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دادند،  ياری ام  اين كتاب  انتشار  در  نحوی  به  هريک  كه 

ترجمه ی اين كتاب برای ولگردهای دارمايی كه می شناسم: 

حميدرضا قدمی و سيد محمد علوی راد؛ و برای ولگردهای 

دارمايی كه نمی شناسم شان هنوز. 

ف. ق.

تقديم به هان شان
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1
کلّه ی ظهر روزی از روزهای آخر سپتامبر 1955 بیروِن لُس آنجلس پریدم توی یک قطار 
باربری و رفتم توی یک گاندوال1 و ساک دستی ام را گذاشتم زیر سرم و دراز کشیدم و پاهایم 
را ضربدری انداختم روی هم و از شمال که به سمت سانتاباربارا2 دور می شدیم، رفتم توی 
بحر ابرها. سانتاباربارا فقط مقصدی محلی بود و برنامه ام این بود که آن شب در ساحل 
سانتاباربارا بخوابم و صبح روز بعد بروم سن لوئیس اُبیسپو3 یا همه ی روز را سوار قطارِ باربرِی 
درجه یکی شوم و ساعت هفت عصر برسم سن  فرانسیسکو. نزدیکی های کاماریلو4، آن جا 
که چارلی پارکر5 دیوانه شده بود و استراحت می کرد تا دوباره سالمِت نرمال اش را به دست 
آورد، وقتی به سمت راهی فرعی پیش می رفتیم تا راه اصلی را بدهیم به قطاری دیگر، 
ولگرد کوچولویی پیر و الغر پرید باال توی گاندوالی من و مرا که دید، از تعجب خشکش 
زد. توی انتهای دیگرِ گاندوال خودش را جاگیر کرد و دراز کشید، روبه روی من. سرش را 
گذاشته بود روی بقچه ی فالکت بارش و حرفی هم نمی زد. سوت  های بال6 را که به زودی 
زدند و بعد از آنکه آن قطار باربرِی شرقِی خراب شده از خط اصلی آمد بیرون و راه افتادیم، 

1. واگن قطار باربری )متام پانوشت ها از مرتجم است.(

2. Santa Barbara

3. San Luis Obispo

4. Camarillo

Charlie Parker .5 )1920-1955(: آهنگساز و ساکسیفونیست امریکایی، که موزیِک جز مرهون نام او 

و لویی آرمسرتانگ است.

6. highball
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ِمه هم از دریا شروع کرد به وزیدن بر سراسر درّه های گرمِ ساحل و دیگر داشتیم خودمان 
را مچاله می کردیم از سرما. ولگرد کوچولو و من، هر دو، بعد از تالش های ناموفق مان برای 
مچاله شدن توی لُنگ ها روی فوالد سرد، هرکدام در انتهای خودمان توی گاندوال، بلند 
شدیم و ِهی عقب جلو کردیم و باال پایین پریدیم و دست ها را کش دادیم که گرم شویم. 
خیلی زود، باز فرعی دیگری را توی شهر راه آهنی کوچکی پیش گرفتیم. و من، این پسرکِ 
بیچاره، فکر کردم برای ادامه ی راه در این غروب سرد تا سانتاباربارا به یک بطر توِکی1 

محتاجم. »بار و بندیل من رو می پایی تا برم این جا یه بطر نوشیدنی بگیرم؟«
»آره، حتماً.«

از پهلو پریدم پایین و از بزرگراه 101 دویدم آن طرف تا فروشگاه و خرید کردم؛ 
عالوه بر نوشیدنی، یک نان کوچک و آب نبات هم خریدم. دویدم تا برسم به قطار 
باربری ام که پانزده دقیقه ی دیگر هم، توی این منظره ی آفتابی گرم، داشت تا راه افتادن. 
اما دیگر اواخر عصر بود و به زودی سرد می شد هوا. ولگرد کوچولو طرِف خودش تِه 
گاندوال چارزانو پاِی غذایی فقیرانه، یک قوطی ساردین، نشسته بود. دلم برایش سوخت 
و رفتم جلو و گفتم: »با یه کم نوشیدنی که گرمت کنه، چطوری؟ شاید بدت نیاد کمی 

نون و پنیر هم با ساردین ات بخوری.«
»آره، حتماً« از فاصله ای دور حرف می زد، از درون جعبه ی صدایی کوچک و آرام و 
مطیع و ترسان، یا بی میل به بیان خودش. پنیر را سه روز پیش در مکزیکوسیتی خریده 
بودم، قبل از سفر ارزان و طوالنی اتوبوسی ام از میان زاکیتکس2 و دورانگو3 و کیهوآهوآ4 در 
دوهزار مایلی مرز در ِال پاسو5. نان و پنیر را خورد و نوشیدنی اش را خوش خوشان و قدردان 
نوشید. خوشحال بودم. این سطر از دایاموند سوترا6 را به یاد آوردم که می گفت: »نیکی کن، 
بدون داشتن هیچ تصوری از نیکی در ذهن ات، چرا که نیکی، پیش از هر چیز فقط یک 
کلمه است.« آن روزها خیلی مؤمن بودم و عبادات مذهبی را هم تقریباً تمام و کمال به 
جا می آوردم. تا وقتی که بعدها یک کوچولو ریاکار شدم، با تظاهرهایم، و کمی هم خسته و 

1. Tokay    2. Zacatecas

3. Durango   4. Chihuahua

5. El paso

Diamond Sutra .6: سوترا عنوانی ست که بوداییان به کالم و گفته ی بودا می دهند و سوتراها کتاب هایی 

درباره ی گفتار و کردار بودا هستند. دایاموند سوترا، یا سوتراِی املاِس بُرنده ی خرِد کامل، متنی سانسکریت 

است که نخستین انتشار آن به قرن هشتم میالدی در چین بازمی گردد.
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بدبین، چرا که امروز دیگر زیادی سالخورده و خنثا شده ام... . اما آن وقت ها واقعاً به حقیقِت 
نیکی و مهربانی و فروتنی و شوق و آرامِش  خیال و خرد و خلسه باور داشتم و فکر می کردم 
یک بیهیکوی1 قدیمی ام در لباس مدرن، سرگشته ی جهان )معموالً در این قوس مثلثی 
بزرگ از نیویورک تا مکزیکوسیتی و سن  فرانسیسکو(، برای چرخاندِن چرِخ معنای حقیقت2 
یا دارما3 و کسِب شایستگی برای خودم به عنوان بودای آینده )بیدارگر( و قهرمان آینده در 
بهشت. هنوز جافی رایدر4 را ندیده بودم، یک هفته بعدش بود که دیدمش. هنوز چیزی 
درباره ی "ولگردهای دارما" نشنیده بودم، اگرچه آن روزها برای خودم یک پا ولگرد دارماِی 
تمام عیار بودم و خودم را خانه به دوشی مذهبی به حساب می آوردم. آن ولگرد کوچولو توی 
گاندوال به عقایدم قوام داد، وقتی که نوشیدنی اش را زد و گرم شد و شروع کرد به حرف 
زدن و آخرش که تکه کاغذی کوچک را، که دعایی از سنت ترزا5 بود، رو کرد، که در آن 
اعالم می شد که او، سنت ترزا، پس از مرگش، با بارِش بارانی از گل هاِی رُز بهشتی برای 

همیشه به زمین بازخواهد گشت، برای همه ی موجودات زنده.
پرسیدم: »این  رو از کجا آوردی؟«

»آه، دو سال پیش تو یه سالن مطالعه تو لس  آنجلس از یه مجله کندمش، همیشه 
همرامه.«

»توی واگن های باری چمباتمه می زنی و این  رو می خونی؟«
»تقریباً هر روز.« بیش از این حرفی نزد. موضوع سنت ترزا را بیشتر بسط نداد. 
خیلی درباره ی مذهب اش محجوب بود و از زندگِی خصوصی اش هم چیزی نگفت، 
چندان. از آن دست ولگرد کوچولوهاِی الغر و بی سروصدایی بود که هیچ کس، حتا توی 
خالف محله ها6، کاری به کارش نداشت، چه برسد به خیابان اصلی. اگر آجانی هلش 
می داد، هل می خورد و غیب می شد. اگر وقت راه افتادِن قطاری باری، مأموران محوطه 
در محوطه باشند، خوش به حاِل آنهایی که چشم شان به مردی که میان علف ها مخفی 

bhikku .1: بودا برای پیروان اش قوانینی را وضع کرد که به وینایا مشهورند؛ کسی که از این قوانین در 

زندگی اش پیروی کند، بیهیکو است.

2. True Meaning

Dharma .3: دارما در بودیسم به معنای حقیقتی است که هستی بر آن استوار است و از آن نظم می گیرد. 

چرخ دارما، تحول مدام این هستی را نشان می دهد و ناپایداری ذاتی اش را.

Japhy Ryder .4: نامی  که کرواک در این رمان برای گری اسنایدر )-1930(، شاعر امریکایی، برگزیده.

Saint Teresa .5 )1515-1582(: قدیس مسیحی اسپانیایی

6. Skid Row
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شده و به سایه ها امید بسته، نمی افتد. وقتی بهش گفتم برنامه ام این است که شِب بعد 
بپرم توی قطار باربرِی درجه یِک زیپر1، گفت: »آه، منظورت روِح نیمه شبه!«

»به زیپر می گین روح نیمه شب؟«
»توی اون خِط راه آهن، باهاس خودت یه پا مرِد راه آهن باشی.«

»بودم، تو اس. پی.2 کمک راننده بودم.«
»خب، ما ولگردها بهش می گیم روِح نیمه شب. چون تو ِال. ِای. سوارش می شی و 

تا وقتی صبح برسی سن  فرانسیسکو هیچ کس نمی بیندت. این یارو خیلی تیز می ره.«
»هشتاد مایل در ساعت، یه راست.«

»درسته، اما وقتی داری باالی ساحِل شمالِی گاویتی3، طرفای سرف4، پر می کشی، 
شاید نصفه شبی سردت بشه.«

»درسته، سرف، اون کوه هایی که تو جنوب مارگاریتا5ان.« 
»مارگاریتی6، درستش اینه. فکر کنم بیشتر از اونی که بتونم بشمرم، سوار این روِح 

نیمه شب شدم.«
»چن ساله از خونه زدی بیرون؟«

»فکر کنم بیشتر از اونی که بتونم بشمرم. اوهایو7، اهل اونجام.«
اما قطار راه افتاد. باد دوباره سرد و ِمه زده شد و ما یک ساعت  و نیمِ بعد را با به هم 
خوردِن تند و تنِد دندان هامان و هر کاری که ازمان برمی آمد، برای یخ نزدن، سپری کردیم. 
خودم را توی خودم جمع کرده بودم و به گرما فکر می کردم، گرماِی واقعی خدا، رفع کننده ی 
سرما. بعد، پریدم و ِهی دست و پاها را تکان دادم و زدم زیر آواز. اما ولگرد کوچولو از من 
آرام تر بود و اغلب آنجا برای خودش دراز کشیده بود و، توی افکار تلخ حزن انگیزش، 
نشخوارش را می جوید. دندان هایم به هم می خورد و لب هایم کبود بود. توی تاریکی، 
کوه های آشنای سانتاباربارا را دیدیم که کم کم جلوی چشم مان شکل می گرفتند و به زودی، 

نزدیک خط راه آهن، توقف می کردیم و گرما در شب پر ستاره ی گرم از راه می رسید.
سر تقاطع به ولگرد کوچولوی سنت ترزا بدرود گفتم، همان جا که پریدیم پایین و 
من  رفتم که شب را توی پتویم روی ماسه ها بخوابم، پایین ساحل، پای صخره ای که 

1. Zipper    2. S.P

3. Gavioty    4. Surf

5. Margarita   6. Margarity

7. Ohio
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آجان ها آنجا نمی توانستند ببینندم و دور می شدند ازم. با تکه چوب های تر و تیز و تازه، 
روی زغال های آتشی بزرگ از چوب، هات داگ درست کردم و یک کنسرو لوبیا و یک 
کنسرو ماکارونِی پنیری هم  توی حفره های داِغ آتش گرم کردم و نوشیدنی ام را که تازه 
خریده بودم نوشیدم و در یکی از بهترین شب های زندگی ام حسابی حال کردم. زدم به آب 
و کمی هم فرو رفتم توی آب و ایستادم به تماشای آسمان پرشکوه شب، دنیای عجایب 
دهگانه ی جواهرات و تاریکِی آوالوکیِتسوارا1. خوشحال، با خودم گفتم: »خب، رِی2، فقط 
چند مایل دیگه مونده، قبالً هم این کار رو کردی.« خوشحال، تنها با شلوارک شنا، برهنه پا، 
ژولیده مو، توی تاریکِی سرِخ آتش، آوازخوان، ِمی  خوران، تف اندازان، ورجه وورجه کنان، 
دوان دوان؛ این است راه زیستن؛ یکسره تنها و آزاد روی شن های نرم ساحل، کنار آه و 
ناله ی دریا، با ستارگان گرم و باکره ی  ما-وینک3 که می افتد انعکاس شان بر آب های سطح 
سیال رودخانه. و اگر قوطی های کنسروت داغ اند و نمی توانی در دست شان بگیری، فقط از 
دستکش های راه آهِن خوب قدیمی ات استفاده کن. راهش همین است. گذاشتم غذا کمی 
سرد بشود تا بیشتر با ِمی و افکارم حال کنم. چارزانو روی ماسه ها نشستم و به زندگی ام فکر 
کردم. خب، اینجا، چه توفیری داشت؟ »بعدش چی قراره برام پیش بیاد؟« بعد نوشیدنْی 
پرزهای چشایی ام را تحریک کرد و قبل از آنکه مشغول هات داگ ها شوم، کشیدم شان به 
سیخ های چوبی و، به به، با قاشق های قدیمی ام فرو بردم شان توی کنسروهای خوشمزه. 
تکه های محشر گوشت خوک و لوبیای گرم را با قاشق می آوردم باال، یا ماکارونی را با ُسس 
تند و داغ و شاید هم، با کمی ماسه قاتی اش. با خودم فکر کردم: »چند تا دونه ماسه توی 
ساحل هس؟« »خب، همون تعداد  ماسه اینجا هس، که ستاره  تو آسمون!« )ملچ مولوچ( 
و اگر اینطور است، پس، »تا حاال چند تا آدم اینجا بودن، چند تا موجود زنده در واقع، حتا 
قبل از بخِش کمترِ زماِن بی آغاز4؟ خب، اووم، فکر می کنم مجبورم تعداد دونه های ماسه  

Avalokitesvara .1: بودیساتوای هزار دستی که در نزد بوداییان مظهر مهربانی است. بودیساتوا در واقع 

قدیس بودایی ست؛ کسی ست که به نور حقیقت روشن شده، اما برای راهنامیی دیگران از چرخه ی تناسخ 

خارج نشده و به میل خویش به نیروانا منی رود.

Ray .2: نامی که جک کرواک، در این رمان اتوبیوگرافیک، روی خود گذاشته؛ ریموند.

3. Ma-Wink

Beginningless time .4: در بودیسم، زمان آغازی ندارد. چراکه مفهوم آغاز خود وابسته به وجوِد پیشینی زمان 

است. آنچنان که آوالوکیتسوارا در کتاب »پراجنا پارامیتا« می گوید، متام پدیده ها و از جمله زمان، از تهیدگی 

رسچشمه می گیرند. برای روشن تر شدن این مفهوم، می توان در مقابل عبارت مسیحی »در آغاز کلمه بود«، 

عبارت بودیستِی »در آغاز تهیدگی بود« را قرار داد. 
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روی این ساحل و تعداد دونه های ماسه روی هر ستاره ای تو آسمون رو، توی هر کدوم 
از این کهکشون های کبیرِ ده هزار ساله، حساب کنم، که تعدادشون رو حتا آی. بی. ام1 و 
باروز2 هم نمی تونن حساب کنن، پس چرا من باهاس بدونم، پسر!« )یک قلپ باال( »دُرُس 
نمی دونم، اما باید یه جفت هزار تریلیون میلیون تیلیوِن المذهِب کوفتِی نشمردنْی گل سرخ 
باشه، که سنت  ترزاِی عزیز و اون پیرمرد کوچولوی دوست داشتنی، همین حاال با گل های 

سوسن، ببارن رو سرت.«
غذا تمام شد، لب هایم را با دستمال گردن قرمزم پاک کردم، ظرف ها را توی آب شور 
دریا شستم، به چند تا کلوخ لگد زدم، گشتی در اطراف زدم، ظرف ها را تمیز کردم و 
گذاشتم شان کنار، قاشق های قدیمی را چپاندم توی جعبه  ی نمکی و دراز کشیدم و خودم 
را، برای استراحت محض و لذیذ شب، گلوله کردم توی پتو. نیمه شب از خواب می پرم. 
»ِا؟ من کجام؟ این بازی بسکتبالی ابدیت که این دُخترا اینجا با من راه انداختن، چیه؟ 
اینجا، توی خونه ی قدیمی م. خونه که آتیش نگرفته، هان؟« اما فقط هجوم متحد امواج 
است که مجموع می آیند باال. جزرومد تا پتوی خواب ام می زند باال. »من مِث یه صدِف 
حلزونی سخت و کهنه کارم.« و می روم بخوابم و خواب می بینم که سه قرص ناِن تمام 
را دارم نفس نفس زنان می خورم... . آه، ذهن بیچاره ی انسان. و خواِب خانه ای را دیدم، 
آمریکا  جاده های  در  می خواهند  کوچکم  کیت کت4های  انگلند3؛  نیو  در  پیش  سال ها 
هزاران مایل راه را بیفتند دنبالم؛ و مادرم با بقچه ای بر پشت؛ و پدرم پشت قطاری 
که می گذرد و نمی شود رسید بهش، می دود. خواب دیدم و در طلوعی خاکستری بیدار 
شدم. نگاه کردم و بو کشیدمش )چرا که من همه ی دگرگونی های مناظر افق را دیده 
بودم و انگار که یک منظره پرداز با عجله منظره ی قبلی را سر جاش برگرداند و بخواهد 
واقعیت اش را بهم بقبوالند(، و رفتم که بخوابم باز. صدای خودم را در خأل شنیدم که 

گفت: »اینا همه ش یه چیزه.« که در طول خواب، خیلی پذیرفتنی است.

IBM .1: نسل اول کامپیوترها

Burroughs .2: نسل اول ماشین حساب های پیرشفته ای که با همین مارک تولید می شد و از قضا متعلق به 

خانواده ی ویلیام باروز، دیگر نویسنده ی نسل بیت و از دوستان نزدیک کروآک، بود.

3. New England

Kitkats .4: گربه هایی که کروآک عاشق شان بود.



2
ولگرد کوچولوِی سنت ترزا اولین ولگرِد دارمای اصیلی بود که دیده بودم و دومی، ولگرِد 
دارماِی تراز اوِل همه ی ولگردها و در حقیقت، جافی رایدر، یعنی همان کسی بود که 
این عبارت را خودش ساخته بود. جافی رایدر بچه ی اوریگون1 شرقی بود که در کلبه ای 
چوبی در اعماق بیشه ها بزرگ شده بود، با پدر، مادر و خواهرش؛ از همان اول، یک 
بچه جنگلی، تبرزن، کشاورز و شیفته ی حیوانات و دانش هندی. وقتی که آخرش، با هر 
بدبختی و کلکی که بود، به کالج رفت، پیشاپیش خیلی خوب خودش را برای تحصیل 
در مردم شناسی و بعد هم در اساطیر هندو و متون اصلی اسطوره شناسِی هندو آماده 
کرده بود. سرانجام، چینی و ژاپنی هم یاد گرفته و شده بود یک پا محقق شرق شناس و 
بزرگ ترین ولگردهای دارما را هم کشف کرده بود، دیوانگاِن ذِن2 چین و ژاپن. همزمان، 
دبلیو. آی.  آنارشیسم  به  ایده آلیستی.  تمایالت  با  بود،   پسرکی شمال غربی هم شده 
دبلیو3ی از مد افتاده عالقه مند شده و گیتارزدن و خواندن سرودهای کارگرِی قدیمی 
را هم یاد گرفته بود که با عالقه اش به ترانه های محلی، در کل، و ترانه های هندی 
قدم  خیابان  در  سن  فرانسیسکو  در  وقتی  که  بود  بعدش  هفته ی  می آمد.  در  جور 
می زدم، اولین بار او را دیدم. )بعد از آنکه باقی راه را تا سانتاباربارا، با یک سواری 

1. Oregon

2. Zen Lunatics

I.W.W .3: اتحادیه ی کارگران صنعتی جهان، که اگرچه آنارشیست نبود، اما برخی از اعضایش از چهره های 

آنارشیست مشهور بودند.
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طوالنی محشر مفت سواری کردم، شاید هیچ کس باورش نشود، با دختری جوان که 
باید یک سال با لینکلن مرکیوری1 قرمِز دارچینی اش می راند که بنزدرین2 گیر بیاورد و 
باید همان راه را هم می رفت تا شهر و وقتی من گفتم کمی توی ساک ام دارم، فریاد 
زد: »دیوونه!«( جافی را با آن شلوار بلند عجیب غریب کوهنوردی اش دیدم که تند راه 
می رفت و پشت اش کوله ای کوچک، پُر از کتاب و مسواک و از این جور چیزها، داشت، 
که کوله ی »راهِی- شهر- شدِن« کوچک اش بود و این، به غیر از کوله ی بزرگ اش 
بود که با کیسه خواب و بارانِی پانچو و ظروف آشپزی پُر می شد. ریش بزی کوتاهی 
داشت، با چهره ای به طرز عجیبی  شرقی و چشم هایی سبز و کمی منحرف، اصالً 
اما شبیه یک بوهمی نبود. خیلی فرق داشت قیافه اش با قیافه ی کولی ها )پرسه گرِد 
با حال واحوال ها و خوش وبش ها و  هنرها(. ترکه ای، برنزه، سرزنده و گشاده رو بود، 
حتا سالم دادن های بلندش به ولگردها توی خیابان. وقتی ازش چیزی می پرسیدی، 
نمی دانم از کجای ذهنش، درست می زد به هدف و همیشه هم به شیوه ای زنده و 

پرجوش جوابت را می داد.
وقتی به جایی نزدیک ساحل، به بار محبوِب هیپ کت3ها رفتیم، ازش پرسیدند: 

»کجا با رِی اسمیت4 آشنا شدی؟«
فریاد زد: »آه، من همیشه بودیساتوا5های خودم رو تو خیابون می بینم.« و سفارش 

ماءالشعیر داد. 
شبی بزرگ بود، از خیلی جهات، شبی تاریخی. جافی )شعر هم می نوشت و شعرهای 
چینی و ژاپنی را هم به انگلیسی ترجمه می کرد( و چند شاعر دیگر در گالری سیکس6 
توی شهر برنامه ی شعرخوانی داشتند. توی بار همه شان یکدیگر را می دیدند و شروع 

1. Lincoln Mercury

Benzedrine .2: ترکیبی مخدر شامل آمفتامین.

در  و  بود  استوار  َجز  موزیک  و  هیپیزم  حول  که  خرده فرهنگی  به  اشاره  برای  اصطالحی   :hepcats  .3

دهه های 1950 و 1960 به اوج خود رسید و سهمی عظیم در جنبش مِی 1968 داشت.

4. Smith

Bodhisattva .5: بودیساتوا کسی ست که به نور حقیقت روشن شده، اما برای راهنامیی دیگران از چرخه ی 

تناسخ خارج نشده و به میل خویش به نیروانا منی رود.

Gallery Six .6: روز جمعه، هفدهم اکترب 1955، گالری سیکس شاهد شعرخوانی پنج شاعر جوان بود که این 

شعرخوانی به ناگاه به رنسانسی ادبی و فرهنگی در سن  فرانسیسکو و رسارس امریکا بدل شد و نسل بیت از 

دل اش درآمد. آلن گینزبرگ، گری اسنایدر، مایکل مک کلور، فیلیپ والن و فیلیپ المانتیا در آن شب تاریخی شعر 

خواندند. کروآک در این فصل، ماجرای آن شب را بازمی گوید.
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می کردند. دور هم که می نشستند، تنها کسی که قیافه اش به شاعری نمی خورد، جافی 
بود، اگرچه شاعری راستین بود. شاعران دیگر یا هیپ کت هایی روشنفکر با عینک های 
قاب شاخی شان بودند، با موهای وحشی سیاه، مثل الواه گلدبوک1 ، یا شاعران خوش تیپ 
اشرافی مآب  شاعران  که  یا  )با کت وشلوار(،  اُشان2  ایک  مثل  ظریفی  رنگ پریده ی  و 
رنسانِس ایتالیایِی بیروِن–این–دنیایی مثِل فرانسیس داپاویا3 )که شبیه کشیشی جوان 
بود(، یا فاد4های آنارشیسِت پیرِ ژولیده موِی پاپیون زده ای مثل رینولد کاکوئیتس 5، یا 
بوبو6های آرام و گنده ی عینکی و چاقی مثل وارن کوگلین7. و شاعران امیدوار، همه 
ایستاده بودند دور، با لباس های متنوع، کت های مخمل کبریتِی آستین دار و کفش های 
تلق تلوقی و کتاب هایی که از جیب هاشان زده بود بیرون. اما جافی لباس های زمخِت 
تا برای  از فروشگاه های گودویل8 خریده بودشان  دست دوم کارگری پوشیده بود که 
باز در شب، برای نشستن دور آتش، و  کوهنوردی و پیاده روی و نشستن در فضای 
مفت سواری و باال پایین کردِن ساحل به دردش بخورند. توی کوله ی کوچک اش یک 
کالهِ کوهنوردِی سبزِ معرکه هم داشت که عزم کوه که می کرد، می گذاشت سرش، 
معموالً با کشیدِن یک یودل9، قبل از آنکه پا به ارتفاعات چندهزار پایی بگذارد. بوت های 
کوهنوردی می پوشید، از آن گران قیمت هایش، که مایه ی لذت و غرورش بود، ساخت 
ایتالیا، که خاک ارّه های کِف بار را باهاش سفت می کرد، مثل چوب بُری کهنه کار. جافی 

گنده نبود، پنج فوت و هفت اینچ، اما قوی بود و ترکه ای و فرز و عضالنی.

Alvah Goldbook .1: آلن گینزبرگ )1997-1926( در این رمان با این نام ظاهر شده. گینزبرگ شاعر بزرگ نسل بیت 

و از دوستان نزدیک کروآک است. شعر مشهور او » زوزه« در ادامه با نام »گریه« می آید.  

Ike O’Shay .2: مایکل مک کلور )-1932(، شاعر و نویسنده ی امریکایی، در این رمان با این نام ظاهر شده. 

او نیز جزو پنج شاعری ست که در گالری سیکس شعر می خوانند. مک کلور نیز از شاعران و نویسندگان 

نسل بیت است.

Francis Dapavia .3: نام منتخب کروآک برای فیلیپ المانتیا )2005-1927(، شاعر امریکایی، در این رمان.

4. fud 

Rheinhold Cacoethes .5: هامن کنیث رکس راث )1982-1905( است؛ شاعر، منتقد و مرتجم امریکایی 

که به خاطر حامیت هایش از نسل بیت، به پدر نسل بیت مشهور است.

6. booboo

Warren Coughlin .7:نامی برای فیلیپ والن )2002-1923(، شاعر و بودیست ذن امریکایی، که از دوران 

دانشجویی اش با گری اسنایدر آشنا بود.

Goodwill .8: فروشگاِه لباس های دست دوم، مثل همین تاناکوراهای خودمان، منتها با اهداف خیریه.

Yodel .9: فریادی شبیه به »هو« برای عالمت  دادن و صدا کردن یکدیگر در کوهستان.



 18 ولگردهای دارما

چشم های  مثِل  اما  چشم هایش  بود،  غمگین  و  استخوانی  ماسکی  چهره اش 
جدِی  ظاهِر  به  کوچک اش  بُزی  ریِش  می زد.  برق  چینی  خنده روِی  و  پیر  فرزانگاِن 
غفلت  خاطر  به  بود،  زرد  کمی  دندان هایش  می داد.  توازن  خوش ترکیب اش  صورِت 
زندگی جنگلی اش، اما هیچ وقت متوجهش نمی شدی، مگر وقتی که جکی می شنید 
و دهانش را تا آخر باز می کرد و قاه قاه می زد. گاهی، خیلی آرام و غمگین می شد و 
چشم می دوخت به زمین، مثل مردی که دیگر از دنیا بریده، اغلب اوقات اما شاد بود. 
عالقه ی همدالنه ی بسیاری به من و داستانم درباره ی ولگرد کوچولوِی سنت ترزا و 
داستان هایی که درباره ی تجربیات شخصی زندگی ام، پریدن توی قطارهای باربری، 
مفت سواری یا پیاده روی توی بیشه ها، بهش گفتم، نشان داد. یک بار ادعا کرد که من 
یک بودیساتوای حسابی ام، یعنی "فرزانه ی بزرگ" یا "فرشته ی فرزانه ی بزرگ" و اینکه 
من با صداقت و درستی ام، زینت این جهان هستم. قدیِس بودایِی محبوب مان هم یکی 
بود: آوالوکیتسوارا، یا در ژاپنی ها: کوآنوِن یازده سر1 . همه ی جزئیات بودیسم تبتی، چینی، 
ماهایانایی2، هینایانایی3، ژاپنی و حتا برمه ای را می دانست، اما من یک بار بهش هشدار 
اسامی و حال وهوای  نثار اسطوره شناسی و همه ی  لعنتی هم  نیستم  دادم که حاضر 
بومِی بودیسم کنم و فقط عاشِق بخِش اول چهار حقیقت اصیل ساکیامونی4ام: »زندگی 
سراسر رنج است،« و تا اندازه ای بخش سوم اش را هم دوست دارم: »فرونشاندن رنج 
ممکن است،« که من زیاد مطمئن نبودم که باشد. )هنوز متن النکاواتارا5 را درک نکرده 
بودم که آخرش می خواست نشان بدهد که هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد، به جز ذهِن 
محض، و بنابراین، همه چیز ممکن است، ازجمله فرونشاندن رنج.( رفیِق جافی، همان 
پوند  به عنوان صدوهشتاد  گفتم،  بوبو که قبالً  پیِر  وارن کوگلیِن خوش قلِب گنده ی 
گوشِت شاعر، توسط جافی، بهم معرفی شد )خصوصی توی گوشم(، که در جمع از همه 

بیشتر توی چشم بود.
»اون کیه؟«

Kwannon the Eleven-Headed .1: بودیساتوای ژاپنی که متثال اش یازده چهره دارد: سه چهره ی جلویی 

چهره های آرامش؛ سه چهره ی سمِت چپ چهره های خشم؛ سه چهره ی راست چهره های تهدید؛ تک چهره ی 

پشت چهره ی لبخندها و چهره های فوقانی نیز آمیدا بودا هستند. 

Mahayana .2: از فرقه های بودایی که در ژاپن، چین، کره و ویتنام رایج است.

Hinayana .3: ماهایانایی ارتدوکس

Sakyamuni .4: از نام های بودا؛ در سانسکریت به معنای اهِل ساکیاست.

Lankavatara .5: از سوتراهای مشهوِر بودیسم ماهایانایی.
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»بهترین دوستمه، اهل اوریگون، خیلی وقته همدیگه  رو می شناسیم. اولش، فکر 
می کنی آدم ُکند و احمقیه، اما در عمل یه الماِس درخشانه. می بینی حاال! نذار سرویست 
کنه. با یه حرف غیرقابل پیشبینی و حساب شده، کاری می کنه مُخت سوت بکشه، پسر.«

»چرا؟«
تناسخ یافته ی  صورِت  یه  احتماالً  کنم  فکر  بزرگه،  رازآمیزِ  بودیساتوای  یه  »اون 

آساگنا1 باشه، دانشمند ماهایانایِیٍ قرن های کهن.«
»و من کی ام؟«

»نمی دونم، شاید تو بُزی.«
»بُز؟«

»شاید هم مادفیس2 باشی.«
»مادفیس کیه؟«

»مادفیس یعنی ِگل تو بُزقیافه ی تو. اگه یکی بپرسه که آیا سگ هم طبیعت بودا رو 
داره، و واق واق کنه، چی می گی؟«

گفتم: »می گم این یه بودیسِم ذِن زیادی احمقانه س.« جافی کمی از موضع اش 
عقب نشینی کرد. گفتم: »ببین جافی، من یه بودیسِت ذن نیستم، یه بودیست جّدی ام، یه 
هینایاناِی خیالباِف قدیمی که از ماهایانیسم متأخر می ترسه.« و همین طور تا شب ادامه 
دادیم. حرف من این بود که بودیسِم ذن آن قدر که روی خرد شلوغ بازی درمی آورد که 
وهِم منبِع چیزها را درک کند، به مهربانی و نوع دوستی توجهی نمی کند. گیر دادم که: 
»منظورم اینه که همه ی اون اساتیِد ذن بچه های جوون  رو پرت می کنن تو ِگل، چون 

نمی تونن جواب سؤال های احمقانه شون  رو بدن.«
نمی توانم  من  اما  پسر!«  بهتره،  از حرف  ِگل  که  بفهمن  جوونا  می خوان  »چون 
)فقط سعی می کنم( پاسخ های درخشاِن جافی را بازآفرینی کنم؛ جواب های محکم و 
اغواکننده اش را که مرا با سوزن  و سنجاق، برای همیشه، می دوخت به خود و آخرش 

هم توی کله ی  شیشه ای ام چیزی چپاند که همه ی طرح های زندگی ام را عوض کرد. 
به هرحال، همه ی آن دارودسته ی شاعران عربده کش را که آن شب در سیکس 
گالری شعرهای شان را می خواندند، دنبال کردم، که بین همه ی چیزهای مهم دیگر، 

1. Asagna

2. Mudface: چهره ای پوشیده از گل و لجن یا زغال، مثل صورت کسی که از اعامق یک باتالق یا معدن 

زغال سنگ می آید بیرون.ن


