برایمان گفت که همگی پارسی بود: آسمان،  فهرست چشمگیری از واژگان رایج در زبان

گرایی پارسی داشت و و نیمروز. یک جورهایی حتا گرایشی به سرهخفتن، ، بامداد، شام، چشم، روزه، نماز

گویند ها میافتخارش بود هوئیی است؟ و مایه گویند عصر که عربیها به نماز عصر میگفت چرا ایرانیمی

کنند و این نیت را به پارسی ی مسلمانان چین پیش از نماز نیت میهمچنین گفت که همه«. نماز پسین»

پروردگارا به ما یاری کن و شادمانی و عمر طوالنی به ما اعطا »شود: خوانند که تقریبا این جوری شروع میمی

 «. کن و...

خوانند، بی آن که پارسی کنند و پیش از نماز میجالب آن که گویندگان این جمالت را حفظ می

کنند این جمالت عربی هستند. همچنین گفت که مدارس گفت برخی را دیده که گمان میبدانند و حتا می

د تا حدودی پارسی رونها برقرار است و آنهایی که مکتب میها هنوز در میان هوئیسنتی اسالمی یعنی مکتب

تایش پارسی خوانند سیزده تاست که شش تایش عربی و هفتآموزند. چون کل کتابهایی که در مکتب میمی

گفت کتابهای تفسیر قرآن در هایش گلستان سعدی و قرآن است و جالب آن که میاست و مهمترین

ها را زیر فشار گذاشته و روند خانههایشان هنوز پارسی است. با این همه دولت چین ظاهرا مکتبمکتبخانه
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اش چینی است و با عربی سازی شهرها باعث شده کودکان بیشتر به مدارس دولتی بروند که زبان رسمیمدرن

 شود. خواندن هم مشکلی ندارند ولی پرهیزی عجیب نسبت به زبان پارسی در آن دیده می

مان راه افتادیم که همان نزدیکی بود. عبداهلل هم با ما آمد. در خوردن غذا به سمت مسافرخانهپس از  

زده شد و ما هم تشویقش داند خیلی هیجانمسافرخانه ابراهیم را دیدیم که وقتی فهمید عبداهلل پارسی می

ی اش گرفتیم برای این که به بقیهاز خودش و هتل دلنشینکردیم که این زبان را یاد بگیرد. عکسی یادگاری 

 کنیم:اش را بکنیم، که به این ترتیب چنین مینینگ سفارشمسافران شی

 

 

 

 

 از چپ به راست: شروین، ابراهیم، عبداهلل، شروین، ابراهیم، پویان!

 

پس از خروج از هتل و خداحافظی از ابراهیم به عبداهلل هم بدرود گفتیم و به سمت ایستگاه قطار  

ای قدم زدیم و گپ و گفتی خوب با پویان داشتیم. بعد ی رودخانهراه افتادیم. قدری زود رسیدیم و در کرانه
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ی و از او خواستم جاهای برجستهدر بوستانی نزدیک ایستگاه نشستیم و سفرمان را تا اینجای کار مرور کردیم 

 سفر را از دید خودش برایم بگوید و گفت و یادداشت کردم که در این سفرنامه بیاورم که آوردم!

شوئی ی شهر بعدی به حرکت در آمدیم، که تیانشب بود که قطارمان رسید و سوار شدیم و به سو ۹ساعت 

تر از باقی قطارها مان به نسبت شیک و تختهایش عریضکابین بود، از مراکز مهم دین بودایی در این منطقه.

کردم، بود و به همین خاطر خوابیدن بر رویشان برای من که داشتم کم کم به کشوهای باریک چینی عادت می

 بود. دلچسب
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 26/2/۱۳۹7چهارشنبه  

 

ژو رسیدیم. دومین شهر بزرگ گانسو بعد از الن( 天水市)شوئی ساعت شش صبح بود که به تیان 

شهرتی ( 积麦)شان اش بر کوه مَجیهای بوداییکه سه و نیم میلیون تن جمعیت دارد و به خاطر دیوارنگاره

ژو آن را به النغربی شی-این هم شهری مهم بر سر راه ابریشم بوده و در محور شرقیجهانی پیدا کرده است. 

 کرده است.متصل می

( هم که مرکز دولت باستانی چین بوده در نزدیکی همین شهر 马滩放ماتان )ی باستانی فانگمنطقه

رسد. قرن دوم و سوم پیش از قرار دارد و آثاری را در خود جای داده که قدمتشان به اوایل دوران اشکانی می

ت جدید است و سه هزار سال با تاسیس نخستین دولتشهرها و نویسایی در میالد در تاریخ ایران به نسب

اولین دولت پ.م نمایان شده و  ۱2۰۰-۱6۰۰های خط در کشورمان فاصله دارد. اما در چین که نخستین نشانه

ماتان به نوعی آغازگر و پادشاهی بزرگ در همین اواخر قرن سوم پیش از میالد شکل گرفته، آثار فانگ

اند که روی که در این منطقه کشف شده، جسدی یافته 5ی شوند. در گور شمارهگذار محسوب میبنیاد

 6/5ای کوچک در ابعاد ای کاغذی نهاده شده بود. تقریبا کل این نقشه از بین رفته و تنها قطعهاش نقشهسینه

ای بوده که عوارضی در اصل نقشه متر از آن باقی مانده، اما از همین جا معلوم است که این کاغذسانتی 6/2در 
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ی کاغذی جهان محسوب اند و به این ترتیب این کهنترین نقشهمثل کوهها را رویش با خطهایی نشان داده

 شود. می

  

  

 

 

 شانمعبد بودایی مجی     ماتانفانگ 5ی گور نقشه

 

 ۱۹۴شان پدید آمده و کوه مَجیهای بودایی است که در معبد شوئی نگارهمشهورترین اثر باستانی تیان 

خواست این جا گیرد. پویان میتندیس و بیش از هزار متر مربع دیوارنگاره را در بر می 72۰۰کند و غار دست

های را ببیند چون به زودی قرار بود مسافرانی را به آنجا راهنمایی کند. من اما در امتداد سیاست پرهیز از سایت

شان با او همراه شدم و آنجا جدا گرفتم همراهش نروم. اما تا پای کوه مجی اری شده تصمیمتوریستی تج

 شدیم و او به دیدار بوداهای کوهی رفت و من به دیدار مردم بومی.

ها با جد شان را قدری بازگشتم و کوهنوردی سبکی کردم. چینیمن خیابان کوهستانی منتهی به مجی 

هایی ی شگفتی من بود، در این کوههای پرجنگل و خاکی هم جا به جا پلهشان که مایهو جهد همیشگی
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د را در نهایت رفتی خودرست کرده بودند. طوری که کوهنوردی عادی ممکن نبود و هر چند صد متر که می

نوردی دیدم آن حالی که باید را دیدی. پس از قدری پلههای زمخت روستایی در دل کوه میدر یکی از پله

شان وصل شوئی را به مجیای سر در آوردم که تیاندهد و بنابراین به پایین بازگشتم و از کنار جادهنمی

ای قرار داشت به وسط روستایی با که کنار رودخانهکرد. آن را قدری طی کردم و بعد از یک کوره راه زیمی

اندازهایی بسیار زیبا پیرامونم بود و رفتم که فضایی آرام و محیطی خلوت داشت. هوایی بسیار دلپذیر و چشم

ام در رفت و تا پایان سفر همچنان همچنین بود. هر از چندی که شاید به همین خاطر بود که فنر شعرگویی

ام نشستم و آن را در دفترچه یادداشت کوچک جلد آبیشد جایی میاف و مرتب میشعری در ذهنم شف

کردم، و این روند تا روز آخر مسافرتم تداوم داشت و به ثبت حجم به نسبت چشمگیری شعر یادداشت می

 انجامید.

ن ام به پای کوه همزماشان بازگشتم. به شکلی تماشایی رسیدنپس از ساعتی گردش، به سمت مجی 

ساعت یازده صبح بود که به سمت شهر بازگشتیم و یکسره به ایستگاه قطار رفتیم تا شد با بازگشت پویان. 

بایست شبانه به سمت مقصد بعدی که شیان بود حرکت مان میطبق برنامهی سفرمان بلیت بگیریم. برای ادامه

را جلو بیندازیم و سریعتر برویم و شیان مان کنیم، اما چون آن اطراف را دیده بودیم فکر کردیم زمان حرکت

دادم آنجا را بیشتر ببینم تا را بیشتر بگردیم. به خصوص که زمان ماندن من در شیان کم بود و ترجیح می

 شوئی را.تیان
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تا اینجای کار طی هشت روز گذشته شش شهر را دیده بودیم، یعنی به جز دو روز، هر روز سفرمان 

ی قلندرانه از سفر عادت کرده بودیم. شهری همراه بود. به همین خاطر به این شیوه با نقل مکان از شهری به

فروش ی سفرمان بلیت بگیریم، از روی واکنش بانوی بلیتماندهاما وقتی آمدیم یکباره برای کل روزهای باقی

 اند!ها عادت نکردهها هنوز پس از دو هزار سال به کوچگردی آریاییفهمیدیم که چینی

پویان با حوصله برای آن خانم بلیت فروش توضیح داد که ما پنج بلیت از پنج شهر به پنج شهر دیگر  

خواهیم، و همه هم طی پنج روز آینده! اولش طرف با حیرت ما را نگاه کرد و فکر کرد درست متوجه می

ر آنجا بودیم انگار ی آخری که دنشده و اختاللی زبانی در کار است. بعد کم کم باورش شد ولی تا لحظه

 ایم! کردهمنتظر بود ما بزنیم زیر خنده و بگوییم که شوخی می

ها را در خالصه با قدری احساس غرابت نسبت به خودمان از آنجا بیرون آمدیم در حالی که بلیت

ل چون زود رسیده بودیم قدری در آن حوالی قدم زدیم. حایکراست رفتیم به ایستگاه قطار و  جیب داشتیم.

رسید. در های غربی بسیار پیش از سالها پیش به گوش میو هوای مردم آرام و شاد بود و صدای موسیقی

ی چمدانی چرخدار را در دست داشت و به سمت همان ایستگاه قطار یک خانم متشخص را دیدیم که دسته

ی بسیار بلند داشت رفت و روی چمدانش یک ضبط صوت بزرگ دوبانده گذاشته بود که با صدایایستگاه می

 کرد!موزیک راک اصلی پخش می
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با قطار تندرویی دو ساعته به شهر شیان رسیدیم که زمانی پایتخت چین بود و یکی از مراکز القصه 

شد. من ده سال پیشتر هم به اتفاق پویان و امیرحسین به این شهر سفر کرده مهم مسلمانان هوئی محسوب می

مان به مقصد رسیدیم و هتل ۳:۳۰تغییراتش را طی این مدت وارسی کنم. ساعت بودم و خیلی دوست داشتم 

را به سرعت یافتیم و استراحتی کردیم و مسیرهای باقی سفرمان را یک بار با هم مرور کردیم. من فردا از 

 کردم و برادر عزیزم پویان با همان احساس مسئولیتشدم و باقی مسیر را تنهایی طی میپویان جدا می

همیشگی نگران بود که در سرزمین پهناور چین گم و گور نشوم. چون عادت داشتم چه موقع کوهنوردی و 

چه در سفر از مسیرهای مقرر خارج شوم و در جاهای پرت پرسه بزنم. البته همیشه آخرش یک جوری پیدا 

 کار اجباری منتهی شود!ها به اقامتی ده ساله در اردوگاه شدم، اما در چین ممکن بود این ماجراجوییمی

عصرگاه بود که راه افتادیم و رفتیم که شهر را بگردیم. مقصد اولمان میدان اصلی شهر شیان بود که 

هایی باریک و سنتی دارد، با ی پیش دیده بودیم که کوچهمشرف به مسجد جامع شهر قرار داشت و دفعه

فروختند. مثل انواع نان و خشکبار را می های متنوع سنتیدستفروشانی مسلمان و سپیدپوش که خوراکی

تحولی که طی ده سال در این محله رخ داده بود به واقع از حد وصف خارج بود. مترویی شیک و نوساز تا 

های قدیمی گسترش یافته و به آنجا کشیده بودند و میدانگاه با رستورانهایی سنتی و زیبا پر شده بود. کوچه

آوردند. کل فرش تبدیل شده بودند که گردشگاهی زیبا و سرزنده را پدید میخیابانهایی عریض با کف سنگ

اش در هر دو سو از رستوران و محله به هزارتویی از خیابانهای تو در تو تبدیل شده بود که سراسر حاشیه
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و  شد دید که اشیای تزیینی و سوغاتیهایی هم میفروشندگان خوراک پر شده بود. گهگاه در آن بین مغازه

های معصوم را ای بود که جیرجیرکفروشی معتبر هم دیدیم! یعنی دکهحتا یک جیرجیرکفروشند. سنگ می

شان به خرید بلبل و قناری هایی که وسعفروخت و چینیدر قفسهای پالستیکی کوچکی کرده بود و می

آواز کردند که برایشان اش را در خانه آویزان میخریدند و قفسپایش میهای ششرسید از این نسخهنمی

هاست شان دعوت به جفتگیری با مادهبخواند؛ و احتماال خبر نداشتند که این جیرجیرکها نر هستند و خواندن

 آید. رکیک از آب در میو قاعدتا اگر آوازشان ترجمه شود چیزی نزدیک به فحشهای 

 

 

 

 

 

 

یک صنعت نوظهور دیگر هم که طی همین یک دهه پدید آمده بود و پیشتر آن را ندیده بودیم، 

تراشیدند و صیقل گرفتند و میاش هم اینطوری بود که گردوها را میروایتی مدرن از گردوبازی بود. شکل

فروختند. با و میکردند کردند و با آن چیزهایی مثل عصا یا گردنبند درست میزدند و به هم وصلش میمی
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ها دست ی رستورانسوداگری خوراک بود. تقریبا همهی کامل با غلبهاین حال روی هم رفته در آن بازارها 

نمود. مثال خیلی از جاها کله پاچه داشتند، و از غذاهایشان کامال برایمان آشنا می ها بود و خیلیمسلمان

 کردند فراوان بودند. ا درست میهای ما غذهای گوناگون که به سبک جگرکیکبابی

 

 

 

 

 

 

 

شد. ده سال پیش که تازه مرزهای چین بر روی مهمترین تحول اما به بافت جمعیتی شهر مربوط می

گردشگران گشوده شده بود، شیان را به عنوان یکی از قطبهای این صنعت تعریف کرده بودند و تورهای 

. با این همه یک دهه گنجاندندی ثابت خود میایرانی هم از همان ابتدا پکن و شیان و شانگهای را در برنامه

ریزی ی سفرهای برنامهی گردشگران حاضر در شهر چینی بودند و در چرخهپیش که به شیان آمدیم تقریبا همه

شده توسط دولت گذرشان به اینجا افتاده بود. حاال اما، درختی که ده سال پیش کاشته بودند به بار نشسته بود 
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شان خارجی بودند. در آن کردند بخش چشمگیریگردش می و در میان جمعیت انبوهی که در همین محله

های گوناگون تهران و شهرهای دیگر ایران برای جذب گردشگرهایی زدیم به توانایی محلهخیابانها که قدم می

ی شهرهایمان با صنعت گردشگری فکر کردیم، ی راهبردهای توسعهاز این دست فکر کردیم و بلند بلند درباره

دیده بودیم گریبانگیر  -از جمله در چین–ای که در بسیاری از جاها زدگیاز خود بیگانگی و نقاببی آن که 

 شود. جهان بومی مردمانزیست

آن شب همین بحثها را کردیم و خیابانها را گز کردیم و هر از چندی چیزی خوردیم و مردم را تماشا 

ش شبیه به مسجد تزئین کرده بودند و سوپ رشته و کردیم. به یک رستوران بزرگ رفتیم که داخلش را کمابی

کبابی ناب به تن زدیم. به رستوران جالب توجه دیگری رفتیم که در اصل نوعی میوه فروشی بود و مشتریانش 

دادند بردند و پولش را بر حسب وزن میریختند و به صندوق میهای مورد نظرشان را در سبدهایی میمیوه

داد ای در بشقابی به دستشان میکرد و ساالد میوهکند و خرد میها را پوست میان میوهو بعد کسی آنجا برایش

هایی که انگار در نیتروژن مایع نگهداری توانستند در رستوران بنشینند و بخورند. همچنین خوردن بستنیکه می

 ریختند جالب توجه بود. شد و مایعی بخار کننده دورش میمی
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فروشی هم به این خاطر جالب توجه بود که آهنگ پر سر و صدایی از آن های میوهیکی از مغازه

شان البته جلب رقصیدند! انگیزهشد و یک پسر و یک دختر جوان روی پیشخوان مغازه داشتند میپخش می

 شد این را به رقص کاپیتالیسم در قلب کمونیسم تعبیر کرد!وش میوه به آنها بود، و بر این مبنا میمشتری و فر

 

 

 

 

 

 

 

کردند آشکارا مرفه و پولدار بودند. تمایزی روشن بین شهرهای مردمی که در آن خیابانها گردش می

ی بسیار پولدار حضور داشتند، شد. در آنجاها هم یک طبقهقلمرو مرکزی چین و مناطقی مثل ترکستان دیده می

خورد. فضای شهری به چشم میشدند و نوعی فالکت در اما همگی به قوم هان تعلق داشتند و اغلب دیده نمی
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ی فضاهای تفریحی در مند شده بود و توسعهچین شرقی اما از اصالحات اقتصادی حزب زودتر از همه بهره

البته چندان تفاوتی نکرده  -جدای از گردشگران–ای از آن بود. ترکیب جمعیتی شهر شهری مثل شیان نمونه

هایی با جمعیتهای مغول بودند و آمیختگی-بود. بیشتر مردم به قوم هوئی تعلق داشتند که نوعی نژاد تاتار

های عادی داشتند و به های زیباتر از چینیایرانی باستانی داشتند. قدی بلندتر و پوستی سپیدتر و چهره

شان کمیاب ی زیبا بسیار در میانهیکل بودند. با این همه چهرهر ظریف و خوششان بسیاخصوص دختران

 بود. 

و به ویژه -حاال که بحث به اینجا کشید این را هم بگویم که بر خالف قولهای رایج، به نظرم مردم 

ها در هوئینینگ آنقدرها هم که مشهور بود زیبا نبودند و در واقع مثل باقی اهالی چین بودند. شی -دختران

شان. در این گشت تا چهرهشان باز مینمودند اما آن هم بیشتر به هیکل و انداماین میان از بقیه زیباتر می

هم بود، بسیاری از زنان حجاب کامل در بر داشتند و جالب آن که  نشینبخشهای مرکزی چین که مسلمان

شان بیش از تر بر تن داشتند و آرایش چهرهو برق هایی پرزرقها هم بودند و جامهترینپوشها شیکهمان

 باقی بود. 

یک دهه پیش وقتی به چین آمده بودیم زنان چینی هنوز از آرایش کردن هراسی داشتند و این احتماال 

آراستگی زنان را  -با توازی چشمگیری با تعصبات مذهبی رایج در ایران زمین–میراث دوران مائو بود که 

ای کرد. ده سال پیش تازه برنامهآراستند را تنبیه میکرد و زنانی که خود را میآمیز قلمداد میامری پلید و گناه
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شدند، اما میواژگون شروع شده بود و زنان به پوشیدن لباسهای زیبا و آرایش چهره و موی خود تشویق 

شد ی این تغییر سیاست را میی دولتی نمود چندانی میان مردم پیدا نکرده بود. حاال اما نتیجههنوز این برنامه

مردان  بینیم برابر بود.دید و در بیشتر نقاط بیشتر زنان آرایشی بر چهره داشتند که گاهی با آنچه در ایران می

اندام و ظریف که اغلب کوچک–نینگ عادی داشتند و از اهالی شی هایتر از چینیهوئی هم ظاهری مردانه

ی ای ظاهری بود که در منطقهتر بودند. بیشترشان ریش داشتند و این آرایهباندامتر و اندامدرشت -بودند

 شد. ترکستان به شدت منع می

ها به تدریج تعطیل کردند و توانایی ما در خوردن به تدریج به صفر میل کرد شب دیرگاه بود که باالخره مغازه

 ود.های بسیار در سرمان بمان بازگشتیم، در حالی که فکرهای فراوان و برنامهو ناگزیر به هتل
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 27/2/۱۳۹7پنجشنبه 

 

طبق معمول صبح زود بیدار شدیم و رفتیم که گردشی در شیان بکنیم. شیان که کهنترین پایتخت و  

شود، امروز شهری است به بزرگی تهران با دوازده میلیون نفر ترین شهرهای چین محسوب مییکی از قدیمی

نزدیک ده سال پیش به اینجا آمده بودیم، جمعیت ی پیش که دفعهشی است. آنجمعیت که مرکز استان شی

میلیون نفر رشد کرده بود. جهش  7/۸شهر هشت میلیون نفر بود و این رقم تا همین سه سال پیش فقط تا 

شهری عظیم مثل تهران طی همین سه سال گذشته و با شتابی چشمگیر اش به کالنجمعیتی شیان و تبدیل شدن

ی شهرها ای از اثر مکندهشناسی شهری از این شهر به عنوان نمونهدر جامعه انجام پذیرفته بود. طوری که

 کنند.برای جمعیت یاد می

در دوران باستان مرکز فرهنگ و تمدن چینی در نواحی اطراف شیان قرار داشته و به همین خاطر 

در این منطقه  -هوانگ شی تی–شده است. آرامگاه اولین امپراتور چین ی پایانی راه ابریشم محسوب مینقطه

کنند در چند کیلومتری شیان قرار گرفته و قرار داشته و آن لشکر سفالی مشهور که از آن مقبره پاسداری می

 ی پیش که به این شهر آمده بودیم مفصل از آن بازدید کرده بودیم. دفعه

« صلح باختری»فته ( تشکیل شده و روی هم ر 西安شیان در زبان چینی از دو بخش شی و آن ) 

ی اول پیش از میالد شکل گرفته و این دورانی است که ی قدیمی شهر در اواخر هزارهدهد. هستهمعنی می

https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%AE%89
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ی روبروی هائو در دو کرانه نامند. در این هنگام دو شهر کوچک به نام فِنگ وها آن را ژوی غربی میچینی

 شکل رود فِنگ 

شود. در این دوران هنوز چین دولت پادشاهی نداشت و وِئی سرریز میی گرفت، در آنجا که به رودخانه

هائو نامیده شد ی ابتدایی دولتشهری قرار داشتند. بعدتر این دو شهر با هم درپیوست و فنگها در مرتبهچینی

شد جایگزین گشت. دولت چین یکی از دولتشهرهای قدیمی یانگ نامیده میو با پایتخت دولت چین که شیان

این منطقه بود و همان است که اسم خود را به کشور چین داده و نخستین خیز برای تاسیس پادشاهی و فتح 

سرزمینی بزرگ را در اوایل عصر اشکانی به انجام رساند. با این که شی تی هوانگ در فتح بخشی بزرگی از 

ید و پس از مرگش به سرعت چین شرقی کامیاب شد و لقب اولین امپراتور را پیدا کرد، اما دولتش نپای

رفت و اتحادی ی دولتشهری و پادشاهی اولیه فراتر میفروپاشید. اولین دولت واقعی در چین که از مرتبه

کرد، دولت هان بود که همزمان با حکمرانی مهرداد اول اشکانی در اطراف سیاسی در این قلمرو تولید می

: یعنی صلح 長安آن )داشت، که آن وقتها چانگ همین شهر شکل گرفت و پایتختش در همین جا قرار

 گرفت. ر میهای جنوبی شیان امروزین را در بشد و محلهنامیده می(همیشگی

دادیم. کردم. از این رو چند کار بود که باید انجام میآن روز عصر من شیان را به سوی پکن ترک می 

کردیم. پویان پیشتر هشدارهایی در این مورد هایمان را به یوآن تبدیل میبایست پولمهمتر از همه این که می

خورد. این اطالعات را چشم می ها در بانکهای چینی بهداده بود که نوعی تحریم عجیب و غریب ایرانی

https://en.wiktionary.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%89
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ی دوست عزیزمان رضا پوررضا در اختیارمان گذاشته بود و او یکی از دوستان قدیمی پویان بود که با واسطه

انگیز بود. نخستین بار با مند شده بودم. این رضای ما آدمی به راستی شگفتاش بهرهاو من هم از دوستی

ی کانون خورشید شرکت کرد و آنجا برای نخستین بار همدیگر را دیدیم. های کوهنوردپویان در یکی از برنامه

اش گفت در کار مصالح ساختمانی و سنگبری فعال است. بعدتر پویان گفت که کار اصلیمهندسی بود که می

تجارت است و خودش بعدتر گفت بیشتر به صنعت لبنیات عالقه دارد. خالصه تا مدتها برای من روشن نبود 

او دقیقا چیست. تا این که ازدواج کرد و چون همسرش اهل شهرک اکباتان بود یک جورهایی  که شغل

گویند را با هم دارد ی این کارهایی که میدیدم و کم کم متوجه شدم که همههمسایه شدیم و بیشتر او را می

یران شرقی رفتیم، با های خورشید به سفری پر ماجرا در اپانزده سال پیش که با بر و بچهدهد. انجام می

ها در آن زمان کرد، و این کارخانهاش مهمان محصوالتش میبندیهای ماستسخاوت تمام ما را در کارخانه

در شهرهای زیادی مستقر بود. وقتی بار پیش به چین آمدیم، در شهر سوژو مهمان شخصی بسیار دوست 

آمدیم باز از راهنمایی و ، و حاال هم که به چین میداشتنی و مهربان شدیم به نام عباس، که برادرزن رضا بود

ی لبنیات مفصلی در این کرد و کارخانهپشتیبانی رضا برخوردار بودیم که این بار خودش در چین زندگی می

شد رسید و متاسفانه چون زودتر عازم سفر به پکن بودم نمیسرزمین راه انداخته بود. رضا آن شب به شیان می

زه کنیم. هم او بود که پیشتر هشدار داده بود که بانکهای چین اسم ایران را از کشورهای رسمی که دیداری تا

حتا رضا هم کنند. ها خدماتی ارائه نمیبه همین خاطر در عمل به ایرانیاند و طرف حسابشان خارج کرده
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کردند و کارهای میاش و آنها حسابهایش را برایش نگهداری پولهایش را داده بود دست کارمندان چینی

 دادند.اش را انجام میبانکی

ای که یوآن نداشتند رسید. چون در این حالت مسافران ایرانیاین خبر به نظرم خیلی باورنکردنی می

بایست به داللهای غیرقانونی و بازار سیاه مراجعه کنند و خواستند پولشان را تبدیل کنند میو در چین می

ی خود ترشح کند. با این همه پویان هم تایید بانکی به عمد بازار سیاهی در حاشیهعجیب بود که یک سیستم 

گفت بار پیشین که به چین آمده نتوانسته پولش را تبدیل کند و از کرد که ماجرا به همین شکل است و میمی

حتا قدری از میزان گفت نرخی که دالل بازار سیاه داده بود بد نبوده و بازار سیاه یوآن خریده، و البته می

 برابری رسمی بهتر هم بوده است!

با این زمینه صبح آن روز را گذاشته بودیم برای تبدیل یورو به یوآن. ما همزمان با سقوط ارزش  

تومان سفرمان را آغاز کرده بودیم و احتماال از آخرین مسافرانی بودیم که هزار یورو ارز مسافرتی دولتی را 

لحظه بخش اول پولمان که در ایران به یوآن تبدیل شده بود ته کشیده بود و به خصوص  تا آندریافت کردیم. 

ی سفرم به تبدیل پول نیاز داشتم. پویان چندان نگرانی در این مورد نداشت چون همان شب من برای ادامه

 شد به اسم آنها راحت پول را تبدیل کرد.رسیدند و میمسافرهایش از استرالیا می
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در بانک اولی پسر جوانی که متصدی این کار بود مراحل اداری را انجام داد تا رسید به جایی که  

اش ثبت کند، و آن وقت گیر قضیه نمایان شد. همانطور که پویان و رضا گفته بایست تبدیل را در رایانهمی

 ی بودند، گزینه

مانده بود که چه بکند. بعد از این که با ایران در فهرست کشورهای بانک غایب بود و از این رو جوانک 

مان را ثبت کند، گفت که سیستم کامپیوتر بانک اختاللی پیدا شناسی پنج شش بار تالش کرد تبادل مالیوظیفه

کرده و باید صبر کنیم تا رئیسش بیاید و از او صالح و مشورت کند. ما خداحافظی کردیم و از بانک بیرون 

خوب نبود که بگویم اختالل از رایانه و بانک آنها نیست، بلکه از سیاستمداران فاسد و ام اینقدر آمدیم. چینی

خریدند ای رام طی هشت سال به بهای گزاف میهوش ایران است که جنسهای بنجل چینی را مثل مستعمرهکم

نین واکنشی و به همین خاطر وقتی در دوران پسامحمودی دولت تازه این جریان ابلهانه را قطع کرد، با چ

 روبرو شده بودند و آنقدر هم اقتدار و جربزه نداشتند که بتوانند از شهروندانشان در این موارد دفاع کنند.

با پویان راه افتادیم و رفتیم بانک دیگری را پیدا کردیم. در این یکی یک دختر ظریف و بسیار  

مان را به عهده گرفت. فرمها را برایمان آورد اخالق که انگلیسی هم بلد بود سراغمان آمد و راهنماییخوش

های دیگری . آنجا بود که سویهو دوباره پر کردیم و در صفی به نسبت طوالنی منتظر ماندیم تا نوبت مان برسد

هایی برخورد کرده بودیم ی جهانگرد با چینیی کار در چین را هم دیدیم. تا آن موقع ما فقط از زاویهاز شیوه

ی ها آمادگی چشمگیری داشتند. در آن بانک اما شیوهنواز بودند و برای خدمت به خارجیکه بسیار مهمان
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انگیز و با سرعتی بسیار بسیار کند را دیدیم. همه چیز در فضایی رخوتها شان به خودِ چینیدهیخدمات

کشید، به سادگی نیم ساعت رفت. یعنی کارهایی بانکی که در ایران شاید ده دقیقه بیشتر به درازا نمیپیش می

با ها که پیرمردی به ظاهر روستایی پشت گیشه نشسته بود و گرفت. در یکی از باجهو چهل دقیقه وقت می

شکیبایی نیم ساعتی منتظر بود که خانم مسئول گیشه بیاید و کارش را راه بیندازد. یک ساعتی نشستیم و دیدم 

شود. به خصوص که اصوال معلوم نبود آخرش کارمان را انجام بدهند یا نه. پویان وقتمان دارد خیلی تلف می

ی سوزش بود. که تلف کرده بودیم واقعا مایهشد این وقتی دهند و اگر چنین میکه اطمینان داشت انجام نمی

کشد. دو باری این کار را تکرار کردم خالصه همان دختر خانم را صدا زدم و پرسیدم کارمان چقدر طول می

تا این که متوجه شد ممکن است روابط ایران و چین برای قرن آینده تیره شود، و به فکر چاره افتاد. با درایت 

نوبت گرفته بودند و به علتی از بانک رفته بودند را پیدا کرد و به این شکل نوبت ما  تمام گشت و کسانی که

را چند نفری جلو انداخت. طوری که فقط یک نفر جلویمان باقی ماند. بعد هم با او صحبت کرد و اجازه 

قبول کرد. گرفت که اول کار ما انجام شود و طرف هم که خانم چینی میانسال و مهربانی بود با خوشرویی 

در نتیجه پشت گیشه قرار گرفتیم با پانصد یورو در دست. پشت گیشه دختر خانم دیگری نشسته بود که 

اش به کل غیرفعال توانست به سادگی در ارتش سرخ کمیسر سیاسی کمونیستی بشود. چون عضالت چهرهمی

ک ماشین شروع کرد به کار. اما کمابیش به روبوتی شباهت داشت. پول و فرمهای ما را گرفت و مثل یبود و 

شناسی بود. چون بیشتر از خودمان گیر داد که حتما آهنی خیلی وظیفهنمود، آدموار میآهنیبا این که آدم
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اش خیره شد و حرکاتی غیرعادی انجام داد فهمیدیم گاومان زاییده و به کارمان انجام شود. وقتی به رایانه

ن کشورهای مشروع جهان پی برده است. اما بر خالف تصورمان این موضوع غیاب کشور باستانی ایران در میا

اش اینجوری باعث نشد از انجام کارمان دست بردارد. شروع کرد کارهای مختلفی انجام دادن که چون قیافه

شد فهمید هرکدام از این کارها چقدر داد، نمیبود و شادی و غم و ترس و خشم و این چیزها را نشان نمی

ها را به ما داد و من شک دارم آمیز بوده است. خالصه با چند نفری هم صحبت کرد و آخرش یوآنفقیتمو

 که شاید به اسم یک چینی کار را راه انداخته باشد.

ما در حالی که شاد و شنگول و سپاسگزار بودیم از بانک بیرون آمدیم و بعد یک دفعه متوجه شدیم  

ترین حقوق ایم و به خاطر به رسمیت شمرده شدنِ ابتداییترین کارهای بانکی را انجام دادهکه یکی از بدیهی

ایم. با الهام از اوضاع مشابه ایران یاد آن وزیر مکاری اینقدر خوشحال شده -یعنی حقِ داشتن پول!–مان انسانی

 افتادیم که در کشور حاکمی مستبدی ...زیدن را ممنوع کرده بود!

مان برآورده شد. تا عصر وقت داشتیم و تصمیم گرفتیم حدود ساعت یازده بود که حقوق انسانی 

ی شیان را ببینیم. برای همین از مرکزهای توریستی فاصله گرفتیم و دنبال بازارهای محلی و پشت صحنه

ی های داخل شهر گشتیم. شاهرگی را پیدا کردیم و همان را دنبال کردیم. از کوچههای محلهکوچه پس کوچه

گذر کردیم که دو طرفش دستفروشها چیزهای  -شدگمانم دو کیلومتری می–بسیار باریک  و بسیار درازی 

فروختند. از بارانی و پالتو گرفته تا بذر نیلوفر، و از مرغ و خروس بسیار متنوعی روی زمین چیده بودند و می
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ایم، نفری یک پیراهن چینی قرمز زنده گرفته تا سنگ! ما هم برای این که نشان بدهیم پولهایمان را تبدیل کرده

مان بگیریم و با آن جیغ خریدیم، با این نیت که وقتی برگشتیم تهران یک مهمانی برای همسفرهای قدیمی

 میدان شیان بود، در آن حاضر شویم. های چالهلباسها که یونیفرم بچه

 

 

 

 

 

 

 

شان که خوراک در یکیدر راه طبق معمول یکی دو رستوران پیدا کردیم و یکی دو ناهار خوردیم و  

ی سفر دادیم و بازخوردهایی که سودمند بسیار گوارایی هم داشت، ساعتی نشستیم و به همدیگر انگاره

بعد از ظهر بود که باالخره از قعر شیان بیرون آمدیم و دانستیم را در مقام همسفر به هم منتقل کردیم. می

نجا آمده بودم و همه چیز به همان شکل بود، با این رفتیم به مسجد جامع شهر. پیشتر هم یک دهه پیش ای

تر شده بود و جمعیت مومنان کمتر. ساعتی آنجا نشستیم و خستگی در کردیم و گپ تفاوت که فضا توریستی
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ی عزیزم پویان را مان بازگشتیم و من دوشی گرفتم و وسایلم را جمع کردم و برادرخواندهزدیم. بعد به هتل

 ه به سمت ایستگاه قطار راه افتادم.بدرود گفتم و پیاد

 

 

 

 

ام را برای این سفر یک ساعتی زودتر از موعد راه افتاده بودم که در مسیر هم گردشی بکنم. کوله 

به این شکل یکی دو ساعتی در خیابانهای اصلی کرد. سبک بسته بودم و برای همین مزاحمتی برایم ایجاد نمی

ی شهر و شهر گشتم و یک بوستان زیبا و بزرگ را هم دیدم و بعد به ایستگاه قطار شیان رفتم که در میانه

کنار حصار قدیمی پایتخت قرار داشت. آنجا سوار شدم و به سوی پکن حرکت کردم. راهی دراز در پیش 

اندازهای سرزمین پهناور چین را ای در راهروی قطار نشستم و چشملیداشتم و بیشتر وقتم را روی صند

 رسید را یادداشت کردم.ی طرح کتاب جدیدم به ذهنم میتماشا کردم و نکاتی که درباره
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 2۸/2/۱۳۹7جمعه 

 

ام به دستم داده وقتی در پکن از قطار پیاده شدم به الگوریتمی مراجعه کردم که پویان برای یافتن هتل 

بود. در همان ایستگاه مسیر متروی مورد نظرم را پیدا کردم و در قطار شهری نشستم و در ایستگاهی که 

باال طی کردم و نتوانستم هتل را مِن قرار داشت پیاده شدم. خیابان را یک بار به سمت ژیکنارش خیابان شی

شان وارد کردند و با نشان دادن مکان پیدا کنم. از یکی دو رهگذر کمک خواستم و آنها نشانی را بر گوشی

ی باریکی که ابتدایش زنجیر ام کردند. هتل جایی به واقع پرت پنهان شده بود. کوچهای راهنماییهتل بر نقشه

شد که کازینوی مفصلی در آن وصی شبیه بود، به حیاطی وسیع منتهی میو دروازه هم داشت و به ملک خص

شدی به رفتی و واردش میهایش باال میی این قمارخانه دری کوچک بود که اگر از پلهساخته بودند. گوشه

ی بین رسیدی. در واقع کل این مسافرخانه را با قطعات پیش ساخته در فاصلهی مورد نظر میمسافرخانه

اش ساخته بودند، که انگار نوعی مرکز اداری ارتش بود. چون آن هم با مان کازینو و ساختمان کاریساخت

 داد. شد و نگهبانی مسلح مقابلش کشیک میای از جهان خارج جدا میای و زنجیری و دروازهکوچه

 د و تاجهای سرش را تراشیده بوصاحب مسافرخانه پسر جوانی بود با بدن چاق و گنده که کناره 

اش را هم با چیزی مثل واکس یا قیر سیاه کرده بود. خروسی در آن میان باقی گذاشته بود و وسط پیشانی

رسید همین االن از ای نامعمول داشت. بسیار هم شل و وارفته بود و همیشه به نظر مییعنی به کلی قیافه
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اش نگاهی انداخت و تایید رش بود به رایانهخواب بیدار شده باشد. نام و نشانم را گفتم و دختری که دستیا

ام را آنجا دهد و در نتیجه کولهکرد که برای من اتاقی گرفته شده است. گفت از ظهر اتاق را تحویل می

 گذاشتم و رفتم که شهر را قدری بگردم.

رای دست ها بود. به همین خاطر تصمیم گرفتم بام طی اقامت در پکن بازدید از موزهمهمترین برنامه 

خواستم ببینم ای که میاش آن شد که هر سه موزهها را جستجو کنم. نتیجهگرمی مسیرهای دستیابی به موزه

 را در همان صبح تا بعد از ظهر بازدید کنم!

من قرار داشت و بار پیشین که به چین سفر آنی ملی چین رفتم که در میدان تیاناول به سراغ موزه

اش در واقع بیش از ده سال به درازا کشیده بارگردانی تعطیلش کرده بودند. انبارگردانیکرده بودیم، برای ان

اش هم مثل بود و حاال با خدمات و چینشی نو به روی گردشگران باز شده بود. از همه مهمتر آن که بلیت

. چون در عمل به های سفرم را بسیار کاهش دادهای چینی رایگان بود و این عاملی بود که هزینهباقی موزه

 شدم!شان پول بلیت بدهم بیچاره میدیدم و اگر قرار بود برای همهطور متوسط روزی یکی دو موزه می

من رفتم و وارد موزه شدم. بر خالف آنراه را خیلی سریع و راحت پیدا کردم. با مترو به میدان تیان 

نیازی نبود پیشاپیش برای بازدید ثبت نام کنیم. آنچه که در اخبار خوانده بودم صفی طوالنی در کار نبود و 

شد. ی زیرزمین شروع کردم که به آثار پیشاتاریخی و باستانی چین مربوط میرفتم و دیدار از موزه را از طبقه

کنند و ها همچون دودمانهایی تاریخی و متمرکز از آن یاد میگرفت که چینیهایی را در بر میاین آثار دوره
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اند. در حالی که چنین نیست و منظورشان از کنند در آن هنگام دولتی متمرکز و فراگیر داشتهوانمود می

ی ی بهار و پاییز و دورهمثل دوره–اش هایی مثل شانگ و شیا اعصار اساطیری است و دورانهای بعدیدوره

ترین نهادهای گردند و دورانی هستند که چین ابتداییدر اصل به نظم دولتشهری باز می -ایالتهای جنگاور

شود و این دورانی پ.م آغاز می ۱6۰۰سیاسی یعنی دولتشهرها را پدید آورده است. تاریخ چین از حدود 

بینیم. با این همه آثار تمدن رین آثار از دولتشهرها را در این کشور میتهای خط و قدیمیاست که اولین نشانه

ی ترکستان قرار ی دوم پیش از میالد بسیار اندک هستند و گرانیگاهش در غرب و منطقهمادی چین در هزاره

ی به اند و سرریزی از تمدن ایرانهای سکا و تخاری در آن دست باال را داشتهدارد که در آن دوره آریایی

ی اول پ.م دولتشهرهای درست و حسابی در چین فراسوی پامیر و هندوکوش بوده است. از اوایل هزاره

شود و در قرن سوم پیش از میالد یعنی همزمان با تاسیس دولت شان شروع میداریم و عصر تاریخی مدون

ی ای رسمی چینی البته همههانجامد که دولت هان است. تاریخاشکانی به ظهور اولین دولت بزرگ چینی می

کنند روایت کرده است. طوری که عوام فکر می -و اغلب آمیخته با تحریف و اغراق–اینها را بسیار مغشوش 

در حالی اند. کردهشانگ و شیا نام دودمانهایی مشخص بوده و دولتهایی مثل ژو بر سراسر چین حکومت می

شود و اولین دودمانش هم از چهل هزار سال پیش شروع میکه این شبیه این است که بگوییم تاریخ ایران 

 اند. اند، بعد هم گمان کنیم که جمشید و فریدون و کیومرث شاهانی تاریخی بودهپیشدادیان بوده
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ی شانگهای ی ملی پکن بسیار دیدنی بود. بار پیش که به چین سفر کرده بودم موزهبخش باستان موزه 

را دیده بودم که بسیار غنی بود و اشیای چشمگیری داشت، اما توضیحاتی که پای اشیاء گذاشته بودند گاهی 

ده بودند، در حالی که در پ.م ز ۳6۰۰زد و مثال تاریخ برخی از ظرفهای مفرغی را به چرند محض پهلو می

این تاریخ چین هیچ نوع فلزی نداشته و مفرغ تازه دو هزار سال بعد در دوران شانگ در چین کاربرد پیدا 

شد و تا جایی که من ی پکن پس از این انبارگردانی تاریخی خطاهایی از این دست دیده نمیکند. در موزهمی

سازی مزمن همچنان باقی بود ت ثبت کرده بودند. هرچند آن چینیها و مکانها را با دقت و درسدیدیم تاریخ

و بسیاری از آثار که در ترکستان و قلمروهای ایرانی کشف شده بود را بدون اشاره به این که فرهنگ 

شان آریایی و سکا و غیرچینی بوده، چینی فرض کرده بودند و آنها را به ریش همان دودمانهای تخیلی سازنده

ای را آورده بودند که در چین همزمان با بودند. در بسیاری از موارد هم اسم دودمانهای غیرتخیلی چینی بسته

این آثار وجود داشته، اما محدود به جغرافیایی متفاوت بوده و ربطی به آن آثار نداشته است. این مثل آن است 

ایالمی بدانیم یا بگوییم شهر پیش از میالد کشف شده را  2۰۰۰که هرچه در سراسر ایران زمین در سال 

های چین به روی خارجیان و ی فرهنگ سومری است. حدسم آن است که باز شدن دروازهسوخته نمونه

ها دقت بیشتری تراشیافزایش رفت و آمد بازدید کنندگان غیرچینی باعث شده در پراندن تاریخها و پیشینه

ینی بوده دست نخورده باقی مانده است. این سیاست هم سازی برای تمدن چشان که تاریخبکنند، اما سیاست
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ها پردازیبه نظرم واقعا ابلهانه آمد. چون چین به خودیِ خود تمدنی بزرگ و درخشان است و نیاز به این دروغ

 اش ببندند.ندارد تا دستاوردهای فرهنگهای بیرون از خودش را هم به ناف

ی مشهوری بود ی تاریخ طبیعی پکن. این موزهه سمت موزهی ملی راه افتادم بپس از دیدار از موزه 

های مهم یافته شده در بیابان گوبی و مغولستان را به آنجا منتقل کرده بودند. باز با مترو که بسیاری از فسیل

ی موزه تا ایستگاه به نسبت زیاد بود و چون آفتاب داغی رفتم و در ایستگاه مناسب پیاده شدم. اما فاصله

کردم اش از آنچه که فکر میی مرتب و بزرگی بود، اما اندوختهموزهابید قدری تبخیر شدم تا پیدایش کنم. تمی

شود یکباره آن را دید و اش بیایم، اما دیدم میام گذاشته بودم که دو روز برای دیدنکمتر بود. در برنامه

ها ها همان جا ماندم و سنگوارهوقت کاری موزه مسیرش هم ناهموار و دور بود. بنابراین تا بعد از ظهر و پایان

ی ی این موزه که برایم جالب بود ابزارهای کمک آموزشی و شیوههایش را دیدم. یک جنبهو نمونه

های تر بود و هم خودش جای نوآوریهای ایران بسیار پیشرفتهشان با مخاطب بود، که هم از موزهگیریارتباط

 فراوان داشت.

ام مان بازگشتم. ساعتها از ظهر گذشته بود و میزبان مهیببعد از دیدار از موزه به سوی مسافرخانه 

کلید اتاقی را داد و خودم رفتم و پیدایش کردم. اتاقی بود بسیار کوچک با چهار تخت چپیده کنار هم. 

گردی برایم م که موزهام آن جا گذاشتم و چیزکی خوردم. این را هم بگویهیچکس هم داخلش نبود. کوله

 وقتی باقی نگذاشته بود که ناهار بخورم. برای همین بسیار بسیار گرسنه بودم. در راه برگشت به مسافرخانه
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اش در مترو بودم و در خیابانهای برهوت اطراف موزه رستوران خوبی پیدا نکردم. امیدوار بودم هم که همه

ناسبی پیدا کنم، اما با کمال حیرت متوجه شدم این خیابان تنها من بتوانم رستوران مژیدر مسیر خیابان شی

خیابان اصلی و بزرگ کشور پهناور چین است که در کنارش هیچ رستورانی وجود ندارد. فقط یک رستوران 

ای بود که بسیار تاریک و خلوت بود و به دلم ننشست که آنجا غذا بخورم. این بود که در قراضه در گوشه

خیابانهای اطراف مسافرخانه پرسه زدم و برای جلوگیری از تلف شدن از گرسنگی دو فروشگاه  راه قدری در

فروخت و در ی عجیب و غریبی بود که همه چیز میشان مغازههایی گرفتم. یکیپیدا کردم و از آنجا خوراکی

ریخت ته بود، در کیسه میدار بود غذاهایی را که پیشاپیش پخاش خانمی چاق و مسن که شبیه زنان خانهآستانه

از خرید در آنجا منصرف فروخت. چون بیشتر غذاهایش جلبک و قارچ و گیاهان ناشناخته بود و به ملت می

هایی خریدم و فروخت. دامپلینگبندی شده میی بستهسوپرمارکتی بود که غذاهای آمادهشدم. بغل دستیش 

داغش کردم و به همراه مقداری ساالد و ماست و هله  ها در اجاق ماکروویوی که داشتندبا کمک فروشنده

 ام محو کردم!به اتاقم بردم و همه را در یک حرکت در افق معدهی دیگر هوله

 

ی پیشارویم ها بسته بود و بهترین برنامهموزهوقتی از خوردن فارغ شدم ساعت پنج عصر شده بود.  

این بود که گردشی در شهر بکنم و پکن را پس از نُه سال دوری دوباره وارسی کنم. باز برای ترابری دست 

لی که آناش بازار بزرگی بود به اسم یونگبه دامان مترو شدم و چند جای شهر پیاده شدم و گشتی زدم. یکی
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مگیری لباس را با قیمتی اندک خریداری کرده بودم. آنجا را با کمی پرس و جو پیدا در بار پیش مقدار چش

های سنتی به فروشگاهی بزرگ و شیک تبدیل شده و قیمتی بزرگ و نیمهکردم و از دیدن این که آن بازارچه

های قدیمی زهکاالها هم جهشی کیهانی کرده، یکه خوردم. مشتریان همچنان خارجی بودند و بسیاری از آن مغا

ها در آنجا کامال افت کرده بود و هم در تناسخی پر زرق و برق به جای خود باقی بودند، اما شمار ایرانی

 شد.مان مربوط میاش هم معلوم بود و به افول ارزش پول ملیتقریبا برابر صفر بود و دلیل

که از –شام را هم در رستورانی همان حوالی خوردم و شامگاه به خانه بازگشتم درحالی که پاهایم  

اتاقی پیدا دردناک شده بود. دوشی گرفتم و به اتاقم رفتم. دیدم در این فاصله دو هم -قبل هم تاول زده بود

اش به یل گرفت و از شیفتگیاش مردی کانادایی بود که وقتی فهمید ایرانی هستم خیلی تحوام. یکیکرده

فرهنگ کهن ایرانی تعریف کرد. دیگری جوان چینی عینکی و کمرویی بود که در تخت پایینی من مستقر شده 

کرد بود )من طبق معمول این موارد تخت باالیی را برداشته بودم( و به همین خاطر تماس چشمی برقرار نمی

 و به کل ساکت بود. 

 2۹/2/۱۳۹7شنبه 

 

ی بیرون زدم. موزه و برای گردش در پکن از مسافرخانه بامدادان ساعت شش از خواب بیدار شدم 

کرد و به این ترتیب چهار پنج ساعتی برای و نیم باز می نُهملی که اولین بازدید رسمی صبحم بود ساعت 
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شد. طی این سفر چنان میگردش فرصت داشتم. تنها ایرادی که در کار بود، به دردناک شدن پاهایم مربوط 

که با خودم قرار گذاشته بودم هر روز بین بیست تا سی کیلومتر راه رفته بودم. کفشم در ابتدای کار راحت 

نبود و باعث شده بود کف پایم و بین انگشتانم تاول بزند، اما پوستم با سرسختی شایان تحسینی مقاومت 

دادم تاولها به تدریج کوبیده شده ام ادامه میهای روزانهییکرده و زخم نشده بود. چون همچنان به راهپیما

ای درشان رخ داده بود. یکی از کارهایی که آن روز صبح کردم آن بود که باندی خریدم مردگیبودند و خون

و پاهایم را در باند پیچیدم و یک روزی همینطوری بود تا آن که پوست کف پا ترمیم شد و بعد از آن دیگر 

نبود و پاهایم با این شرایط سازگار شد. در حدی که فکر کنم اگر سفرم یکی دو ماه دیگر ادامه پیدا مشکلی 

 آوردم!کرد، سُم در میمی

دان رفتم و در آنجا گردشی کردم. تازه ساعت شش صبح ی شیآن روز صبح اول با مترو به محله 

ای بردند. بنابراین تنها با الشهبود و هوا روشن شده بود و خلق انقالبی چین همگی در خواب ناز به سر می

لی بعد به خیابان فوجیانگشد. چرخی در آنجا زدم و از شهر روبرو بودم که زندگی و حرکتی در آن دیده نمی

هایی مان بود. بار پیشین که اینجا بودم خیابانی باریک و بسیار شلوغ بود با دکهام پاتوقرفتم که طی سفر پیشین

شمار که هر از چندی فروختند، و فروشگاههایی بزرگ و کمهای عجیب و غریب میدر دو سو که خوراکی

خواند. این بار که پس از یک دهه به آنجا ا را به سوی خود میهکشید و توریستدر آن میان سر بر می

های فراوان و شیک بازگشتم، خیابانی پهن و سنگفرش شده و تر و تمیز دیدم با ساختمانهای بلند و فروشگاه
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ای در همان جا کرد. خیابان را گشتم و باند برای پاهایم را از داروخانهی خیابان را پر میکه سراسر کناره

خواهم. وقتی ای بود گیر داده بود که بداند باندها را برای چه میخریدم. دکتر داروساز که مرد مسن فرهیخته

ی من و مهارت او در پاهایم را به او نشان دادم قدری وحشت کرد و تا جایی که از زبان چینی آب نکشیده

نش را تخلیه کرد. برایم دشوار بود توضیح گفت باید تاولها را شکافت و مایع دروآمد، میزبان اشاره بر می

ام و سیستم گردش خون خودش مایع را تخلیه خواهد کرد. این بود که هایی شبیه به این داشتهدهم که تجربه

 با همان هیجانی که داشت حرفهایش را تایید کردم و باندها را برداشتم و آمدم بیرون!

هایشان خارج شدند. شت صبح شد و مردم از خانهگردش من ادامه یافت تا این که دیگر ساعت ه 

لی جایی را پیدا کردم که خیلی شلوغ بود و مشخص بود رستورانها هم کم کم باز کردند و در همان فوجیانگ

خورند. من هم رفتم و چند دامپلینگ بسیار خوشمزه با یک روند آنجا صبحانه میهای اصیل و نژاده میچینی

ها ها را خوردم. این را هم بگویم که آشپزی چینیم و سوپ را تماشا کردم و پیراشکیسوپ ارزن افتضاح گرفت

اش همین اصرارشان برای آن ی احترام و ارادت قلبی من است، اما چند نکته را در آن درک نکردم. یکیمایه

مزه و رقیب بی خوردند، یک کاسه سوپ بسیارای که صبحها میهای بسیار خوشمزهبود که همراه با پیراشکی

ای نمک که در آن را هم بخورند. این سوپ از نظر مزه دقیقا مشابه است با آب مقطر. یعنی دریغ از حتا ذره

شود به آن گفت سوپ. این سوپ در بریزند. از آن عجیبتر محتوایش است. چون با توجه به آن اصوال نمی

های پیاپی چین که است از دوران مائو و قحطیواقع آب داغ است با کمی ارزن پخته و فکر کنم یادگاری 
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انگیز از سوپ ارزنی که آن بامداد شد مردم به خوردن چیزهای عجیب و غریبی روی بیاورند. شگفتباعث می

پز مرغ آبی آبی که در آن تخمماندهروبروی من بود، عادت اهالی گانسو بود که آب تخم مرغ )یعنی پس

خوردند! پویان در کمال های صبحانه مییختند و به عنوان سوپ همراه پیراشکیرکردند( را در کاسه میمی

ها را گرفت و تا ته خورد، بی توجه به این که آب کدر تقریبا آبی درون رشادت صبحگاهی یکی از کاسه

درزگیری سیمان با دوغابی که برای  -گفت از نظر مزه هم!و این طور که می–اش هم از نظر ظاهر کاسه

 کاربرد داشت، شباهت داشت.

من راه افتادم و نیم ساعت بعد همزمان با گشوده شدن آنحدود ساعت ده بود که به سمت میدان تیان 

شد و ی اول رفتم و بخشی را تماشا کردم که به تاریخ معاصر مربوط میدرهای موزه واردش شدم. به طبقه

زمامداران کمونیست چینی در آن به نمایش درآمده بود. ی هدایای رهبران کشورهای مختلف به مائو و بقیه

کرده، برایم جالب بود بدانم در دوران مائو که خفقان و کشتار در این کشور اوجی باورنکردنی را تجربه می

اند. این هدایا البته تنها به دوران به صد مائو پیشکش کرده چه کشورهایی از قلمرو ایران زمین چه هدایایی

در میان این هدایا که بیشترش به خود مائو گرفت. شد و زمانهای پس از آن را هم در بر میوط نمیمائو مرب

ی هدایای کشورهای تراشیده شده از پیکر ایران مدارانهو ایران انگارانههای باستانپیشکش شده بود، مایه

تیمور لنگ هدیه کرده بودند،  ربزرگشبیک در کنار پدای از الغبزرگ به ویژه برایم جالب بود. ازبکها نقاشی

های ارمنستان و آذربایجان شوروی جامهایی هخامنشی را بازسازی کرده و پیشکش داده بودند، و جمهوری
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بشقابهای اهدا شده از سوی سوریه و ترکیه و شمشیر پیشکش یمن و فلسطین برای کسانی که به دیدن آثار 

شناخت، بسیار آشنا بود. جالب بود که حتا دولت هند هم میانه را میتاریخی خو کرده بود و هنر ایرانی قرون 

ی ایران هم جالب بود که یک گلدان قلمزنی شده به سبک اصفهان به چین هدیه داده بود. در این میان هدیه

اش آن را به خلق کمونیست ای در زمان ریاست جمهوریی زیبا بود که آقای خامنهیک آوند مسی قلمزنی شده

 ین هدیه کرده بود.چ

های چینی مربوط انگیخت، به چینییک نمایشگاه دیگر که دیدنی بود اما شوق کمتری در من بر می 

پسندم. های اصل و قدیمی را بسیار میهای عتیقه هستم و به خصوص نمونهشد. من از دوستداران چینیمی

های دیگر پیشتر موزه زد و بهترش را دری ملی پکن دیدم چندان چنگی به دل نمیاما راستش آنچه در موزه

کاری هایی بسیار مشهور از هنر مفرغدیده بودم. تاالر مربوط به مفرغهای باستانی ولی تماشایی بود و نمونه

گرفت و چندین چینی را از عصر شانگ )قرن پانزدهم پیش از میالد( تا دوران مینگ )قرون میانه( در بر می

گرفت. تاالری اش خوانده بودم را در بر میا دیده و دربارهاش راثر که شهرت جهانی داشت و پیشتر عکس

ی دون هوانگ های چینی اختصاص داشت که چیزی بود در حد همان که در موزهدیگر به سیر تحول سکه

شد که در شهرهای چند روز پیش دیده بودم. یک بخش بسیار مهم از این موزه به تندیسهای بودایی مربوط می

ی قلمرو فته و به موزه انتقال پیدا کرده بود. بیشتر تندیسها از سفال و با سبکهای هنری ویژهسر راه ابریشم یا

ای از هنر چینی ها و پوستهبندی هنر ایران شرقی با آرایهترکستان ساخته شده بود که ترکیبی بود از استخوان
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شده بود و بودا و بودیساتواهای مهم  ها بسیار بزرگ بود و در ابعاد طبیعی ساختهدوران تانگ. برخی از نمونه

 داد.را نمایش می

ی دوم رفتم. نیمی از ساختمان به طبقه ی اول موزه که چند ساعتی به درازا کشید،پس از تماشای طبقه 

در آن طبقه تعطیل بود و از فضایش استفاده نکرده بودند، اما نیمی دیگر به نمایشگاه جالب توجهی اختصاص 

ای طنزآمیز بود که برگزار شده بود. این نکتهبه مناسبت مارکس دویستمین سال تولد مارکس  یافته بود که

شد که اغلبشان آثار مارکس را هایی میبخشی از وقت من در ایران صرف بحث و کلنجار با مارکسیست

کردم. با میشان در لشکریان دشمنان مارکسیسم دیو مهیبی جلوه درست نخوانده بودند، و احتماال در چشم

این همه حقیقت آن بود که بخشهای ارزشمند و خالقانه از آرای او را همیشه دوست داشتم، و این تعارضی 

کردم. اش هم هیچ کوتاهی نمیبار نظریهنداشت با این که در نقد بخشهای نادرست و اشاره به پیامدهای فاجعه

تگان مارکس، تا جایی که فهمیدم فقط خودم بودم حاال حساب کنید که از میان آن همه دلباختگان و دلسوخ

ی بزرگ مارکس را دیدم و حاال در پکن، که دو سرزمین ی ارمیتاژ روسیه موزهکه چند ماه پیش در موزه

 خورده بودند. مدرن ی این پیامبر پهناوری بودند که بیشترین ضربه را از نتایج اندیشه

تر از آب در آمد. چون به کردم غنیی پکن از آنچه که نخست گمان مینمایشگاه مارکس در موزه 

ی عالی مارکس به قلم اشتیرنر را خوانده و آن را با متن قدیمی آیزایا برلین در این مورد تازگی زندگینامه

یی که به نمایش گذاشته ها و اشیانوشتهمقایسه کرده بودم، حضور ذهن داشتم و عکسهای تاریخی و دست
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بودند برایم کامال معنادار و بسیار جذاب بود. در این بین این نکته توجهم را جلب کرد که سراسر دیوارها را 

پوشانده بودند های قرن نوزدهمی بلوهای عظیمی از مارکس و انگلس و کمونیستبا تا -ی ارمیتاژمثل موزه–

 ها چشمهای بادامی داشتند!ها و انگلیسییی این آلمانو جالب بود که در چین همه

ای ی کاپیتال بود که یکی از منابع اصلینوشتهی دستهای این موزه دفترچهیکی از بزرگترین گنجینه 

اش اشاره نویسانبود که جلد دوم سرمایه بعدتر از رویش تدوین شده بود. خط مارکس همانطور که زندگینامه

ی سیار جالب توجه بود که بخش عمدهکرده بودند بسیار خرچنگ قورباغه و تقریبا ناخوانا بود، و این برایم ب

به زبان  -اش بودهایی به دوستان آلمانیشان نامهو بسیاری–نوشتارهایی که در آنجا به نمایش گذاشته بودند 

 ار اندک بود.انگلیسی نوشته شده بود و در کل متن آلمانی در میانشان بسی

ی همکف یک نمایشگاه از ی دوم آمدم از موزه بیرون بروم که دیدم در طبقهپس از دیدار از طبقه 

اند، چون های مدرن برپاست که معلوم است آثارش به سفارش حزب کمونیست چین ساخته شدهمجسمه

ساخت و زیبا بود  شان خوشبرخیداد. ی کارگر و مائو را زیاد نمایش میمضمونهایی حزبی مثل خلق و طبقه

سازی فرمایشی و حزبی چین را هم ببینم و برخی دیگر زمخت و ناشیانه. در طی سفر کنجکاو بودم مجسمه

ی ملی پکن به نمایش در آمده بود قاعدتا گل سرسبد این سبک هنری محسوب ها که در موزهو این نمونه

هنری مورد نظر حزب نوعی مدرنیسم قالبی است که بین  شد. در کل برایم جالب بود که به ظاهر سبکمی

 کند.رئالیسم سوسیالیستی و هنر انتزاعی نوسان می
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潘家پانجیایوآن )ه به بازار بزرگ سنگ پکن رفتم که بعد از ظهر بود که از موزه بیرون آمدم. یکسر 

园旧货市场) یکی از عالیق من گردآوری شدچائویانگ محسوب میای به نام محله نام داشت و قلب .

ای به آن افزوده ای از سنگهای مختلف دارم که با هر سفر چند قطعهی به نسبت غنیسنگ است و مجموعه

شود. بار پیش که به چین سفر کرده بودم این بازار پانجیایوآن را کشف کردم که در آن زمان هنوز برای می

دار در فروش و غرفهفروشان دستفروشان و سنگود که عتیقهگردشگران شناخته شده نبود و بازاری محلی ب

شدند. بار پیش که به چین آمده بودم قیمتها پایین بود و ارزش تومان مثل حاال به سقوط آن دور هم جمع می

ام شد سنگ خرید و هنگام بازگشت از چین سی کیلو سنگ در کولهآزاد دچار نشده بود. به همین خاطر می

م. این بار با قیمت کردن سنگ در مسیر سفرم خبر داشتم که قیمتها به پول ما گران و گاه هنگفت چپانده بود

دوست العیش العیش نصفی وصفشده و امید چندانی به خریدن سنگ نباید داشت. با این همه بنا به قاعده

ودش به تنهایی مثل یک اش طی این ده سال برایم جالب بود و هم خداشتم آنجا را ببینم. چون هم دگردیسی

 ی عظیم سنگ ارزش دیدن داشت.موزه

ی چائویانگ قدری عوض شده بود و ایستگاه مترو هم که نُه سال پیش یکی دو خیابانهای محله 

کیلومتری با بازار سنگ فاصله داشت، حاال به چهارراهی خیلی نزدیک به آن منتقل شده بود. با کمی پرس و 

پیدا کردم. چنان که  ای راجو در جهت درست قرار گرفتم و خیابانها را به جا آوردم و پانجیایوآن افسانه

ی کوچک با شیرهای سنگی به جای ای چشمیگر در آنجا نمایان بود. همان دروازهانتظارش را داشتم، توسعه
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ی جهتهای توسعه یافته بود و حاال چندین بلوک از شهر را زیر پوشش گرفته خود باقی بود. اما بازار در همه

نتقل شده بود که فضای بزرگتری برای ترابری و بارگیری اش به پشت این فضا مبود و تا حدودی در اصلی

 آورد. این کاالی سنگین را فراهم می

، به این هوا که چرخی بزنم و بعد برگردم ی عصر بود که به آنجا رسیدم و وارد بازار شدمساعت سه 

ام ناچار شد تا چند ساعت بعد که اما حسابم درست در نیامد و شکم گرسنه. و ناهاری همان اطراف بخورم

دور زدم تا مساحتش پانجیایوآن را نخست یک بار بازار تعطیل شد و از آنجا دل کندم، منتظر غذا باقی بماند. 

رگتر شده ی گذشته دو برابر بزاش دستم بیاید و اینجا بود که متوجه شدم بازار دست کم طی این دههو نقشه

اش وجود نداشت. اما ای مردمی بود که متن خاصی دربارهی پیش که اینجا آمده بودم بازار محلهاست. دفعه

شک باالی سه هزار ها را بیش از هزارتا تخمین زده بودم. حاال بازار بیها و دستفروشیدر آن هنگام شمار دکه

ی پهناوری در کنار بازار قدیمی روی زمین محوطه شان درداد که بخش بزرگیفروشنده را در خود جای می

های ه مجسمهی بازار فروشندگانی کشد آنجا یافت. در حاشیهبساط پهن کرده بودند. تقریبا هر چیزی را می

شان چند ده تن وزن داشتند. در کنار فروختند تندیسهای عظیم خود را بر پا کرده بودند که برخیبزرگ می

فروختند و پهلوی آنها از های خطی میور دستفروشهایی بود که کتابهای قدیمی و نسخهی پهناآنها محوطه

های فروش نقاشی بود و از طرف دیگر دستفروشهایی که تندیسها و اشیای برنزی دار غرفهطرفی بازار سقف

ند و اشیای بنجل فروختند. اینها که پیامد توریستی شدن فضا بودند، تازه به صحنه اضافه شده بودو مفرغی می



209 

 

شان را هم به دوران تانگ و مینگ و حتا زمانهای پیشاتاریخی شد که همهای در بساطشان پیدا میو جعلی

شد که مبلغی گزاف برایشان بپردازد. لوحی پیدا میکردند و همیشه هم آخرش توریست سادهمنسوب می

تر شده بود و با ترازوهای دقیق و بر ال مدرنفروشها بود که حای سنگی مرکزی بازار هم همان منطقههسته

 کردند.فروختند و به همین خاطر مبلغی گزاف طلب میحسب قیراط و گرم سنگ می

ها و جمع کردن بساطشان. باز هم ها شروع کردند به بستن غرفهساعت چهار و نیم بود که فروشنده 

چینند. وقتی زیر و بم قدری آنجا چرخیدم چون برایم جالب بود ببینم چطور شهرکی سنگی مثل این را بر می

ر گذشته بود که به حوالی بازگشتم. ساعت از شش عص کار دستم آمد آنجا را ترک کردم و به سوی مسافرخانه

محل اقامتم رسیدم و چندان گرسنه بودم که نزدیک بود یکی دو تا از رهگذران را شکار کنم و بخورم! برای 

داری آن خانم خانههایی که دیروز یافته بودم رفتم و فکر کردم از جلوگیری از این سانحه به همان سوپرمارکت

کرد ناچیز بود و به همین خاطر از هرچه داشت ی که طلب میکه غذای پخته میفروخت خرید کنم. قیمت

خورند. وقتی خیابان را گرفتم که به سمت مسافرخانه مقداری خریدم که مزه کنم و ببینم اهالی آن محل چه می

 بروم، یک دفعه هوا دگرگون شد و تندبادی برآمد ز کنج و نم نم بارانی هم گرفت. 

ترسند. روزهایی که های جوی بسیار مییکی از عجایب خلق کمونیست چین آن است که از پدیده 

هوا آفتابی است، بیشتر مردم چتری در دست دارند که خود را از تابش خورشید مصون نگه دارند و بازار کرم 

دارند سر تا پایشان  شود مرد و زن و پیر و جوان را دید که در مکانهای عمومیشود و میضدآفتاب داغ می
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شود دید. با این تفاوت که بارد هم باز همان چتر به دست گرفتن را میکنند. وقتی باران میمالی میرا کرم

 دهند اصوال در هوای بارانی از خانه خارج نشوند. بیشتر مردم ترجیح می

ای از سطح خیابانها ناپدید شدند و ها مثل این که اسیر سولفوریک ببارد در دقیقهچینیآن روز هم 

رفتم کنار خیابان روی سکویی گپس تصمیم  من خالی و هوایی بارانی. ژیی شیمن ماندم و محله

های ی ساختمانی بنشینم و همان جا غذایم را بخورم. بانوی آشپز غذاهایم را در کیسهمشرف به باغچه

پالستیکی کوچکی ریخته بود و از قاشق و چنگال هم خبری نبود. بنابراین همانجا با آسودگی نشستم و شروع 

از آن که آشنا بود را ابتدا خوردم چون بسیار گرسنه بودم. ران  ام. بخشهاییکردم به آزمودن ناهار ناشناخته

اش عبارت بود از سبزیجات مرغ بود و گردن مرغ بخارپز و قارچ که همه خوشمزه بود و البته قدری تند. بقیه

پای کبابی که آنها هم خوشمزه بود اما قدری تندتر. در نهایت هم چیزهایی بود مثل پخته و جلبک و هشت

شد خوردشان. بعد از این که اینها را خوردم و از مرگ ای و کاهو که دیگر آنقدر تند بود که نمیدلمه فلفل

فروشی بزرگ و خوب هم دیدم و رفتم یک کیک نجات پیدا کردم، در راه بازگشت به مسافرخانه یک شیرینی

 بندی شام.و مقداری نوشیدنی هم از آنجا خریدم به عنوان ته

هایی که طی روز به ذهنم رسیده بود را یادداشت کردم. این کار ساعتی طول به اتاقم برگشتم و ایده 

ام نبود و از این نظر بخت یارم بود. شد. اتاقم خالی بود و کسی مزاحمام کم کم داشت پر میکشید و دفترچه

دیگر ادامه داده بود، و آن پسر مان دیشب خداحافظی کرده بود و امروز سفرش را به جایی دوست کانادایی
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خوابید هم هنوز بازنگشته بود. این بود که خلوتی داشتم که البته چندان خجول چینی که در تخت زیری می

ام جای داشتند، نپایید. چون در این بین دو دختر زیباروی روس و پسری که همراهشان بود و در اتاق کناری

ای با صدای بلند گذاشتند ز بود، سالم و علیکی کردند. بعد هم موسیقیاز بیرون آمدند و چون در اتاق من با

کنند و پا در راهرو آنقدر رفتند و آمدند که دیدم دارند حواسم را پرت میبوی سیگارشان به هوا رفت و و 

ی مطالبم را بنویسم. بعدتر که با آنها آشناتر شدم گفتند که آن شدم رفتم در حیاط مسافرخانه نشستن تا بقیه

شب گفت  ام. خالصه آناند که چرا من فراری شدهتعجب کردهاند سر حرف را باز کنند و خواستهموقع می

بندی پژوهشی که سر نگرفت و به روز بعد موکول شد. در عوض استخوان ی شمالیو گوی ما با همسایه

دادم تکمیل شد و یازده ساختار متفاوت برایش اندیشیدم که در نهایت بایست روی تاریخ هنر انجام میمی

 کردم.نتخاب میشان را ابندی یکیبایست پس از انجام مطالعات هنگام تدوین و جمعمی

های مداوم و به خصوص کم رویشب به نسبت زود به اتاقم رفتم و فوری به خواب رفتم. پیاده 

بودن خوراکم طی روزهای گذشته باعث شده بود قدری خسته و فرسوده شوم و نیاز به خواب داشتم. به 

یبها و های جی، کل آسی هورمون رشد و ایمونوگلوبینهمین خاطر آن شب ده ساعت خوابیدم و با معجزه

 اختاللهای ایمنی ترمیم شد.
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 ۳۰/2/۱۳۹7یکشنبه 

 

ام ی آسیبهای روزهای گذشتهبامدادان ساعت شش صبح از خواب برخاستم در حالی که تقریبا همه

توانست هایی داده بود که میترمیم شده بود. تاولهای پایم هم تقریبا همه از بین رفته بود و جای خود را به پینه

ای در سالن م و وقتی برای دقیقهتری را به راحتی از سر بگذراند. صبح دوشی گرفتهای طوالنیراهپیمایی

اش اجتماعات مسافرخانه نشستم دیدم جوانی چینی سراغم آمد و سر حرف را باز کرد. پیشتر هم دیده بودم

ای ی خودمان قرار داشت. اسمش چاو بود و دعوتم کرد که صبحانهو از مسافرانی بود که اتاقش در همان طبقه

ی تعجب کردم وقتی بالفاصله بعد از این حرف از مسافرخانه خارج با هم بخوریم. قبول کردم و اولش کم

ی سر کوچه شلوغ شد. اما وقتی با ساندویچی بزرگ در دست بازگشت، فهمیدم رفته تا پیش از آن که مغازه

ی مورد نظر را بگیرد. با هم نشستیم و ساندویچ خوردیم و کمی گپ زدیم. پسری بود از قوم شود صبحانه

گرایان هم اش تعصب داشت. با این همه همان طور که از سایر قومری هم روی این چینی بودنهان، که قد

شد. اسمش را به جان تغییر داده بود و اول خودش را به این دیده بودم، قدری خودباختگی در او دیده می

هرکس را به اسمی خواهم و در کل هم در چین اصرار داشتم اش را میاسم معرفی کرد، که گفتم اسم واقعی

که در زبان نژاد خودش دارد صدا کنم. چون به خصوص در میان دانشجویان جوان چینی باب شده بود که 

ربط ای بیگذاشتند، با این بهانه که تلفظ اسم چینی دشوار است. این بهانهاسمهای اروپایی روی خودشان می
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گرفت و آنها هم به همین ترتیب نام مرا که یاد می بود البته و هرکس با یکی دو بار تکرار اسمهای چینی را

 گرفتند.به نسبت هم برایشان دشوار بود، سریع یاد می

یکی از مهاجران هان بود که دولت به مغولستان داخلی. اش چائو وانگ بود و از اهالی اسم اصلی

استانهای پیرامونی کوچانده بود و گویا الگویی شبیه به آنچه در ترکستان دیده بودم در مغولستان هم در حال 

خودش شد که دانشجوی زبان انگلیسی شده بود. اجرا بود. مدتی شغل کارمندی داشت و حاال دو سالی می

خوب و روان است و در کنارش اعتقاد داشت این زبان خیلی دشوار و اش خیلی معتقد بود زبان انگلیسی

دان دیده بودم های انگلیسیتوانند خوب انگلیسی حرف بزنند. چون چینیها نمیدیریاب است و اصوال چینی

ی تفاوت ساختارهای زبان چینی و زبانهای اروپایی گپ دانستم اینطوری نیست، و قدری با هم دربارهمی

زده ی قواعد صرف و نحو به کلی متفاوت دو زبان گفتم کلی شگفتبه خصوص وقتی برایش دربارهزدیم و 

خواند و کسی تفاوت شد، و من هم موازی با او حیرت کردم که چطور دو سال است زبان انگلیسی می

 ساخت دستوری چینی و انگلیسی را گوشزدش نکرده. ژرف

خالصه نیم ساعتی با هم گپ زدیم و دوست شدیم و بعد من پوزش خواستم و رفتم که به گردش 

حاال که بحث به زبان انگلیسی کشید، این نکته را بگویم که در چین آموختن زبان انگلیسی ام برسم. روزانه

هان را دارد. اگر در مدارس اجباری است و به این ترتیب چین بزرگترین سیستم آموزش زبان انگلیسی در ج

شود که زبان انگلیسی در عمل در حال توجه داشته باشید که دومین کشور با این سیستم هند است، معلوم می
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ی مردم دنیا ها با بقیهها و چینیی کج و کوله برای ارتباط هندیانقراض است و دارد به نوعی زبان واسطه

گوید یکی بریتانیایی و یک هندی افتد که میک انگلیسی میشود. با مرور این الگو آدم یاد آن جوتبدیل می

 انگلیسی با خشم به هندی گفت: دعوایشان شد و مرد 

we’ve fu***ed your country for 200 years. 

 هندی هم با خونسردی به طرف پاسخ داد که:

 and we’ve fu***ed your language forever! 

ها دانی چینیاستعمارگران انگلیسی. برای این که چند چشمه از انگلیسیو حاال نوبت چین است و زبان 

شد، ی چین و ماچین که مربوط به نُه سال پیش میی بامزه را مثال بزنم. در سفرنامهدستتان بیاید چند نمونه

 «خارجی»ها مردم کشورهای دیگر را به جای این که نوشته بودم که در فرودگاه و جاهای دیگر، چینی

(Foreigner ،خطاب کنند )«بیگانه( »alienمی ) گویند که به خصوص طی بیست سال گذشته بعد از

دهد. هنوز هم در چین معنی می« ی فضاییبیگانه»فیلمهای مشهور هالیوودی با این عنوان، به طور مشخص 

مثل هیوالی کردی یکردی احساس مهمان آش بود و همان کاسه و اگر قدری در فرودگاه به تابلوها دقت می

ی گوارش رهگذران کردی در لولهخونی اسیدی در رگهایت جریان دارد و میل پیدا می« بیگانه»فیلم 

 گذاری کنی!تخم
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شود که روی آن نوشته تابلویی دیده میی دیگرش آن که در بسیاری از شهرها بر سردر متروها نمونه 

( که احتماال منظورشان این dangerous articles prohibited« )شود!های خطرناک منع میمقاله»شده 

ی پسامدرنی هم در این بین کم شکنانهترکیبهای شالوده«. اشیای خطرناک را به داخل مترو نیاورید»است که 

که باز  !no thouroughtfaireاند: هوانگ دیدم چنین نوشتهی ایستگاه قطار دوننیستند. مثال در دروازه

اند و ای نوشتهرا با غلط دیکته Throughtزنم منظورشان این بوده که از اینجا وارد نشوید. یعنی حدس می

ترین و زیباترین تعبیری که اند با خالقیت فراوان. اما در این بین ادیبانهاز آن ترکیبی مصدری درست کرده

و قاعدتا  !non-slipping slippersهای اتاقم نوشته بود: دیدم، در هتل اورومچی بود که روی دمپایی

( در زبان انگلیسی یعنی slipperخورند، اما چون خودِ دمپایی )ها سُر نمیمنظورشان این بوده که این دمپایی

هایی که سُر سُر خوردنی»یا « های ناسرُندهسُرنده»شود اینطوری ترجمه کرد که ، این جمله را می«سُرنده»

ای با مضمون پسامدرنیسم در فلسفه ا بهترین تعبیرهاست برای آن که در مقالهبدیهی است که اینه«. خورندنمی

و « پایند!نمی هایی که دمیدمپایی»وار چنین ترجمه کردم که به کار گرفته شوند. البته من این عبارت را خیام

ها تنها دمی بر پاها وارهشود، چون این کفشبه نظرم در این معنا مفهوم دمپایی در پارسی هم عمیقتر درک می

 پایند!می
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اش را ندیده ی زیرزمینهنوز بخشهای تاریخ باستان از طبقهی ملی، چون یکراست رفتم به موزه

ی چین گذراندم و بعد از آنجا بیرون آمدم و به بودم. ساعاتی را در موزه به تماشای آثار مربوط به قرون میانه

من رفتم که نمایشگاهی از آثار خوشنویسی و نقاشی چینی آنی دیگری در خیابان منتهی به میدان تیانموزه

شدم دیده بودم و خوب شد که از آن بازدید ر آن بر پا بود. این نمایشگاه را دیروز وقتی از خیابان رد مید

هایی قدیمی از خوشنویسی چینی در آن دیدم که جاهای کردم، چون چند نقاشی سنتی بسیار ناب و نمونه

شان. بعد هم قدری خیابانهای آن اطراف را گشتم و بعد از ظهر بود که باز به با این کیفیت ندیده بودمدیگر 

دانستم ورودم به آنجا همان و چند ساعتی گردش همان، پیشتر چون میسمت پانجیایوآن به راه افتادم. این بار 

ت. رستورانی شیک و بزرگ بود که ی قدیمی بازار قرار داشبه رستورانی رفتم که درست روبروی دروازه

اش را حفظ کرده بود و مشتریانش اغلب فروشندگانی بودند که روبروی رستوران غرفه یا هنوز مردمی بودن

 .دستفروشی داشتند. غذای بسیار خوبی با قیمتی مناسب خوردم

باال بودن قیمت سنگها تصمیم تر بود. به خاطر ام در بازار پانجیایوآن این بار دقیقتر و مفصلگردش

گرفتم این بار خرید نکنم و به جایش وقتی به تهران بازگشتم فن تراشیدن سنگ را یاد بگیرم. در خود 

اش. این جا ی پیش دیده بودمفروختند و دفعهتراشی میای بود که در آن ابزارهای سنگپانجیایوآن هم گوشه

ای مفصل تبدیل شده بود و حتا یکی از بود، حاال به رسته ی کوچک کنار همکه یک دهه پیش دو سه دکه

اش همان جا به تراشیدن سنگ مشغول بود. کارهایش را تماشا کردم و ابزارهایشان را نگاهی انداختم دارانغرفه
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های تراش بخرم و سنگهای خام فراوانی که طی سالها از کوه و و عزمم را جزم کردم که یکی از این دستگاه

 ن جمع کرده بودم را کم کم بتراشم. بیابا

شد ها میفروشی مفرغبخش بود. در رستهگردش در این بازار مکاره مثل همیشه آموزنده و لذت

های بودا و قدیسان تائویی را دید که در کنارشان تندیس مائو و مارکس و انگلس را گنجانده بودند، تندیس

فروشی! که دستاوردهایی  ها شغلی تازه پدیدار شده بود که عبارت بود از گردوی مروارید فروشو در رسته

 کرد. از همان هنر نوظهور تراشیدن گردو را عرضه می

 

 

 

 

حدود ساعت پنج عصر بود که تخته شدن در دکانها شروع شد و من هم از بازارچه بیرون زدم در  

ی کوچک برای هدیه دادن به دوستانم خرید کرده بودم و در این سفر دیگر قصد بازگشت حالی که دو سه تکه

عت از شش عصر گذشته کمی در خیابانهای آن اطراف هم پرسه زدم و ساای را نداشتم. ی افسانهبه این نقطه

مان بازگشتم. این بار دیگر اتاقم برای همسایگانم آنقدرها غریبه نبود. دقایقی پس از بود که به مسافرخانه

ی اتاق ظاهر شد و دعوتم کرد که به پایین و سالن کوچک مسافرخانه برویم و دمی ام چائو در آستانهرسیدن
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ی همان همسایگان روس پر سر و صدایم پیدا ا رسیدم سر و کلهبنشینیم و گپی بزنیم. پذیرفتم و تا به آنج

شان شان که دختر موبور زیبایی بود همان روز به کشور خود بازگشته بود و دو نفر دیگر که یکیشد. یکی

شان بود، به همراه پسری جوان و تنومند باقی مانده بودند. دختر که انگلیسی هم دومین دختر زیباروی جمع

ام و انگار توضیح هم داده بود سر حرف را باز کرد و گفت که چائو خبرشان کرده که آن پایین نشستهبلد بود 

اند! اسم دختر اند بیایند و گپی بزنند اما ترسیدهخواستهگفت دیشب هم میگیرم! چون میکه گازشان نمی

کت بود و چون انگلیسی بلد نبود زدم! پسر بسیار کمرو و سامیشیاال بود که به شوخی او را ایشالال صدا می

ی روسها بسیار نوجوان کمی بعد چائو هم آمد و همگی نشستیم به گپ زدن. دستهزد. به ندرت حرف می

آمد. میشیاال نوزده ساله بود و آلکسی فقط هجده سال داشت و بودند و این با ظاهرشان چندان جور در نمی

ان به جوانهای بیست و چند ساله شبیه بود. هرچند در رفتارشان رسید چون ظاهرشاین باور نکردنی به نظر می

 دیدی. شدی آن سرخوشی و ناپختگی نوجوانانه را میکه دقیق می

کردند انگار من تنها کسی نبودم که آنجا به اختالل در تشخیص سن مبتال بودم، چون آنها هم فکر می

رفت که با مردی چهل و چهار ساله گفتم به خرجشان نمیمن بیست و چند سال دارم و اوایلش هرچه می

توضیح دادم که اگر  طرف هستند. آخرش برای میشیاال خاطراتی از دوران جنگ ایران و عراق تعریف کردم و

ام همسن او بود و بعدش قدری حساب دار شده بودم، االن بچهداد بچهدر سنی که او به االنِ من نسبت می

کار دستش آمد و باورش شد. ارتباط این دو هم بسیار برایم جالب توجه بود و شباهتی به پیوند دوستان 
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تر بودند و ده بیست سالی هم بیشتر از این دو فرهیخته ام توماک و مونیک داشت. آن دو البته بسیارلهستانی

شد در آنها هم دید و به همین شکل زوجی بودند که از دختری خوش سر سن داشتند، اما همین الگو را می

 گیر تشکیل یافته بود. و زبان و اجتماعی و فعال با پسری ساکت و خجالتی و گوشه

که شد، چائو دعوتمان کرد به شام. صبح همان روز البته  ی این تفاوت رفتاری آن که سر شبنمونه

داد و گفت که مرا به شام دعوتی ضمنی کرده بود و من هم قبول کرده بودم، و حاال همان را داشت تعمیم می

شویم با هم باشیم. میشیاال که طرف صحبت او من و شروین قرار است شام بیرون بخوریم و خوشحال می

ول کرد و گفت برویم. بعدش با کمی مکث پرسید که به آلکسی هم بگوییم که بیاید؟ و بود با خوشحالی قب

جالب این که چائو قدری سبک و سنگین کرد و بعد پذیرفت. چنین شکلی از رفاقت البته به استقالل 

ر نمود اگر میشیاال دوست پسرش را آنجا دکرد، اما خوب، به نظرم قدری نامردی میچشمگیرشان داللت می

 آمد برای شام، و گویی چندان غیرعادی نبود که چنین کند. کرد و با ما میهتل رها می

مان قرار داشت. چائو ما را به رستوران شیک و بسیار خوبی راهنمایی کرد که در نزدیکی مسافرخانه 

طنزآمیز این که درست یک کوچه باالتر از همان جایی بود که در روز نخست ورودم به این محله، در حال 

ای راضی شده بودم. بقالیهای یافتم و آخرش به خوراکیگشتم و نمیزده در آن به دنبال رستوران میقحطی

اش بود، چون جای خوبی به ما داد و شام شناخت و مشتری پایهصاحب رستوران انگار چائو را خوب می

 ای خوردیم. مفصل و بسیار خوشمزه
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اش ام را دقیقتر شناختم. میشیاال در حوالی اوکراین زاده شده بود و شغلسر میز شام دوستان تازه 

ود و شش ماه بود که در جایی در جنوب چین به این شغل مشغول بود و پولی برای پیشخدمتی رستوران ب

به جز زبان روسی تا حدودی انگلیسی بلد بود و کرد. خود جمع کرده بود که البته با خست تمام خرجش می

و تنومند  پسری تپل-دیده و باتجربه بود. از آن سو آلکسی شد، جهانبا آن که فرهیخته یا باسواد محسوب نمی

خواند و به نسبت هم در یکی از شهرهای مرکزی چین زبان چینی می -زدبا موهای بوری که به سفیدی می

جوانی بود سی و یکی دو ساله، چائو زد. خوب این زبان را بلد بود و گهگاهی با این و آن چینی حرف می

زد و خ سیخی به سمت باال شانه میکوچک اندام، عینکی و مهربان که موهایش را به سبک پسر جدیدها سی

سبیل خفیفی پشت لبانش داشت که به آن بسیار مفتخر بود و خیلی برایش عجیب بود که چرا من ریش و 

 -تراشیدشکه البته مرتب می–گذارم. آلکسی با آن که ظاهری مردانه داشت اما ریش و سبیلش سبیل نمی

 شد. اش مربوط میرویید و فکر کنم این به سن کمتنک می

داشتم! چون چائو خلق سر میز شام گفتگوی دلپذیری داشتم که من با زحمت زیاد دلپذیر نگهش می 

 آورد.رسید را بدون هیچ گونه سبک و سنگین کردن بر زبان میو خوی عجیبی داشت و هرچه به ذهنش می

میشیاال هم که دختری جذاب و شمع محفل بود، از طرفی بنا به سن و سال اندکش همین صراحت و شتابزدگی 

رفت. خوب، در بسیاری از موارد حق هم داشت که در سخن را داشت و در ضمن زود هم از کوره در می

که دوست دیگرشان که  گریزی من مربوط شد، میشیاال تعریف کردچنین کند. اولین بحث ما به ماجرای مردم
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آن روز پکن را ترک کرده بود، دیشب خیلی مایل بوده با من دوست شود. من احتماال قدری از این حرف 

ام! من از طرفی به شوخی با اشاره به زیبایی دوست شرمزده شده بودم چون همه خندیدند و گفتند قرمز شده

از طرف دیگر برایشان تعریف کردم که دارم چیزکی ام، و گفتم که چه بختی را از دست دادهمان میغایب

ام. هیچ یک از حاضران بر ام و به خلوت نیاز داشتهداشتهنویسم و شب قبل یادداشتهایی در آن مورد بر میمی

ی شناسی عالقه نداشتند و از این رو هرچه کردند وارد بحث دربارهسر میز به مباحث تاریخی و جامعه

اند و از این عادت نشدم، و آخرش به ناچار گفتم چون در حال سیگار کشیدن بودهها محتوای یادداشت

 ام پایین. ام و رفتهآید اتاقم را ترک کردهخوشم نمی

از این جا بود که فنر بحث یک دفعه در رفت! میشیاال با شور و اشتیاق موافقت کرد و گفت واقعا  

گفت خودش در این مورد کنترلی ندارد و آلکسی هم بدجوری در سیگار کشیدن عادت بدی است، ولی می

خواند این عادتش تواند هر وقت میاین مورد اعتیاد دارد. چائو با خودستایی گفت که سیگاری است ولی می

ای در این مورد گفت چون در چندباری که همدیگر را دیده بودیم هیچ نشانهرا پنهان کند و راست هم می

به نظرش خیلی کشند ظاهر نکرده بود. بعد یک دفعه برگشت و به میشیاال گفت که دخترها وقتی سیگار می

، شروع کرد آن دختر غایب در جمع را از این نظر رسند و بعد با زبانی که بیش از اندازه صریح بودجذاب می

از زیبایی صورت و اندام گرفته تا ژست موقع سیگار –ی امتیازها با میشیاال مقایسه کردن! چون داشت همه

 داد، میشیاال را ناراحت کرد. را به آن دختر ناشناس غایب می -کشیدن
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کردم و گفتم که دختران اوکراینی همه  ی زیبایی دختران بود من موضوع را عوضچون بحث درباره

شناسی و این بحثهای خنثا کشاندم. برای دقایقی زیبا هستند و در این مورد شهرتی دارند و بحث را به جمعیت

همه چیز خوب پیش رفت و هرکس از اخالق و آداب شهر سکونت خود چیزهایی گفت، تا این که چائو 

کنند، چون امیدوارند با مردان پولدار نی و روس زیاد به چین سفر میدوباره در آمد و گفت که دختران اوکرای

رود چون دختران اسالو چینی ازدواج کنند. بعد هم گفت که با این وجود آخرش سر مردهای چینی کاله می

 شوند و به سرعت به زنانی پیر و چاق دگردیسی پیدابا آن که در جوانی بسیار زیبا هستند، اما زود شکسته می

ادبانه بود که کمی قبلش میشیاال داشت از شهر زادگاهش و مادرش کنند. این حرف به ویژه به این خاطر بیمی

اش چقدر خوب است و مرا هم دعوت کرد که یک بار بروم و گفت که آشپزیکرد و میتعریف می

 پختش را بچشم!دست

ی ره به مادر میشیاال مایهبدیهی بود که حرف از پیری و زشتی زنان روس درست بعد از اشا

اش شد و وقتی این حرف را شنید، قدری کودکانه در صدد مقابله به مثل بر آمد و شروع کرد بیسوادی آزردگی

ای از ی چینی را مسخره کردن. در این بین هم هر از چندی به آلکسی چکیدهلوحی زنان سالخوردهو ساده

و تماسی که چند ماه پیش  جا فهمیدم که با همان اندک مطالعهداد. من با کمال تعجب آنموضوع را شرح می

ام را در این آورم. این را هم متوجه شد اما تواناییبا زبان روسی داشتم تا حدودی از حرفهایشان سر در می

آورد، با خشم چیزهایی اش کم میمورد زیادی تخمین زده بود چون چند وقت یکبار هم که زبان انگلیسی
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کرد برای چائو تعریفش کنم. من هم از گفت و درخواست میها به زبان روسی به من میچینیپشت سر 

کردم و گوید و از طرف دیگر احتماال آن حرفها را هرگز به چائو منتقل نمیفهمیدم چه میطرفی کامل نمی

 کردم.روایتی تخیلی و مالیم از بحثها را ترجمه می

در این بین چائو به اشتباه دعوت میشیاال از مرا به خودش گرفته بود و چند بار قول داد که به کیف 

پخت مادر میشیاال را بخورد! میشیاال هم چند بار قدری زننده گوشزد کرد که او را دعوت نکرده بیاید و دست

قاب غذایش را دم در خواهم برد و آییم و من برای چائو بشگفتم که ما دوتایی میو هربار من به شوخی می

ها چرخید و چائو باز با همان بعد خوشبختانه بحث به سمت ایرانیبا او در خوراک شریک خواهم شد. 

استعداد هستند و بعد هم با دلباختگی از دختر ی تنیس کمها در زمینهصراحت نامعقولش گفت که ایرانی

اش. من هم گفتم شناختمین مورد شهرت زیادی داشت و من نمیای یاد کرد که گویا در اباز اوکراینیتنیس

ها مثال به تازگی در بسکتبال و فوتبال درخششی دارند و هایی تمرکز دارد و ایرانیکه هر کشوری در زمینه

ها تشکیک وارد کند که گوشزدش ی توانایی بدنی ایرانیشان هم کشتی است. چائو باز آمد دربارهورزش سنتی

ی هنرهای رزمی که خاستگاهش چین بوده، ایرانی بوده است. ه در بسیاری از سالها قهرمان مسابقهکردم ک

گفت ها و میی چینیبعد یک دفعه چائو جبهه عوض کرد و با همان صراحت شروع کرد به اظهار نظر درباره

ارند! من کلی زحمت اندام و ضعیف است و به همین خاطر اصوال در هنرهای رزمی شانسی ندنژادشان کوچک

 ها در این زمینه را هم به رسمیت شمرد!لی تعریف کردم تا باالخره میراث چینی کشیدم و از جت لی و بروس
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ی خلق و خوی مردمان بسیار آموختم و خالصه آن شب شامی بسیار گوارا خوردیم و من درباره

تا کسی با کسی دعوایش نشود. آخرش دادم قدری خسته شدم به خاطر فعالیت دیپلماتیکی که به خرج می

بحثها تا حدودی ختم به خیر شد. چائو که واقعا دلی پاک داشت و منظورش از حرفهایش حمله به کسی 

ی بحث رسید متوجه شده باشد که بخش عمدهمان را مهمان کرد و هیچ به نظر نمیسخاوتمندانه همهنبود، 

میشیاال که طرف اصلی کشمکش او بود مدار بحث را با او ی دلخوری و دعوا سپری کرده است. را در لبه

محدود کرده و با من گشوده بود و در نهایت راضی و خوشحال از سر میز بلند شد و آلکسی هم که با 

کرد، خوب به بشقابهای غذا رسید و جای اعتراضی برای خود خبری بحثها را نظاره میطرفی و گاهی بیبی

ه جمعی و دوستانه از رستوران بیرون آمدیم و بعد میشیاال و آلکسی برای خرید باقی نگذاشت. خالصه دست

چیزهایی از ما جدا شدند و با چائو به مسافرخانه بازگشتیم در حالی که به خاطر برطرف شدن خطر جنگ 

 کشیدم.چین و روس نفسی به راحتی می
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 ۳۱/2/۱۳۹7دوشنبه 

 

گرفتم و سرحال و سرزنده زدم بیرون برای پرسه زدن در  صبح ساعت پنج بیدار شدم و رفتم دوشی 

ام که دیده بود با چائو و باقی مسافران ی تخت پایینیشهر. شب پیش دو اتفاق جالب افتاد. یکی آن که همسایه

ام، کمرویی را کنار گذاشت و خودش را معرفی کرد و فهمیدم که اسمش لئو جیه است و حقوق دوست شده

فرصتی نشد که بیشتر صحبت کنیم و گرفتم خوابیدم. دیگر آن که شب پیش دو مرد کوتاه قد خواند. اما می

و قطور و تپل که فکر کنم تبتی بودند، به اتاقمان آمدند و دو تخت خالی را در اختیار گرفتند. آدمهای بسیار 

ابی ما نشوند و زود ی بدخوکار و با ادبی بودند و چون نصف شب رسیده بودند مراقب بودند مایهمالحظه

شان تا صبح بلند . اما بامزه اینجا بود که یکیو فردا عصر هم که به اتاق بازگشتم، رفته بودند هم خوابیدند

زد! یعنی در زمان بیداری سر و صدایشان کمتر از موقع خواب بود. بلند در خواب به زبانی عجیب حرف می

 اذیتم نکرد و خوابی خوش و عمیق کردم.من البته خیلی خسته بودم و این صداها زیاد 

زد. صبح که بیرون رفتم هنوز هوا روشن نشده بود و متروها راه نیفتاده بود. در شهر هم پرنده پر نمی 

برای خودم خیابانها را گرفتم و مسیری به نسبت پیچیده را طی کردم و تا وقتی که هوا روشن شود و مردم 

 ه از مسافرخانه فاصله گرفته بودم. به سر کارهایشان بروند، چند محل
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ی مشخصی نداشتم. پکن چندین ها تعطیل است و به همین خاطر آن روز برنامهها در چین موزهدوشنبه

مان چندتایشان را دیده بودم و قصد داشتم به یکی از آنها بوستان تاریخی و بزرگ دارد که در سفر پیشین

 سری بزنم. 

ی پرتی مشغول قدم زدن بودم. یک رستوران وقتی ساعت از هشت رد شد و شهر زنده شد، در محله 

کوچک مردمی پیدا کردم که ظاهری فقیرانه و ساده داشت، اما داخلش بسیار شلوغ بود و معلوم بود خوراک 

انند. رستوران در گردی چینی مهربان میوارد شدم و دیدم رستوران را یک خانوادهدهد. خوبی به ملت می

ای از آن چند واقع فضای بزرگی بود در زیر ساختمانی که چیزی بود بین یک انباری بزرگ و گاراژ. گوشه

هایی پالستیکی چیده بودند که تقریبا ای دیگر میز و صندلیگاز بزرگ و دیگهایی علم کرده بودند و گوشه

کردند. ورود به گرمی با آشپزان سالم و علیک میهای تازه هم موقع شان اول صبحی پر بود و مشتریهمه

اش بین اهل محل بود و این بهترین محکی بود که برای ارزیابی ناین به معنای خوب بودن غذا و شناخته شد

ها سراغ داشتم. وارد شدم و همه طوری به استقبالم آمدند که معلوم بود پای هیچ خارجی تا به حال رستوران

ام گفتم ی معمولدریغ از یک جمله انگلیسی هم که کسی بلد باشد. با چینی آب نکشیدهبه آنجا نرسیده. 

 جوشید گرفتم. خواهم و یک کاسه از سوپ عجیبی هم که در دیگی میمقداری دامپلینگ سبزی می

ی لعابدار غذا را که آوردند، دیدم به راستی خوشمزه است. به خصوص آن آش یا سوپی که در کاسه 

اش عجیب و غریب بود و به بزرگی برایم آوردند، واقعا خوشمزه بود و این در حالی بود که شکل ظاهری
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بودند و انگار  مرغ هم داخلش ریختهی مذاب شباهت داشت. در واقع نوعی سوپ سبزیجات بود که تخمژله

ای داغ و شل شده شبیه اش به معنای دقیق کلمه به ژلهبه جای آب، ژالتین درش ریخته بودند، چون زمینه

کردیم. دادیم و آن را به مخاط بینی و آب دماغ تشبیه نمیبود و این در حالی بود که حسن نیت به خرج می

کارکشته این تشبیه به ذهنم رسید ولی وقتی اولین ی اول در مقام یک جانورشناس من البته در همان لحظه

کند و به جای آب و گلیکوپروتئین، از آب و ژالتین و قاشق را خوردم خیالم راحت شد که ترکیبش فرق می

 کالژن تشکیل یافته است!

نشستم و میها و قیمتش هم به قدری کم بود که اگر جا داشتم هم سوپ عالی بود و هم پیراشکی 

خوردم تقریبا هرکسی از راه رسید سر میز من ای که داشتم غذا میخوردم. در فاصلههم میدیگر یک فصل 

اند که مزاحمتی برای کسی ایجاد نکنند. اما ها در کل آدمهای خیلی مؤدبی هستند و مراقبنشست. چینی

زدم و با همان می کرد لبخنداند و من هم به هرکس که نگاهم میمعلوم بود خیلی وقت است خارجی ندیده

کردم. خالصه کار به قدری باال گرفت که آن گفت اختالطی میچینی شکسته بسته با هرکس که چیزی می

ام. دانست آوردند تا بپرسند از کدام کشور آمدهی آشپز رفتند دختر نوجوانشان را که کمی انگلیسی میخانواده

ها و تا جایی که وع کردند به تعریف کردن از ایرانیوقتی گفتم ایران یک دفعه گل از گل همه شکفت و شر

جنگد. آن دختر خانم خانواده قدری دیر رسید کردند کشورمان سالهاست دارد با آمریکا میفهمیدم گمان می

برداری بهینه کنم و فهمد، گفتم بهرهو این وقتی بود که غذایم تمام شده بود، وقتی دیدم قدری انگلیسی می
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زا بود. چون دختر ی را هم از او پرسیدم. این مقوله اما انگار در آن حوالی کمیاب یا مشکلنشانی دستشوی

ای باریک و مخوف خانواده با پدر و مادرش قدری مشورت کردند و آخرش پدر خانواده مرا به سر کوچه

همان کوچه کارم  راهنمایی کرد و اشاره کرد که آنجا بروم. وارد که شدم مانده بودم منظورش آن است که در

ی تاریک و باریکی بین دو ساختمان را بکنم، یا این که توالتی عمومی در آنجا وجود دارد. در کوچه که باریکه

بزرگ بود قدری پیش رفتم و خوشبختانه یک توالت عمومی بسیار مخروبه آن وسطها پیدا کردم و خدایان 

لیات نظامی نزده بودم، چون ممکن بود کسی ببیند و تائویی را شکر کردم که در چند قدمی آنجا دست به عم

ای که در آن منطقه حضور دارد تر هم خبر پیچیده بود که خارجیشک تا آن موقع تا هفت محله آن طرفبی

 ایست که مستقیم از میدان جنگ با آمریکا به چین آمده است!ایرانی

یا اقبالی گفتم و در ایستگاهی پرت ساعت حدود هشت و نیم بود که سوار مترو شدم و یا بخت و  

ی که عنوان بوستان )پارک( کنارش نوشته بود، پیاده شدم. قدری که در خیابانها گشتم دیدم به واقع یک دروازه

به طور مبهم به یاد داشتم که این نام کاخ تابستانی مینگ یوآن. بزرگ در آنجا هست که رویش نوشته یوآن

اش کار در قرن نوزدهم بخش عمدهجریان جنگهای استعمارگران با شورشیان رزمی درامپراتور در پکن بوده که 

ها ها تخریب شده است. نزدیکتر که رفتم دیدم که بله، همان جاست و بر خالف باقی موزهبه دست اروپایی

 دم و دستگاهی برای خرید بلیت دارد. بلیتی خریدم به مبلغ دم یوآن ناقابل و وارد شدم.
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انگیز گردش کردم و اغراق نیست اگر پس از آن تا عصرگاه یکسره در این بوستان عظیم و شگفت 

ام از آب در آمد. ناگهان گویی چهار عنصر دست به بگویم گردش آن روز خوشترین ساعتهای سفر چین

ابتدای کار ابری ای ماندگار و دلپذیر تبدیل کنند. دست هم دادند تا آخرین روز اقامتم در پکن را به خاطره

های جوی گریزان ها به شکلی غریب از پدیدهآسمان را فرا گرفت و کمی بعد به نم نم بارانی منتهی شد. چینی

بودند و به خصوص از باران ترس عجیبی داشتند. به همین خاطر در چشم به هم زدنی کل بوستان از جمعیت 

آمد و به همین خاطر بارید و بند میز چندی بارانی میخالی شد و این تا پایان روز برقرار بود. یعنی هر ا

بایست انباشته از جمعیت باشد، تهی از اغیار بود و آن روز به نوعی تفرجگاه خصوصی بوستانی که احتماال می

 تبدیل شد. 

و همان است که در متون « بوستان درخشش کامل»( در چینی به معنای 园圆明مینگ یوآن )یوآن 

( نامش آمده است. این بوستان در حال حاضر در 御园)یو یوآن: « باغ امپراتور»قدیمی تاریخ چین با اسم 

های ای از بوستانها و دریاچهدان در شمال غربی محل قدیمی اقامت امپراتور قرار دارد و مجموعهی هایمحله

 پنج برابر شهر ممنوعه و هشت برابر واتیکان وسعت دارد.مصنوعی است که 

ای ها و شبکههای مصنوعی، آبراههدریاچهنهاد و بنیان  ۱7۰7کانگ شی در سال  این بوستان را امپراتور

انگیز را در انداز زیبا و دلاز نهرها را در آنجا پدید آورد و هنرمندان چینی به فرمان او بیست و هشت چشم
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هنوز  .م ساخت قصرهایی با سبک اروپایی در این فضا باب شد که۱7۴7دل این فضا طراحی کردند. در 

 شود.یانگ لو( نامیده می)شی« های غربیگوشه»بقایایش باقی است و 

ی کشور پس از آن همچون اقامتگاه غیررسمی امپراتور کارکرد داشت و ادارهیک و نیم قرن برای 

.م کاخهای آن را بازسازی کرد و در ۱۸۴۰ی بعدتر امپراتور چیان لونگ در دههشد. بیشتر از آنجا انجام می

شده است. تا آن که بیست ی زمین محسوب میترین دربار کرهیوآن احتماال باشکوه مینگاین هنگام یوآن

 اش ساختند.ها به آن حمله کردند و با خاک یکسانسال بعد اروپایی

در اصل به مراسم رسمی  ، مساحتی یک پنجم این بوستان دارد وشهر ممنوعه که شهرت بیشتری دارد

ی سیاست چین بیش از شهر دگان کشورهای خارجی اختصاص داشته و از این رو قلب تپندهو معرفی نماین

ها شهرتی چشمگیر دارد و بناها و ممنوعه، در این منطقه قرار داشته است. به همین خاطر در میان چینی

ی اره مایهشود، هموآرایی چینی محسوب میکاخهای عظیم و زیبایش و به ویژه بوستانهایش که اوج هنر باغ

)وان یوآن « هابوستانِ بوستان»ها بوده است. طوری که خودشان آنجا را شگفتی خارجیان و سرفرازی چینی

 اند.نامیده( می万园之园ژی یوآن: 

شان شماری که اروپاییان در جریان استعمار قرن نوزدهم مرتکب شدند، حملههای بییکی از نامردی 

ای سیاه بر دامن تاریخ اروپاست، به این بوستان و غارت آن بود. در جریان جنگهای دوم تریاک که خودش لکه

دارند تا مرزهایش را به روی نیروهای استعمارگر اروپایی دست به یکی کردند تا دولت چین را به زور وا 
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اش با اروپا مثبت بود و نیازی به کاالهای تریاک باز کند. چون چین که در آن هنگام هنوز تراز بازرگانی

ها شد به چینیآمد و این تنها کاالیی بود که میصنعتی غربی نداشت، بازار عظیمی برای تریاک به حساب می

گیدند و این کشور را به خاک و خون کشیدند تا توانستند به زور تجارت ها دو بار با چین جنفروخت. اروپایی

 ها به خاطر رواج این مخدر بر باد رفتند.چینیتریاک را در میان این مردم برپا کنند و دو نسل پیاپی از 

ی صلح ی مذاکره.م یک گروه از سربازان انگلیسی و فرانسوی با پرچم سفید به بهانه۱۸6۰در سال  

ها بر سپاهیانی بود که پنهانی پشت شان گشودن دروازهماموریتاحتماال مینگ یوآن آمدند، در حالی که به یوآن

شان کرد، اما گروهی برد و زندانی شاهزاده یی که میزبان ایشان بود به این ماجرا پیآمدند. سرشان پیش می

از سربازان هندی و یکی دو فرنگی از این گروه بازگشتند و به سپاهیان انگلیسی خبر دادند که باقی گرفتار 

ی صلح غافلگیرانه به این منطقه حمله بردند و خاک ی مذاکرهاند. سپاهیان اروپایی به این بهانه در میانهشده

ها شرحهای پر سوز و گدازی از اسارت و شکنجه و اعدام نمایندگان د. امروز در تاریخآنجا را به توبره کشیدن

اند که با قصد مذاکره یا خوانیم، اما حقیقت آن است که این بیست نفر نیرویی نفوذی بودهها میهیأت فرنگی

ها و محرز شدن ی اروپاییی غافلگیرانهصلح پیش نیامده بودند و محاکمه و اعدامشان هم پس از حمله

 خیانتشان انجام شده است.

ها با موفقیت روبرو شد و توانستند اقامتگاه تابستانی ی فرنگیی ناجوانمردانهنقشهخالصه آن که 

ستیزی توان غارتگری صرف دانست، که بیشتر نوعی فرهنگامپراتور را فتح کنند. آنچه پس از آن رخ داد را نمی
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توانستند غارت ازان انگلیسی و فرانسوی هرکه را یافتند کشتند و هرچه را میو دشمنی با هنر بود. چون سرب

کردند و هرچه باقی مانده بود را در آتش سوزاندند و بناهای باشکوه و زیبا را به توپ بستند و با خاک یکسان 

ان به قدری کردند. کسی که فرمان این ویرانگری را صادر کرد لرد اِلگین انگلیسی بود. کاخهای این بوست

عظیم و باشکوه بود که چهار هزار نفر از سربازان این لرد گجسته برای سه روز زحمت کشیدند تا توانستند 

 کل آن را ویران کنند. 

ها که با هنر و تمدن چینی آشنایی چندانی نداشتند، تنها به ربودن ظرفهای چینی و اشیای طال اروپایی

ی عظیم و هنگفتی از ظرفهای بازمانده از دوران شانگ تا مینگ دادند. به همین خاطر گنجینهو نقره اهمیت می

جریان این غارتگری به آتش سپرده شدند  های ابریشمی دربافتهها و ای چشمگیر از کتابها و نقاشیو مجموعه

های آثار هنری شد به تاراج برد در این میان به غارت رفت و این یکی از خاستگاههرآنچه که میو سوختند. 

دهد که های بزرگ دنیا به نمایش گذاشته شده است. پژوهش مورخان نشان میچینی است که امروز در موزه

ویکتور  اند.در سراسر اروپا و آمریکا پراکنده شده مروز در چهل و هفت موزهآثار غارت شده از این کاخها ا

ای های باوجدان این دوران بود که به اعتراض در این مورد پرداخت و در بیانیههوگو یکی از اندک اروپایی

ای حمله بردند و جیبهای خود را پر کردند سربازان انگلیسی و فرانسوی را به وحشیانی تشبیه کرده که به موزه

 دست هم خوش و خندان به خانه بازگشتند.و همه چیز را ویران کردند و سوزاندند و بعد دست در 
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ها در امان ماندند و دهد که شانزده کاخ در این بوستان از ویرانگری فرنگیشواهد تاریخی نشان می 

اند. این کاخها هم یک قرن بعد در جریان انقالب اند توجه کمتری را جلب کردهاحتماال چون کوچکتر بوده

ها تکرار شد. یعنی آثار هنری و اشیای باستانی نفیس گرفتند و باز همین صحنهفرهنگی مائو مورد حمله قرار 

ایای دادند به عنوان بقبه دست جوانانی که کتاب سرخ مائو را در دست داشتند و شعارهای کمونیستی می

 و تخریب شد. بورژوازی در آتش سوزانده 

 

 

 

 

 هابناهای بازمانده از ویرانگری فرنگیاز معدود چیائو: پل کان   تانگیانهای هایخرابه

 

ها پس از سپری شدن دوران سیاه مائو و به ویژه طی ده پانزده سال گذشته بار دیگر به فکر چینی 

های کاخ تابستانی قایل بودند، توافق کردند بازسازی این بوستان افتادند و با توجه به ارزشی که برای ویرانه

نطقه انجام نگیرد. نتیجه آن شد ای در این مکه تنها ساخت و سازها بر سطح زمین انجام شود و خاکبرداری



235 

 

ها و بناهای تازه در آن محوطه احداث شد. از فرنگیها و باغ و بوستان احیا شد و برخی از کالهکه دریاچه

 بناهای قدیمی این بوستان تنها یکی دو ساختمان کوچک باقی مانده که آنها هم ترمیم شدند.

ختی بزرگ بود که تا حدودی دردناک و معناداری بای با چنین تاریخ دیدار از چنین شاهکار هنری 

کردم فقط تصویری محو از این تصادفی برایم پیش آمد. وقتی آنجا را به عنوان مقصد خود انتخاب می

ند باشد که بارانی اطالعات را که سالها پیش خوانده بودم در حافظه داشتم و هیچ انتظار نداشتم بختم چندان بل

 خالی و خلوت در اختیارم بگذارد. هم بگیرد و بوستان را

 

 

 

  



236 

 

اندازها و باد مینگ یوآن را گشتم و از همان ابتدای کار زیبایی چشمآن روز سراسر بوستان یوآن 

ام را کشید. ی شعرسراییداد و ماشهبارید دست به دست هم مالیمی که می بخش و هوای لطیف و بارانفرح

هایی با زیبایی خیره کننده راه رفتم و از ی دریاچهچنین بود که کیلومترها در میان بوستانهای زیبا و کرانه

چنان  نوشتم.آمد را مینشستم و شعرهایی که میهای قصرها گذشتم و هر از چندی جایی میی خرابهمیانه

کارتش را هم عوض نکرده بودم، همچنان این بود که گوشی همراه من که سیمکه گفتم یکی از عجایب چین 

اندازهای زیبای بوستان نشستم و شد با آن بدون دردسر به تهران زنگ زد. در یکی از چشمداد و میآنتن می

 رش هنوزشعری مفصل نوشتم و بعد به خانه زنگی زدم و با مادرم گپی زدم و خیالش را راحت کردم که پس

یون نام داشت و آالچیقی گاهی که برگزیده بودم لویوکایکامال در چینستان ناپدید نشده است. این استراحت

ای زده بودند، و به راستی هوایی لطیف و محیطی بود ساخته شده بر روی پلهایی چوبی که بر دریاچه

 بخش داشت. آرامش

 

 

 

 

 لویو کای یون
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عصرگاه ادامه یافت. در آن میانه ساعتی باران شدید شد و دمای هوا  ی آن روز من بود و تااین برنامه 

آمدم، مثل موش آب کشیده پایین آمد. به همین خاطر وقتی حدود ساعت پنج و شش عصر از آنجا بیرون می

های بوستان شنا کرده توانستند به سادگی مشکوک شوند که شاید با لباس در دریاچهها میشده بودم و نگهبان

 شم. اما باران بود و خلق کمونیست چین در پناه ساختمانها، و کسی حواسش به لباسهای خیس من نبود.با

با مترو به سمت مسافرخانه بازگشتم در حالی که مثل گرگی گرسنه بودم. به همان رستورانی رفتم  

مان قنادی در ای سفارش دادم و خوردم. بعد به هکه دیشب در آن مهمان چائو بودم، و خوراک شاهانه

بایست ی فردایم خریدم و به مسافرخانه بازگشتم. فردا میمان رفتم و قدری کیک برای صبحانههمسایگی

ساعت چهار و نیم صبح به سمت فرودگاه حرکت کنم و آن وقت صبح جایی برای صبحانه خوردن پیدا 

 کردم.نمی

به مسافرخانه که رسیدم، به میزبانم که اسمش را آقا غوله گذاشته بودم برخوردم و از او خواستم  

ی مهیب و پیشانی سیاه شده و موهای ای بگیرد تا فردا مرا به فرودگاه برساند. همچنان همان قیافهبرایم تاکسی

خیلی کرد. اشایی ایجاد میتمسیخ و همان حرف زدن لوس و شل و ول را داشت و به این ترتیب تضادی 

زنند و من هر ساعتی که از هایی در خیابانها گشت میبه من اطمینان داد که در پکن همیشه تاکسیخونسرد 

شان را خواهم دید و مشکلی از نظر ترابری در کار نیست. اما چون در این چند مسافرخانه خارج شوم، یکی

بینانه است و دانستم نگاهش قدری خوشپرداخته بودم میروز چند باری ساعت پنج صبح به خیابانگردی 
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هم یک ساعتی راه بود و میل  از آنجا تا فرودگاههای فعال آنقدرها هم نیست. صبحهای زود شمار تاکسی

نداشتم به بخت و تقدیر تکیه کنم. پس گیر دادم که برایم تاکسی بگیرد. دخترکی که دستیارش بود چند تلفنی 

را گرفته است، اما همه چیز در میانشان به قدری شل و مبهم بود که شک داشتم کارش را  زد و گفت تاکسی

 درست انجام داده باشد. 

ام را ببندم که چائو را دیدم و ماجرا را برایش گفتم. طبق معمول با مهربانی به اتاقم رفتم که کوله

ای که قرار بود زنگ زد و همان طور که برای کمک اعالم آمادگی کرد. همراهم پایین آمد و به تاکسی تلفنی

انه زد و نشانی داد و زدم گفت که دخترک درست تاکسی نگرفته است. قدری با طرف چک و چحدس می

آلود ی خوابی پروازم را به چینی نوشت و دستم داد که اول صبحی رانندهاز روی بلیتم آدرس دقیق پایانه

 را توجیه کنم. 

در همین حین که مشغول این کارها بودیم، چند نفری از مهمانان دیگر مسافرخانه هم که چینی بودند 

وقتی کار انجام شد، دعوتم کردند که در سالن بنشینیم و دور هم چای به جمع یاریگران من پیوسته بودند. 

شان خورم ولی همراهشان نشستم و گپ و گفتی بسیار دلنشین داشتیم. یکیبنوشیم. گفتم که چای نمی

اندام که طی روزهای گذشته چند باری در راهرو و سالن مسافرخانه به دخترکی بود زیبارو و بسیار کوچک

شد و گفتم و خوشحال میای می«هاونی»و من به چینی   Helloگفت بودیم و هربار فقط می هم برخورده

شد به سادگی میکردم انگلیسی را در همین حد بلد است. آنقدر کوچک و ظریف بود که رفت و فکر میمی
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او را با نوجوانی پانزده شانزده ساله اشتباه گرفت. اما سر حرف که باز شد دیدن انگلیسی را به نسبت خوب 

زند و گفت که بیست و پنج سال دارد و دانشجوی تحصیالت تکمیلی ادبیات چینی است. از استان حرف می

 زده شد. ی هیجانام کلآمد و وقتی برایش تعریف کردم که در سفرم از آنجا گذشتهگانسو می

اتاقم لئو جیه بود. او روز اولی که در اتاق همدیگر را دیده بودیم اسمش پیدای همدیگری دوست کم

را به من گفته بود و وقتی آن روز به اسم صدایش کردم خیلی خوشحال شد. اینطور دستم آمد که انگار 

زنند، یا خطایی در تلفظ نامشان مرتکب نمیها مشکل دارند و درست آنها را صدا ها با اسم چینیخارجی

ی آواها در واژه کند. چون در زبان چینی بر مبنای تکیهشوند که اسمشان را به چیزی ناخوشایند تبدیل میمی

دادند اسمهایی فرنگی را در ارتباط با شود. احتماال به همین خاطر بود که ترجیح میمعنای واژگان تعیین می

 یرند.دیگران به کار بگ

خنده. عینکی بود و انگلیسی را به روانی تیپ و خوشلئو جیه جوانی بود بلند قامت، الغر، خوش

الملل بود و این را البته قدری با فضولی پیشتر دریافته بودم، چون زد. دانشجوی دکترای حقوق بینحرف می

وی میزی گذاشته بودش و پیشتر در این مورد به زبان انگلیسی داشت که در اتاقمان رسه جلد کتاب قطور 

مان پیوست که انگلیسی را آنها را دیده بودم. یک دختر چشم و ابرو مشکی بلند قامت هم آن شب به جمع

کرد و شخصیت جالبی داشت و به خصوص دانست. جهانگردی ایتالیایی بود که تنهایی سفر میهم خوب نمی
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شان بدک ضعیتی دارند، که برایش توضیح دادم وضعیتکنجکاو بود بداند زنان و دختران در ایران چه و

 نیست!

ی چائو به گپ و گفتی دلنشین گذراندیم. لئو جیه که واقعا آدم آن شامگاه را با این جماعت به عالوه

ی نقدهایی که من به اش برایمان سخن گفت و دیدم تقریبا همهنامهی پایانای بود دربارهفرهیخته و حسابی

کمونیستی دارم را قبول دارد. در مقابل من هم نقدهای او به نظام حقوقی مدرن غربی را قبول نظام حقوقی 

 اندیشیدیم. های حقوقی مدرن میداشتم و برایم بسیار جالب بود که هردو به راهبردهایی جایگزین برای دستگاه

آن شب با این گفتگوها سپری شد و حدود ساعت ده شب بود که برای خوابیدن به اتاقم رفتم. لئو 

اش را زودتر از اتاق برداشت. اما دو کرد و برای این که مرا بیدار نکند کولهجیه همان شب پکن را ترک می

سر و صدای زیاد وارد شدند و  مسافر تازه که فکر کنم از مغولستان آمده بودند جبران مافات کردند. آنها با

ام. دو زدند و مدتی طول کشید تا متوجه شوند که من هم آن باال بر تختی خوابیدهبلند بلند با هم حرف می

های مرد میانسال تقریبا روستایی بودند که انگار در محیط پایتخت دست و پایشان را گم کرده بودند. نیمه

شان کردم که در را باز نگذارند که پشه خیز شدم و راهنماییر بستر نیمشب بود که آمدند و بیدارم کردند. د

ی روشن و خاموش کردن کولر را یادشان دادم که فکر کنم آخرش هم یاد نگرفتند. وقتی نیاید، و بعد شیوه

اد ناراضی ام سعی کردند کمتر سر و صدا کنند که البته زیاد در این کار کامیاب نبودند. من هم زیدیدند خوابیده
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هایم را زابراه کنم، اتاقیشوم همنبودم چون وجدانم ناراحت بود که نکند فردا صبح ساعت سه که بیدار می

 ها را منتفی کردند!های تازه این مالحظهاتاقیاما این هم
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یوآن پشت پلکم جست مینگاندازهای زیبای یوآنصبح ساعت سه از بستر برخاستم. همچنان چشم 

کرد و در همان حال و هوا بودم. رفتم دوشی گرفتم و بیشتر لباسهایی که در چین پوشیده بودم و و خیز می

ته بودم را پوشیدم. از عرق آلوده شده بود را دور ریختم و یک دست لباس یدکی که برای بازگشت کنار گذاش

جلوی در رفتم و دیدم در سالن نیم ساعتی را به خواندن شعر موالنا گذراندم تا این که زمان مقرر فرا رسید و 

ساعت پنج و ربع صبح شناسی آنجا ایستاده است. راه افتادیم به سمت فرودگاه و تاکسی مورد نظر با وظیفه

 بود که وارد تاالر پرواز شدم. 

پرواز من بنا به اشتباه عجیب و غریبی که یکی از دوستان مشترکمان با پویان کرده بود، مسیری بلیت  

ژو در جنوب چین بپرم و بعد از آنجا به کرد. یعنی اول قرار بود از پکن به شهر گوانغریب را طی می

رار بود کل آن روز را اورومچی در شمال ترکستان بروم و از آنجا به تهران پرواز کنم. یعنی یک جورهایی ق

 نقاطش وجب کنم! در هوا سپری کنم و آسمان چین را در اقصی

ساعت هشت ام را خوردم و فراوان شعرهای نغز خواندم. تا این که در سالن فرودگاه نشستم و کیک 

هایی ی صندلیژو آغاز شد. از بخت جالب توجهی هم برخوردار بودم و همهپروازم به مقصد گوانفرا رسید و 

ی این پروازها داشتم در جایی کنار پنجره قرار داشت. به همین خاطر آن روز را گذاشتم که چین که در همه
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گیر را تماشا کردم که شاید با پروازهای اندازهایی بسیار زیبا و نفسرا از باال نگاه کنم و به راستی هم چشم

 بودند.دیگر و شرایط متفاوت اصوال دیدنی نمی

کردند که بنا به رسم همیشگی هواپیماهای چینی، فیلمی را برایمان پخش میرفتیم، در راه که می 

شد با گوشی صدایش را هم شنید. چون هوا ابری بود مان نمایان بود و میروی صفحه نمایش جلوی صندلی

رون باقی نمانده بود و در اندازی تماشایی در بیگذشت، چشمی مه میو هواپیما ساعاتی از پرواز را از میانه

( 传妖猫)یائو مائو ژوآن: « ی دیوسانی گربهافسانه»نتیجه فیلمی را نگاه کردم که بعدتر دانستم اسمش 

در چین ظاهرا خیلی گل کرده اش کرده بود، گِه سینماگر مشهور چینی کارگردانیکه چِن کایاست. این فیلم 

اش بود که کل هایی ازش را دیده بودم و حاال فرصتی فراهم شدهبود. چون پیشتر هم در جاهای دیگر صحنه

با این همه من داشت.  -و یک جاهایی کودکانه–ساخت بود اما داستانی پراکنده را ببینم. فیلم بسیار خوش

های کاریو غفلت از ریزه ندانی ام را به حساب زباناولیه گه احترام زیادی قایل بودم و این داوریبرای کای

ساخت و برایش نخل زرین را در  ۱۳72را در « امبا صیغهبدرود »فیلم گذاشتم. او همان کارگردانی است که 

نقش رئیس گارد « آخرین امپراتور»ی کان ربود. او هنرپیشه هم هست و همان است که در فیلم جشنواره

 کرد.سلطنتی را بازی می

ژو رسیدیم که شهری صنعتی و مرکزی بازرگانی در جنوب ساعت دوازده و نیم ظهر بود که به گوان 

چین است و طی سالهای پیش در اقتصاد جهانی نقشی مهم پیدا کرده است. فرصتی نبود که شهر را بگردم. 
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ی یک قرار بود به فاصلهام را اعالم کنند که به همین خاطر در فرودگاه ماندم و منتظر ماندم که پرواز بعدی

ی مورد نظر با گروهی دیگر از مسافران جمع ساعت بعد انجام شود. اعالمی هم کردند و در برابر دروازه

 شدیم، اما کم کم خبر رسید که تاخیری در کار پرواز رخ داده است. 

زبان اما بور با ظاهر پرواز با من بودند، آدمهایی خیلی متنوع بودند. یک زن و مرد پارسیکسانی که هم 

زدند اما بین ی پرجمعیت روس همراه بودند و با آنها روسی حرف میروسها آنجا بودند که با یک خانواده

از مادری با دو دخترش تشکیل ی ایرانی که زدند. یک خانوادهی تاجیکی پارسی گپ میخودشان با لهجه

مان بودند که چون شده بود هم بودند. دو دختر جوان و آالمد هم با ظاهری شبیه به ازبکها و ترکمنها در جمع

 کردند. شان در سالن فرودگاه عینک دودی سیاهی به چشم زده بود، جلب نظر مییکی

ام از مطمئن شدم که به پرواز بعدی تاخیر کم کم به درازا کشید و دیگر وقتی ساعت از سه گذشت 

رسم. ساعت سه که رخصت پرواز داده شد، نشستیم و ناهار سبکی که دادند را خوردیم اورومچی به تهران نمی

ی دیوسان بود. دیگری پلنگ سیاه بود ی گربهاش همان افسانهو باز قدری فیلم تماشا کردیم، که طبعا یکی

انگیز رفتند در محیطی وهمای که در آن چند پلیس چینی میمی فیلمی حادثهکه پیشتر آن را دیده بودم و سو

 دادند!را در شهری شبیه به ونیز از دست داعش نجات می پناه هندیالمللی گروهی از زنان بیو بین

اش را به تماشای زیر پایم سفرمان شش ساعت به درازا کشید و چون هوا خوب بود بخش عمده 

انگیزی بودند که نور خورشید های زیبای خیالگذراندم. در ابتدای کار هنوز هوا ابری بود اما ابرها کومولوس
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نیست اگر بگویم بیش از یک بخشید. اغراق ی اثری هنری را به آنها میرقصید و جلوهاز پهلو بر پیکرشان می

اندازهایی به کرد و چشمشان گذر میساعتی را محو تماشای این ابرهای عظیم و زیبا بودم که هواپیما از میان

ی بیابانی تاکالماکان شدیم و اینجا دیگر از ابرهای انبوه آوردند. پس از آن وارد منطقهراستی زیبا را پدید می

وقتی از باال ن را دید. این بیابان به راستی عظیم و پهناور بود و مساحتش شد سطح زمیخبری نبود و می

 نمود.دهنده میشد تکاننگریسته می

نامند که اسمش ( می 沙漠玛干塔克拉ماالگان شامو )ها تاکِهبیابان تاکالماکان را چینی 

کیلومتر مربع که در  ۳۳7ناور با وسعت ایست که از ترکی به چینی راه یافته است. این بیابانی است پهواژهوام

لون احاطه شان(، و کوه کونتیان -جنوب ترکستان قرار گرفته و رشته کوه پامیر، کوهستان بغ )تنگری داغ

شده و فقط در سمت شرق به سرزمینهای پست منتهی به چین راه دارد که آن هم صحرای گوبی است. 

کرد و از این رو هم ب به شمال و از شرق به غرب حرکت میهواپیمایی که من در آن نشسته بودم از جنو

هایی شبیه لوت خودمان صحرای گوبی را دیدم و هم بیابان تاکالماکان را. صحرای گوبی بیشتر از تلماسه

 تشکیل شده بود و آن هم بسیار پهناور بود. 

گرفت ب مغولستان را در بر میها دیده بودم، جنوصحرای گوبی که مرکز کشف دایناسورهایی بود که در موزه

بیش از دو برابر عظمت داشت و بیشتر از کیلومتر بود. بیابان تاکالماکان  ۸۰۰کیلومتر در  ۱6۰۰و ابعادش 

هایی در آن دهان باز ها و گسلتر بود و درهسنگها و تپه ماهورهایی خشک تشکیل شده بود که مرتفعالش

https://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B2%99%E6%BC%A0
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A1%94%E5%85%8B%E6%8B%89%E7%8E%9B%E5%B9%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A1%94%E5%85%8B%E6%8B%89%E7%8E%9B%E5%B9%B2
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ی هوایی این بیابانها منظرهشد دید. تماشای هایی بلند و سپید از برف را میگهگاه هم در آن میان قلهکرده بود. 

سان جسته و ی مریخشد به کاروانیانی درود بفرستم که طی هزاران سال راههایی در دل این پهنهباعث می

 یافته بودند و از دل آن راه ابریشم را زاده بودند. 

  

 

 

 

 بیابان تاکالماکان     گوبیصحرای 
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های یافت شده در آن اهمیت دارد. اما اش و فسیلشناسانهبیشتر به خاطر بافت دیرینصحرای گوبی 

اش با تمدن ایرانی اهمیتی چشمگیر دارد در سیر تکامل تمدن چینی و چفت و بست شدن بیابان تاکالماکان

توان عاملی تعیین کننده در تاریخ تمدن چینی دانست. در واقع دور تا دور بیابان تاکالماکان و جغرافیایش را می

ی غربی قلمرو و نیمهموجهایی پیاپی از جمعیت است که از تمدن ایرانی به شرق کوچ کرده مراکز استقرار 

اند. کاشغر در غرب، تورفان و قراشهر و کوچه در شمال، و ختن و تُخار و میران در خاوری را متمدن ساخته

ی ی پامیر به حوزهاند و آن را با واسطهجنوب مراکز تمدنی مهمی هستند که گرداگرد تاکالماکان قرار گرفته

 سازند. کائیه متصل میتمدنی ایرانی و استانهای باستانی سغد و س

ساعت نُه شب بود که به اورومچی رسیدیم و همان جا خبرمان کردند که هواپیمای تهران ساعتی 

پیش بی ما به هوا پریده است و باید برای پرواز بعدی یک روز منتظر بمانیم. من قرار بود پس از بازگشت به 

ای کنم، و عقل کرده بودم و زمان سخنرانیتهران در مراسمی که اهمیتی چشمگیر برای دوستانم داشت 

بازگشتم به تهران را یک روز دیرتر هماهنگ کرده بودم. از این رو نگرانی چندانی نداشتم. با این همه وقتی 

اش شانه خالی کند، پیش رفتم و پایم را کردم در خواهد از زیر بار مسئولیتدیدم شرکت هواپیمایی انگار می

ی خسارتم مهمی دارم و این تاخیر مایه باهلل باید همین امشب بپرم چون سخنرانی یک کفش که من اهلل و

ام ابتدای کار همان فردا صبحش بود. گفتم البته درست بود، و حتا قرار سخنرانیشود. جمالتی هم که میمی

 ای سخنرانی بروم. بایست براما آن را تغییر داده بودم و خسارت در این حد بود که خسته و از راه رسیده می
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همسفرانم آدمهای مظلوم و کم سر و صدایی بودند و به همین خاطر تا پیش از آن که وارد صحنه 

شوم قضیه طوری پیش رفته بود که انگار قرار بود در همان فرودگاه جایی برای خوابیدن در شب به آنها 

سارت و شکایت تهدید کردم، ورق بدهند. با سر و صدایی که من کردم و شرکت هواپیمایی را به طلب خ

ی مسافران آن شب مهمان هتل شان که خانمی متین بود آمد و پوزش خواست و گفت که همهبرگشت. رئیس

شان را هم پذیرفت. به این ترتیب دسته جمعی سوار شرکت در شهر هستند و خرج خوراکشان و ترابری

 ی اورومچی رفتیم.  مهبوسی شدیم و به هتلی به نسبت شیک و مرتب در حومینی

ی در راه سر حرف باز شد و وقتی به هتل رسیده بودیم همه با هم دوست شده بودیم. آن خانواده

شان خوب بود از طرف دیگر سر حرف مسافرانی که انگلیسیایرانی از طرفی چون فارسی بلد بودند، و باقی 

 ام را کرده بودندزیاد شکایت کرده بودم، مالحظهرا باز کردند و گپی زدیم تا رسیدیم به هتل. شاید چون من 

و اتاقی بزرگ و دو تخته را به طور اختصاصی به من داده بودند. باقی را هم در اتاقهایی جا داده بودند و باقی 

 آنهایی که مجرد بودند را در اتاقهای سه تخته جای داده بودند. 

توانیم با آنها در رستوران بغل هتل گفتند میهای غذایی هم به دستمان دادند و در پذیرش هتل بن

ی باقی مسافران هم کم کم پیدا شد. ام را گذاشتم و آمدم به رستوران بروم که سر و کلهشام بخوریم. من کوله

دو دختری که شبیه ازبکها بودند را اول دیدم و آنها پیشنهاد کردند که با هم شام بخوریم. قبول کردم و بعد 

زدند. دسته جمعی راه افتادیم برای یگر برخوردم که چینی بودند و انگلیسی را عالی حرف میبه دو دختر د
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ی ایرانی همسر برسند و همگی با هم غذا بخوریم، خوردن شام و من قدری هم پا به پا کردم که آن خانواده

 ولی آنها دیر کردند و نیامدند و در نتیجه ما خودمان رفتیم.

یانسال بود و اویغور، همان اول که رسیده بودیم چون به زبان خودش سالم و دربان هتل که مردی م

داد و مهربانانه ام را بیاورد و خودم حملش کرده بودم، محبتی نشان میعلیک کرده بودم و نگذاشته بودم کوله

ه تعریف چندانی مان را کرد. غذای آنجا البتمان را تا رستوران همراهی کرد و به مدیر رستوران هم سفارشهمه

ای بود با کمی سبزی و گوشت. غذای درجه یکی نبود، ولی بد هم نبود و کارمان نداشت و سوپ ماکارونی

 انداخت.را برای آن شب راه می

های آن شب من عبارت بودند از دو دختر دور میز که نشستیم، شروع کردیم به گپ زدن. همسفره

دانشجوی جوان از هنگ کنگ که آدمهای فرهیخته و جالب توجهی بودند و انگلیسی را بسیار روان حرف 

ی معلوم شد خندید و به زودشان هلن نام داشت و دختری بلند قد و شیطان بود که اغلب میزدند. یکیمی

زنم اسمش را از روی قهرمان فیلم جنگ مسیحی کاتولیک مؤمنی هم هست. دیگری لیا نام داشت و حدس می

اش هم چنین هستند. دختری بود گفت خانوادهی دنیای سینما بود و میستارگان گذاشته بودند. چون شیفته

ای هم کنگ بود و انگلیسی، کره ردم هنگکوتاه قد و عینکی و باهوش که عالوه بر کانتونی که زبان بومی م

ام بیست و چهار ساله بودند و خواند. هردوی این دوستان تازهبلد بود و فکر کنم این رشته را در دانشگاه می
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رفتند قزاقستان تا سفری ماجراجویانه را تجربه اند و حاال میگفتند از دوران دبستان با هم دوست بودهمی

 کنند. 

شان و لباسهای آالمدشان جلب نظر ری که گفتم در فرودگاه به خاطر عینک دودیدو دختر دیگ

شان مایا و دیگری اسالتیا نام کردند، قزاق بودند و قرار بود در این کشور میزبان لیا و هلن باشند. یکیمی

عریف کردن داشتند. هردو خوش چهره و مهربان بودند و قدری ولنگار که هنوز هیچی نشده شروع کردند به ت

ژو با هم دیدار شناختند، اما تازه در الناین چهار نفر در واقع همدیگر را میهای باالی هجده سال. جوک

شان هم از بقیه بیشتر بود و به ی نوآمده در این گروه بودم. مایا و اسالتیا سنکرده بودند و من تنها غریبه

 ترتیب سی و دو و سی سال سن داشتند. 

ام باز با استقبالی گرم روبرو شدم. این استقبال را معرفی کردم و وقتی گفتم از ایران آمدهمن هم خودم 

ها را بارها در جریان این سفر از طرف وابستگان به ملیتهای گوناگون دیده بودم و برایم بسیار جالب از ایرانی

ای دارند. این دختران ورمان چنین وجههی ایران، هنوز مردم کشبود که با توجه به تبلیغات منفی پردامنه درباره

آمد. هلن و لیا که ها خوششان میهای جمعی از ایرانیهم به دالیل مختلفی و در تقابل با تبلیغات رسانه

دانستند و برایشان عجیب بود که ما ی تمدن باستانی ایران چیزهایی میکتابخوان و باسوادتر بودند درباره

کنیم. مایا و اند و مدام ازشان نقل قول میگفتهل پیش با زبان امروزمان سخن میشاعرانی داریم که هزار سا

ی آمد. آنها اخیرا سفری به ترکیه کرده بودند و خیلی شیفتهها خوششان میی دیگری از ایرانیاسالتیا از زاویه
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نند و به خصوص مهارت زیبایی پسران و دختران ایرانی شده بودند و آرزو داشتند که زمانی به تهران سفر ک

 جراحان زیبایی ایرانی برایشان خیلی وسوسه کننده بود. 

ی تاریخ و فرهنگ هم بحثهایی کردیم. مایا و اسالتیا با آن که رفتاری خیلی آزادانه آن شب درباره

شان با هلن که مسیحی متعصبی بود بحثی درگرفت. داشتند، اصرار داشتند که مسلمانان معتقدی هستند و بین

گر بحثشان ین ما بیشتر نظارهلیا کمابیش عقایدی شبیه به من داشت و با کسی سر دین دعوا نداشت و بنابرا

دانستم کردم که میبودیم و من که برایم این گفتگو خیلی جالب بود هر از چندی پرسشهایی را مطرح می

ها در ترکستان کشید و من از ی چینیاش دارند. بعد بحثمان به سیطرههای دید ناسازگاری دربارهزاویه

دانستم ستیزی و شکلی از استعمار دانستم. این را میرا فرهنگها های ترک دفاع کردم و نفوذ چینیمسلمان

شان جاسوس رسمی است، اما قبلش با تک تک پیشخدمتهای رستوران گپ که از هر سه ساکن ترکستان یکی

ها بودند و دانند. هلن و لیا هوادار سیاست چینیکوتاهی زده بودم و مطمئن شده بودم که انگلیسی نمی

تمدن هستند و برایشان خیلی عجیب بود وقتی تعریف کردم که اصوال هایی بیوحشی هاگفتند ترکمی

بخشهایی از تمدن چینی از این منطقه سرچشمه گرفته و این مردم هم پیشتر با اهالی آسیای میانه و ایران 

 اند و حتا رگی آریایی هم دارند. درآمیخته بوده
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ی ایرانی و روس هم آمدند. روسها برای خودشان مان را تمام کرده بودیم که آن خانوادهما تقریبا شام

شان را از آب کشیدند و غذایی ها جدا. روسها که زودتر آمده بودند خودشان گلیمجدا نشستند و ایرانی

گرفتیم و لیا که چینی ماندارین هم تا ها کمکی دادیم و سفارش غذا سفارش دادند. اما با لیا رفتیم و به ایرانی

 کارشان را برای انتخاب غذا راه انداخت.حدودی بلد بود 

ای که از ابتدای کار دوست داشتم قدری عمیقتر گشتی به این ترتیب یک روز سفرم تمدید شد، در اورومچی

  اش را دقیقتر نگاه کنم.در آن بزنم و زیر پوسته
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 2/۳/۱۳۹7چهارشنبه 

 

ساعت پنج بیدار شدم و ورزشی کردم و دوشی گرفتم. بسترم بسیار راحت و اتاقم بسیار ساکت صبح  

و خوب بود و شب با آسودگی تمام خفته بودم و حاال آماده بودم که تا شبانگاه جستجویی در اورومچی بکنم 

 ویم.و برای پرسشهایی که در اقامت دو هفته پیشم در اینجا برایم پیش آمده بود، پاسخی بج

ساعت پنج و نیم صبح بود که از هتل بیرون زدم و شروع کردم به گردش در خیابانها. چنان که گفتم  

شد و بنابراین این ساعت با حدود شش و نیم به وقت محلی ساعت شهرهای ترکستان به وقت پکن تنظیم می

ا ساعت هفت و نیم و هشت پیدا ی مردم تشد. از این رو هوا تازه روشن شده بود، هرچند سر و کلهبرابر می

ای زیبا و نشد. خیابان سرسبز و زیبایی پشت هتل پیدا کردم و آن را گرفتم و تا انتها رفتم و برگشتم. محله

های ها در آن قرار داشته است. تک و توکی از آن خانههای سنتی ترکسبز و خرم بود که معلوم بود پیشتر خانه

ی مسکونی نوساز پوشانده بود که ی خیابان را ساختمانهای سه چهار طبقهنهقدیمی هنوز باقی بود، اما بد

روی و دویدن هایشان بیرون آمدند و به پیادهدر آن سکونت داشتند. ساعتی که گذشت خیلی های هانچینی

ه ی احتمالی دشمن آماده نگپرداختند و حالتشان به گروهی نظامی شبیه بود که دارند خود را برای حمله

 دارند.می
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ی افتضاحی خوردم. بعد هم بیرون ساعت هشت به هتل بازگشتم و در همان رستوران کذائی صبحانه 

 های لذیذ دلخواهم را پیدا کردم و شکمی از عزا در آوردم.آمدم و به جایی دیگر رفتم و این بار دامپلینگ

ای انجام دادم. یعنی تصادفی و کاتورهآن روز قصد داشتم شهر اورومچی را بگردم و این کار را با روشی 

زدم و باز شدم و گشتی در خیابانها میشدم و در ایستگاهی تصادفی از آنها پیاده میهایی را سوار میاتوبوس

کردم. طوری که تا حدود ظهر به کلی خودم را در شهر شدم و همین کار را تکرار میسوار اتوبوسی دیگر می

 گم کرده بودم!

دیدم بی اش این که گوشه و کنار شهر را میهای زیادی هم داشت و مهمترینالبته فایدهاین روش  

هایشان خیلی با هم فاصله ای خاص محدود شوم. به خصوص برخی از اتوبوسها که ایستگاهآن که در محله

اشتم و آن کردند. همین برنامه را تا ظهر دداشت و به کلی مرا در سطح شهر به نقاطی دوردست پرتاب می

کار را هم کردم، که خودش سفری وقت ناهاری خوردم و تصمیم گرفتم پیاده به سمت هتل بازگردم. این 

ماجراجویانه بود و تا عصرگاه به درازا کشید. یعنی در واقع نیم ساعتی پیش از موعد مقرر برای حرکت به 

که نگران شده بود مبادا پروازم را دوباره  سمت فرودگاه بود که به هتل رسیدم و دربان ترک و مهربان را دیدم

بوسی از دست بدهم. چون بقیه زودتر آمده و با ماشینی به فرودگاه رفته بودند. مرا هم با عجله در مینی

 برد و سر وقت به فرودگاه رسیدیم.چپاندند که اعضای یک تور دولتی را همراه می
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توانم شرح و بسطی بیشتر دارد و در اینجا تنها میدر اورومچی دیدم نیاز به آنچه که آن روز اما 

هایی امن از آن را بازگو کنم. نخست آن که کامال معلوم شد که شهر در وضعیتی اضطراری و نوعی برش

های آهنی و نگهبانانی ها و خیابانها همه با دروازهروها همه مسدود و کوچهبرد. پیادهحکومت نظامی به سر می

ی فلزی و نگهبان مسلح داشت و معلوم بود که های مسکونی همگی حصار و دروازهلهشد. مححراست می

 ی اویغورها هستند.اند و در ضمن مدام نگران حملهاند و شهر را اشغال کردههای هان آمدهچینی

پوش بسته بودند و یک گروهان اش را با چند زرهگذرم دانشگاه پزشکی اورومچی افتاد که دروازه

ام و بعدتر که تابلویش دادند. طوری که اولش فکر کردم به پادگانی رسیدهسلح در برابرش نگهبانی میکامل م

  شان است!را خواندم دیدم دانشگاه پزشکی

  

 

 

 

آورم که بر آن با همان شان را که در اینترنت منتشر شده میدر زیر عکس شکل رسمی سردر دانشگاه

)شنجاک تبیبی ئونیویرستیتی(، اما در « جیانگدانشگاه طب شین»اند شان نوشتهی امالییآکندهی غلطشیوه
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ه بودند و زیرش همان بساط سردر اصلی دانشگاه که من دیدم، زیر همین تابلو یک تابلوی بزرگتر پلیس زد

 ها از دیده ها پنهان شده بود.ها برپا بود، طوری که تابلو تقریبا آن پشتایست و بازرسی و زرهپوش

انگیزترین بخشهای گردش آن روز من در اورومچی به دو بازدید به یاد ماندنی مربوط اما هیجان

هایش خیلی ها با اتوبوسی که ایستگاهسه زدنشد. یکی که حدود ظهر دست داد، آن بود که طی همین پرمی

ی ای بسیار دور رفتم که قاعدتا جایی در حومهداشت، به منطقهبا هم فاصله داشت و بسیار دیر به دیر نگه می

ی شهر که ها نیمه مخروبه و فرسوده است و به کلی با بدنهاورومچی قرار داشت. وقتی پیاده شدم دیدم محله

رسیدند و همگی ترک بودند. در شیک بود تفاوت دارد. مردم هم کمابیش مفلوک به نظر مینوساز و مدرن و 

ابتدای سفر چون زمانی اندکی را در اورومچی سپری کرده بودیم نتوانسته بودم اهالی اصلی شهر یعنی 

می های قدیهای اویغور را درست ببینم. این بود که فرصت را غنیمت شمردم و به گردش در محلهترک

 های خاکی وجود داشت.ای از اورومچی بود که در آن کوچهپرداختم. اینجا تنها نقطه

جمعیت زیادی در کوچه و خیابان نبودند و شاید دلیلش این بود که سر ظهر بود و بعدتر شستم 

کنند. با این مانند و استراحت میهایشان میداری ماه رمضان مردم بیشتر در خانهخبردار شد که به خاطر روزه

و گردانندگانش هم همگی  ها باز بودخانهها و چایهمه چنان که در همه جای چین دیده بودم، رستوران

مسلمان بودند. در یکی نشستم و سالم و علیکی با صاحب کافه کردم که پیرمردی اویغور بود و وقتی سالم 

و رحمت را از دهانم شنید، انگار دنیا را به او داده باشند، خوشحال شد. هنوز فرصتی برای سفارش دادن 
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ن برومندی بود با سبیل مبسوط، آمدند و سر میزم خوراکی پیدا نکرده بودم که خودش و پسرش که جوا

ها دانستم که از زبان چینی و هانکنم. این را مینشستند و پرس و جو کردند که کجایی هستم و آنجا چه می

دل خوشی ندارند و به همین خاطر سعی نکردم چند کلمه ماندارینی که بلد بودم را بلغور کنم. به جایش به 

بدان برایم بسیار دشوار بود. زبان  فهمیدم و سخن گفتنرداختم که آن را هم بیشتر میبلغور کردن ترکی پ

ترکی اویغوری هم با ترکی استانبولی یا آذری خودمان متفاوت است و به خصوص وقتی تند تند صحبت 

هالی قدیمی مان گل انداخت و فهمیدم که پیرمرد از اشود. با این همه صحبت بینکنند به کلی نامفهوم میمی

شود. در آن بین به پسرش چیزی گفت و او بیرون رفت و اش پاتوق مردم محسوب میآن محله است و کافه

دار بودند. آنها هم به ما دقایقی بعد با سه چهار نفر دیگر برگشت که کمابیش همسن و سال پیرمرد کافه

د و معلوم بود که ایران برایشان یک چیزی شبیه آیم خیلی ابراز عالقه کردنپیوستند و وقتی شنیدند از ایران می

 تر!مدارانهتر و دینهاست، اما احتماال پاکیزهمکه برای ایرانی

رفت، اما واقعیت آن است که بیشتر از روی لحن و گفتگویمان هرچند با سرعت و هیجان پیش می

کردیم فهمیدیم تکرارش میرا می ایفهمیدیم. هربار هم که کلیدواژهها حرف همدیگر را میبرخی کلیدواژه

شان هایی با هم حرف بزنیم. بسیاری از کلمات در زبانو به این شکل به سرعت یاد گرفتیم بیشتر با چه کلمه

پارسی بود و حتا وقتی آزمایشی فارسی باهاشان حرف زدم بخش خوبی از حرفهایم را فهمیدند، یا شاید هم 

 حدس زدند!
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توانم کاری برایشان کردند چون خارجی هستم مین دستگیرم شد فکر میتا جایی که از حرفهایشا

شان به زودی برای یاری -های سرسختی بودندکه از دید آنها مسلمان-ها کردند ایرانیبکنم و به ویژه گمان می

ف داشتند شکایت داشتند و با گفتن این حرها به آنها روا میحرکتی خواهند کرد. سخت از ستمی که هان

شان را غصب کرده و های قدیمیهایشان را اشغال کرده و محلهها خانهحدس قبلی مرا تایید کردند که چینی

گفتند بیشتر جوانهایشان را برای بیگاری به روستاها اند. میویران ساخته و به جایش شهری مدرن بنا کرده

 اند. ی شهر باقی ماندهشیهها آن هم در فقر و فالکت در حااند و فقط پیرها و بچهفرستاده

شان مرد بودند و شد. همهمان افزوده میگرم صحبت بودیم و هر از چندی کسی دیگر هم به جمع

تر بود. در همین حال و هوا بود که مردی با ریش بلند باشکوه وارد شد که همه به شان از من مسنجوانترین

ست راستم را روی سینه ها داحترامش بلند شدند و دستانشان را روی چشمشان گذاشتند. من به سبک ایرانی

گذاشتم و به او سالم دادم و او هم همین حرکت دست به چشم بردن را انجام داد. همان جا و در همان لحظه 

ی نمادپردازی حرکات دست و انگشت در قلمرو ایران زمین چیزی بود که عزم خودم را جزم کردم که درباره

ی هنر بودایی و برخوردن به مودراهای سنتی در طالعهی اولی این فکر سالها پیش هنگام مبنویسم. جرقه

دیدم همان الگوها هنوز زنده است و در ارتباط میان انسانها تندیسهای بودا به ذهنم خطور کرده بود و حاال می

 کند.بیش از دهها کلمه معنا منتقل می
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شان است و گفتند امامجایی خالی کردند و آن پیرمردی که وارد شده بود را روبرویم نشاندند. می

کمی که حرف زدند معلوم شد پیشنماز مسجدشان است. قدری عربی کتابی بلد بود و من که این زبان را 

کردم و ارتباطمان به این شکل دانستم، با آن گفتگو میمی -ترکی و چینیاما بهتر از –دست و پاشکسته 

کمی که پیشتر رفتیم معلوم شد منظور از امام پیشنماز مسجد است و تر شد و بازدهش باالتر رفت. شفاف

کسی که تازه وارد شده بود پیشنماز مسجد آن محله بود. خیلی کنجکاو بود بداند من چقدر مسلمان هستم و 

هایی کرد بدان معناست که اسالم را قبول ندارند. در واقع رگهها شیعه هستند و فکر میایرانیشنیده بود که 

شد در حرفهایش تشخیص داد، هرچند بسیار مهربان و باادب بود و هیچ خشونتی در از عقاید وهابی را می

ه شیعه و سنی برادرند ها توضیح دادم و گفتم کی شیعهشد. قدری برایش دربارهرفتار و کالمش احساس نمی

اند. اولش داشتم از و تفاوتی با هم ندارند و نیروهای استعمارگر هستند که به اختالف میان این دو دامن زده

ها را مثال زدم دانند، چینیزدم و چون دیدم خیلی تاریخ نمیروس و انگلیس به عنوان استعمارگران مثال می

شان عالوه بر پایبندی تند و تیز به عقاید اسالمی، الب بود که همهو یک دفعه همه در آنی شیرفهم شدند. ج

ای از نقشبندیه پیرو طریقتی صوفیانه هم بودند که نام پیشوایشان برایم ناشناخته بود، اما حدس زدم فرقه

ا شان نفوذی پیدا کرده بودند و آل سعود را دعهای عربستان سعودی هم در میانباشند. در این میان وهابی

فرستادند که مسجدهایشان را بازسازی کنند. اما باز جالب کردند چون انگار هر از چندی پولی برایشان میمی
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ها یک کردند این دو با هم مربوط هستند و شیعهبود که از اختالف عربستان و ایران خبری نداشتند و فکر می

 ی کافر در این وسط هستند که ربطی به این دو ندارند!فرقه

انگیز از جهان داشتند و معلوم بود که در الصه تصویری فانتزی و نادرست و در عین حال غمخ

شان اند، فراموشی کشورهای مسلمانی که به آنها چشم امید دوختهاند و همهبستی جغرافیایی گیر افتادهبن

ادرست و سیاسی را به اسم دین کنند و تبلیغاتی ناند و عربها هم جز به عنوان آلت دست به آنها نگاه نمیکرده

ها گفتند چینیها با آنها پرسیدم و ناله و فغان همه به هوا برخاست. میکنند. از نوع برخورد چینیشان میقالب

کنند. اش میزنند و جریمهبرند و ریش و سبیلش را میکنند و میهرکس که ریش داشته باشد را بازداشت می

شی رسمی که در مسجد محل داشت از این قانون معاف بود و تا جایی که فهمیدم آن امام پیشنماز به خاطر نق

 اش مسلح به ریش در خیابانها آمد و شد کند!توانست با همراه داشتنانگار کارتی داشت که می

امام یک حرف تکان دهنده هم به من زد که نخست باورم نشد، اما بعد دیدم به تعبیری دیگر راست 

ها همه با هیجان گفتند که چینیهای پرشمار در خیابانها پرسیدم، ی ایست و بازرسیی دربارهبوده است. وقت

گردند و اگر کسی قرآن همراه داشته باشد دستگیرش گیرند و جیبهایشان را میمرتب اویغورها را در خیابان می

در هیچ »: گفتبه عربی  دیده به چشمم خیره شد وشان با آن چشمان پرچروک جهانکنند. بعد اماممی

خواستم که تصریح کند منظورش بازداشت است یا اعدام  «ای نیست که کسی ناپدید نشده باشد.خانواده
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ی معدوم تاکید کرد. برد که به معنای اعدام شدن بود. و او باز بر کلمهی معدوم را به کار میشدن؟ چون کلمه

 بوده و نه اعدام.هرچند بعدتر متوجه شدم که منظورش ناپدید شدن 

ام هلن که شب پیش با او آشنا شده بودم، برایم اسنادی بعدتر که به ایران بازگشتم، دوست نویافته

ها را دستگیر کرده و ها شماری باورنکردنی از ترکگفته و چینیداد امام مسجد راست میفرستاد که نشان می

اش هم شستشوی مغزی و تغییر عقیدتی ایشان اصلی فرستند که کارکردشان میهای کار اجباریبه اردوگاه

ام یا نه؟ و سفارش است. وقتی به ایران بازگشتم هلن پیامی برایم فرستاد و پرسید که خاک چین را ترک کرده

ی مردی به نام عمر بِکالی کرد که اگر هنوز در چین هستم سریعتر از آنجا خارج شوم. چون به تازگی مصاحبه

نتشار یافته بود که شهروند کشور قزاقستان بود، همچون جهانگردی به ترکستان وارد شده در سطح جهانی ا

و آنجا به خاطر حضور در مسجدی دستگیر شده و به اردوگاه بازپروری کمونیستی فرستاده شده بود. آزار و 

د و در نهایت با فشار اذیتهایی که در آنجا بر او روا داشته بودند چندان بود که بارها دست به خودکشی زده بو

المللی و پشتیبانی روسیه از دولت قزاقستان بود که توانسته بود آزاد شود و این هم هشت ماه به درازا بین

های وحشتناک کار اجباری و بازپروری عقیدتی در ترکستان چین کشیده بود. او افشا کرده بود که اردوگاه

به تبلیغات کمونیستی گوش بدهند، روزی چند نوبت در مراسم برپا شده که زندانیان در آن ناگزیرند مدام 

ستایش مائو و مارکس و انگلس و پیشوایان مارکسیسم شرکت کنند، و به ویژه اصراری هست که گوشت 

هایی که هلن فرستاده بود را پیگیری کردم و خوک و الکل بخورند و از عقاید اسالمی ابراز تنفر نمایند. داده
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شمار  یک کانال تلویزیونی در ترکیه که گردانندگانش اویغورهای فراری از چین هستند،به گزارش  دیدم

نزدیک به یک میلیون نفر را تا نهصد هزار نفر و ها اسیر هستند زندانیانی که در ترکستان در این اردوگاه

است، و اگر راست ی این سرزمین بسیار زیاد زنند، و این با توجه به جمعیت هشت میلیون نفرهتخمین می

گفت از هر خانواده کسی ناپدید شده است. البته من در آید که میباشد سخن امامی که دیدم درست در می

اند و آن زمان حرفش را باور نکردم چون گمان کردم منظورش آن است که از هر خانواده یک نفر را برده

 اند.کشته

آمد جز آن که قول دهم پس از کاری از دستم بر نمی گناههنگام دیدار با این مردمان ستمدیده و بی

ی شان و تبارنامهتوانم صدایشان را به گوش دیگران برسانم. بر میراث فرهنگیبازگشت به ایران تا جایی که می

ای که دارند از تمدن شان قدری تاکید کردم و خبرشان کردم که هم دین اسالم و هم عقاید صوفیانهتمدنی

و زبان  شان کردم که خطاند. سفارشسته و پدرانشان تا دو نسل قبل این میراث را به یاد داشتهایرانی برخا

شان حرف عبداهلل را که پیشتر در برایشان باقی مانده را بخوانند. یکیپارسی را یاد بگیرند و متونی قدیمی که 

زبان پارسی به کودکان درس  هایشان بوستان وشرح قوم هوئی شنیده بودم، تایید کرد و گفت در مکتب

گفت تنها در روستاهای دور افتاده این مکتبها برپا هستند و باقی کودکان باید به مدارس دولتی دهند. اما میمی

توانند یاد بگیرند و انگار زبان پارسی برایشان ممنوع شده بود، یا دست بروند و آنجا هم فقط قدری عربی می

 گرفت.داد و یاد نمیر مدارس رسمی آن را یاد نمیکم آن که منسوخ بود و کسی د
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داری هم افتاد و آن هم این که من به کل از این که وارد ماه رمضان در جریان این دیدار اتفاق خنده

شده بودیم غافل مانده بودم و چون ساعتی از ظهر گذشت، بلند شدم که بروم و در ضمن پرسیدم که این 

ام که انگار برگ تاییدی حوالی رستوران خوب کجاست؟ یک دفعه دیدم همه با شگفتی به هم نگاه کردند و ام

گفت و جالب این که روزه را هم صیام نمی« مگر روزه نیستی؟»ها برایش صادر کرده بودم گفت: بر کفر شیعه

شد بگویم مسافر هستم و به این خاطر روزه ندارم، اما چون دیدم او آنقدر تندرو کرد. میتلفظ می« روزَه»و 

اش دادم و گفتم اگر انگار قبول ندارد، از آن طرف پشت بام هلاست که شکسته شدن روزه برای مسافر را 

اش ایرادی ندارد! این را هم بگویم که در این بین ی دروغ و بدخواهی داشته باشد خوراک خوردنکسی روزه

خواستم نشانش بدهم که مفسران ی قرآن و تفسیرهای مختلف آن کرده بودیم، چون میبحثی دینی هم درباره

اند. به همین خاطر هم انگار نوعی گری رسمی بودهشان خارج از خط سنین ایرانی و بسیاریاصلی قرآ

گیری ی روزهمرجعیتی دینی برایم قایل شده بودند. این را از آنجا فهمیدم که وقتی این حرف را سردستی درباره

به جای این که بگویم اغلب  گیرند؟ من همها اینطوری روزه میزدم، همه کنجکاو شدند و یکی پرسید ایرانی

گیرند، گفتم اگر دروغ و بدخواهی را بر خودشان حرام کنند بهتر است تا حرام کردم آب و خوراک. اصال نمی

ی تازه در آنجا دیدم دارد یک فرقه« پس ایرادی ندارد ما ناهار بخوریم؟»شان گفت: بعد یک دفعه دیدم امام

ایشان حالل است. این بود که برای پرهیز از مداخله در کار دینمردان شود که ماه رمضان ناهار برتاسیس می

ی خودشان را رعایت کنند و فقط پرهیز و روحانیون حرف را پیچاندم و گفتم بهتر است آنها همان آداب روزه
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 هایشان اضافه کنند. این هم ناگفته نماند که مردمی بسیار نیکوسرشت واز دروغ و بدخواهی را هم به منع

 راستگو بودند و نیازی به این اندرز من نداشتند. 

دومین اوج پرهیجان در گردش آن روزم آن بود که عصرگاه همان روز داشتم پیاده به سوی هتل 

ای رسیدم که گرفتم!(. به محلهدانستم، چه بسا از آن فاصله میها را درست نمیرفتم )یا چون نشانیمی

ها که بافتی قدیمی داشت و متروکه ج و کوله مرزبندی کرده بودند. در خانهدورادورش را با حصاری آهنی و ک

رسید چیزی بود که کنجکاوم کرد. حصارها را دور زدم و دیدم یک بلوک کامل از شهر را به این به نظر می

قدری ها آجری و ای در وسط شهر اورومچی بود و با این همه بافت خانهاند. اینجا محلهترتیب محصور کرده

ها همه متروکه بود و رسید. این هم عجیب بود که خانهقدیمی بود، هرچند فرسوده یا فقیرانه به نظر نمی

هایی سرخ چسبانده بودند و چیزی به چینی ها و دیوارها پارچهشد، و روی پنجرههیچکس در آنجا دیده نمی

 به رنگ زرد رویش نوشته بودند. 

و نگار را بر دست اویغورهای تابع حزب کمونیست دیده بودم و  پیشتر بازوبندهایی با همین نقش

ام گل کرد. چرخی در ها بر قلمرو ترکستان است. این بود که فضولیدانستم این عالمت استیالی چینیمی

در جایی دور از خیابان اصلی، که هایی در آن دیدم که نگهبان مسلح داشت. دروازهگرداگرد این محله زدم و 

باریک بود و رفت و آمدی نداشت، از حصار باال رفتم و از آن سو پایین پریدم و وارد محله شدم.  ایکوچه

ها متروک بود و روشن بود که به تازگی زد و خوردی در آن رخ داده و خانهزدم همانطور که حدس می
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ها شکسته بسیاری از خانهها ویران بود و در چوبی ها شکسته و خانهاند. چون شیشهاش را بیرون راندهاهالی

اش حتم کردم که به تازگی ی درهم شکستهها هم شدم و با دیدن اسباب و اثاثیهبود. حتا وارد یکی از خانه

در اینجا بگیر و ببندی رخ داده است. اما این که چنین ماجرایی در سطح یک محله انجام شده بود عجیب به 

 رسید. نظر می

ها مشغول بودم کسی مرا ندید. چرخی در آنجا زدم و از نزدیک ولیخوشبختانه وقتی به این فض

شان بود پرهیز کردم و قصد داشتم برگردم و از همان های نگهبانیها و پستشدن به بخشهایی که دروازه

حصار پشت محله خارج شوم. اما راه را گم کردم و در حال گشتن بودم که دیدم از دور سه جوان با بازوبند 

افزود چون آیند. دو تایشان چماق در دست داشتند و این بر غریب بودن شرایط میرند به سویم میسرخ دا

زنند. جوانها مرا دیدند و به کسی در آنجا نبود و معلوم نبود اینها برای چه دارند با چماق در آنجا گشت می

کردم در بدترین حالت دستگیرم  ای فکر کردم فرار کنم با بایستم، و بعد فکرسرعت پیش آمدند. برای لحظه

روم، پس کنند و من هم که دارم با پای خودم همین امشب از چین بیرون میکنند و از چین اخراجم میمی

 ای در کار نیست. نگرانی

گیرند و به اردوگاه بازپروری ها را هم مثل آب خوردن میآن لحظه البته خبر نداشتم که خارجی

کردم که شاید پیامدهایی وخیم هم به دنبال فرستند. چه بسا اگر خبر داشتم کار دیگری میکمونیستی می

وشحال را به داشت. خالصه وقتی دیدم دست تکان دادند و نزدیک شدند ظاهر یک توریست گاگول خمی
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ها خیلی اندک بود و خودم گرفتم و من هم به سویشان رفتم. همان طور که گفتم در اورومچی تعداد خارجی

دانستند چه بکنند. انگلیسی هم بلد نبودند و به همین خاطر جوانها بیشتر از من دستپاچه شده بودند و نمی

 کردند. بسیار هم با ادب و احتیاط رفتار می

زدم اشاره کردم که شان زدم و در حالی که انگلیسی حرف میو دوستانه روی شانه یکیمن خندیدم 

رسید به شان که باهوشتر از بقیه به نظر میام کند. یکیام و خواستم راهنماییراه خروج از اینجا را گم کرده

به خنگی و هرکار کردند  ام؟ اما خودم را زده بودمرفقایش گیر داده بود که بپرسند من چطور وارد آنجا شده

به ظاهر نفهمیدم منظورشان چیست. یکی که چماق نداشت و انگار ارشدشان بود و باب دوستی را با همان 

 ام خواهد کرد. باز کرده بودم، با لبخندی دوستانه اشاره کرد که به بیرون راهنمایی

ای بود و معلوم بود کودکانهدر راه هم پرسید دوربین دارم که با آن عکسی یادگاری بگیریم؟ کلک 

ام یا نه. گفتم که ندارم و واقعا بخت هم یارم بود که نداشتم. ها عکس گرفتهخواهد بداند آنجا از منظرهمی

بردند های دیگر دوربینی به گردنم آویزان بود از همان جا یکراست میچون شکی ندارم که اگر مثل توریست

شود ام نمیکردند. وقتی دید دوربین ندارم پرسید با گوشیی آویزانم میو بر صلیبی وسط اردوگاه کار اجبار

ام دوربین ندارد و این راست هم بود چون عکس درست و حسابی با آن عکس بگیریم؟ که گفتم گوشی

 شد گرفت. نمی
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وطه ای که از آن محها راه افتادیم و تا لحظهخالصه با اسکورت این سه جوان به سوی یکی از دروازه

ارزد به زد و خورد رو بیاورم و فرار کردم که میخارج شوم منتظر بودم دستگیرم کنند و داشتم حساب می

ام کردند. من ی ورودی محله بردند و خیلی محترمانه به بیرون بدرقهکنم یا نه. اما خوشبختانه مرا به آستانه

 اشته باشم چه خطری از سرم رد شده است. ام به سمت هتل را ادامه دادم بی آن که خبر درویهم پیاده

خالصه آن که گردش پرماجرای آن روزم در اورومچی هم به پایان رسید و چنان که گفتم شامگاه به 

بوسی به فرودگاه رفتم و این بار بدون تاخیر به سمت تهران پرواز کردم. در هتل رسیدم و به سرعت با مینی

ی ی سفر یک ماههروز طول کشیده بود و از هر نظر برایم تکمیل کنندهحالی که سفرم در چین کمتر از بیست 

ها به دست شد. سفری که در آن درکی عمیقتر از مدارهای قدرت و سیاست چینیام محسوب مینُه سال پیش

آوردم، با اقوام ساکن این سرزمین بیشتر آشنا شدم، دوستانی پرشمار و ارتباطهایی به نسبت عمیق و خود 

شود ی نه چندان خوشایند نمایشی زیبا را دیدم، که تمدن مدرن چینی نامیده میار کردم، و پشت صحنهبرقر

 ی خود کرده بود.ی پیش مرا شیفتهو دفعه
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  ۱۳۹۸کتاب چهارم: گفتگوهای جنگل، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 ۱۳۸۹خودانگاره، شورآفرین، کتاب دوم: روانشناسی 

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه
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 ۱۳۹۱انمند، شورآفرین، ی زمان؛ زروان کرکتاب پنجم: درباره

 

 ۱۳۹۱کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۳کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹7شناسی تاریخ مکان، نشر فکر نو، کتاب هشتم: جامعه
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  ایرانیی تاریخ تمدن مجموعه

 

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 ۱۳۹۰کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

  ۱۳۹۳شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، کتاب چهارم: تاریخ سیاسی 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، 
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 ی تاریخمجموعه

 

 ۱۳7۹کتاب نخست: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 

 ۱۳۹۴کتاب دوم: گاندی، نشر شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ نژادهای ایرانی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ اقوام ایرانی در عصر پیشااسالمی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ اقوام ایرانی در دوران معاصر، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸کتاب ششم: تاریخ همزمانی؛ عصر مظفری، خورشید، 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۴کتاب هفتم: رام: روزشمار معنادار ایرانی )

 ۱۳۹۸کتاب هشتم: ایران؛ تمدن راهها، خورشید، 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 ۱۳7۹کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، اسطوره کتاب سوم:
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 ۱۳۹۰ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 ۱۳۹2ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره جم:کتاب پن

 ۱۳۹۴های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 ۱۳۹5شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره

 ۱۳۹۸بین، کتاب هشتم:  اودیپ شهریار، خوش
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  ۱۳77کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳77افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳۸5سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳۸5سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹5شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  ۱۳7۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 ۱۳۸6شید، کتاب چهارم: جام جمشید، خور

 ۱۳۸7کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹5شید، کتاب نهم: فرشگرد، خور

 ۱۳۹5کتاب دهم: جم، شورآفرین، 
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 ۱۳۹5بین، کتاب یازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش

 ۱۳۹5بین، کتاب دوازدهم: گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش

 تخیلی،-ی داستان کوتاه علمیمجموعه کتاب سیزدهم: آرمانشهر؛

 ۱۳۹۸بین، خوش

 ۱۳۹۸کتاب چهاردهم: هشت سرنوشت بهرام، خورشید، 
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  راهبردهای زروانیی مجموعه

 

 ۱۳۸5سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 ۱۳۹2کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹5نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹۴الشعرای بهار، خورشید و شورآفرین،کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید و شورآفرین ، 

 ۱۳۹5کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید و شورآفرین،

 ۱۳۹5خورشید و شورآفرین ،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

  ۱۳۹5کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

 ۱۳۹5نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق

 ۱۳۹۸جلد(،  2اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ
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 ی تاریخ هنرمجموعه

 

 ۱۳۹7کتاب نخست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ هنرایرانی: عصر پیشاتاریخی، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ هنر ایرانی: عصر برنز، خورشید، 
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 های سفرنامهمجموعه

 

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 ۱۳۹7ی ختا و ختن، خورشید، کتاب سوم: سفرنامه

 ۱۳۹7پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه

 کتابهای دیگر

 ۱۳۸2کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

 ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه

 ۱۳۸۴تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 ۱۳۹5نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۳کتاب چهارم: گفتگوهای منِ پارسی )
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹5ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳۹5شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹5جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 ۱۳۹5شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹5جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹5جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹5جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹5شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹5جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 
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