
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دفتر هشتم از انهم اه را هب 

 علی صدر 

 و همه  کسانی هک بعد از چهارصد و شازنده هفته

 منتظر ااشتنر اّولین انهم از دورۀ نهم 

 هستند

 تقدیم می کنم.
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 هچ خوب بود آن قدیم قدیمها !
 

   .سالم 
ّ

فاق می افتاد هک هب مناسبتی من خودم خوب یادم می آید هک ات همین چند سال شیپ خیلی ات

همصحبتم بگویم: 
، ره کس رد   خوب« کاشکی صد، صد و پنجاه سال شیپ هب دنیا آمده بودم!»ربگردم هب 

، صد و    موقعیتِ خاّصی و هب دلیل خاّصی ممکن است همچین آرزویی بکند و معنایش این نیست هک واقعاً صد

 .پنجاه سال شیپ دنیا بهشت  ربین بوده بود

گلیسیها، هک وقتی از اوضاع و   ، از      اه دارند«کاشکی»مسّلماً همه آدمهای دنیا از این جور   ن
   احوال           جمله ا

 O,good)     «اُ، گود الد دزِی»:    می گویند   و    می کشند     آه   ، خیلیهاشان   هستند    خودشان   انراحت      «امروزِ »

old days!) ،«ردیف می کنند وبعد حسرتهاشان را « ، روزگارِ خوبِ گذشته! آی: 

خوش هب حال آنهایی هک صد، صد و پنجاه سال شیپ زندگی      می کردند. کِی این قدر گرانی بود! کُجا » 

کاری بود! کِی این قدر      هب اعمال  این قدر زددی می شد!          کِی این قدر جنایت می شد! کُجا این قدر بی

رتوریستی دست می زدند! کُجا این قدر جنگ و آشوب        می شد! کُجا این قدر ... کِی این قدر... کُجا! 

 «!... کِی
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گیش ات  
ّ

بچ
شاید این طبیعت آدمیزاد باشد هک یک نسلش می بیند از  وقتی هب یادش می آید، یعنی از 

اًل دل خودش را هب این خوش «ال، ردیغ از پارسال!سال هب س»حاال هک دارد پیر می شود، هِی دیده باشد هک 
ّ

، اق

و ربای اینکه باورش هم بشود هک آن قدیمها اصاًل این طور « بابا، آن قدیم قدیمها اصاًل این طور نبود!»بکند هک: 

 !نبود، از ادبیات و اترخی سند بیاورد

اسباب و وسایل  خوب، بله، آن قدیم قدیمها، هب نسبت جمعیت دنیا و احتیاجات مردم و 

زندگی، همه بدی اه کمتر بود و جا ربای خوبی اه رتشیب. این طور هک نوشته اند، جمعیت دنیا رد هس زهار سال شیپ همه 

ش ده میلیون نفر بود، هن هفت زهار میلیون. یعنی خیلی چیزاه از آن دوره ات امروز، مثل جمعیت، هفتصد 

  .ربارب شده است

وجب بود، حاال شده است هفتصد وجب. دیوار حاشا جنپ رذع بود،  آنوقتها زبانِ ردوغ یک 

حاال شده است هس زهار و پانصد رذع. طمع حاکم و اطرافیهاش رهچی بود، باز هم چند ات کیسه گندم و جو، و 

چندات گاو و گوسفند و اسب و االغ، ربای مردم می ماند ات زراعتشان را بکنند و مالیتشان را بدهند و حاکم و 

ا حاال  اطرافیهاش بتوانند هم قصراهشان را بسازند، هم با قبیله اهی دیگر بجنگند و امپراتوری   ردست بکنند، امّ

آن طمع را هفتصد ربارب کن، و رد دنیایی هک هفتاد رد صد مردم دیگر زراعت رد داهت را ول کرده اند و توی 

 « بخور و نمیری »سهمی     ببرند یا اگر لقمه « طمع»د از شهراه وِلو   شده اند، ببین اکثریت مردم اصاًل می توانن

<4> 



 

زند باال  داشته باشند  .، باید کالهشان را بیندا

می               اتزه این را هم باید رد نظر گرفت هک آنوقتها هک آن خدا بیامرزاه رد شرق و رغب دنیا امپراتور  

زۀ  ردازی مالیات زراعتی ای هک هب زور دکنک از رعیتشان ، بیچاره اه مجبور بودند پای طمعشان ر     شدند ا هب اندا

ا حاال معدنهای طالی سیاه را دارند   ، رداز کنند می گردنتف ، شرکتهای    ، کارخاهن اهی اسلحه سازی را دارند   ، امّ

کاری  ،   ، شبکه اهی جهانی کوفت و زره مار را دارند  ، بانکها را دارند تولید دارو را دارند و زهار و یک اسباب طمع

 .دیگر را 

، خوب هک همه عوامل را رد نظر بگیریم، می مینیب، آدمیزاد همان آدمیزاد هس زهار سال شیپ  خالهص 

شده                         ، هفت زهار ربارب  ، بقیه محکوم، فقط بدیها، هفتصد هک چیه  ، یک عّده حاکم ، اینجا و ره جا  است

 .است
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 هیتلر با افالطون   فرق
 

همه اتن از این « هیتلر با افالطون هچ فرقی دارد؟»سالم. اگر اآلن یکدفعه من ربگردم از شما بپرسم  

ا اگر از اتن بپرسم چرا تعجب کرده اید، جواب همه اتن یکی  نخواهد بود. می گودیی  سؤال تعجب می کنید، امّ

  .مرتشیب توضیح بدهم؟  یک مثال می آور

یت»، نوشته «سگ ولگرد»فرض کنیم داستان   را بدهیم هب صد نفر، از طبقه اهی « صادق هدا

از این داستان چی »مختلف و اهل حرهف اه و هنراهی مختلف بخوانند. بعد بیامیی از یکی یکیشان بپرسیم: 

 «فهمیدی؟

ی از همین تفاوتهاست هک جوابهایی هک بدهند، هم با هم شباهتهایی خواهد داشت، هم تفاوتهایی. بعض  

  .آدم را متحیر می کند و   هب فکر وامی دارد، و با همین تفاوتهاست هک فرق آدمها معلوم         می شود

دارد؟  ربطش این است هک این دو « افالطون»و « هیتلر»می گودیی این مثال هچ ربطی هب مقایسه  

 «انسان واال»ربای خوشبختی  خواب نما شدند، و « ی بهتردنیا»نفر از جمله آن زبرگانی هستند هک ربای ساختن 
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  .نسخه نودنتش

شت   اولی هک یواننی بود، نسخه ش را دو زهار و سیصد و نود و هس سال شیپ نوشت و اسمش را گذا

و حرفهایی است ردبارۀ « جمهوری افالطون»هک ما افرسی زبانها هب ش می گومیی  (Πολιτεία)      «پولیسیا»

ل رد فرد و رد جامعه، با این هدف هک هچ طور می شود  لت، شجاعت، حکمت، خردورزی و اعتدا مزایایِ عدا

خوب زندگی کرد؟ و یک جامعه ایده ال یا آرمانی هچ خصوصیاتی باید داشته باشد؟ و هب هچ کسی می شود گفت 

کار؟   یک فرد ردست

ل شیپ نوشت، یعنی دو زهار و سیصد و دوُمی هک آلمانی بود، نسخه ش را همین هشتاد و هفت سا 

شت  هک ما افرسی زبانها هب ش می  (Mein Kampf) «ماین کمپف»شش سال بعد از اولی، و اسمش را گذا

« رهبر جهانی»و حرفهایی است ردبارۀ اینکه هچ طور شکم آسمانِ خدا  سوراخ شد و این « نبردِ من هیتلر»گومیی 

می خواهد آلمان را بکند مرکز عالم و عالم را بکند امپراتوری آلمان و  ازش افتاد تو آلمان و حاال هچ طوری 

گار بکند  .بشریت را پاک و پاکیزه و رست
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اولی هک هن سرش ربای سیاست ردد می کرد، هن دلش ربای قدرت می تپید، فلسفه ش را نوشت و  

کدفعه دید یکی              از شاگرداهی خیالش راحت شد و رفت با دوستهاش توی آتن نشست هب خوش و بش، هک ی 

، دیکتاتور  (Dionysius) هک                 حاال شده بود مشاور دیونیسیوس (Dion) «دیون»رپ و پا قرصش هب اسم 

ایپده               خودت را اینجا « جمهوری »، ربایش دعوتناهم فرستاده است هک پا شو بیا   (Syracuse)«سیراکیوز»

 .کن

خت، رفت دنیبب قضیه از هچ قرار است. دیکتاتور با توصیه   کاوی کک توی تنبانش اندا کنج

، هب افالطون خوشامد گفت و نشستند هب صحبت، هک یکدفعه افالطون یادش رفت «دیون»مشاورش، 

کجاست و طرفش کیست و شروع کرد هب ااقتند شدید از حاامکن مستبد.  دیونیسوس هک ااظتنر همچین گستاخی 

شت، سخت عصبانی شد و، العُهدَه علی الراوی،  دستور داد  او   را  بکشند، هک البّته نکشتند، ولی   هب  ای را ندا

 .تو بازار فروختندش و این طوری از مرگ نجات پیدا کرد« ربدۀ آتنی»عنوان یک 

کایت می توانیم این طور هجیتن بگیریم هک افالطون و هیتلر رد خواب دیدن رب   ای خوشبختی از این ح

دنتش زمین، شمشیر    بشریت بی شباهت نبودند، با   ربدارند،      این تفاوت زبرگ هک افالطونها قلمشان را نگذا
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ا هیتلراه همان طور دست هب شمشیر ماندند و هیچوقت از شکستهاشان  ربوند ردستی فلسفه شان را   اثبت کنند، امّ

    .عبرت نگردنتف
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 معمای جازیۀ صلح نوبل

 

رد رتازویِ تصمیمِ « هب سورهی حمله نکنم؟»، «هب سورهی حمله بکنم؟»سالم. چند وقت شیپ هک کّپه اهی  

کا، قهرمان فتح رعاق، پانیی و باال می رفت، «جورج بوش»، جانشین «باراک اوباما» ، رئیس جمهوری آمری

کاراهی شوخ با لحنی جّدی گفت:  ک چیزی ردبارۀ جازیۀ صلح نوبل بنویس هک چوب الی بیا، ی»یکی از هم

شته است! مگر او چیش از جورج بوش کمتر است هک قهرمان فتح سورهی نشود؟  «چرخ اوباما گذا

رم. شوخیش گرفته بود، می   کار خودش خوب می داند هک من با سیاست میاهن ای ندا این هم

رد. هب ش گفتم   :خواست سر هب سرم بگذا

ته، این قضیه سورهی دست هب دستِ قضیه پیری داده است، دواتیی دارند دیواهن ام از شوخی گذش » 

می کنند. اتزگی از دینشن ره خبری هک هب سورهی مربوط باشد، سرم گیج می رود و عقلم را گم می کنم. عینِ یک 

رد کابوسِ زشت و هولناک. یک لحظه این فکر توی سرم می آید هک غیر ممکن است یک همچین وضعی 

 دنیای بیرون از من واقعیت داشته باشد، بلکه این منم هک سر پیری دچار 
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 «!اختالل مشارع شده ام و مغزم اقطی کرده است

کارِ شوخ امگنم چون دید موضوع را جّدی گرفته ام، تو ذوقش خورد، و با یک لبخند زورکی رفت   هم

م هچ کار می کردم یا توی هچ فکری بودم، افتادم توی پی کارش. و حاال من هک نشسته بودم، داشتم نمی دان 

کابوس سورهی و ازکابوس سورهی افتادم تو قعرِ جهنم بهار رعبی، همان بهاری هک نسیمش یکدفعه بعد از رعاق و 

ر  لیبی، پشت سر هم، مراکش و الجزاری و تونس و مصر و سودان و یمن و کجا و کجا را از خواب دیکتاتوری بیدا

خت توی دماغشان و خمیازه شان را شکست وکرد و هو   ... ای دموکراسی اندا

  شکست و چی؟     

رید از       بهار »و « سورهی»و « بارک اوباما»و « رعاق»و «  جورج بوش»چیه چی، بابا، چیه چی! بگذا

می « حلب»هب گوشمان      می خورد، هب یاد « سورهی»دور بشویم، ربویم هب آن دوره ای هک وقتی اسم « رعبی

رد زندیکی شهر حلب  می افتادیم هک حاال « معّره»می ربدند، و هب یاد دهکدۀ « یمن»اش را هب « آبگینه»افتادیم هک 

ار اسدی»شهر نسبة ً زبرگی شده است هک دیکتاتوری 
ّ

حواّسش را رپت کرده « دموکراسی اهلل وکیلی»و « بش

 ،   «ابوالعالء»قرن شیپ زادگاهِ شارعی  بود   هب  اسم   یادش رفته است هک رد حدود  ده   است و هب کلی از 
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هک اگر  خودمان  شعراهش  را   نخوانده ایم و           نمی دانیم هک همین امروز هم حتی عالم رتین علما و شارعرتین شعرای 

اهی جنپ کشور عضو دائمی « دارئة المعارف»رغبی  حیرت می کنند از روشنی فکر و زیبایی کالم او، باید ربویم 

گلیسیِ ربیتانیایی، چینیِ کمونیستیِ سرماهی  ن
کایی، ا حد را هب زبانهای انگیسیِ آمری

ّ
شورای امنیت سازمان ملل مت

داری، روسی دموکراتیک مافیایی، فرانسویِ رهدمبیلی، هب اضاهف زبان آلمانی پسا هیتلری  بخوانیم ات مینیبب 

را احضار کنیم ات او ربایمان « عمر خّیام»می گویند. حیف هک                نمی توانیم روح چی « ابوالعراء معّری»ردبارۀ 

  !کی بود« ابوالعالء»بگوید 

ر ارتیشی قرن نوزدهم گفته (Alfred von Kremer)آلفرد فُن کرِمِر   ، شرق شناس و سیاستمدا

 گفته است هک: 
ّ

 «.زمان خودش جلورت بود ابوالعالء شارعی است هک قرنها از»است، و هب حق

، هک رد «ابن خلدون»اتزه می خواستم با این سُنبه رپُ ربوم هب تونسِ هفت قرنِ شیپ، هب سراغِ  

ی خودش را  ران اترخی نویسی و جامعه شناسی و اقتصادِ جدید می دانند، هک یکدفعه صدا رغب او را از بنیادگذا

  :ازدل اترخی دینشم هک می گوید

ا آدمهاشان سورهی اه و تو»  م عوض می شوند  نسها اسمند، اثبت می مانند، امّ  «!آدمیزادند، مُدا

 

 

<12> 



 

 بیچاره سرباز
 

  می دهم!   
ّ

سالم . می دانم. شما هم نگودیی، خودم می دانم، و هب همه آنهایی هک از من دلخورند، حق

وقعیتی، توی این دنیای رپُ آخر، مردِ حسابی، فیلم قحط است هک می نشینی، رد یک همچین م »  :بگودیی

هن « لیبی»، هن جنگِ «رعاق»، هن جنگِ «ویتنام»آشوب، فیلم جنگی تماشا  می کنی؟ آن هم هن جنگِ 

جنگِ جهانی اّول، بلکه جنگِ جهانی دّوم، هک از پلیدی و زشتی رو سفید کنِ جنگ اّول  بود؟ آن هم کجای 

؟ هک یک دسته سرباز ژاپنی اشغالش کرده «ربهم»وره اهی ،      توی یکی از ده ک «اروپا»این جنگ؟ هن توی 

 «اند؟

گلیسی ای هک خدا فرستاده است،  یواشکی   ن
ا راستش همچین هک دیدم چند ات سرباز ا حق با شماست. امّ

، از پشت رد دهن سربازاهی ژاپنی را بگیرند، و کارد را فرو کنند توی سینه «امکُندویی»ربوند، با فوت و فنِ 

رند زری چاهن آنها و      فِششی گلوشان را ببّرند، کاانل را عوض کردم شان، یا   .لبه تیزِ کارد را بگذا

رم. ردست می فرمادیی. خودم  هم  می دانم  هک  از     چی فرمودید؟ فیلم کمدی؟ هن! حوصله اش را ندا

ال   پنجاه اتشان فیلمه  ره   صد ات   کاانلِ   تلوزییونی،      
ّ

  .ا و سریالهای کمدی نشان می دهنداق

<13> 

 



 

اصاًل موضوع فیلم مطرح نیست، هچ کُمدیش، هچ رتاژدیش، هچ جورای دیگرش. خواستم بگویم هک هچ  

گلیسی از پشت ردخت یک سرباز ژاپنی را هک روی یک تخته « امکُندو»طورشد هک من ات سرجوهخ  ن
اهی ا

با انگشت هب افرادش نشان داد و بعد همان سنگ نشسته بود، داشت لعاب اسفرزه اش را می خورد، 

کرد و هب گلوی خودش کشید و افرادش کارداهی گاوکُشی شان را از غالف ردآوردند و بی « کارد»انگشتش را 

شتم و رفتم تو فکر  ، مثل اشباح، راه افتادند، من کاانل را عوض کردم و چشمهام را هم گذا و « سرباز»صدا

 .«سربازی »حرهف و شخصیت 

 دارد کی را بکشد، کی حّقش است هک کشته بشود! فیلم از آد 
ّ

م اصاًل حواّسش نیست هک دنیبب کی حق

گلیسی  ن
دیو »است، سرباز ژاپنی « فرشته نجات»اّول ربایش معّین و معلوم کرده است هک سرباز ا

ۀ معصوم»است و روستایی ربهم ای « ملعون
ّ

 !است« رب

گلیسی، و همین طور توی  دلهره می نشینی و تماشا می کنی، و بدون این   ن
نی، می شوی سرباز ا که بدا

هستی، ات خون فِششی از گلوی سرباز ژاپنی می زند بیرون و کاهس لعاب اسفرزه می رزید روی خاک و حاال 

   .ژاپنیِ بعدی آماده می کنینفس راحتی می کشی و خودت را ربای هب ردک واصل کردنِ سرباز       
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فرمانده خودش « پادو»طرف دارد. ره طرفی سربازِ خودش را دارد. ره سربازی با پااهش  ره جنگی دو 

فرمانده »فرمانده، و     فرمانده اه همه فرمان رب « سر سپردۀ»فرمانده، و با سرش « آلت دستِ»است، با دستهاش 

رِ حکومت»، و فرماندهِ کّل، با دست و پا و سرش «کل گلیسی باشد، می خواهد ،    می خوا «دستیار و نگهدا ن
هد ا

 !ژاپنی باشد، یا آلمانی، یا فرانسوی، یا دالغوزستانی

«! سربان»نمی شد، می شد « سرباز»سرباز قرار نیست سرش مال خودش باشد، وگرهن اسمش  

می « دشمن»فقط این را می داند هک رد وطنش، یا بیرون از وطنش، دارد ربای وطنش با « این طرف»سرباز 

  .هم همین حال را دارد« آن طرف»الیش نیست هک سرباز جنگد و ح

   !بیچاره سرباز«! دشمن کُشی»پس جنگ یعنی «. دشمن»یعنی « سرباز»مالحظه می کنید؟  
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 اکثریت خاموش
 

این چیزی را هک آالن می خواهم خدمتتان رعض کنم، اصاًل از انقالبها و شورشهای این چند   .سالم 

افتاده بود « خاموش»اینجا و آنجای دنیا الهام نگرفته ام. نمی دانم هچ طور شده بود هک این کلمه  دهه اخیر رد

ش داشت دیواهن ام می کرد. البته سر ردد عصبی  توی کّله ام و دنگ دنگ می کوبید هب مغزم و صدا

  .ده بودنش« خاموش»هم آتشش  (Paracetamol) شدیدی هم داشتم هک با چهار ات قرص پاراسیتامول

با من جنگش گرفته بود، من « خاموش»حاال هک کلمه «. آتشفشانِ خاموش»افتادم: « دماوند»هب یاد  

هم از حالت دافعی رد آمدم و شروع کردم هب حمله. نشستم جلو کاویپمرت و رد کارد جست و جوی گوگل اتیپ 

داریم. بله، حقیقت  «خاموش»، دیگر چیهای «آتشفشانِ خاموش»، منیبب غیر از «خاموش»کردم 

م خاموش، اکثریتِ خاموش
ّ
 ...خاموش، شهر خاموش، جهن

گلیسیش می شود «اکثریت خاموش»  ن
می     (silent majority). «سایلِنت مجاریتی»؟ بله، هک ا

اًل رد شصت سال از این هفتاد و هن سال عمر می دانسته ام 
ّ

 «خاموش    اکثریت »دانم یعنی چی. اق
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ا حاال یکدفعه احساس کردم هک این اصطالح یعنی چی آزدی »، «مردم ساالری »هم باید مثل اصطالح  ، امّ

باشد. بو و طعم بومی « وارداتی»و « رتجمه ای»و امثال اینها « مطبوعات: رُکن پنجمِ دموکراسی»، «بیان

رد. شما اآلن از اعضای چهار نسل زندۀ یک خانوادۀ اریانی بپرسید:  هک با دینشنِ دو کلمه  اّولین چیزی »ندا

یت توی ذهنتان می آید، چیست؟  «اکثریت و اقلّ

هب یاد سّید حسن مدّرس می افتم هک مخالف »اگر پدرم، خدا بیامرز، اآلن زنده می بود، می گفت:  

ن افتاد، و هس ماه بعد هک آزاد شد، شد نمایندۀ دورۀ چهارم مجلس شورای مّلی و  « اکثریتِ»رضاخان بود، و هب زندا

ا رد مجلس پنجم هک « رهبری »نماینده اه هب  ، باز هم هب «رضا شاه»حاال شده بود « رضا خان»انتخابش کردند، امّ

یت»از پشتش رفت و شد رهبر « اکثریت»نمایندگی انتخاب شد،  و بعد از چند لحظه سکوت، رد «.     اقلّ

رد»حالی هک سرش را می جنباند،  می گفت:     «!سیاست پدر و مارد ندا

کایی می بودید و از پدر یا پدر زبرگتان می رپسیدید:   او « اکثریت خاموش یعنی چی؟»حاال اگر آمری

، می افتاد هک چهل و جنپ سال شیپ رئیس جمهوری شد، و یک (Richard Nixon) فورًا هب یاد ریچارد نیکسون

دارِ»سال بعد هک  کا علیه جنگ ویتنام ت   مردم « اقلیت انراضی و صدا وی خیابانها تظارهات کردند، آمری

  :رفت پشت رتیبون و رد سخنرانیش گفت
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تشکیل می دهید، می « اکثریتِ خاموش»من امشب از شما هموطنان زبرگواری هک » 
کا را  آمری

کا با « اکثریتِ راضی و خاموشِ »یعنی نیکسون خاطرش جمع بود هک « خواهم هک از من حمایت کنید! آمری

  . جنگ علیه ویتنام حمایت خواهند کردسکوتشان از او رد

حاال اگر از من بپرسید، هب یاد خدا بیامرز، ماردم می افتم هک وقتی دبیرستان می رفتیم و ره چند وقت  

یکبار حزبهای مختلف، توی خیابانها تظارهات دادنتش، و رد خیلی از این تظارهات، عّده ای اشخاص 

 تظارهاتیها حمله        می کردند، ره وقت می خواستیم از خاهن ربویم بیرون، خودسر با چماق و پنجه بوکس و کارد هب

مارد جان، حواّست جمع باشد! هب ما هچ کار هک کی چی می کند، کی چی می گوید و کی چی می خواهد! »می گفت: 

 «!ره هک خر است، ما پاالنیم، ره هک رد است، ما داالنیم

رد بیاورند. بیا « صدا »را با افساهن و افسون هب « اکثریت خاموش»هک  با همه این حرفها، امان از وقتی 

 !بنشین و تماشا کن
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 ، سالح فیزیکی   سالح شیمیایی
 

این را همه مان می دانیم هک خیلی از حیواانت، البّته جنس رنشان، هب حکم رغزیه، بّچه اهیِ    .سالم 

هک این حکم را صارد می کند، دلیلش را هم هب آنها می فهماند. حیوان شناسها، با  نوزادِ خانواده را می کُشند. البد رغزیه

« بچه  کشیِ »مشاهده و  تأمل و تحقیق رد زندگیِ  روزمرۀ این جور حیواانت، از جمله شیر، هب این هجیتن رسیده اند هک 

مختلفی دارد هک ربای سالمت و بقای نوعشان خیلی مهم است
  .آنها دلیلهایِ 

شیر اهی مادۀ خانواده، بّچه دار هک شدند، ات    گر ما شیر اهی رن اتزه بالغِ خانواده می بودیم و می دیدیم     ا 

رند، رغزیه یادمان می داد هک بّچه اهی  کار یادشان ندهند، هب طور طبیعی اعتنائی هب جفت ندا آنها را از شیر نگیرند و ش

ر بشود، و ما هم بتوانیم رعوس پیدا کنیم و داماد نوزاد را بکشیم ات میل جفت خواهی  دوباره رد         شیر اهی ماده بیدا

زیم   !بشویم و خانوادۀ خودمان را  راه بیندا

خوب، اینها حیواانتند. آدمیزاد دنتسین. اشرف مخلواقت دنتسین. سازندۀ تمدن و فرهنگ  

 داری اخبار تلوزییون را چشم و گوش می کنی،    ای، نشسته  دنتسین!    کرۀ زمین  خدا رد   دنتسین. جانشین 
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گام»می ینیب دادگاهِ  را هب جرم کشتنِ پسر بچه چهار ساهل شان، هب سی « انپدری »و یک « مارد»یک « بیرمن

ن محکوم کرده است   .سال زندا

ت! رغزیۀ حیوانی؟ هن! هن! اصال با کاری هک شیر اهی رنِ بی جفت مانده     می کنند، اقبل مقایسه نیس  

م کتک زب ند و بعد از یک دورۀ رداز  ، کجا یک شیر می آید مدتها  یک توهل معصوم را گرسنگی بدهد، مدا ابدا

نهاش را فرو می کند هب پشتِ کله توهل و رد رعض چند اثنیه  هجنکش، با یک ضرهب مغزی کارش را تمام بکند؟ دندا

  !بیجانش می کند

آتش می زند، دل بشریت را                   می سوزاند، روح بشریت را سیاه می  این واقعه مغزِ بشریت را  

کند، خشمِ بشریت را رب می انگیزد و بشریت را از بشریت بیزار می کند. وای! مگر می شود باور کرد! و 

ردمِ سورهی با رد جنگِ م « شیمیایی»آنوقت می ینیب خبر بعدی تلوزییون باز جنایتِ   پلیدِ استفاده ازِ سالح 

راهی «نفر، از جمله زن و کودک 1400شیب از »مردم سورهی است، و کشتهِ شدنِ  نِ همه سیاستمدا ، هک حّتی وجدا

 !سراتسرِ دنیا را دچار وحشت کرده است

البّته فقط آدمهای کج فکری مثل من ممکن است هب یادشان   بیاید هک شیب از   یکصد  زهار نفر هم با     

 ِ  کشته شده اند و چند صد زهار نفر هم زخمی، و شیب از شش میلیون نفر بی خانمان و آواره، هک « یکیفیز»سالح
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رد ات بشریت از « جنایت علیه بشریت»جنگ است و ربطی هب « تبعات»خوب، طبیعی است و از  ندا

 !آن احساس جنایت بکند

هم می افتد و چند  2006ات  2003سال  آنوقت آدمِ کج فکری  مثلِ من، اتزه هب یاد جنگ رعاق از 

ساعتی توی اینترنت دنبال آمار کشته اهی نظامی و غیر نظامیِ رعاقی می گردد  و صد جور آمار   پیدا می کند، غیر 

هک یک  (Tommy Franks) «ژرنال اتمی فرنکز»از یک جور آمار دقیق ات می رسد هب حرف حکیماهن 

رد جریان جنگِ راهیی بخش افغانستان، رد مورد آمار کشته شده اهیِ  سال شیپ از جنگِ راهیی بخش رعاق،

   «!ما جسد شماری نمی کنیم»افغان گفته بود: 

 Norman) و باز آدمِ کج فکری مثل من از رو نمی رود و هب یاد ژرنال نورمن شوارزتکوف 

Schwarzkopf) ی پاربهنه رعاقی را هک رد نظر هم می افتد هک با یک حمله زمینی گاز انبریِ صد ساعته سربازاه

م حسین بودند، کشت و « ماشین جنگی»او آدم نبودند،   .کرد« آزاد»کویت را « نفت»صّدا

 

 

 

<21> 

 



 

 بچگیهامان را  از یاد نبریم
 

سالم. راستی، شما ات حاال ربایتان شیپ آمده است هک صبح، با سر و وضعِ مرّتب و سنگین، مثال  دارید  

یکدفعه دینیبب روی زمین، جلو پااتن، یک بادکنک افتاده است، دارد با وزشِ بسیار آرامِ می روید اداره، 

هوا رد جا وول می خورد، و آنوقت رب خالف ااظتنراتن احساس کنید هک می خواهید کسی آن اطراف نباشد، 

   وایستید، و بادکنک را مثل توپ فوتبال شوت کنید؟

گاه اتوبوس، ردست بله، من دریوز هک داشتم از راه می  انبُر پارکِ پشتِ خاهن مان می رفتم هب ایست

زِ  یک  م شد هک «آاق»موقعی رد چشم اندا گلیسی پیدا ن
گاه کرده بود و « طفلک»ی میاهن سالِ  ا هب اطراف ن

البد طفلک بی صاحبِ سرِ   راه وِل شده را شوت می کرد.     دیده بود کسی نیست و داشت آن بادکنک

  .ربای اولین بار بود هک فهمیده بود بادکنک با توپ فرق می کند و خوب شوت نمی شود

ی پای من از پشتِ سر هب ش زندیک شد و هب گوشش خورد، بدون اینکه سرش   را           همچین هک صدا

 هب   دست    و  مرّتب کردن    را    ادای گره کراوات   و  هب حال خودش     وِل کرد   بادکنک را     ربگرداند،
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مواه کشیدن رد آورد  و  قدمهایش را تند کرد، و من قدمهایم را آهسته کردم و روی نیمکت نشستم ات آاقیِ یک  

لحظه از اقلبِ زبرگسالی ردآمدۀ بچه  شدۀ لذت راهیی چشیدۀ از حضورِ من هب خود آمدۀ از خود خجالت کشیده، 

 .کند و هب زبرگسالیِ جامعه پسندِ خودش اداهم بدهد آرامشِ خاطرش را پیدا 

ا بچگیمان را هب خاک نمی سپاریم. توی وجودمان   همین را می خواهم بگویم: ما زبرگ می شویم، امّ

حبسش می کنیم، بدونِ اینکه بخواهیم، یا متوّّج باشیم، گرسنگیش می دهیم، هجنکش ش     می کنیم، و با وجودِ اینها، 

خوداتن اگر « از کجا می دانم؟»چِگیمان قدرت می دهد و زنده نگهش              می دارد. می گودیی: طبیعت هب ب 

مربوط می شود، از ذهنتان بیرون کنید، و چشمهااتن را ببندید و ربگردید « اآلن»بنشینید و فکرِ همه چیزاهیی را هک هب 

 .می گویم، از کجا می دانم هب دورۀ بچپیتان ، بهتر از من می فهمید اینی  را هک    

میان زهاراه کارِ غیرِ طبیعی ای هک ما زبرگسالها می کنیم، هک هن طبیعت را خوش می آید، هن خدای  

طبیعت را، همان چند ات کار طبیعی ای هک هنوز می کنیم و هب عون و قوه  و ربکتِ آنها هنوز  حیاتی هست و 

ست هک         ریشه شان از بچگی ِ ما آب می خورد، وگرهن، با این بشریتی هست و امید هب آینده ای، کاراهیی ا

 هک بعد از انقالبِ صنعتیِ قرن نوزدهم، داریم از طبیعت دور      می شویم، حاال   سرعت روزافزونی
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 جمعیت دنیا هب جای هفت زهار میلیون، همان زهار میلیون آن دوره هم نبود ، و داشتیم آماده می شدیم هک

   .هب دینوسوراه ملحق بشویم

کاشکی چنگیز و اصحابش، تیمور لنگ و اصحابش، هیتلر و اصحابش، نیکسون و اصحابش، جورج  

فیها و اسداه و امثالهم و اصحابشان، و صاحبان و مدریان و  مها و قذا بوشها و اصحابشان، فرانکواه و پینوهش اه و صّدا

ران بانکها و شرکتهای نفتی و دار وسازی و اسلحه سازی و اتومبیل سازی وامثال اینها و اصحابشان، سهامدا

ن «بادکنک»خودشان را ربای هواخوری و شوت کردنِ « بچگی»گاهی وقتها  خالی از « زبرگسالیِ»، از زندا

گارنگِ همه را مثلِ خود دیدن و « معنی»و « حقیقت» ِ طبیعی با بادکنکهای رن شان رد می آوردند، و از بازی

توی دنیا پیدا « گدا »اگر همچین می شد، حاال هن یک   . خود دیدن و خود را رد همه دیدن، لذت  می ربدندهمه را رد

مفسد فی »، هن یک «شهید»، هن یک «آواره»، هن یک «مهاجر»، هن یک «سرماهی دار»می شد، هن یک 

 !  اه  ی زنم،خودمانیم! هچ حرفهای شش من یک غازی م «. قهرمان»، هن یک «خائن»، هن یک «االرض
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 ما هیچکس را خوب نمی شناسیم
 

 

اگر می بینید هنوز واردِ موضوع نشده، دارم حاشیه       می روم، دلیلش این است هک    .سالم 

ی م                وقتی    آدم می خواهد از چیزی حرف زبند هک یادآوریش هم حالش را هب هم می زند و فشارِ خونش را باال        

  :ربد، باید هب شنونده اش بگوید

ببخشید! خیلی ببخشید! می خواهم رددی را هک چند زهار سال است دلم را آشوب می کرده است، » 

 «.بیرون ربزیم! امیدوارم خُلق زعزیاتن تنگ نشود

ردست رد لحظه ای هک من یک حالتِ   روحی عجیبی  پیدا  کرده ام هک همه چیز و همه کس ربایم پاک و  

شته  گار نفرت و کینه و دشمنی و زشتی رد دنیای آدمیزاد اصال وجود ندا زیبا  و  دوست داشتنی شده است و ان

خوب است، »است، یارو رب می گردد با یک لحنِ خشکِ تلخِ تحقیرآمیزِ سرزنش کننده می گوید: 

ر! من تو را خوب می شناسم. ربو اینها  را  هب کسی بگو هک اتزه هب ت ربخورده باشد و   خوب است، ردش را بگذا

ند با کی طرف است  «!ندا

ا       مالحظه می کنید؟   شما خوداتن را  رد آن حالتی    من ادعا نمی کنم هک خودم را خوب       می شناسم، امّ
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رید، و از طرف یک همچین حرفی بشنوید! هچ حالی پیدا     می کنید؟ از  هک رعض کردم هب جای  ریوز رپ من بگذا

من »و    می بینم  ردازیِ این عمرِ کواته هچ قدر از  دیگران دینشه ام:   هک این واقعه شیپ آمد، رفته ام توی فکر 

و بدا هب حالم هک حتما خودم هم هچ قدر اینها را هب دیگران گفته « تو مرا خوب نمی شناسی!»، «تو را خوب می شناسم!

 !ام و حالیم نبوده است هک هچ می گویم

این عادت مرضیه مختص این قوم یا آن قوم نیست. خصوصیتی است آدمیزادی و کم و شیب همه  

گلیس، مردم ات دلتان بخواهد، رد  ن
مردم دنیا ازش      بهره مند و ربخوردارند و هب ش مغرور و مفتخر! همنیجا توی ا

هب من ردوغ نگو! من تو را *( »« )یو  وِل!  نو دنت الی تو می! آی »یک موقعیتهایی هب همدیگر می گویند: 

 «!خوب می شناسم

  «رد هچ موقعیتهایی؟»می رپسید:  

خوب معلوم است دیگر! وقتی من از شما چیزی بشنوم هک باب طبعم نباشد و شما را  ردوغگو خطاب  

  !نمی شناسم  کنم و با اقطعیت بگویم     هک شما را خوب می شناسم، رد موقعیتی هستم هک اصال خودم را            

ار نیشابوری »   ، عارهف مشهورۀ «رابعه عَدوهیَ »قول   خودش از « منطق االطیر»رد جایی از « شیخ عطّ
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کنیم، ردست همین « عام»چیزی می گوید هک  اگر منظورش را « خاص»اوایل قرنِ دوم هجری، هب منظوری 

ون نبودم ات هک بودم، خودشناس، / دیگری را کی چ »نکته ای می شود هک خدمتتان رعض کردم.    می فرماید: 

 «!شناسم رد قیاس

حاال هن خیال کنید من با این حرفها می خواهم بگویم هک بعد از هفتاد و هن سال و اندی زندگی کردن  

گلیسی، خودم را خوب شناخته ام و حق خودم می دانم هک        بگویم دیگران را هم  ن
توی دو ات جامعه اریانی و ا

ال  این را فهمیده ام هک ره روز، از وقتی سر از بالش رب می دارم ات دوباره سر رب بالش    
ّ

خوب شناخته ام! ولی اق

رم، کمِ کمش ده بار از حرفی هک هب دیگران زده ام، یا از حکمی هک هب زبان یا توی دلم ردبارۀ دیگران صارد  می گذا

شده ام و شیپِ خودم شرمسار شده ام و گاهی حّتی هب خودم فحش داده ام! بله، فحش، واقعا     کرده ام، پشیمان        

  !فحش

مثال یک موردش قضیه همین آدمی هک رپریوز، رد آن موقعیتِ آزادی روحِ من از همه بستگیهای  

ر! من تو را خوب می شناسم. ربو اینها را هب »دنیایی، ربگشت هب من گفت:  کسی بگو هک  اتزه  هب ردش را بگذا

ند با کی طرف است!  حرفش بی نهایت مرا آشفته و آتشی کرد. حاال بعد    و با این « ت ربخورده   باشد و ندا
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  «!خوب، گفت هک گفت»از هس روز رد حضور شما توی دلم هب خودم صد ات فحش می دهم و می گویم: 

_____________________________________________ 

Don’t lie to me! I know you well!  * 

 هب من ردوغ نگو! من تو را خوب می شناسم!
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 !دل داریم، قلب نمی خواهیم
 

هچ عقیده ای دارید و اهمیتش رد زندگیتان، رد مقایسه با چیزاهی مهم  دیگرِ « زبان»نمی دانم شما ردبارۀ  

ا فکر می  دارد،               ربای من هچ معنایی « زبان»کنم اگر ربای شما توضیح بدهم هک این دنیا هچ قدر است، امّ

زه ای            هم حد  و « مبالغه»ممکن است شیپ خوداتن بگودیی یا مخم معیوب شده است، یا نمی دانم هک  اندا

 .دارد

ساهی شدم؛ با زبان دوست و هم « خدا »با ااقتعد و اطمینان رعض می کنم هک من با شناختِ زبان با  

دادم، چون هب « معنی»را زندگی کردم؛ و با زبان هب زندگی ام « عشق»رسیدم؛ با زبان « زیبایی»هب حقیقتِ 

 .شده ایم« انسان»روشنی فهمیدم هک ما با زبان 

این را ربای آنهایی نمی گویم هک رتشیب از من ربای زبان اهمیت اقئل هستند و مثل من از بالیی  

،  ، خون خونشان را می خورد  ،  رنج می ربند  بان افرسی می آورند  ز  دانش دارند هب سر« بی»سواداهی « با»هک 

، ولی متأسفاهن ربای نجات زبان کاری از دستشان رب   نمی آید.  رد جامعه ره  نفس رد سینه شان تنگ می شود

 کرد. اگر زبان رد « ردست»آگااههن     ، می شود با همتهای بلند و حرکتهایِ  شده باشد« خراب»چیزی را هک 
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پیدا می کند، « موجودیت»شود، زبان اتزه ای هب وجود می آید هک با خرابی « خراب»زندگی چند نسل    طول

  .مسخ می شود، و خرابی طبیعتش می شود و خراب می ماند

این روزگارِ هشلهف  هب نظر من، کسی هک زبان را خوب نشناسد و خوب نگوید و خوب ننویسد، رد 

شایستگی این را دارد هک ربود مدری بانک بشود، نمایندۀ پارلمان بشود، مدری عامل شرکتهای زبرگِ چند ملیتی بشود، 

صارداتیِ مولتی میلیاررد  -ژرنال هفت ستاره بشود، نخست وزری بشود، رئیس جمهوری بشود، اتجر وارداتی

آپارتمانی رد شهرکهای ِ بیابانی اطراف شهراهی زبرگ بشود! چرا باید بیاید  بشود، یا کم کمش بساز و بفروشِ ربج اهی

 !رد مطبوعات و راد یو و تلوزییون و آنالین مترجم و نویسنده بشود

ر   علت اینکه باز هب یادِ مظلومیت و بیچارگیِ زبان افرسی افتادم، این بود هک دریوز  رد گشت و گذا

شت قلب»هک عنوانش اینترنتی، ربخوردم هب نوشته ای  بود. این عنوان مرا هب یاد « سالمت دل و بهدا

خت هک یکیشان معتقد بود  یک کلمه رعبی است و افرسیش کلمه « قلب»بحث دو ات ژورانلیست جوان اندا

ببریم! و دومی سعی کرده  را هب کار « قلب»است هک داریمش! پس هچ اجباری داریم هک اصال کلمه « دل»

 .ند هک قضیه هب این سادگی نیست هک بگومیی افرسیش را داریم و رعشیب را نمی خواهیمبود هب ش حالی ک 
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شت هک هب استداللِ  دومی اضاهف   آمده بودند شیپِ پیر مرد هک بینشان داوری بکند. پیر مرد چیزی ندا

 ِ هب جای اینکه اقضی هب ذهنِ اولی کمک کرده باشد. فکر کردم بهتر است « منطقِ زبان»بکند ات ربای ردک

 :، بگویم«غلط»است، حرفِ آن     «ردست»      بشوم و حکم صارد کنم هک حرفِ این

دینیبب، فرزنداهی زعزی، زبان را نسلِ من و شما ردست نکرده ایم هک ربایش حکومتِ جدید بشویم » 

ل می کنیم افرسیش را داریم، رعشیب را هب و دلمان بخواهد هک          گذشته اش را انبود کنیم. خیلی از کلمه اهیی هک خیا

شما حکم می کنید هک از امروز بگومیی و بنویسیم: فالن کس «! قلب»همان معنی هب کار نمی ربیم. مثال همین کلمه 

 هچ کنیم هک هم دل دارد، هم قلب؟:« حافظ»زپکشِ وژیه کارِ  بیماریهای  دلی است؟ یا مثال با این بیت 

  !خویش هک کردم نثار دوست« قلب»ز این نقد  / ربم و خجلت همیدادمش هب مژده « دل»

گاهن  با  زبان بازی نکنید    «!محض رضای حقیقتِ خدا  بچ

__________________________________________ 

فت: ربو، گفت و خوش گ »از آن جمله اینها:  عوض کرد، « دل»آنها را نمی شود با « قلب»حافظ بیتهای دیگری هم دارد هک  -*

ما « قلب»زآنجا هک رپده پوشیِ عفو کریم توست، / رب » -« ز هک آموخته بود؟« قلب شناسی»خرهق بسوزان حافظ ! / یا رب، این 

ریم و فکنده« قلب»تو هک کیمیافروشی، نظری هب »  -« ببخش هک نقدی ست کم عیار! گر » -« ایم دامی!ما کن / هک بضاعتی ندا

، / من دلم را ننهد دوس « قلب»  یلکشم دارم، ز دانشمند » -!« رد دمش از دیده شمارم « نقدِ روان»ت عیاری

<31> 

 



، / کاین همه کنند؟ / گوییا باور نمیمجلس بازرپس: / توهب فرمایان چرا خود توهب کمتر می و دغل رد کار داور « قلب»دارند روز داوری

خیال شهسواری » -« اقرد نیست!« نقدِ روان»کنش عیب هک رب دلش کرد نثار، / م « قلب»عاشق مفلس اگر » -« کنند!می

وندا نگه دارش هک رب « دل»پخت و شد انهگ   «!سواران زد« قلب»مسکین، / خدا
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کات تأخیری و تقدیمی  تبری
 

دِ  
ّ

، «عیسی مسیح»سالم رب همه، و عالوه رب سالم، رعض تبریک هب همه مسیحیهای دنیا، هک روزِ تول

مهّمترین و با شکوه رتین جشنِ ره سالِ آنهاست. روزِ خاص این جشن،  بیست و پنجم دسامبر است، هک 

نبود.  بنا رب این، رعض تبریکِ این « انهم ای از لندن»امسال افتاد  هب چهارشنبه و  چهارشنبه هم هک روز پخشِ 

 .بندۀ حق دو   روز   هب تأخیر افتاد

هم هک مبدأ اتریخشان میالدِ حضرتِ مسیح است و تقویمشان میالدی، تمامِ ملتهایی « نوروزِ » 

چهارشنبه آینده است. پس حاال اگر من آغازِ سال نوِ میالدی را هک می شود  چهارشنبه آینده، اول ژانوهی 

، با آرزوی «میالدی تقویم»، همین حاال، یعنی جنپ روز زودرت هب همه مسیحیان و غیرمسیحیانِ 2014سال 

مِ آنها، تبریک رعض بکنم، می توانم امیدوار باشم هک  طبعِ بلندِ اهلِ خرد آن را قبول تندر  ستی و شادیِ مُدا

لمَسیح، اِن شاء اهلل
 !خواهد کرد، اِن شاء الیَهوَه، اِن شاءا

 مانده،  2014هفت،  هشت  روز   شیپ،   رد   همین   ماهِ   اکتبر،   یعنی   دو ماه  و    خُرده ای هب نوروزِ سالِ  
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دیدم وسطِ  صحنِ بازارهچ سرپوشیدۀ محله بساطِ ریگمشچ و خیره کننده ای ربای فروشِ زهار و یک جور تقویمِ سالِ 

دارد تمام  می شود، یعنی هس ماه پیشتر،               ربانهم « سپتامبر»نو رب پا کرده اند. هب عبارتِ دیگر مردم معموال همینکه 

  را شروع    می کنند! خوب، چرا هک نکنند؟« سال نو»و آمادگی ربای « کریسمس»استقبال از 

گلیسیها هک با خُلقیات و آداب   ن
شته ام، ولی این ا ملتهای دیگر را نمی دانم، چون باشان سر و کار ندا

 از و رسومشان اندک    آشنایی ای پیدا کرده ام، ربای همه چیز، از خیلی شیپ ربانهم رزیی می کنند. یکی

ری از ما بکند، دستِ کم دو ماهِ  گلیسیمان، هک از یک خانوادۀ اصیل هم هست، وقتی بخواهد دیدا ن
دوستهای ا

رد   و   روز   و ساعتش را هم تعیین می کند   .شیپ قرارش را با ما می گذا

سرِ یک بار امتحان کردم. وقتی ده دقیقه ای مانده بود هب وقتِ رد زدنش، لباس پوشیدم و رفتم  

راهش و توی ایپده رو، پشتِ یک ردخت وایستادم. ات یک دقیقه هب وقتِ آمدنش اثنیه گذرانی و دقیقه 

راه بندی گیر کرده است. ات از پشت ردخت   شماری کردم،  دیدم هن، خبری نیست. فکر کردم حتما توی  

 لیدی  »و    ارک کرده باز شد ردآمدم هک ربگردم هب خاهن، دیدم آن طرفِ کوهچ، ردِ یکی از  اتومبیلهای پ

 «آمده ای پیشواز؟»آمد بیرون و ات چشمش هب من افتاد، لبخند زد و گفت: « سرافینا
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آورده ایم، هک اووال « خوب»بیاری داشته باشیم، این یکی را « بد»خوب، ما اریانیها اگر زهار جور  

 روز اولش ره سال تقریبا        یازده روز از سالِ نیست، هک« قمری»سالمان مثل مال بعضی از کشوراهی دنیا 

« محرم الحرام»عقب بماند، و ماه اولش هب جای فرودین، هک همیشه آغاز بهار رد نیمکرۀ شمالی است، « شمسی»

باشد، هک اگر اشتباه نکنم، ره هشت سال و خُرده ای،    می افتد هب یکی از چهار فصل سال.   اثنیا نوروزمان 

ن رد مثل مالِ  نیمکرۀ      خیلی از کشوراهی دنیا اول ژانوهی نیست، هک بیفتد هب یازدهم دی ماه، اول سرما و یخبندا

  .شمالی

ییِ   « بهار»باشد، با روز اول « شمسی»، هک همان سالِ «خورشیدی»سالِ اصیل و طبیعی و خدا

می                   اند، و ردخت حیات هب شکوهف تمام، و رو سیاهی هب زغال می م« زمستان»شروع می شود، و با روز آخرِ 

  .دنیشن

روز »خودمان را با « عید نوروز جمشیدی»، فکر نکنید هک «2014نوروزِ سالِ »راستی، این هک گفتم  

روزِ سال »   هک   افرسیش     می شود«   نیو    ییرز   دِی»اینها اقطی کرده ام.   هن خیر. اینها    می گویند   « اّول ژانوهی

  !ما طبیعی است، مالِ اینها تقویمی« نوروز»گیرم .    «نوروز»  یا   « نو
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 مخالف خوانی بیغرضاهن
 

 

گلیسیها چیزی یا چیز اهیی   ن
ری و سگدوستیِ  ا سالم. یادم هست هک قبال، یادم نیست کِی، راجع هب سگدا

ربای خودم هم خیلی اتزگی       دارد. منظورم خودِ واقعه  گفته بودم، اما این واقعه ای هک حاال می خواهم بگویم،

 .نیست، هجیتن ای است هک از این واقعه گرفته ام

از راهِ میان ربِ  پارک داشتم می رفتم ... کجا؟ کجاش مهم نیست ... یک زوج جوان دادنتش با  

رپ جنب و جوش، و یک سگِ سگهاشان از گشتِ عصراهن      رب می گشتند خاهن.  یک سگ سفیدِ کوچولویِ  

ه ای دو رباربِ سگ سفیده، اما خیلی آرام و با واقر . حدس زدم سفیده مالِ خانمه باشد، قهوه اهی 
ّ

قهوه ای، با جث

پارک هک رسیدند، همدیگر را بغل کردند و خیلی گرم بوسیدند، هک « خروجیِ  -ورودی»مال آاقهئ. خانم و آاق هب 

  .دند و راهشان از آنجا جدا می شدخوب، یعنی همسر و همخاهن نبو

هب بهاهن خستگی رد کردن، رد چند قدمی آنها روی نیمکت نشستم و رفتم توی بحر  چهار نفریشان.  زن  

شتنِ قرارِ  رِ    و مرد جوان هک شاید انمزد همدیگر بودند، یا دوستِ همدیگر، بعد از روبوسی و خدا حافظی و گذا دیدا

ی بلند سگهاشان را احضار کردند:بعدی، جنپ شش قدم، رد  د  و  جهتِ مخالف، از هم دور شدند و با صدا
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 .خانمه سگ قهوه اهی را، آاقهئ سگ سفیده را  

یک دقیقه ای گذشت و سگها هک دور از صاحبهاشان، بی صدا و نجیباهن، مشغول بذلِ محبت بودند،  

خانمه راه افتاد و رفت و سگش را از دور صدا کرد، هنوز ربای اطاعت از امر صاحبهاشان آماده نشده بودند. 

و سگ قهوه اهی سرش را رب گرداند، دید صاحبش دارد هب سر کوهچ می رسد، و بدونِ خدا حافظی کردن با سگ 

کاراهن خودش را   رساند هب خانمه  .سفیده، با چند ات جستِ خدمت

حافظی نکرده، رتکش کرد  ه بود، وایستاده بود، بیقرار، سرش را می اما سگ سفیده همانجا هک معشوهق خدا

گرداند طرفِ صاحبش آاقهئ هک می رفت طرف کوهچ دستِ چپِ پارک، و باز با حسرت سرش را می 

گرداند طرف سگ قهوه اهی هک با خانمه دادنتش می رسیدند هب      سر خیابان. رد ده، بیست اثنیه آخر وضع ربای 

زه ای رددانک شد ه بود هک من آرزو کردم رهگز همچین وضعی نصیب چیه آدمیزادی سگ سفیده هب   اندا

میکی را انتخاب کند. رد این ده بیست اثنیه  ند رد رعض ده بیست اثنیه نیب معشوق و اربابش، کدا نشود هک ندا

 .گردنش نوسان می کرد سر سگ  سفیدۀ  بیچاره  عین ربف پاک کن اتومبیل تند تند روی 

غالب شد و او مأیوس و دلشکسته، خیلی آهسته، راه افتاد هب « طبیعت» رب« رتبیت»وقتی باالخره  

طرفِ صاحبش، من شیپِ خودم گفتم: رهکی رهچی بگوید، صد رد صد حق با اوست! اما من، هب سهم یک 

  :از هفت زهار میلیونی خودم رعض می کنم هک
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موجودِ وافداری « طبیعة»ردم دنیا، سگ، رب خالفِ نظر و تصور و تعبی مسلما ردست و منطقیِ همه م  

شده است هک وافدار باشد، صاحب شناس باشد. صاحبش اخته اش هم بکند، « رتبیت»نیست، بلکه 

ی صاحبش باشد! صاحبش زدد باشد، اقتل باشد، «رضا»هب «  راضی»رتبیت شده است هک اعتراضی نکند، و 

تلر باشد، شمر ملعون باشد، رههک باشد، صاحبش است، جالد باشد، قواد  باشد، هجنکش گر باشد، خائن باشد، هی 

 شده است هک مطیع و خادم و جان نثار صاحبش باشد)*(.« رتبیت»

من، زبانم الل، اگر یکی از این جور آدمهایی هک اسم ربدم      می بودم، و می آمدم هب یک لومپنِ  

ن مسکن می دادم، اسباب زندگی می دادم، اتومبیل می دادم، مزد                      می دادم،  الت و بیسواد و هیچی ندا

پاداش می دادم، قدرت و مقام می دادم، آنوقت            می خواستید یارو هب منِ فرضی هک صاحبش هستم 

بیاید هب شمای رغیبه خدمت کند، چون شما رب عکسِ من، یعنی صاحبش، انسان نجیب و     وافدار نباشد، و 

  گی هستید؟شریف و با فرهن 

______________________________ 

، هک رد «سگ»ربای عذرخواهی از همه سگ دوستانِ زبرگوار و دلجویی از همه سگهای رتبیت شدۀ وافدار، رد اینجا رد منقبت     -*

هک از روی خِرد باشد        زمامِ حل و عقدِ خود نهادی رد کف جمعی/  »  :می گویند، بیتی چند از زبرگان می آورم« کلب»رعبی هب آن 

گر زین سپس چو سگ دَوَم اندر          با این پلنگ همتی از سگ بتر  بوم / » -)انوری ابیوردی( «  !رب ایشان صد شرف سگ را 

 )نظامی گنجه ای( « هک چو خَر دیده رب علف دارد!     سگ رب آن آدمی شرف دارد/  » -) خااقنی شروانی( .«قفایِ انن
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رم ز  » دوزخ     /  آن  رو سیهم هک باشد از بودنِ من                سگِ اهل فرنگ./»رنگ، / رب من دارد شرف « مسلمانی»رب چهره ندا

توان سگ   دیواهن را واف آموخت نمی   دلِ رقیب نسوزد  ز آهِ من، هچ کنم/  »  -)شیخ بهائی( « را ننگ و اهل دوزخ را ننگ!

لرحمن جامی(    وای شبانی هک کند کار گرگ ؛ /  » - !)امیر خسرو دهلوی( عمری بپروریدی  » -همچو سگ زرد شود یار گرگ .  )عبدا

(. !دم امان ندیدیهچ سود، چون ز مکرش یک  این نفسِ سگ صفت را  /  ار نیشابوری  )عطّ
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 کثیف رتین چیز دنیا
 

ای ردبارۀ کثیف رتین چیز دنیا حرف زبنم. منظورم با اجازه اتن می خواهم چند کلمه    .سالم 

دنیای گیاهها و جانوراه نیست. دنیای آدمیزاد را می گویم. کثیف رتین چیز دنیای آدمیزاد. اما اول باید 

کلیفمان را با این کلمه  روشن کنیم. اصلِ این لغت، همان طور هک می دانید، رعبی است. اما « کثیف»ت

ِ پست  و   افسد و   لچر  و   بیشرف رعبها آن را هب معنیِ  حقیقیِ نجس و انپاک و پلید و امثالِ اینها، و معنیِ مجازی

  .و   رذل و امثالِ  اینها هب کار    نمی ربند

می گوید کثیف یعنی سِتَبر، غلیظ، تیره، ضد لطیف، و خودِ رعبها هم تقریبا همین را می گویند، «  دهخدا » 

گاه کردم، دیدم فردوسی و « کثیف»هک ما امروز  از کلمه و اینها با آن معنیهایی  می فهمیم، خیلی فرق می کند. ن

را هب کار نبرده اند، و سنایی و « کثیف»منوچهری و نظامی و سعدی و حافظ توی شعر اهشان اصال این کلمه 

ه اند. مثل  اینکه   هب  کار ربد« لطیف»مولوی و خااقنی و خیلیهای دیگر چند باری آن را هب همان معنای ضد 

 تقریبا هس « طال»، و «کثیف»یک   جسمِ «   آهن»است،   و «   لطیف»    یک جسمِ «    هوا »بگومیی  
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رد« کثافتِ»چیه ربطی هب « کثیفی»است، هک البّته این « آهن»از « کثیف رت»ربارب  ق ندا  !بّچه توی قُندا

خواهم چند      کلمه ای ردباره اش حرف زبنم، از لحاظ  هک گفتم می« کثیف رتین چیز دنیا»اما  آن  

ق! از این گذشته، کثافت بچه توی  میکربهای جور واجوری هک دارد، صد رحمت هب کثافت بچه توی قندا

ست و بو  می دهد و آدم ربای سالمت بّچه    فورا   ق، ره چی هست، ظاره و باطنش یکی است و پیدا قندا

ا آن کث  یف رتین چیز دنیا، ظاره و باطنش یکی نیست. کثافتِ ظارهش را آدم نمی بیند، و دفعش می کند، امّ

 .از کثافت باطنش خدا رد خشم است و شیطان خوشحال

رد همه جای دنیا، خیلیها، هب شوخی یا خیلی جدی می گویند این کثیف رتین چیز دنیا را شیطان اختراع  

 « تم پول؟چرا  از همان اول نگف »کرده است.   می گودیی: 

، فورا هب یاد «کثیف رتین چیز دنیا»ربای اینکه می خواستم مطمئن بشوم هک شما هم وقتی من بگویم 

گاهی هب انگشتهااتن  می کنید و دلتان چرکین می شود  و می خواهید ربوید حسابی دستهااتن را « پول» می افتید و ن

الزم باشد من چیزی بگویم. کافی است هب خودمان  فکر نمی کنم اصال  «باطنِ پول»از بابت کثیفیِ  .بشودیی

هب مرضِ  بی عالجِ طمع مبتال کرده است و  هب عارهض «   پول»یادآوری بکنیم هک رد حدودِ   ده رد صدِ مردمِ دنیا را، 

 یه ربوند جنونِ          بچاپ بچاپ، ات  رد حدودِ   پنجاه رد صد مردمِ دنیا هب بخور و نمیر بسازند، و چهل رد صد بق 
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  .رد منجالب فقر و گرسنگی و بیماری       رغق بشوند

،  دست بکنید توی جیبتان و یک اسکناس فالن مبلغی رد بیاورید «ظاره پول»و اما   رد موردِ کثیفی  

هک حد اکثر جنپ سال شیپ از بانک مرکزی وارد بازار شده باشد. حدس زبنید رد گشت بازاری خودش هچ قدر 

 الی شده است!  دستم

بعد از ره دستمالی، حمامش ربده اند؟ غسلش داده اند؟ ضد عفونیش کرده اند؟ هن! زهار و هشتصد و  

بیست و جنپ روز توی بازار دست هب دست شده است، و خیال کنید رد آخرین نوبت، من هک رد بیت 

ن اسکناس را از توی صندوق رد الخالی محله با آفتاهب طهارت گرفته ام و یکراست هب حجره ربگشته ام، آ 

رمش  توی دست شما   !بیاورم، خوب دست هب ش بکشم و   بگذا

انشایستی، روی همه اسکناسها تصوری    و     کاشکی رد همه جای دنیا، هب جای عکس ره زبرگوارِ  شایست  

ن اسکناس بعد از گرفتن ای »را چاپ می کردند و زریش می نودنتش: « میکروب»، کاشف «لویی پاستور»

 «!دستهای خود را ضد عفونی کنید
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 رد حاشیه شطحیات
 

 

روشن شد. توی چشمهاش یک نور « استاد زشکی»دریوز بعد از چند ماه چشم و دلِ ما هب جمال با امکل  

شعر             اتزه پیدا شده بود. فکر کردم باید بعد از سالها خاموشی، باز سر ذوق آمده باشد و شروع کرده باشد هب 

  .ساختن

حدست ردست است! خوشحالیم از   این است هک دوباره دارم قلمی »لبخندی زد   و گفت:  

زم، اما هب نظم هن! حرفهایی را هک حاال ربای گفتن دارم، توی اقلبهای تنگِ  « مفتعلن»روی کاغذ می اندا

می خواهد، نثری ساده و روان « نثر»ط (، نمی شود ایپده کرد! فق 1را کشت )« مولوی»اهیی هک شارع اهیی مثل 

 «!و طبیعی مثل مالِ تو

خیلی خوشحال شدم، هن از این تعارفش، بلکه از مژده ای هک داد و گفت دارد  رساهل ای ردبارۀ  

، و روز قیامت» می نویسد. از توضیحی هک ردبارۀ موضوع رساهل اش داد، فهمیدم هک رد « انسان، خدا

شف اتزه ای کرده است هک ردباره اش اگر کسی هب افرسی چیزی نوشته باشد، ( ک 2« )تصوف اریانی»حیطه

رم  .من خبر ندا

 هب ش می گویند    قضیه ای هک رد تصوف     هب  مقدةم ً   این را بگویم هک کشفِ استاد زشکی مربوط می شود 

<43> 

 



آن قدر خنده دار است هک  یک معنیش  ، و «شَطحیه»شود ، و مفردش می    هک جمع است   ( 3« )شَطحیات»

فرهنگ »شوخیش گرفته است هک رد « دکتر محّمد معین»زبرگواری مثل   «لغت شناس»  آدم خیال می کند 

ن زبغاهل یکساهل را  رانند و زجر کنند»خودش نوشته است: « افرسی ، و این را هم بگویم «شطح: کلمه ای هک بِدا

کردن است. حاال چرا  ربای دور کردنِ زبغاهل یکساهل، هن یک روز رد اینجا همان راندن و دور «  زجر»هک معنی 

، «پیشت»، خدا می داند! ما افرسی زبانها ربای راندنِ  گرهب می گومیی «شطح»کم، هن یک روز  زیاد، می گویند 

 !می خواهد این گرهب یک روزه باشد،  می خواهد هجده ساهل

« عاّلهم دهخدا »تصوف اریانی، هب گفته شخصِ  رد« شطحیات»،  از اصل موضع دور افتادم. بله 

اهل کش و طالبِ  ّجو شایانِ تو« وَجد و حال، بیرون از شرع گویند! آنچه صوفیان گاه»یعنی: 

باش! وقتی   حقیقت آنکه کشفِ استاد زشکی پاهی اش همین یک جمله است! شما آاقی منصور حاّلج هستی،

نیست رد جاهم »، یعنی «لَیسَ فی  جبتی سوی اهلل»، یا می گویی  «من حق هستم»، یعنی «أان الحق» می گویی 

 « شرع»، حرفت بیرون از «غم و بی حالی»گفته باشی، هچ رد « حال  وجد و »، هچ رد «من کسی غیر از خدا 

 است، و مجازاتت این است هک مأموراهی خلیفه، بعد از هجنکش و اتزیاهن، رد مأل عام هب دارت زبنند، 

 نند   و  دست و پا و سرت را می ببرند و تّکه پاره اهی بدنت را بسوزانند  و خاکسترت را ربزی ند  تو  ساّلخیت ک 
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 .رود   دجله

استاد زشکی می خواهد توی رساهل اش بگوید هک رد  دورۀ خلفا   و نماینده اهی محلیشان سانسور آن قدر شدید  

و  چارلز داروین و    نیوتنچیز اهیی مثل حرفهای سقراط  و گالیله  و  اسحاق  ی خواسته بودندم بود هک این  بیچاره اه    

کارل مارکس  و  ژان ژاک روسو   و میشل دو مونتی  و  لویی پاستور و   اتمس جفرسون و امثال اینها بگویند، از 

رِ  م، این حرفها را آن قدر توی دلشان نگه می دادنتش هک مقدا ن و هجنکش و اعدا یک کتاب زهار  رتس زندا

ردد        هب  هن    هک دیگر«              شطحیات» دنتفگ صفحه ایش، می شد یک       ریگ کوچولو، و هب این ریگهای کوچولو می

 .دنیای مردم می خورد،   هن هب   ردد   آخرت خودشان

وع شده بود، هک رد واقع از عهد سقراط شر« خودت را بشناس»و هجیتن اش این شد هک روشنگریِ   

ی»همچنان توی صندوق شطحیاتِ 
ّ  .ماند هک ماند« لیس فی جُّبتی سِوَی اللهی»و « ااَنَ الحق

______________________________ 

 :اشاره ای است هب این بیت از یک زغل جالل الّدین مولوی -1

 رَستم    از   این   بیت   و زغل،   ای هش و سلطان ازل، »  

 «مفتعلن کشت مرا... مفتعلن مفتعلن  

تکمیل می شود
 هک معنی آن با بیت بعدی 
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 اقفیه و مغلطه را گو   همه سیالب ببر، »  

   « !پوست  بود،   پوست   بود  ردخورِ مغز  شعرا   

اتزغل گفته است، و هن   3200ات، بلکه شیب از  500ات، هن  50جالبِ توّّج اینکه این حرف را کسی می زند هک هن 

 !رد شش  دفتر« مثنوی»رباعی گفته است! هب اضاهف  ات   1900ات، بلکه شیب از  1000ات، هن  100

 و مترادف با« رعافن»، رد معنای زندیک هب «تصوف»تصّوف اریانی می گویم، چون  -2

«mysticism»نوعی جهان ینیب فلسفی است، رد مقابل جهان ینیب مذهبی، هک رد میان همه قومها و ملتهای ، 

مختلفی هک 
کار، و بنا رب این با این همه قومها و ملتهای  جهان »جهان وجود داشته است و دارد، اما با تفاوتهایی آش

تشکیل می دهند، تصو فِ  یک یکِ آنها را نمی توانیم هب اعتبار شباهتهای آنها رد جمع « اسالم
تصوف »را 

نیم« اسالمی    .بدا

 شیخ عطار « تذکرة االولیاء»، صوفی معروف اریانی، رد کتاب «میبازیید بسطا»یک نموهن از شطحیات  -3

بازیید را دنتفگ فردای قیامت خالیق رد تحت لوای محّمد »نیشابوری هب این صورت روایت شده است: 

ی هک لوای من از لوای محّمد زیادت است هک »گفت: « علیه الصلوة و الّسالم باشند. ییِ خدا هب خدا

 «. تحت لوای من باشندپیغامبران و خالیق رد
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 از شگفتیهای انسان و زبانش
 

 

شته است حواّسم جمعِ کار خودم باشد و « اگتسبن»امروز، از صبح ات حاال، این کلمه    .سالم  نگذا

انهم هفتگیم را بنویسم. قضیه از اینجا شروع شد هک توی صفحه اولِ یکی از روزانهم اهی افرسی ربخوردم هب 

سوزانک و خیلی صمیماهن و خیلی از دل ربخاسته و الجرم رد دل دننیشنۀ تسلیت. مخاطبهای   یک آگهی خیلی

هچ «.  آشنایان»و « دوستان»، «اگتسبن»، هب رتتیبِ اهمیت عبارت بودند از «خانواده»تسلیت، بعد از 

 !رتتیبِ سنجیده و   دقیقی

هم جمع است و « آشنایان«. »دوست»جمع است و مفردش می شود « دوستان»خوب،  

است و همه کس رد آگهیِ تسلیت معنیش را می فهمد، « جمع»با اینکه « اگتسبن»اما «. آشنا»مفردش می شود 

رد. چی؟ می گودیی مفرد دارد، مفردش « مفرد»   است؟« بسته»ندا

ست بی « بسته»مراجعه کنید، می بینید ربای کلمه مفرد « فرهنگ افرسی معین»هن خیر! شما اگر ربوید هب  

شخصی هک او را هب   افسون و   زعیمت   »و دو فقره تعریف داده است، از آن جمله یکی تعریف شمارۀ سیزده : 

 حرری منّقشی هک سابقا رد اِسترآباد و گرگان »تعریف شمارۀ هجده :   و یکی   هم «   ببندند   ات رب رعوسی   اقرد نشود...
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 را رد تخته اهی شبکه دار     می بستند و اقسام رنگها را رب سوراخهای شبکه می می ساختند، و  آن چنان است هک حرری

 «...ریختند ات نقش ربآورد و رنگ گیرد

باشد و با « اگتسبن»ای هک جمعش « بسته»اصال تعریفی از     « فرهنگ افرسی معین»اما رد همین  

همنشین باشد، داده نشده است، هک هب ج« آشنایان»و « دوستان»
ای خود، از صورتِ جمعِ آن، یعنی 

  .هم مطلقا خبری نیست« اگتسبن»

« متعلقان و منسوبانِ زندیکِ شخص، وااگتسبن، و خویشان»هب معنیِ « اگتسبن»رد لغتناهم دهخدا  

موجودیت دارد، اما آنجا هم مفرد بیکسش انموجود است.  البد اگر معجزه ای شده بود و اآلن عالهم دهخدا و 

شتیم، دکتر محّم  د معین، همچنان از نعمت حیات ربخوردار مانده بودند، و این قضیه را با آنها رد میان می گذا

رد!»جناب دهخدا می فرمود:  و ردست می فرمود، چون ما مثال هیچوقت رد معرفی کسی « مفردش استعمال ندا

 «!است فالن کس از اگتسبنِ من»بلکه می گومیی: « فالن کس بسته من است!»نمی گومیی: 

حق با شماست،   رد   فرهنگ   من هم »و جنابِ دکتر معین هم سرش را می خاراند و می گفت:  

تی بعضی از شاگردانم، از قلم    مثل لغتناهم استاد    دهخدا   صورت 
ّ

جمعِ اگتسبن باید می آمد، هک هب علت بیدق

  «!افتاده است
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ره دو « معین»و « دهخدا »، می بینید «وابسته»هک بشود « بسته»مه بچسبانید هب کل « وا »اما حاال یک پیشوند  

مربوط، متعلق، منسوب، مالزم، وابسته ٔ فالن، از کسان او، خویش سببی، »موجودیت آن را هب معنیِ 

 .پذریفته اند« خویش غیرنسبی، یکی از کسان کسی، کس، و ویپند

« کسان»، «خویشان»، «منسوبان»هب معنی « نوااگتسب»خوب، حاال ات اینجا، رب من و شما معلوم شد هک  

ن»و  رد»، مفردش «ویپندا شگفتیهای انسان و »از اینجا هب بعد، من بندۀ حق، ذهنم رد حیطه «. استعمال ندا

  .گرفتارِ چراییِ این قضیه  و تحقیقِ آن می ماند، و ذهن شما هم هک صاحب اختیارش خودِ شما هستید« زبانش

خوب، هک چی؟ فقط     می خواستی هس دقیقه و نیم از وقت گرانبهای »رند هک بگویند: بله، خیلیها حق دا  

رد« جو  آب »حرف حساب هم هک « ما را تلف کنی؟   !ندا
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 رد منظوهم شمسی   زمین   شهروند کرۀ



 

 

گلیسی، بعد از آنکه رپسید:   ن
جنتلمنِ ا

( و 1« )؟شما اهلِ کجادیی»سالم. این اولین بار بود هک یک 

گاه گیجِ تعجب             زده ای هب من 2« )اهلِ کِرۀ زمین رد منظومۀ شمسی!»من با فوتِ آب شدگی گفتم:  (، ن

  (3) «هچ مذهبی دارید؟»کرد و رپسید: 

گلیسی ای ازم نپرسیده بود هچ مذهبی دارم، اما   ن
نمی گویم هک قبال  رد این چهل سال گذشته چیه ا

گار رپسیده باشند: آنهایی هک رپسیده ب  شما از هچ جور موسیقی ای »ودند، آشنا بودند، و طوری رپسیده بودند هک ان

 «خوشتان می آید؟

واقعا غافلگیر شده بودم. شاید اگر همین آدم سی چهل سال شیپ همین سؤال را از من کرده بود،  

  :زورکیِ مثال  دوستاهن،  هب ش گفتم این طور رد جوابش    وانمی ماندم. بعد از چند لحظه سکوت، با یک لبخندِ 

سؤال خوبی کردید، اما مذهب یک چیزی نیست هک آدم بتواند رد یک کلمه مثال  بگوید: بودایی » 

نید من هچ مذهبی دارم، لطفا شمارۀ تلفن یا نشانی  گاه بعدی ایپده می شوم. اگر مایل هستید بدا هستم. من ایست

 «.ربااتن توضیح بدهم هچ مذهبی دارم  کنم و سر فرصت  ایمیلتان را بگودیی، ات من یادداشت
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گاهش فهمیدم هک رد جواب یک همچین سؤالِ ساده ای، ااظتنرِ دینشنِ    از گیجی و تعجب زدگیِ ن



کان داد و گفت شته است. سرش را ت   :یک همچین جوابِ دیچیپه ای را ندا

نم شما هچ مذهبی دا »  رم بدا رید. رپسیدم اهل کجادیی، شما گفتید اهل کرۀ زمین  هن، متشکرم! اصراری ندا

کاو شدم، خواستم منیبب اگر ازاتن بپرسند هچ مذهبی دارید،  چی جواب می  رد منظوهم شمسی. با این حساب کنج

 «!دهید

شتم هک هب ش بگویم می خواهم ربوم سر فرصت ربای   گاه رسید و دیگر وقت ندا اهل »اتوبوس هب ایست

ی خوداتن »یک مذهب مناسب پیدا کنم. گفتم: « وهم شمسیکرۀ زمین رد منظ  خیلی ببخشید! خدا

راتن باشد   «!نگهدا

گلیسیه  ، رد این دورۀ   و ایپده شدم. حاال هک ایپده شده بودم، رفتم توی فکر ات اینکه اوال فهمیدم هک یارو  ان

اهی جبار و غیور و من  تقم و       شدید الِعقاب، از هول و احیای انسیوانلیسم مذهبی و هب جان هم افتادنِ خدا

 «هچ مذهبی دارید؟»( رپسیده بود 4رهاس نبود هک از منِ خارجیِ لعنتی )

گلیسی افتام، هک   چند وقت شیپ توی اتوبوس آمد بغل دستم نشست   ن
و اثنیا   هب  یاد    یک  پیرزنِ   ا

  «شما اهل کجادیی؟»لحنِ عجیبی ازم رپسید: و   ات چشمش هب کتاب افرسی ای هک داشتم می خواندم، افتاد، با 
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ی بلند و مقتدراهن ای گفت:   می »و من جوابِ فوتِ آب شده ام را هب او دادم، و او با صدا

  «رتسی بگویی اهل کجایی؟ یا خجالت می کشی؟



گلیسی هب یاد  ن
کایت  و اثلثا یادم آمد هک آن روز   از حرفِ شاّلقی و غُل و زنجیریِ آن پیرزنِ ا ح

افتادم، هک رب طبق روایتِ  محمد بن منور ، نوۀ شیخ،  « جهود»ربخوردِ عارفِ ربانی، شیخ ابو سعید ابوالخیر، با  یک 

افتاد، پا « جمع صوفیان»، داشت می رفت کنیسه، ات چشمش هب شیخ و «سبت»جهوده  روز شنبه، روزِ  

شت هب فرار، و او بِدو ، شیخ هب دنبالش بِدو ، ات  رسیدند هب هت یک کوهچ بن بست و جهوده هک هب نظر من از گذا

دستِ مبارک رب اترَکِ او نهاد و گفت: ای   »فرار کرده بود،   ات شیخ « خجالت»، و هب قولِ نوۀ شیخ از «رتس»

شیخ و مسلمان شد و هب جای کنیسه، همراهِ « رد پای شیخ افتاد»،  جهوده «بیچاره ... بی اوچگوهن ای و هچ می باشی؟

 .رفت هب خانقاه و مجاور شد

 چی؟ هن خیر، یادم رنفته است! رفتم و سر فرصت فکر کردم و  

یک مذهبِ مناسب هب دلم ربات شد! مذهبِ « اهل کرۀ زمین رد منظوهم شمسی»کردم ات باالخره ربای 

گاهن بچه اهی آدم رد سراسر عالم  (5) !ی

___________________________ 

1 Where are you coming from?- 
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2- A citizen if the planet Earth in the Solar System 

3What is your religion?  -  



 .است «bloody foreigner» رتجمه« خارجیِ لعنتی»   -4

5 All-the-babies-of-the-world’s-the one-and-only-religion  
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 دلقکی   و   دلقک ادایی
 

 



     رد ابتدا ازهمه دلقکهای دنیا، مرده و زنده، هک شاید این بندۀ     .سالم 
ّ

ر گذشته اهی دور، از  دحق

روی اندانی، هب آدمهایی مثل خودم بد و  اندان و سبک مغز، هک با مسخرگی باعث  رنجشِ من شده بودند،  جزو 

می                         مساری و فروتنی ردخواست عفو هم گفته بوده باشم،  با شر« دلقک»فحشهایی هک هب آنها داده بوده ام، 

و نجیب      ، رد همه جای دنیا، از شریف رتین   دیگر خوب فهمیده ام هک دلقکهای حرهف ای حاال   کنم،   چون 

 .رتین و ارزشمند رتین و با نفوذ رتین افراد جامعه بوده اند

م بیاید      و چرا  انراحت شدم هک هنوز هم خیلی از هب ذهن « دلقک»اول بگویم چی باعث شد هک کلمه  

مردم این کلمه را با          کلمه اهیی مثل اندان، ابله، احمق، بیشعور، جاهل، لوده، مسخره، سبک مغز و امثال اینها 

 همردیف می دانند و هب جای فحش آن را نثار بعضی از آدمها می کنند. شاهدِ این عادت انشایست، یکیش خودِ 

خبری ردبارۀ شهردار لندن، هک ازش  با   من هک امروز صبح، تلوزییون را هک روشن کردم، ربانهم اخبار بود 

رم، ولی ات حاال ره وقت اسمش را دینشه بودم، توی دلم گفته بودم   «!دلقک»دلخوری شخصی ندا

 ، «دلقک ادا »،   «دلقک نما»   همیشه می خواسته ام  بگویم   هک  لین بار فهمیده ام و ا   ربای    و حاال  
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حتما خوداتن متوّج شده اید هک رد این پنجاه، شصت سال اخیر، قضیه «. دلقک»، و هن «دلقک اطوار»

انتخابات، ره جور انتخاباتی، از جمله انتخابات رئیسِ جمهوری و شهردار، رد خیلی از مملکتهای پیشرفته دنیا هک    

 .می جنبانند، هب یک جور نمایشِ سرگرم کننده و عوام فریب تبدیل شده استگهواره اهی دموکراسی را 

هچ »یا فیلمها و سریالهای تلوزییونی، از یک خانم محترم  می رپسند:    اینجا گاهی وقتها  توی مصاحبه اه  

وخی ربای اینکه        آدم ش »رد جواب می گوید: « طور شد هک عاشق این آاق شدی و باش ازدواج کردی؟

ند و از مصاحبتش لذت      می ربدم است   «!و همیشه مرا می خندا

هن خیال کنید هک  فقط این آاقی شهردارِ لندن است هک همیشه، با حرفها و   ادا   و   اطوارش مردم را می  

نده است و مردم از تماشاش لذت می ربده اند و هب همین دلیل هم هب ش رأی داده اند و شهردارش  خندا

هب شان «        مردم»ه اند! صحنه سیاست شده است صحنه نمایش ربای تفریح و سر گرمی مردم هک هب جای کرد

 .هم می گویند« مالیات دهندگان»و « رأی دهندگان»

می شوند و تفریح می کنند. رد خیلی از   حاال بستگی هب این دارد هک مردمِ   ره مملکتی با چی رتشیب سرگرم  

و  پیشرفته  دنیا هک ره چند وقت یکبار اقنونِ اساسیشان از اساس تغییر              نمی کند، مردم آن مملکتهای صنعتی 

هن شان الزم است، دارند، رتشیب ربای شوخیها و « آزادی»و « انن»قدری هک  ربای زندگی ساده و آربومندا

راهست هک هب آنها رأی می دهند. خوب، معلوم است هک   وقتی توی یک مملکت دلقک ادایی سیاستمدا
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 .کمیاب باشد، نوع شوخیها و دلقک اداییها هم فرق می کند« آزادی»و « انن»

بوده است، و رد ردبار سلطان محمود « تلخک»یا « طلحک»هک می گویند اصلش « دلقک»و اما  

، و «اقجارانصر الدین شاهِ »رد  ردبار « کریم شیره ای»دلقکی داشته است، مثل  زغنوی حرهف شریف

ندنِ دیکتاتور، ضمنِ  مثل دلقکهای ردباراهی دیکتاتوراهی قدیم اروپا، حق داشته است هک رد ازای خندا

 شوخیهاش، از ردداهی دل مردم هم چیز اهیی بگوید و از  ارباب قدرت هم ااقتنداهیی بکند.  

 !بله، دلقکی با دلقک ادایی خیلی فرق می کند
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 عکس یادگاری 
 

 

تصادف یاری کرد، سوار اتوبوس هک شدم، همان ردیف اول یک صندلی خالی بود،  رفتم  

گاه کردم، ظارها   یک مرد میاهن سال خاورمیاهن ای بود، سبزۀ تند، با هت ریش جو      نشستم.  هب مسافر بغل دستیم ن

زۀ کف دستش.  با نشست  ن من رد کنارش و گندمی، هک سرش گرم خواندن یک کتاب کوچک بود، هب اندا

گاه هک     می کردی، می  اصال  یک رذه جنب نخورد. حواسش شش دانگ جمع چیزی بود هک می خواند. ن

 .دیدی هک لبهاش دارد کلمه اه را  یکی یکی می چشد

گلیسی، خیلی مودباهن، گفتم:    ن
چشمهاش از نورِ «  کتاب دعا می خوانید؟»رو کردم هب ش و هب ا

بله، کتاب دعای رعبی است. شما رعبی    می »ق می زد. خیلی آرام گفت: معصومیت و خلوص نیت رب

  «دانید؟

و این طوری صحبتمان اداهم « خیلی کم، آن هم فقط خواندن. حرف زدن اصال چیه!»گفتم:  

گاه با هم ایپده شدیم و دعوتش را قبول کردم و رفتیم هب یک قهوه خاهن و چایی را هک  پیدا کرد و رد یک ایست

 .ردند، دنباهل صحبتمان را گرفتیمآو
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رید؟»از من رپسیده بود:   رم»یا « دارم»و من هب جای یک « شما هب دعا ااقتعدی ندا خشک « ندا

، جوابش را با یک سؤال بدهم.  و خالی، توی اتوبوس چیز اهیی گفته بودم، و حاال وقت داشتم هک سر فرصت

 « ه هب دعا ااقتعد داشته باشید، هب خودِ خدا ااقتعد دارید، بله؟شما خوداتن، البُد، شیپ از آنک »  :گفتم

، »از لبخندم فهمید هک دوستاهن سؤال می کنم. گفت:  این هک مسلم است. بدون ااقتعدِ کامل هب خدا

رد  «!ااقتعد هب دِعا معنایی ندا

دهید هک آاقی  البُد همین اآلن اگر این سؤال را از شما هم بکنم، خیلیهااتن همین جوابی را می 

لخالق، اهل تونس و مقیم لندن داد. حاال خیال می کنیم هک شما هم توی قهوه خاهن، سر میز ما حضور دارید   .عبدا

گلیسیم، کریستوفر، داده بودم. گفتم:   ن
همصحبت ا

این جواب را، یادم می آید هک چند وقت شیپ هب 

قیده دارد هک خدا وقتی اراده کند     هک یک چیزی هب (، هچ مسلمان، ع 1آدم مومن هچ یهودی باشد، هچ مسیحی )»

 (2) «و آن چیز هست می شود، یعنی هب وجود می آید، بله؟« باش!»وجود  بیاید، کافی است هک بگوید 

لخالق معصوماهن و مؤمناهن تبّسم کرد و گفت:    بله، همین طور است. شما این طور فکر »آاقی عبدا

 «نمی کنید؟

 ین طور فکر می کنم. عینا همین عقیده را دارم،  اما این عقیده را همیشه دارم، رد همه عینا هم »گفتم:   
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جا دارم، و رد چیه موردی فراموش نمی کنم. ربای همین است هک فکر می کنم وقتی اراده کرد هک عالم هستی، 

کامل و تغیراتش ان و عاقبتشان هب وجود بیاید، و یعنی همه کهکشانها و همه موجودات زنده و اقنون زندگیشان و ت

  «!، همینی شد هک اآلن بیلیونها سال است هک هست«باش!»گفت 

گاه کرد  و گفت:   کان داد و با حیرت و انباوری هب من ن لخالق سرش را ت می فهمم شما »آاقی عبدا

  «.چی می گودیی، با وجود این من هب دعا ایمان دارم

رد. عقل می داند هک اگر  دعا یک»اما  کریستوفر گفته بود:   چیز قلبی و ایمانی است. ربطی هب خدا  ندا

دعا رد زندگی کسی تأثیری داشته باشد و چیزی را تغییر بدهد، با مستجاب شدنِ اولین دعای اولین   قرار می بود 

 «!آدمیزاد، خلقت  عالم هستی باطل شده بود

لخالق نگفتم. خودش    دارد، بعد « ااقتعد»هک اول گفته بود هب دعا اما من همچین چیزی هب آاقی عبدا

کتابِ  دارد. فقط از او خواستم اجازه بدهد هک از « ایمان»انخودآگاه حرفش را عوض کرد و گفت هب دعا 

  .او یک عکس یادگاری بگیرم« جَوامِع الدعاء»

___________________________ 

 یحیت و اسالم تقریبا یکسان است. رد ابتدا روایت آفرینش عالم و حیات رد هس آنیی یهودیت، مس  -1
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آن غیر از خدا چیه چیز نیست و خدا رد شش روز همه چیز را     می آفریند و ربای آفرینش ره چیز فقط می گوید 

از کتاب عهد عتیق هک پاهی ااقتعدات اساسی « سفر آفرینش»مثال رد باب اول «. بشود»یا « باشد»چیز 

  «.و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد»می خوانیم: مسیحیان هم هست، 

( هب این موضوع اشاره 82، )آهی «یس»رد قرآن، کتاب مقدس مسلماانن، رد چند سوره، از جمله رد سورۀ  -2

چون هب چیزی اراده فرماید « : »إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول هل کن فیکون»شده است، هب این صورت: 

 )رتجمه افرسی از سایت قرآن پارس(.« شودردنگ[ موجود میگوید باش پس ]بیمی کارش این بس هک
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  !، هن معنی اسم مهم است



 

 

ن وافدارِ شعر اهی  چند روز شیپ یکی از آشنااهی اریانی  « مهدی اخوان اثلث»، هک از عالهق مندا

، تلفنی کرد و حالی رپسید   ّله اش افتاده باشد، و فقط وقتی هب یاد من می افتد هک یک کش ادبی توی ک  است

، یک شعر عاشقاهن   اخوان، هک خواندنش آدم را مست می کند «سبز»، این شعر  ، هب نظر تو راستی»و گفت: 

 (1)«، یا ره دوش؟  ، یا عارافهن  است

ین دیگر تلفن کنی؟ واقعیتش این است هک من ا  ، می شود نیم ساعت زعزی جان»هب ش گفتم:  

ت  شعر را باراه خوانده ام
ّ

، ولی اآلن بیست سالی می شود هک دیگر هب سراغش رنفته ام. حاال یک بار  دیگر با دق

  «!می خوانمش و هب تو زنگ می زنم

د نسبت هب نوجوانی « اخوان اثلث»یادم افتاد هک می دنتفگ   و شیفته ادبیات شیفتگی خاصی   با استعدا

یا هب سالمت دارش»، اویی هک  را  رد وصف او گفته است« سبز»، و همین شعر  داشت  «!ره کجا هست خدا

(2) 

شت  کاویپمرت و مصراع اول این شعر را  ، نشستم جلو   ،   رفتم  بگذریم.   خالهص،   گوشی    را    هک    گذا

 « سبز»، شعر  نشانی، و ازش خواستم هک با این «گوگلِ افرسی»، دادم هب    باشد« با تو دیشب ات کجا رفتم»هک 
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 را ربدارم، « از این اوستا»اخوان را ربایم پیدا کند. خواهش می کنم نپرسید چرا بلند نشدم، ربوم کتاب 



ت بخوانم« سبز»بنشینم،  بازش کنم و شعر 
ّ

 !ش را با دق

شت شیپ چشمم. هچ سایتهایی 16000  گوگل ارجمند رد رعضِ شازنده اثنیه، رد حدودِ   ! هچ مورد گذا

گاراهیی! هچ آب و رنگهایی! و هچ ستایشهایی   !نقش و ن

، اما آدم وقتی خودِ کتاب   را پیدا کردم« سبز»می گودیی حاال چی می خواهم بگویم؟ هیچی! البّته شعر 

ت و وسواس غلطگیری کرده باشد،  ،  را هک موقع چاپ« از این اوستا»
ّ

خودِ مهدی اخوان اثلث آن را با دق

ردرد دسترس ند ، نباید ااظتنر داشته باشد هک این سایتهای مهم، آهی اهی شارع محبوب خودشان را مغلوط و انقص   ا

کارِ   اسمهای  م سرگرم ش و انمفهوم اتیپ نکنند، هک متأسفاهن می کنند، و متأسفاهن رتشیب سایتهای تجارتی هک مدا

از   «   ماشین وار»، هی       تی هب خورد مردم      بدهندآنها آگهیهای تجار« ساهی» یا رد « رپتو» معروف هستند،  ات رد 

 ،   مو هب مو رد  «ادبیاتی»ی    یکی   از    آن   سایتهای   «غلطها»روی   آنها کپی   می کنند،   هب طوری    هک 

صحیح»و هب صورتِ     تکرار می شود« تجارتی»سایتهای   
 !رد        می آید« نص 

، همه عقده ای هک می خواهم با این حرف باز کنم، این است هک رد سایتهای  همه حرفی هک دارم 

مهدی اخوان اثلث نیامده است! « سبز»آنها، این بال فقط هب سر شعر « تجارتی»و رد کپیهای « ادبیاتی»

 !آن را هب سر رتشیب شعر اهی رتشیب شارع اهی معروف بیچارۀ معاصر و قدیم آورده اند
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د»رد بیست ات از « سبز»ر رد همین شع    با تو لیک، ای عطر سبز »ات وِبالگ و سایت، مصراعِ  « خُدا



ات دیاری هک »؛ و مصراع «لیک ای عطر سبز ساهی رپورده»(، تبدیل شده است هب 3« )ساهی رپورده

آشنا، ات دیاری هک رغیبیهاش می آمد هب چشم »تبدیل شده است هب « رغیبیهاش می آمد هب چشمم آشنا، رفتم.

ات رتازویی هک یک سان بود رد آافقِ عدلِ او/ زعت و »رد مصراعهای « یک سان»؛ و عبارت «رفتم

ات رتازویی هک یک سال بود رد آافقِ عدلِ او/ «: »یک سال»تبدیل شده است هب « زعل و زعا رفتم

  .« زعت و زعل و زعا رفتم

ییِ  ، ربای توفیق رد تجارت با تقدس ، بازی بازی   آخر بابا  فکر و هنر و ادبیات و معنویت خدا

؟  اه؟    انسان هم بازی

______________________________ 

هن، و باالرت    -1 خوب هک رد بحر این شعر ربویم، رد می یابیم هک هم عاشقاهن است، هم عارافهن، هم رهدواهن، هم رندا

 .از   اینها شعر است

ردیچه »، گفته بود، «حسین رازی »این دوست جوانش، یعنی  البّته شعری هک مهدی اخوان اثلث ربای -2

« بیستمین سالمرگ مهدی اخوان اثلث»ای هک هب مناسبت « هس خاطره»عنوان دارد و رد یک خاطره از « اه

 آمده است، می خوانیم هک اخوان اثلث رد پاسخ هب «  کاروند: پاتوق اهل قلم»رد نشرهی اینترنتی 
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نوشتن تنبلم... من یک انهم هب ببخشید. من رد انهم »یندۀ خاطره گفته بوده است: یکی از سؤالهای گو

ما چون دو ردیچه روهب »را ربایش گفتم: « اهردیچه»رپستیدمش نوشتم. همان هک شعر حسین رازی هک دوستم بود و می

ی اخوان اثلث، این انهم رد یادانهم مهد« بعد از سالها دیدم هک آن انهم را نفرستادمش!«. روی هم

  .چاپ شده است« ربرسی کتاب تهران»مجله 1384ردشماره اتبستان 

ست هک مخاطب اخوان اثلث رد شعر  -3 و « عطر سبز ساهی رپورده»هک او ]آن[ را « سبز»هب خوبی پیدا

ات خدا و آن سوی »می خواند و چنان خاصیتی دارد هک می تواند شارع را « زمردین زنجیر زره مهربان من»

« سبز»رد میان نظر اهیی هک ردبارۀ شعر « فیس بوک»باشد.  رد « حشیش»یا « بنگ»ببرد، باید «  حرای خدا ص 

 «مقصود از سبز حشیش بود و ارثات جادویی افیون.»اخوان اثلث آمده است، شخصی گفته است: 
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کایتی نیست  جای چیه شکوه و ش
 

 

کلمه           ، یک هک صبح از خواب هک پا شدید، یک چیزی سالم. راستی، ربای شما هم شیپ آمده است  

رد؟ « وِرد»، مثل   ، یک مصراع شعری    ، یک عبارتی  ای بیفتد هب زبانتان و دست از سراتن ربندا

دریوز صبح از خواب هک پا شدم، آب دهنِ تلخم را هک قورت دادم، و چشمهای خسته ام را هک مالیدم، و یک 

ی بلند می گویم:  آه بلند هک کشیدم، ، انمدمی...   گر آمدنم هب من بُدی»یکدفعه دیدم دارم با صدا

 «!انمدمی... انمدمی

انمدمی ... »هت طاس خیام:   ، می افتاد  ، لیز می خورد ، باز ربمی گشت فکرم ره جا می رفت 

رد! دست ربدار نیست. دارد   یک ساعتی هک گذشت« انمدمی... دیواهن ام                 ، دیدم هن! افیده ای ندا

را ربداشتم و نشستم جلو کاویپمرت. اول همین رباعی را « رباعیات حکیم عمر خیامم»می کند! رفتم کتاب 

  :خواندم

 ،    ، انمدمی  گر آمدنم هب من  بدی  

  !، کِی شُدمی  وَر نیز شدن هب من بدی  

 ،   ی هک اندر  این دری خرابنبدَ  هب زآن  
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 ، هن شدمی!  ، هن بدمی  هن آمدمی                                            

دمین بار خواندم و رفتم توی فکر  ، رتشیب رباعیها را   بعد همین طور ورق زانن  ، و از فکر رد   ربای خُدا

انمالیمات و مصیبتهای   د، با جزر و م قرن  نیامدم ات هب این هجیتن رسیدم هک بیخود  نبوده است هک ما رد حدود هن

می                         زبرگ دلِ رددمندمان را تسکین  م ، با زمزهم کردن شکها و شِکوه اه و شورشهای لفظی این حکی   اتریخمان

 .داده ایم

مگر من یکی از نوه اهی این حکیم زبرگ نیستم؟ مگر این پدر زبرگِ مقدس و »اما شیپ خودم گفتم:  

، فقط خواسته است هک همه  لهایی هک توی خیلی از رباعیهای عالی و بی نظیرش مطرح کرده است، سؤا  محبوب

شته باشیم هک ردبارۀ آنها فکر کنیم و مینیبب جوابی ربایِ آنها داریم  آنها عینا سؤالهای ما بشود؟ و ما نوه اهش حق ندا

م از سؤالهاش جوابی پیدا نکرده ایمقرن، دیدیم هک هنوز ربا  ، اگر بعد از حدودِ هن  یا هن؟ و آنوقت ،  ی هیچکدا

 «!، هنوز هم همه سؤالهای تو عینا سؤالهای ماستب    بگومیی: پدر زبرگِ مقدس و محبو

هک هب زبانم افتاده بود و توی کّله ام « گر آمدنم هب من بُدی...»   ، همین وِردِ   ، بله آنوقت دیدم 

، هک   سؤالهای این پدر زبرگِ عالیقدر و دوست داشتنی است، یکی از فلسفی رتین   دنگ دنگ می کرد

 :ساده ای هب این مضمون   اگر از اقلبِ وزن و اقفیه ردش بیاوریم، می شود حرف

                ،  اگر منِ آدمیزاد، از همان اول اختیارِ هب دنیا آمدنم، هب وجود آمدنم، دست خودم می بود» 
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ی خواهم خلق بشوم و هب این دنیا بیایم! و حاال هک جبرا خلق شده ام و آمده ام، اگر اقال می گفتم: هن خیر، نم  

نمی                     یا ماندنم را می داشتم، معلوم است هک نمی رفتم. پس با این وضع چیه چیز بهتر از این  اختیارِ   رفتن 

کردم، و هن آخِرش می مردم، اه؟ غیر از     این بود هک اصال هن خلق می شدم، هن توی این دنیا زندگی می 

 «است؟

همه افرسی زبانها، ردی زبانها، اتجیکی زبانها، یکی از نوه اهی این پدر زبرگ   ، مثل  و من هک مثلِ شما 

او را از خودم کرده ام، رد جوابِ این سؤال خیلی   مقدس و عالیقدر و محبوب هستم، و باراه همین سؤال

  :یمفلسفیش می گو

می             اگر اصال هب دنیا نیامده بودم، حاال همان یک سطل آب و یک مشت خاک می بودم هک از ما » 

ماند. حاال هک هب دنیا آمده ام، سری بگردانم، باز می شوم همان یک سطل آب و یک مشت خاک! وسط 

فاق افتاده است و آ 
ّ

ن آمدن من است، آمدن این دواتست هک زبرگترین معجزه رد آفرینشِ عالم ات

کایتی نیست  و همه سرگردانیهاش   با همه ردداه   انسان! هن!   «!، جای چیه شکوه و ش
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 سقراط و لذ تهای اختیاری 
 

، رفته بود «سقراط»، هک اگر هب جای شاگردیِ «افالطون»اول با اجازۀ شما، و بعد با اجازۀ    .سالم 

یان یوانن، شده بود، خُ «زئوس»  متصدی کفشکن معبدِ  ی خدا اسمی مانده بود، هن از « سقراط»   ، امروز هن از  دا

د حسابی ای نمی داشت«فلسفه»، و   کتابی« ارسطو» ، می خواهم ردبارۀ   ای هم اگر     می داشتیم، اجدا

 .سقراطی حرف زبنم و شیوۀ    شّم   ، با   موضوع خیلی مهمی

بدهد، سؤال هب سؤال آنها را هب حرف     یاد    ای اینکه هب مردم چیزهب ج« سقراط»می دانید هک می گویند  

دادیِ آدمها  زند و خودشان را کشف کنند، چون معتقد بود هک عقل خدا می آورد   ات عقلِ سلیمشان را هب کار بیندا

این  هب شان کمک می کند ات فکرشان  « ماما»  او فقط مثل یک  ، و کل دانش ره چیزی را رد خودش دارد

دانش را زباید. یعنی او خودش را عقل کل عالم و قّیم مردم نمی دانست و فکر اهی کهنه و باطل را هب اسم 

 .دانش هب زور توی مغز مردم      نمی چپاند

و اما آن موضوعِ مهمی هک می خواهم بگویم، این است هک ما آدمها   رد   زندگیمان  از   یک   چیز اهیی    

اهی خوشمزه، ربامان  مثال   وقتی  می ربیم.« لذت» ، مخصوصا خوردنِ غذا گرسنه مان باشد، خوردن غذا

اهشان، رهچی هک باشد  دارد. خوب« لذت»  ، لذت می ربند. پس   ، البد حیوانهای دیگر هم از خوردن غذا
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،      می توانیم بگومیی هک   می میرند  غذا بخورند، و اگر نخورند،   اند   « مجبور»،   ، از جمله آدمیزاد چون همه حیواانت

 است. اه؟« لذت جبری »، یک جور   خوردن« لذتِ »

ربای                      ؛ و البّته لذت جای راحت و امنی  همین طور است لذت خوابیدن و خستگی رد کردن 

ی گودیی چرا         نمی ؛ و لذت هماغوشی کردن با جنسِ مقابل...چی؟ م   و خستگی رد کردن داشتن   خوابیدن

بّچه داشتن و نوه داشتن و هجیتن    ، نمی گویم دیگر ... و همین طور است لذت  خوب   گویم جنسِ مخالف؟

  !داشتن

گاه کنید هب گلهای عالم  حیواانت هک هب جای خود  ، هب رنگ و بوشان و بچشید شهدی    ، هب زیباییهاشان  ، ن

ربزید   روی « گرده»دیگر ردست می کنند! همه اش ربای چی؟ ربای اینکه  و حشرات   را هک ربای زنبوراه

 !نسلشان اداهم پیدا بکند و  «کالهل»

فکر نمی کنم کسی باشد هک فکر کند ما آدمها رد همه لذتهای حیاتیمان با حیواانتِ دیگر شریک نباشیم،  

لذ »                       داریم، هم« لذتهای جبری »اه، هم  البّته با این تفاوت هک ... با این تفاوت هک چی؟ هک ما آدمیزاد

  «.ی اختیاری تها

دادنتش، همه شان ات حاال آدم شده بودند، « لذتهای اختیاری »خوب، بله! اگر حیواانت هم مثل ما  

  .نبودند    آدمیزاد       و هب خودشان آمده بودند، و از خودشان هب حیرت افتاده بودند، و حاال گرفتارِ شر 
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با ما آدمیزاداه شریکند، اما رد لذت « هماغوشی»می فهمم. ردست می گودیی! حیواانت رد لذت 

« لذت جبری »،    هب    رغزیه هب طرفِ هماغوشی می کشاند و با این کار با ما شریک دنتسین، چون آنها را « عاشقی»

ِ»هماغوشی را از « لذتِ جبریِ »، ولی ما آدمها  می رسند  .عشق جدا می دانیم« لذتِ اختیاری

لذت »از  ،  هماغوشی وجود نمی داشت« لذتِ جبریِ »اما خودمانیم، شما تصدیق نمی کنید هک اگر  

 ِ و مستقل و کامل و انب،    عشق هم خبری نمی بود؟ پس لذت عشق را هم نمی توانیم صد رد صد « اختیاری

نیم« لذتِ اختیاری »   .بدا

شته ایم « انسانی»هماغوشی را « لذتِ جبرّی »هب عبارتِ دیگر ما   «.  عشق»کرده ایم و اسمش را گذا

لذت »و مستقل و کامل و انب    ، و بنا رب این لذتش هم صد رد صد  پس هماغوشیِ بدونِ عشق، انسانی نیست

  .، و حیوانی است   است« جبری 

هک ما را از حیواانت جدا « تهای اختیاری لذ»خوب، پس  حاال   ربویم   مینیشنب  و   فکر کنیم و  مینیبب  

  !، چیهاست   کرده است
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 کتابها مردمند و مردم کتابند
 

،  ره کتابی را یک   ، خدمتتان رعض کرده ام هک من بندۀ حق  قبال هم، شاید چندین بار  .سالم 

،    با آدمی هک آن را نوشته است ، رد واقع  ، یعنی وقتی دارم آن کتاب را می خوانم  انسان کامل می دانم

همنشین هستم و ساعتها و روزاه هب حرفهاش گوش می دهم، و گاهی هم، توی دلم
، رد تأدیی یا  رد بعضی از   

 .، و    مردم کتابند   ، رد نظر من کتابها مردمند  می گویم. هب عبارتِ دیگر    حرفهاش چیز اهیی 

گلیسی  ن
همنشین هستم1« )اتملین»محترم هب اسم  اآلن چند وقت است هک با یک ا

، از    ( 

، از   بیست و جنپ شش اتیی کتاب ازش چاپ شده است   ، هک  (2)  « تی. اس. الیوت»   همنشینهای

فیلسوافن شرق و رغب: »کتاب   ، و   ، هک دارم    می خوانمش  (3« )رد باب ما بعد الطبیعه»کتاب  آن جمله  

  (4) «ی رد تفکرات شرقی و رغبیرد جست و جوی معنای هست 

گلیسیهای   ن
امروزی چنان خود را           گم کرده اند   و   این زبرگوار    را   فراموش،    زبرگبارِ     و عجیبا هک این ا

ه، بل      .، هن اصال یک تصوری  هن شیب از یکی دو سطر شرح حالی هست   اینترنتیشان  هک رد    هیچیک    از   سایتهای 

پاهی »       ، رد فصل   شد« بعد الطبیعة»هک بیست و شش سال شیپ رهسپارِ عالم « اتملین»حرف این آاقی 

 کسی هک رضای خاطرش هب این حاصل بشود »هب اینجا رسیده بود هک می گفت:   « اهی دین و ایمان مسیحی
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و هب او بگوید: من هم      کسی دل هب ردیا زب ند (، اگر5هک با اقطعیت اعالم کند: من هب دین خودم ایمان دارم! )

مرا توی فکر فرو « اتملین»این حرف آاقی « هب علم خودم ایمان دارم، سخت از حرفش عصبانی می شود.

تا 
ّ

باش خدا حافظی کردم، یعنی کتابش را بستم و رفتم روی تخت رداز کشیدم و شروع کردم با   ربد. موق

   .خودم هب حرف زدن

، سیصد زهار سال شیپ روی زمین  ( هک رد حدود دویست6ی داند هک انسان امروزی )خدا م  

ش شد و اولین چیز اهیی هک رپستید چیها بود. ولی این را می ،   و چرا افتاد ،   ، فکر رپستش کی توی کّله اش افتاد   پیدا

یی»دانیم هک شیپ از رسیدن هب مذهبهای  و    هک دوره هب دوره هب واقعیت ،    چیز اهیی را می رپستید«تک خدا

او بتواند کمتر هب ش کش    «عقل دوره ای»  معنای آنها کش می کرد و می رفت دنبال یک چیز دیگر هک 

 .داشته باشد

، یکی از «بشر امروزی از اول ات حاال چند ات مذهب داشته است؟»رد مقابل این سؤال هک  

،  رت از آن هک بشود هب فهرست ردآورد. اگر نگومیی میلیونهابی شمار »بهترین جوابها این بوده است هک: 

رد حال حاضر رد دنیا شیب از سی و هشت زهار »اینکه:   و یکی دیگر از بهترین جوابها « دستِ کم صداه زهارات!

 « وجود دارد.  مذهب مختلف    

  معیت پیروان یکی از جوابها هم با فهرستی از بیست و یک مذهب معتبر امروز همراه است و ج 
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،   میلیون 900« هندومسیی»،  میلیون 1300« اسالم»،  میلیون 2100« مسیحیت»، ازجمله  آنها

« آنیی زردشتی»، و    میلیون7« آنیی بهایی»،    میلیون 14« یهودیت»،   میلیون 394« آنیی بودایی»

  .زهار 600میلیون و  2

وند     تبعید آدمیزاد از بهشت هب زمین خاکی می گذرد، سیصد زهار سالی هک از   رد این دویست  ، خدا

  ، غضبناک ماند و ماند ات رد حدود    بود« میوۀ ردخت معرفت»، هک خوردنِ    همچنان از گناه کبیرۀ جد و جدۀ آدمیزاد

و نهصد  ، صد و بیست وهس زهار   ، یکی بعد از دیگری مرسل  سال شیپ هک شروع کرد هب فرستادنِ انبیاء 3000

 .نفرستاد   دیگر نفرستاد هک ،    علیه  ، صلواة اهلل«خاتم الّنبیین» ، و بعد از    ات و نود و هن

، رَضی اهلل عنه، هم همین را می گوید. حرفش این است هک رهکس ربای خودش «اتملین»آاقی  

 .بوده استهمیشه و رد همه جای دنیا ربای همه یکی و یکسان « علم»  ، اما    مذهبی دارد

، نویسندۀ  (Eric Walter Fredrick Tomlinاریک   والتر      فرردیک  اتملین   )-1

 .ربیتانیایی، ژپوهشگر فلسفه

کایی( ، T. S. Eliotتی  . اس. الیوت    )  -2 گلیسی-شارع و ردام نویس آمری ن
، (1965-1888)   ا

تی. اس. الیوت: دوست »با عنوان    و نوشتکتابی ردبارۀ ا« اتملین»، هک 1948ربندۀ جازیۀ ادبی نوبل 

 «.من
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 3 The Approach to Metaphysics-  ،«بیعة یا هب قول بعضی از « رد باب ما بعد الطّ

 .، کتابی هک امیدوارم هب افرسی رتجمه و منتشر شده باشد «رویکرد هب متافیزیک»  امروزیها 

-4 Philosophers of East and West: The Quest for the   Meaning of Existence 

in Eastern and Western Thought                                                                                                                

را با پیروان مذهبهای دیگر رد زند مردم کوهچ و بازار با این ضر -5 لمثل ارباز رد اریان مسالمت و مدا
می       ب ا

« کافرون»از سورۀ  6هیشد: موسی هب دین خود، عیسی هب دین خود، هک معنای آن زندیک هب معنای آ

 . دین شما ربای خوداتن و دین من ربای خودم«: لکم دِینُکم وَلِی دِین»است: 
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 شادباش نوروزی
 

نخستین و نوروز   آدینه است   جهان. شادباش ربهمه انسانهای آزادۀ   و    ردود 
روزِ فروردین   است و 

ر و ستایشگرِ زندگی اند و شادی خود  را هب چیه  نخستین روزِ بهار. جشنِ فرخندۀ نوروزی رب همه کسانی هک دوستدا
ماه و 

 .،     خجسته باد   چیه اندیشه ای وابسته نمی کنند   انمی و

دنتش ، حاال ربگردیم، فکر کنیم، مینیبب  خوب  دمان سال ندا دنتش ،  آن وقتها هک اجدا ، هفته  ماه ندا

دنتش دنتش  ندا دنتش   ، اترخی ندا دنتش      ، یا روز اولِ فروردین   ، روزِ اول محرم    ، روز اولِ ژانوهی    ، تقویم ندا  ندا

دِ    بیچارۀ   نو می آمد، و باز سالِ    ،     می رفت  ، کهنه می شد وضعشان هک سال می آمد   ، آیا این بود  ، و این اجدا

گلها هب دنیا می آمدند و زندگی می کردند و می مردند   رد  از همه چیز        بی خبر ما  ال  رد عمرشان یک   جن
ّ

، بدون اینکه اق

 روزِ عید داشته باشند؟

گاه راستی هک بی فرهنگی و بی تقویمی هچ قدر بد است! اآلن هب ره تقویمی از ره قوم و   ملت و امتی ن

، یعنی هفته ای یک روز رباشان روز  ، دست کم پنجاه  و  دو  روز رد سال بکنیم، می مینیب غیر از نوروز

  .استراحت و شادی است

 ، روزاهی یکشنبه ربای خانواده اه روزِ عیدِ هفته است.  اد کفر و خاج رپستی استالاینجا هک یکی از ب  

<75> 



 

، بعد از شش روز کارِ طاقت فرسای آفرینش عالم و آدم بوده   روزِ استراحت خدا ، هک قدیمها روز یکشنبه

، نورتین یا بهترین لباسشان  ، از کوچک و زبرگ ، تمام اعضای خانواده  ، ردست مثل عید نوروزِ ما   است

فیضهای دیگرِ زندگی انئل می  ، هم هب خیلی از ، هم شکرِ خدا را می دنتفگ ، خاهن خدا  را می پوشیدند و   می ردنتف کلیسا

 .شدند

گلیسی می گوید   ن
بهترین لباس »(، معنیش فقط همان 1« )ساندِی بِست»امروز وقتی یک ا

فرخنده و مقدس ربای رفتن هب کلیسا نیست. یک معنیش هک ربای ما افرسی زبانهای اریانی « مخصوص یکشنبه

گلیسیها هب ائترت و ارپا،  یا هب مهمانی و عیش و نوش( است. خیلی  از  2« )لباس پلو خوری »،   خیلی آشناست ن
،   ا

 .تنشان می کنند« ساندِی بِست»،   ، ره روزی از هفته هم هک باشد یا هب قمارخاهن هم هک می روند

دمان را می خوردیم هک ات همین دوازده زهار سال شیپ، هن فقط   یادمان رنود هک داشتیم غصه اجدا

دنتش، بلکه کش کار کردنتقویم ندا دنتش و با ش بعضی از جانوراهی وحشی و جمع کردن میوۀ  بعضی   اورزی هم ندا

پیچشان را می   و لندِشکم رپ   هنر   چیپ  گیاههای وحشی جوابِ رغ  از  ردختهای  وحشی   و  ریشه و ربگ بعضی از 

دمان را می خوردیم؟ هچ غصه ای؟ غصه اینکه سال ند. دادند دنتش هک سالی یک گفتم داشتیم غصه اجدا  ا

 ، ما آدمیزاداهی این  ، منیبب شما شیپ خوداتن چی می گودیی! بله بار نوروز داشته باشند؟ این را یک دستی زدم

 دوازده زهار سال اخیر هستیم هک کشاورز شدیم و صنعتگر شدیم و شهرنشین شدیم و متمدن شدیم و هفته ای 
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   .ز عیدِ نوروز دار شدیمیک روز استراحت کن شدیم و سالی یک رو 

ت بفرمادیی، دینیبب چی می گویم. واقعیتش این  
ّ

لطفا رد این حال و هوای نوروزی خوب دق

دِ ما فقط   دادنتش. سالشان همان روز بود هک از صبح شروع می شد ات رغوب، و « روز»است هک آن اجدا

می                                  ، دور آتش جمع می شدند و آواز می خواندند و    ، یا نیم سیر   ، یا سیر   رغوب  هک می شد، باشکم خیلی سیر

، باید هب یاد بیاوریم هک یک وقتی ره   ، با وجودِ متمدن بودن  و از عیدِ آن روز لذت می ربدند. حاال ما  رقصیدند 

 !ره روزاتن نوروز باد   .روزمان نوروزبود

_______________________________ 

بهترین و غالبا رسمی رتین لباس شخص.  »رد لغتناهم اه نوشته اند:  «Sunday best» ردبارۀ اصطالح  -1

رسم بوده است هک روزاهی یکشنبه ربای حضور رد کلیسا و  زمینه معنی اصلی این اصطالح اینکه رد میان مسیحیان 

  «.مراسم دعا و نماز، بهترین و نورتین لباسهاشان را می پوشیدند

ییِ گرانی بود و رتشیب مردم « لباس پلو خوری » -2 زمینه اجتماعی و فرهنگیش این است هک قدیمها ربنج مادۀ غذا

ی اصلی ای هک هب ش        وقتی هک مهمان خاصی دادنتش هک الزم می دیدند ازش پذریایی سنگینی بکنند، غذا

خورشتها. بنارباین، ربای مردم طبقه متوسط هب پانیی،  می دادند، پلو و چلو بود با یکی )و گاهی  چند ات( از انواع 

 لباس مهمانی بود. «     لباس پلو خوری »
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 انقالب امالیی
 

، خدمتتان رعض کنم هک داشتم دستنویس یک مقاهل مال چند سال شیپ  و بعد از سالم   .سالم 

ری دقیق ، خوب جمع کرده بودم. گفتم    رت از معمول را  اتیپ می کردم، حواسم را ربای یک نقطه گذا

ری »  !، دو   ردّج ای باال رفت  ،           کم کمش   و فشارِ خونم  تپق افتاد    ، قلب رنجورم هب «نقطه گذا

کایت   ، اما عاریتی چیزاهیی     بی اهمیت  قرنهاست هک داریم با این خط زیبا   « لدینا عاق و »، مثل ح

را استنساخ     می کنیم، و هنوز اقعدۀ « ابو علی سینا»، از  رد طب  «اقنون»  و متنهایی رپ اهمیت مثل کتاب

ریم   واحد ری نسبة منطقی و مناسب خط افرسی ندا مشّخصی ربای یک نقطه گذا
  .و 

بنا رب این با مشاهدۀ ظاره مردم نمی توانیم ردبارۀ »رسیده بودم هب اتیپ کردنِ این جمله از مقاهل هک:  

ریم دقیق رت باشد«  کلی صارد کنیم.باطن آنها حکم  عبارت »، سر   رد همین جمله، چون می خواستم نقطه گذا

گلیسی دو چیز هب یادم آمد مکث کردم و رد مورد  نوشتنش رد « بنارباین«  »قیدی ن
 .ا

می               رت  می دیدید، آسان    تلوزییون مرا   حاال  اگر من  پای تخته  سیاه  بودم  و شما هم داشتید توی صفحه   

گلیسی ن
گلیسیها   توانستم توضیح بدهم هک رد امالی رسمی زبان ا ن

 ، اوال عبارت   ، مثل خیلی چیز اهی دیگرِ ا
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یک کلمه مرکب نوشته می    ، سر هم و هب صورت    است «fore» هب عالوۀ «there» هک « بنارباین»   قیدی

 «کاما»، بعدش  ، رد اول یک جمله می آید  هک این عبارت، و اثنیا وقتی  :«therefore» شود

(comma)  وریگول»یا» (virgule) .رند   می گذا

یک کلمه مرکب      بنارباین، این عبارت قیدی رد افرسی هم هب صورت»آنوقت هب خودم گفتم:  

ما هم رد     پس بهتر است«.  این»،   «رب»   ، «بنا»، هن هب صورت هس کلمه مفرد:  «بنارباین»تلّفظ می شود: 

ریم، مثل عبارت ربطیِ   نوشتن   ، «این»، «هم»، مرکب از هس کلمه «همینکه»، نیب این هس کلمه افصله نگذا

 «.هک»و 

ار»از « قرد»حاال فکر نکنید هک من می گویم بیامیی هب شیوۀ تقلیدِ   
ّ

ری و امالی    « )*(نج ، رد نقطه گذا

گلیسها تقلید    افرسی از  ری افرسی هب ان کنیم ات دممان الی تخته بماند! بلکه می گویم سعی کنیم ربای امال و نقطه گذا

 .یک اقعده و قرارِ اثبت و منطقی ربسیم

سخنهای دل » ، عالوه رب     ،   امروزه   می ینیب   بعضی   از   نویسنده اه   و    شارع اهیی هک  حاال   اینها  هب کنار 

یی«  م منتظر گفتنخنک کن از  زبان مرد ، خودشان را هب همان مردم کذا صاحب »،   ، می خواهند، هب اصطالح

رند روی    معرفی کنند« سبک ری »و « امالء»، بخشی از تالششان را   می گذا من  ردآوردی و «  نقطه گذا

 !«خَسرالدنیا و اآلخرتی»
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، با   ت انواع شعر اه و انشاء اهی انقالبیاز باب « مردم منتظر»مثال یک شارع واقعا شارع، هک می بیند  

، فورا       ، حاال دیگر دلشان ربای یک انقالب امالیی     شور     می زند  ، هب حد کفایت رسیده اند  یک قرنی سابقه

  .و تحویلشان می دهد  یک همچین امالیی را از خود  رد می آورد 

، رد یک    عده اهی هنوز هم ردست امالی افرسی، بدون آگاهی از منطق بعضی از اق  این زبرگوار 

را می « راهت»جدا می کند و مثال    «  )**(ضمیر اهی متصل ملکی و مفعولی »، سر از تن      حرکت شمشیری 

)تو را « گرفتت»؛ «دل ام»را « دلم»؛ «می خواستم اش»را « می خواستمش » ؛ «راه ات»نویسد 

یا    !و قِس علی هذا «   ی دارمم دوست ات     »را « ستت می دارمدو»؛  «گرفت ات»گرفت( را         

ییِ»و   «   وصلت»مثال   اقعدۀ    هم »، «بی کراهن گی»معکوس می کند و می نویسد  کلمه اهی   مرکب را «  جدا

ز این پیشوای ، ربای تقلید ا  ، و بیا و ببین هک همه شبه        روشنفکر اهی امروزی«همه گی»، «شبان گاهی»، «ساهی

زند   اِعجاز آفرین  !، هچ شلنگهایی می اندا

، امالی افرسی را    شما را هب حقیقتِ انسانیت قسم،       چیز اهی دیگر هب کنار»زبانِ افرسی می گوید:  

  «!و انقالبی نکنید   مدرن و دمکراتیک 

_____________________________________ 

کایت  -* ار»ح
ّ

کایتهای کتاب «بوزینه و ردودگر»یا « القرد و النج  است هک آن را « کلیله و دمنه»، یکی از ح
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تصحیح استاد مجتبی مینوی، با عنوان «نصراهلل منشی»از روی متن افرسی « بهروز رثوتیان»دکتر 
کشمکش »، هب 

بوسیله  1389ال هب زبان سادۀ امروزی بازنویسی کرده است. این کتاب رد س« زندگی رد جنگل کلیله و دمنه

کار دانش» کایت    ااشتنر یافت. با تشکر از نویسنده و انشر« ااشتنرات ابت را از این « بوزینه و ردودگر»، ح

 :کتاب رد اینجا نقل می کنم

رد شیپ داشت. رهگاه   ، اره می کرد. دو ات گوه  ، از ردازا   ردودگری رب روی چوبی نشسته بود و آن را  

می کوفت، گوۀ دیگر را هک پیشتر کوفته بود، بیرون می کشید. بوزینه ای رب باالی ردختی نشسته بود  هک یکی از گوه اه را 

و می نگریست. ردودگر ربای آوردن ازباری هب خاهن رفت. بوزینه با شتاب آمد و از آن سوی چوب هک 

کافته شده بود کاف آویخته شد و بی آنکه گوۀ دیگ   ش ر را بکوبد، آن را هک رب ، رب روی آن نشست. دم او رد ش

کاف هب هم ویپست و دم او رد آن میان ماند و ]او[ از   هوش   رفت.   کاف چوب بود، ردآورد. دو ش ش

ره «!راست     گفته اند هک ردودگری کار بوزینه نیست»،    او را    رد آن حال دید   و گفت:   ردودگر   بازگشت

رد ن آگاهی ندا  .سرنوشت بوزینه گرفتارآید ، هب  هک کاری جوید هک بدا

لِ ملکی و مفعولی» -**
  :«ضمیر اهی متصّ

صل با چسبیدن هب کلمه اسمی  –الف 
ّ

 :«راه»ضمیر اهی ملکی مت

تی و معمول
ّ

 :سن
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م، مخاطب، غایب( –راهت  –راهم 
کلّ  راهش )مفرد: مت

 راهشان )جمع( –راهتان  –راهمان 

 :جدید و انقالبی

 اش راه –راه ات  –راه ام 

 .راه اشان –راه ااتن  –راه امان 

صل با چسبیدن هب فعلِ  -ب 
ّ

 :«گرفتن»ضمیراهی مفعولی مت

تی و معمول
ّ

 :سن

 گرفتش )او او را گرفت( –گرفتت )او تو را گرفت(  –گرفتم )او مرا گرفت( 

  گرفتشان )او آنها را گرفت( -گرفتتان )او شما را گرفت(  –گرفتمان )او ما را گرفت( 

 :و انقالبیجدید 

 گرفت اش )او او را گرفت( –گرفت ات )او تو را گرفت(  –گرفت ام )او مرا گرفت( 

  .گرفت اشان )او آنها را گرفت( –گرفت ااتن )او شما را گرفت(  –گرفت امان )او ما را گرفت( 
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اختصارعصر فوریت و   
 

خاتمه                         ، رد «انقالب امالیی»بود ، هفته شیپ رد انهم ای هک عنوانش  اگر یاداتن باشد  سالم . 

،                  نمی    ، اما هب اسارت و  خواری و ربدگی افتادۀ امروز  ، از قول   زبان افرسی   اصیل و ارجمندِ  دریوزاه  اش

، امالی افرسی را مدرن و   شما را هب حقیقتِ انسانیت قسم، چیز اهی دیگر هب کنار»دانم رد خِطاب هب کیها گفتم: 

  «!دموکراتیک و انقالبی نکنید

این رستورانهای فسقلی   دریوز توی یکی از خیابانهای اصلی محله چشمم افتاد هب نوشته روی هشیش یکی از 

گلیسیها هب ش«  بنشین فوری بخور، بگیر فوری ببر »زنجیره ای  ن
 هک می بینم تهرانیها راحت و بی رددِ سر    مثلِ ا

، و من بیچارۀ    اریانی   رد لندن دارم   زور می زنم اسمی رباش  (Fast Food« )فست فود»می گویند 

چاپ کرده اند و باالش با خطِ «  فست فود »، عکس چهار ات پاکت  ، دیدم توی   یک  اتبلو چارگوش پیدا کنم

تهرانیهای امروز هم، مثلِ  ، هک می رتسم (Kids’ Pack« ) پک  کیدز  »وجغی نوشته اند  عجغ ردشت 

گلیسیهای ن
 !، آن هم با کلی احترام   و افتخار « کیدز پک »، هب ش بگویند  « دریوز گم کرده »  ا

! من اآلن چهل سالی می شود هک تهرانی نیستم و    نمی دانم نسل تهرانی این چهل سال اخیر  هن خیر 

 یادم است هفتاد   ای رسیده اند یا هن.« گزینه» ان هب خودش« رهیافت»و « رویکرد»  با  ربای رتجمه افرسیش 
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،       ننه مان یک دستمال بسته گوشت کوبیده و یک تّکه انن  ، صبح هک می رفتیم مکتب و اندی سال شیپ

کک می                                            و گاهی یک داهن سیب و یک مشت موزی و از  این جور چیز اه می داد هب دستمان. خودش سن

 «.، بچه! دارم سفره ت را    می بندم صبر کن»گفت: 

خته اند «c»بنویسند،  «ck» با  باید    هک رد امالی رسمی  را « پک»حاال   « و وا »، مثل اینکه ما     ش را اندا

زیم،  ،   «بّچه»یا « کودک»می شود هم هک  (child« )چایلد»، هب جای   هک چیه، « خرشید » بنویسیم خورشید را بیندا

گلیسی  ، هک معنیش رد «کید»نوشته اند  ن
همساهی اهش     ، رد  اصل از قدیم ندیمها ات قرن هفدهم میالدی هن فقط رد ا

، وهنوز  هم هست. از آن هب بعد هک کم    ، زبغاهل   ، بله   بود« زبغاهل»آلمانی و دانمارکی و سوئدی هم معنیش فقط 

  ، از سر عیظ  ، همان طور هک خیلی از عوام  «زبغاهل»دنتفگ « بچه»، هب   خیلی پانیی ، خدا می داند چرا  کم مردم طبقه

ری  خودت را سیر »هیچوقت دینشنه اید کسی هب کسی  بگوید:  «. توهل»، یا هب شوخی می گویند:  کنی،       تو هک انن   ندا

! زی و حیوانهایی مثل شیر و خرس و « سگ»ه رد افرسی هب بّچ  ، رد حالی هک  «چرا این قدر توهل پس می اندا

 .«توهل»پلنگ می گویند 

، اصل حرف من سر  مدرن و دموکراتیک و انقالبی کردن امالی افرسی هب  و اما  اگر یاداتن باشد 

چیزی هک با ، و    همدیگر مسابقه می دهند  با   همت واالی بعضی از مشاهیر ادبیات معاصر بود هک رد این امر خیر 

گلیسیها« سفرۀ پاکتی بّچه اه»دیدن  ن
 ،   هب ذهنم افتاد هک رد پشتبندِ انهم قبلی بگویم ، این است هک می بینم این ا
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ر تمدن و فرهنگ  و   آنوقتها ، یعنی رد حدود ششصد سال شیپ هک هنوز علمشان توی کلیسااهشان بود و علمدا

دنتش و رهکس   ، الفبا دادنتش  ، خط دادنتش  ودندصنعت و اقتصاد و سیاستِ دنیا نشده ب  ، اما امالی واحد و رسمی ندا

زهار سالی طول کشیده است ات    کلمات را آن طور هک توی محّله اش تلّفظ می کردند،      می نوشت. ما هک حاال

( امالییِ *ج و مرج )هب یک نیمچه امالی تقریبا واحد و رسمی رسیده ایم، چرا داریم رب می گردیم هب دورۀ ره

  !اینها؟  اه؟    اهه اهه اهه اهه

 ______________________________________________ 

گلیسی رد شیپ از قرن هفدهم میالدی می توانید هب مقاهل« رهج و مرج امالیی»ربای  -   * ن
 رد زبان ا

«Spelling Strategies» هب این نشانی رد اینترنت مراجعه کنید: 
en.copian.ca/library/learning/academic/english/spelling 
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 !هن گله ای، هن ااظتنری 

 

، حرفم این  اگر وقت داشته باشید و بتوانید با حوصله هب رعض این بندۀ حق توّّج بفرمادیی   .سالم

رم   طقی است، و همیشه من  ، اما بعضی حرفها هست هک همیشه ردست است است هک چیه حرف اتزه ای ندا

،  ردست مثل غنچه گل  ، حّتی اگر آن را کسی گفته بوده باشد هک چیه ارتباطی هم با عالم باال نمی داشته است

،   ، هک از حیث سابقه وجود ... نمی دانم... شاید میلیونها سال کهنه باشند  بیدِ مجنون رد بهار  سرخ و ربگ سبز 

  .مانده اند   اما از حیث معنی همیشه اتزه

رد زهار و اندی سال شیپ   را هک یک فیلسوف  هک چون فالن حرف  پس مثال نمی شود گفت

رد.  چیزی هک هست  زده است همیشه »، بعضی از این حرفهای  ، حاال دیگر کهنه است و ارزش دینشن ندا

رایطِ رد موقعیتی و شرایطی زده شده است هک با موقعیت و ش « همیشه اتزه»و « همیشه منطقی»و « ردست

، از نو گفت   با موقعیت و شرایطِ امروز  ، و هب همین دلیل باید آنها را متناسب   امروز فرق می کرده است

  .و   اتزگی  آنها را   احساس کنند و بفهمند  ات مردم ردستی و منطقیت

رید  یک مثال ربایتان بیاورم: این دفعه هک سوار شدم ربوم بیمارستان  یماررت ، دیدن همسر  ب  بگذا
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 و ات رد جلو را باز    ، رانندۀ اتکسی تلفنی یک مردِ خوش ربخوردِ پاکستانی بود هک با من آشنا شده است  از خودم

راهن  می گوید:  و   ان شاء اهلل هک حالتان خیلی خوب است»می کنم و بغل دستش می نشینم، با هیجانی مردمدا

 «!  تخانواده خوبند و همه چیز رو هب راه اس 

!  از هیچکس و چیه  چیز»گفتم:   رم   هن! ابدا بله، بله، »و او گفت:   «!هم گله ای و  ااظتنری ندا

  «!ی! ااظتنر داشته باشد هک چ ی ردست می فرمادیی! آدم گله کند هک چ 

، رد تمام دو ساعتی هک  ، یک بار از لندن ربوید کیمبریج ، مثل من اگر با این رانندۀ خوش ربخورد

همصحبتید  راه هستیدتوی 
، می روید توی فکر و    می بینید چیه  یاداتن    ، اما ایپده هک   می شوید  ، خیال می کنید با او 

، با جهان ینیب خودش یک کلمه حرف زده باشد. رهچی   ، با عقیدۀ خودش  نمی آید هک این آدم با فکرِ خودش

همصحبتی با  زرنگی ت   شما گفته اید
   .و قسر  رد    رفته است   کرار کرده است، او  از ردِ 

 بود            ام کرده «زبن هب سیم آخِری»پیسی اوضاع عالم و آدم    حاال هک بیماری شدیدِ همسرم باالی

سخت رت از حرفهای  خرده  ، چیزی هب این رانندۀ خوش ربخورد بگو هک تکرارش یک  بیا»، هب خودم گفتم: 

همصحبت ، و ببین   معمولی باشد
 «!بازی رد بیاورد باز هم می تواند 
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    است.                            ، دیدم بهترین موضوع تثلیثی بودن یا هس گانگی نظام هستی و آفرینش  فکر کردم

( Descartesدِکارت )   ات ، بیا   بگیر   ارسطو  و از افالطون   هک    می دانید»یک نفس گفتم:     هب ش گفتم و

بارکلی     ( وKant( و کانت )Humeو هیوم ) ( Leibnizو الیبنتز ) (Spinozaو اسپینوزا )

(Berkeley )  ( و      هگلHegel) مال صدرا ،      همه شان فکر می   مثال  افرابی  بگیر بیا ات   از بوعلی سینا  و    ،  و

، می شود، نمی تواند    ، از جمله آدمیزاد  مل موجودات زنده، هک شا   ، یا طبیعت  ، یا کائنات  کردند این عالم هستی

، هک   مستقیما هب دست خودِ  ،   است« )*( ربرت از قیاس و خیال و امگن و وَهم»خدا ردست شده باشد. البد خدا

، و بعد هب تدریج  را  آفرید« عقل کّل »هستی یا « ایدۀ»یا « طرح»یا « صورت»اول « )**( بیگ بنگ»رد 

مخترع و « خدا »رتتیب همه کائنات و موجودات و مخلواقت از همین عقل کل صارد شدند. پس رد واقع و هب 

یعنی وضع «. کارخاهن تولید»، و زمین   ، طبیعت و مهندس هستی است«عقل کل»،   طراح هستی است

رد ه کرد!   بیخود نباید     !  بیخود نباید گل   تک تک محصوالت این کارخاهن ربطی هب مخترع و طراح  عالم هستی ندا

 «!تااظتنر داش 

اهی گیج و پشت  سر هم « بله -بله»،  بعد از   و حاال هک من ساکت شدم و نفس اتزه کردم، او

 «!!  رضائیم هب رضای او خدا خودش می داند!  ما چی می توانیم بگومیی!  هیّچی»گفت: 

  :گفته است« گلستان» ، رد دیباهچ  نکرد نسعدی شیرازی هک شارع بود و رهگز اّدعای فیلسوف بود -*
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 وهم،    ای ربرت از خیال و قیاس و امگن و  

 وَ ز ره هچ گفته اند و دینشیم و خوانده ایم،  

 ،     مجلس تمام گشت و هب آخر رسید عمر   

 .ما همچنان رد اّول وصف تو مانده ایم  

** Big Bang- یش جها  ، انفجار زبرگ و گسترش          این   ن هستی رد پی یک انفجار زبرگ ، فرضیه پیدا

 ...انفجار هب صورت کهکشانها
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 قضیه بوق اسرافیلی لوهل اگزوز

 

  ، ااظتنر دارید ، البُد همان طور هک   .سالم  
ّ

، عقیده داشته ام و دارم   ، من بندۀ حق

گاه کردم کایی، )*(، شا« رالف والدو امِرسون»، دیدم   هک... و ن رع و نویسندۀ فیلسوف مشرب آمری

       ازباراه و  ههم »هک:   ، هم عقیده داشت  از من   رت دقیق  و   رت  سال شیپ، عمیق    دو  و     صد و سی هردگذشت 

  «.است   اعضاء و حواّس آدمیزاد  هرد سراسر عالم رد واقع دنباهل و دامن   ماشین آالت

رد. آدمیزاد، چند کلمه ای رد توضیحِ   خوب  ، رب خالف حیواانت دیگر، ازبار    این نکته ضرری ندا

شت ات رسید هب اینجا هک ما امروز هستیم. ره  ساز است. وقتی هم شروع کرد هب ازبار سازی، دست ربندا

دستش اضاهف  ربی، آن ازبار و عمل آن ازبار هب قدرت و کار  و می ساخت ازباری هک اختراع می کرد 

دستش شد و    ، فکرش یاورِ  مثاًل چندین زهار سال شیپ هک آدمیزاد شروع کرد هب کشاورزی  ، یعنی می شد

 .داس شد دنباهل ای از دستش   و   را اختراع کرد« داس»

 < 90>   را نخورید هک « جانوری  ژپوهشگران فرهنگ »هن! شما را هب انسانیت قسم، گول بعضی از این  



وقتی نشان می دهند هک یک شامپازنه   ! مثاًل خنده اتن نمی گیرد  زبار سازندمی گویند بعضی از جانوران هم ا

موریاهن                 و می کشد بیرون و   ندۀ پوسیده ک   و آن را فرو می کند توی سوراخ یک    می آورد     رداز گیر  هیک چیل 

باورمان بشود هک میمونها هم   ین مضحکه می خواهند ما ، و با ا  ، یکهوی تناول می فرماید هب چیله می چسنبد هک   اهیی را 

 !دازبار سازن

ا انسان  ،  همه چیزشان توی جسم خودشان است خالهص می خواهم این را بگویم هک جانوراه تقریباً   امّ

کیها و پلیدیهاش گسترش ، پا  ، آرزواه  ، هنراه  ، فلسفه اه  ، فکراه ، ماشینها ، ازباراه ، اکتشافها خودش را رد حّد اختراعها

  !داده است

ا وای هب حال آن آدمیزادنمااهیی هک خیال می کنند اگر چند میلیون دالر از پول حرامشان  را                                 امّ

؛ یک اتومبیل  بخرند هک استخر و سوان و جکوزی داشته باشد تفرعن  بیستم یک ربج ه، یک آپارتمان رد طبق   بدهند

بانک معتبر و بد انم      و توش بشود ختنه سوران گرفت؛ و توی ره   بخرند هک بیرونش نفرت مردم را ربانگیزد

، یا نتوانسته اند  ، و نخواسته اند ، آدمیتِ خودشان را همین قدر گنده کرده اند دنیا حسابهای بی کتاب داشته باشند

 !و رد دنیایِ ردونی او عظمت پیدا می کند   بفهمند هک شخصیتِ انسانی آدمیزاد فقط با فکرِ او

ی آژری آمبوالنس و ماشین آتش    جنپ دقیقه افصله دارد   ایپده    ما  ما ات خاهن خیابان سر کوهچ    ، یعنی صدا

ی اتومبیلها و کامیونها و اتوبوسها را هن ا صدا یی هک نشانی و ماشینِ پلیس را از توی ااتق می شنویم، امّ  . صدا

<91> 



یِ   اآلن دینشم و بد جوری توی گوشم دیچیپ کلت قراهض« اگزوز»، صدا یکی از این جوانهایی بود هک  موتور سی

راه  آی مردم»می خواهند بگویند:  «!، ما هم هستیم   سواراه« رولز رویس»، آی   داراه ، آی کاخ  ، آی پولدا

  

 هتّک                                  ، با این فریاد از وسطِ آخرین  تها، روزِ استراحت خدا رد دنیای خاج رپس  سحر روز یکشنبه هکّل  

   این                                                                        ، خیال می کنی بوق اسرافیل تو آسمان دیچیپه است. دلت هب حال   خوابت می رپی

    می گویی          ، می نشینی جلو کاویپمرت، و         پا می شوی  لهف می سوزد. بیرحم هش  مروتال هموتور سواراهی جامع 

، از خیلی از آدمیزاداه هک از روی جهل و طمع و جنون حیوانی خیال می کنند رههچ    ، از آدمیزاد می گویی

  !، خودشان آدم گنده رتی  می شوند    داراییهای بیرون از خودشان را رتشیب کنند

اگزوز  هلمی گویی بدا و بدرتا هب حال آنهایی هک می گویند خوشا هب حال اینها! و خودشان را با لو و 

کلتهای قراهض    !زندگی فقیراهن شان باد می کنند موتورسی

____________________________________________ 

-1882)      کایی ، شارع و نویسندۀ آمری ( Ralph Waldo Emersonرالف والدو امرسون   ) -*

  .، گرفته شده است(Society and Solitude) «جامعه و ازنوا »(. گفته باال از کتاب 1803
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 رپید   ردخت   از  سار 

 

گاه قطارِ زریزمینی محّله چیزی دیدم هک یکدفعه مرا هب یاد شصت امروز صبح    .سالم  ، هفتاد   ، دم ایست

خت هک هنوز  و ... چی   ،   کند« تهرانی»بابامان هب کّله اش زنده بود هک ما را    ، و  بودیم «طوسی»سالِ شیپ اندا

 ش بخشیده ایم و اینجاس را هب لقای مقد « تهران»، خودمان با اینکه چهل سالی است عطای   ، قربان  فرمودید؟ هن

 .نده ایمما« طوسی»، و همان طور  نشده ایم« لندنی»، اصاًل   ، زندگی می کنیم «لندن»، رد 

خت  ، چیزی هک مرا هب یادِ شصت  بله  بود « سار»دیدنِ یک جفت  ،  ، هفتاد سال شیپ خراسان اندا

، از روی زمینِ آسفالت شدۀ عقیم   چیه رتس و وحشتی از مردم  ، بدون  خیابان هو رد حاشی  هک توی ایپده رو 

   .را بدهند ورمی چیدند هک جواب شکم گرسنه شان  نمی دانم هچ رزیه آشغالی 

 سار رپنده ای است سیاه و خوش آواز هک خالهای سفیدِ رزیه دارد» عاّلهم دهخدا ردبارۀ سار می گوید:  

گلیسی زبانها  هم آورده اند هک سار« ویکیپدیا  آزادِ هم  دانشنا»رد « ، و مرغ ملخ خوار نوعی از آن است. ن
  ، هک ا

گاهش starling)  « استارلینگ»   هب ش می گویند  گلها»  (، زیست  و    ، علفزاراه  باغها   ، روستااه  ،  جن
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  .، و معمواًل حشرات و داهن اهی رزیِ گیاهها را می خورد«نیزاراهست

گی  ِ روزگار   ، هک او را رد هب عبارتِ دیگر ، این رپندۀ انزنین 
ّ

و « سبز قبا»و « گنجشک» ردیفِ  ، رد    بچ

، نباید ربای سیر   ، می دیدیم و     می شناختیم« کفتر»و « شاهن هب سر»و « چلچله» و« سهره»و « م جنبانکد»

ش بشود. همان طور هک نباید   ، توی لندن  کردنِ شکم با آشغال رزیه گاه قطارِ زریزمینی پیدا « کاکایی»، دم ایست

(seaguallهک از مرغهای ماهیخوار است ) گلستان آشغا ل خور بشود و ربود ، رد شهراهی ساحلی همین ان

نند»، یا از دست   سراغ زباهل اه ، با مهارت کوماندویی بستنی یا انن «آدمهایی هک رد ساحل نشسته، شاد و خندا

دست ره   و از   از سر و کول مردم باال ربود « دهلی نو»، یا میمون نباید مثاًل رد  کوهچ خیابانهای   خاهم ای بقاپد

رد هب فرار  ، با واقحتِ تمام بدزدد ، ره هچ را هک   می شود  نبیل رهکس، از ز  ، از مغازۀ رهکس کس  .و پا بگذا

دنتسین هک آدمیزاد محیط زندگی آنها را اشغال کرده است و « میمونها»و « کاکاییها»و « ساراه»فقط  

 زده است. اصالَ   خطرانکِ طمع بدجوری هب مغزآدمیزاد   غصب کرده است و از خود کرده است. مرض

،  دارد            حیواانت و گیاهها  هچیه چیز حالیش نیست. با وجودِ احتیاجی هک ربای حفظ حیات خودش هب وجودِ هم 

راهیی   ، با این همه  ی بدعاقبت )*(«جهوال ما ظلو»این  هب ش               جهانی  هجامع هشیاراهی   هک تک و توک  هشدا

 همهش نیامده است هک بفهمد حیات یکپارهچ است و زمین سفرۀ عاّم ، هنوزهم هب هو  داده اند و می دهند
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راهست آنها شریک باشد. اگر بخواهد صاحب خسیس و خبیث مطلق این  همه ، و او باید رد این سفره با  جاندا

 !د ، یکپارهچ انبو  ، سفره از نعمت خالی خواهد شد و حیات  سفره بشود

 ، ب  اآلن چهل سالی است هک من 
ّ

خبری هک هوش و حواّس خودم « تهرانیها»و « تهران»، از  ندۀ حق

رم  شاهدش باشد ا این را یادم هست هک آنوقتها هک هنوز جمعیت تهران ، ندا هب                 ، مرکز میسقت غنائم،   ، امّ

نفرش داشت ، و همان حدود هس میلیون  ، نیب هشت میلیون ات چهارده میلیون نفر نبود  روایتهای مختلف

یی از   مافنگی آالفرنگی را خفه می کرد   این شهر ، آلودگی هوا و کمیِ آبش آن قدر زیاد بود هک آدم هب ندرت صدا

ر سبزقبااه روشن بشود  گنجشک یا کالغ هب گوشش می خورد   .، هچ رسد هب اینکه چشمش رد بهار هب دیدا

  !غّصه آدم را خورده است ،  چی را بخورد هغص رد دنیای بد آنیی این روزگار ات آدم بخواهد دنیبب  

_____________________________________________ 

 فأنیب والجبال واألرض السماوات علی  األماةن رعضنا إان»، سورۀ احزاب: 72 هی، رد آ اشاره هب آدمیزاد است« ظلوماً جهوالیی» -*

ما امانت ]الهی و بار «: »پارس قرآن»افرسی از سایت  هرتجم «  جهوال ظلوما نکا إهن اإلنسان وحملها منها أشفقن  و یحملنها  أن

کلیف[  انسان آن را   و از آن رهاسناک شدند و]لی[    باز زدند     ، پس از ربداشتن آن سر  را رب آسمانها و زمین و کوهها رعهض کردیم ت

 .«ستمگر اندان»، راستی او ستمگری اندان بود.   ربداشت
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ریم عقلمان رغزیی بشود  نگذا

 

، یکدفعه یک  ، رد یک موقعیتی  هک هب اینترنت دسترسی دارید  ، حاال  مثل خیلیها   شاید شما هم     .سالم 

معنای »، هب این سؤال هک    ، زبرگان دین و فلسفه و علوم و ادبیات  ، مثاًل  واداراتن کرده باشد هک دینیبب چیزی 

، ارزیابی   ، معنایی را هک خوداتن ربای زندگی دارید  ، ات بتوانید رد مقایسه  داده اند هچ جوابی« زندگی چیست؟

  .کنید

و هدفش این است هک ربای   ، هّمت   ، این است هک ره دین یا فلسفه ای  واضح است رپ   چیزی هک 

ر  زندگی معنایی پیدا بکند ، آن طوری   ست هک این معنی را ، حرف و حرهف اش این ا  یا فیلسوفی   ، و ره دینمَدا

 .، هب آنها بفهماند  ، و آن طوری هک صالح خودش یا صالح دیگران می داند  هک فهمیده است

   حاضر             ، از ره نفر از این هفت زهار میلیون نفر آدم حَّی و  رعض کنم هب خدمتتان هک همین اآلن 

سؤالتان را بی « هب نظر تو زندگی هچ معنایی دارد؟»، بپرسید:   ز کرده، البّته هب اانثتسی بّچه اهی اتزه زبان با

رد. بعضیها هم رد جواب گفت    .حکمت آمیزی از زبرگان قدیم و جدید نقل می کنند هجواب نمی گذا
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 هب طور کّلی هدفِ    ، و  معنی و مقصودِ زندگی» ، گفته است:   ، فیلسوف یواننی  مثاًل  می گویند ارسطو 

من معتقدم هک از »، گفته است:   ، نویسندۀ آلمانی  ( ؛ یا رهمان هسه1« )هستیِ آدمیزاد خوشبختی است.

رم  بابت معنی دار بودن ا از  ، یا بی معنی بودن زندگی مسئولیتی ندا بابت اینکه با این زندگی ای هک هب من    ، امّ

شما »، گفته است:    ، نویسندۀ فرانسوی  کامو    ( ؛ یا آلبر 2« )، مسئول هستم!  ، هچ کار باید بکنم   داده شده است

م توی این فکر باشید هک هچ طوری می شود خوشبخت شد ، و اگر هم    ، هیچوقت خوشبخت نمی شوید   اگر مدا

یسندۀ ، نو میلر هنری   ( ؛ یا 3«)، هیچوقت زندگی نخواهید کرد!   دنبال این باشید هک بفهمید زندگی هچ معنایی دارد

کایی رد  زندگی را باید هب ش معنی داد»، گفته است:   آمری  (4) «!، چون خودش چیه معنایی ندا

من هک یکی از هفت زهار  ر! من هم همین را می گویم. هب نظ   ، ای هنری میلر جان قربانِ دهنت 

، رعض می کنم هک ما   ز کرده، البّته هب اانثتسی بّچه اهی اتزه زبان با  دنیای امروز هستم« صاحبنظرِ»میلیون 

م از جانوراهی دیگر  آدمیزاداه جسماً  ریم، جز اینکه آنها رهچی    ، از فیل گرفته ات پشه  با هیچکدا ، چیه تفاوتی ندا

نند سر  ، از صدهق  ، از همان اّول  ، اختراع کنند  ، کشف کنند   ، بدونِ اینکه الزم باشد فکر کنند  الزم دارند بدا

، تویِ وجودشان تعبیه شده است. چیزاهی مختصری هم هک  مثل باطری رعوسک کوکی ،  طبیعت

  .دااگشنهی نمی خواهد ، ردّج  بعضیهاشان باید با تقلید از پدرمارداهشان یاد بگیرند
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ا آدمیزاد می          ، سیصد زهار سالی هک از آدمیزاد شدنمان    ! چی بگویم؟ هچ طوری بگویم؟ یعنی این دویست امّ

بفهمیم این جسم حیوانی   گذرد
، ربای زندگی انسانی هب ما    ، این جسم صد رد صد حیوانی   ، کافی نبوده است هک 

بفهمیم این تنها ما بودیم هک میان حیواانت بچ 
« رغزیۀ حیوانی»انخلف از کار رد آمدیم و  هعطا نشده است؟ هک 

، دنبال این    ، سیصد زهار سال   ، بعد از دویست   ا هک هنوز هم؟ و عجب«عقل انسانی»مان را تبدیل کردیم هب 

نیم زندگی هچ معنایی دارد  !هستیم هک بدا

، بخور و بخواب و بّچه   خواسته است« طبیعت»جواب اقطع و بی تعارفش این است هک ات آنجایی هک  

ز و ربو! مثل هم  خواسته « خدا »ا ات آنجایی هک ما خواسته ایم و از بگیر ات فیل! امّ      ، از پشه   آنهای دیگر هپس بیندا

ممان ایم ، آن معنایی را پیدا کرده است هک خودمان هب ش داده ایم. فقط باید   ، خوب یا بد  ، زندگی ره کدا

 !باشیم طبیعت عقلمان را دوباره رغزیی نکند و خیال کنیم هنوز انسانیم   مواظب

_________________________________________ 

  ، خرسندی  ، خوشنودی  ، شادمانی  ، شادی  ، خوشبختی  را رد کتاب لغت این طور معنی می کنند: خوشحالی «Happiness» هکلم  -1

ا ، هب نظر من هه  ، دلشادی  ، فرخندگی   ، مبارکی  ، سعادت ریم روی هم ، و امثالِ اینها. امّ خیلی  ، هب اضاهف این معنیها را هک بگذا

 .یکی از زندیک رتین معنیهای  آن باشد« خوش حال و روزی»و شاید  «Happiness» های دیگر، جمعاً می شودمفهوم 
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   ، معروف رتین (1877-1952، شارع و داستان نویسِ فیلسوف مشرب آلمانی )(Hermann Hesse) رهمان هسه -2

رات»کتابهایش   . 1946، ربندۀ جازیۀ ادبی نوبل    «شرقسفر هب »، و  «دمیان»،   « گرگ بیابان»،   «سیدا

گاهن»(، معروف رتین کتابهایش 1913-1960داستان نویس فرانسوی ) (Albert Camus) آلبر کامو -3 ،  «بی

 46، هک رد  ، پیرو مکتب فکری اگزیستانسیالیسم یا اصالت وجود1957، ربندۀ جازیۀ ادبی نوبل «کالیگوال»، «سوء تفاهم»، «طاعون»

 .تصادف اتومبیل مرد سالگی رد

کایی )(Henry Miller) هنری میلر -4 ر رأس »(، از معروف رتین کتابهایش 1891-1980، نویسندۀ آمری   «الّسرطانمدا

ر رأس الجدی»،   .«بهار سیاه»، و  «شیطان رد بهشت»،   «مدا
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 خوانندۀ ملی و حرفهای جهانی

 

گلیسی است (Routledge)   «  روتلج» این موسسه ااشتنرات    .سالم  ن
و          هک رد اصل ا

، اولش فقط «جورج روتلِج»،  تأسیس کننده ش  آاقی  ، یکی رد نیو یورک ، یکی رد لندن دو ات مرکز دارد

، و حاال  ، یعنی صد و هفتاد و یک سال شیپ شروع کرد هب ااشتنر کتاب1843، اما بعد رد سال  کتابفروش بود

، مثل گذشته از روی ربانهم کار می کنند و کتابهای معتبر علمی و فلسفی  و  دااگشنهی رد  هستندجانشینهاش  ره کی 

  .می آورند

اندیشه رد »یا افرسیش کنیم، بگومیی « تفکر رد عمل»اینها یک رشته ااشتنرات دارند با عنوان کلی   

مش را   ، هنری و غیره ، ادبی ، رفتاری  ، اخالقی ، اجتماعی ، فلسفی رد موضوعات علمی  ، (1« )کنِش ، هک رهکدا

صص آن رشته متخ
، ربای مطالعه همه و همه کس تألیف کرده است: کاری شبیه   ، مختصر و مفید و ساده  یک 

رد می آمد و رتجمه « ااشتنرات دااگشنهی فرانسه»، هک هب وسیله موسسه زبرگ  (2« )هچ می دانم»رشته ااشتنرات 

  .دِ نوجوانی این بندۀ حق  منتشر می شدافرسی آنها رد اریان عه
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« انن هب رنخ حقیقت خور»و « علم دوست»با همت و »و « فرهیخته»کاشکی حاال یک انشر اریانی  

، هب دست  منتشر کرده است« روتلج»، هک بیاید این سی و جنپ جلدی را هک ات حاال موسسه  پیدا می شد

گلیسی ن
  مترجمهای ا

مت
صص رد موضوع بسپارد و بدون عجله تحویل  بگیرد  و   آنها را دان افرسی نویس  ،  خ

 .، هب مرور منتشر کند  حقیقت وکیلی

(، دقتنم 3« )جوزف هیلیس میلر»من اصاًل حرف دیگری داشتم هک زبنم. تقصیر این آاقی  

کایی است هک یکی از این کتابها را با عنوان  ست رب قضا من آن و   د نوشته است « ردبارۀ ادبیات»ادبی آمری

نوشته ام:    ، زریِ یک بند خط کشیده ام و رد حاشیه اش «چگوهن خواندن ادبیات»را خوانده ام و رد فصل مربوط هب 

 «دلت خوش است؟ این حرفها یعنی چی؟»

تحصیلکردۀ  !  اینها باید بیا یند چگوهن خواندن ادبیات راستی هم اه 
، مخصوصا شعر را،  از اکثریت طبقه 

کاهیی نوشته است:  1320اضی هب اصطالح روشنفکرِ ما اریانیهای بعد از شهریور انر  یاد بگیرند. این یارو آمری

با                                         ردی هب یک دنیای خاص باز می کند، هک آدم جز   ادبی ای    ارث   اگر ... قضیه واقعا این باشد هک ره»

همه    سپردن     ، پس عمل خواندن هب این معنی خواهد بود هک خواننده با   آن دنیا  پیدا نمی کندخواندن آن ارث  راه  هب

تخیل خودش، آن ارث را   و    دل  و   ذهن 
 ،  شیپ خودش  ، رب مبنای مفهوم کلمات آن احساس و 
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  «.بازآفرینی کند

کایی هچ ح   ، می بینید این دقتنم ادبی آمری هم از  پر کنرفهایی می زند؟ اتزه یک حرف دهن شما را هب خدا

تصوری هک من همیشه از یک خوانندۀ کامل »( نقل کرده است هک می گوید: 4، فیلسوف آلمانی )«نیچه»

کاوی دارم اعجوهب ای است از شجاعت  ، جوینده و پوینده و   ، محتاط ، زریک ، و ضمنا انعطاف پذری  و کنج

 «!ژپوهنده

رد این هشت دهه اخیر می    ، آن طور هک اکثریت کتابخوانهای ما  یک نوشته ادبی اینها کجای کارند؟ 

، یا چند سطر   ، باید موضع نویسنده اش را از همان چند مصراع ، یا مقاهل  ، یا داستان ، می خواهد شعر باشد پسندیده اند

ند هک دارد عین حرفهای دل خودش را  اّول می خواند یا هن! شارع و نویسندۀ ملی هک نباید      ، روشن کند ات خواننده بدا

 !حرفهای جهانی زب ند! حرفهای جهانی ردد خوانندۀ ملی را دوا نمی کند

______________________________ 

، «روتلج»جلد کتاب این رشته از ااشتنرات  35عنوان چند اتیی از  .(Thinking in Action) «تفکر رد عمل»-1

، «ردبارۀ شرم»، «ردبارۀ ااظتنر»، «ردبارۀ نقد ادبی»، «ردبارۀ معماری »، «ردبارۀ انسان گرایی»، «وسیقیردبارۀ م »اینهاست: 

 «ردبارۀ معنای زندگی»، « ردبارۀ شخصیت»، «ردبارۀ اضطراب»، «ردبارۀ موقعیت انسانی»

 ااشتنرات »سسه سلسله کتابهای دارئة المعارفی مؤ Que sais-je? (What do I know?) :«هچ می دانم»  -2
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      Presses Universitaires de France «دااگشنهی فرانسه

جلد         ( هک   ات   هب   حال    شیب              از      سی 1928، دقتنم   ادبی )متولد (Joseph Hillis Miller) جوزف هیلیس میلر       -3

:»   ، از    آن جمله  منتشر کرده است  کتاب   The           ، «نوزدهم   ردبارۀ   جنپ    نویسندۀ    قرن   انپدید   شدن   خدا

Disappearance of God: Five Nineteenth-Century Writers) )      و  شارعان          

 Poets of Reality: Six Twentieth-Century) «ربارۀ شش نویسندۀ قرن بیستم : د واقعیت

Writers). 

-1900، فیلسوف شارع مشرب آلمانی )(Friedrich Wilhelm Nietzsche) ه   دریش ویلهلم نیچ فری -4

 .است« چنین گفت زردشت» هک یکی از معروف رتین کتابهایش     (،1844
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 تفاوت تفاوت است

 

  ، چهل سال دومش را  رد ، وقتی از هشتاد سال عمرش می خواهم بگویم یک آدم اریانی    .سالم 

گلیس گذرانده باشد ن
، باخودی و بی  ،   شیپ می آید هک باعث می شود   این آدم ، یا چیز اهیی ، ره روز چیزی  ا

ال   آنجا اینش بهتر بود هک... هن»بکند: « مقایسه» ، ذهنش را گرفتارِ  خودی
ّ

ال  اینجا  اینش بهتر   آره»یا: « ، اق
ّ

، اق

 «...است هک

مسابقه اهیی داشت هک شرکت کننده اه باید « آنجا»یادم می آید هک چهل سال شیپ تلوزییونهای  

، معلوم بود هک کسهایی توی این   شان خیلی خوب می بود   ات بتوانند ربنده بشوند.   بنارباین« اطالعات عمومی»

تحصیلکرده بودند
زه ای  ،  و  چیزکی سرشان می شد.  خواندند ، کتاب    می مسابقات شرکت می کردند هک ات اندا

، هب  «منقول است؟»، هب جای اینکه بپرسد  نبود هک مثال طرف رد همان سؤال اول« بیست سؤالی»مسابقه 

 .و ربنده بشود« منقل است؟»غلط بگوید 

 هک    (Eggheads) «اگ هِدز»مسابقه ای دارد هب اسم « اینجا»یکی از کاانلهای تلوزییون ملی  
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،    ،  چیزفهمها  ، باهوشها  ، باکّله اه  و معنی مجازی و عامیاهن ش می شود کّله داراه« کله طاسها»معنی اصلیش می شود 

، و ره دفعه   اهی مسابقه جنپ نفر اثبت هستند«کله دار»، و امثال اینها.    ا ین       ، روشنفکر اه  ، رپ اطالعها چیزدانها

اطالعات عمومی با اینها رد جوابگویی شاخ هب شاخ بشوند و آنها را شکست بدهند ات پولی را جنپ شرکت کننده باید رد 

 .، وگرهن دست خالی ربوند پی کارشان  ، ببرند  هک با ره جواب ردست تو بانک مسابقه جمع می شود

شته باشم. « آنجا»شایدهم اتزگیها    خته باشند و من خبر ندا می                اما   این را هم همچین مسابقه ای راه اندا

خوب می « آنجایی»و جزئی آشنایی با هس زهارسال اترخی و فرهنگ « آنجا»دانم، و با چهل سال زندگی 

دانشجواه هستند و معلمها و   رد همچین مسابقه اهیی معموال و  اصال و کال  بعضی از « آنجایی»دانم هک شرکت کننده اهی 

تحصیلکرده اهی طبقه متوسط هک مثال بشود ازشان بپرسند: ، و خالهص   اداره جاتیها
و او « کاشف الکل کی بود؟»

 «!فرنگیهای کافر»، ربنگردد بگوید: «زکریای رازی »هب جای 

، با هم   باشند   و دوست  ، هک با هم آشنا   ، با شغلهای مختلف حاال شما شیپ خوداتن جنپ نفر را رد نظر بگیرید 

، اطالعات عمومیشان آن قدر باشد هک بتوانند هب خیلی از   مصاحبت همدیگر لذت ببرند، از   معاشرت کنند

، و یکی از  ، و ورزشی جواب بدهند ، سینمایی ، ادبی ، هنری  ، سیاسی ، جغرافیایی ، اتریخی سؤالهای علمی

 وقتی   ، و    از همدیگر بکنند  الها ، از این سؤ   هک دور جمع می شوند   وقتها   هک گاهی این باشد    سالمشان   تفریحات
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،    باشند« کله داراه»هک همان « اگ هِدز»، تصمیم بگیرند تو ربانهم   خاطرشان جمع شد هک چیز اهیی سرشان می شود

 .شرکت کنند

آن روزی هک من داشتم یکی از این ربانهم اه را  تماشا می کردم، و طبق معمول از ره ده ات سؤالی هک  

، دو هس اتش را ردست جواب می دادم، وقتی شرکت کننده اه رد اول ربانهم خودشان  ز جنپ نفر می کردندا

، منیبب چهار نفر دیگر هچ شغلهایی  ، فوری یادداشت کردم«شغل باغبان»، ات اولی گفت:    را معرفی می کردند

، و   کاهف چی                        ، چهارمی  پاسبان باز نشسته، سومی   شغلهاشان اینها بود: دومی دبیر ریاضیات ،    دارند.  بله

  .، دانشجوی فوق لیسانس فیزیک  ، جوان رتین عضو گروه پنجمی

، اما فکر    می کنم رد مقایسه با   نمی دانم شما ربای جنپ نفر فرضی خوداتن هچ شغلهایی را رد نظر گرفته بودید 

 !هب یک تفاوتهایی رد بافت و ردیافت دو جامعه   پی ربد  شود ، شاید  ب   جنپ نفری هک من گفتم
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 اربیقی   یرباع 

 

رید ربایتان بگویم هک چرا ره وقت این کلمه     .سالم  را از کسی می شنوم یا  رد جایی هب « اربِیق»بگذا

یه دو  ات دلیل دارد.  دلیل ، دنیای عقلی و عالم احساسیم هب کلی  آشفته می شود.   چرای این قض  ش ربمی خورم

دلیل دوم اینکه توی دلم هب همه    ، و می افتم« عمر خّیام»منسوب هب « اربیقی» رباعی    اولش اینکه فورا  هب یاد

، «هب خیام منسوب »دانسته اند،  یا  با کش  رد کنارش نوشته اند « خیام»را مال « اربیقی»آنهایی هک این رباعی 

  :می گویم

، مثل فرخی و  انوری و  مسعود سعد سلمان و  خااقنی و  ، با چند اتیی شارع  دنیای زبان افرسی اگر رد» 

م  ، ات رب می خوردید هب این رباعی داشتیدمی   (... آشنایی معنوی 1رعاقی و  سعدی ) ، هک آن را نمی دانم کدا

می             ، خشمتان هب فریاد  عمر خیام زده است  و تهمت ساختنش را هب    ، ساخته بوده است  ، و با هچ نیتی هچ بگویمی

 « !آمد
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 ربی!، رب من ردِ عیش را ببستی  ربی!،  اربیق می مرا شکستی  

 !ربی، ، مگر هک مستی  خاکم هب دهن  من مِی خورم و تو می کنی بد مستی؟ 

شته باشد هک ربای    ، کسی هک آن قدر  اهلیت  و شلختگی کالم هب کنار  حاال زشتی معنی  و ذوق و آگاهی ندا

، هچ کارش باید کرد؟   بچپاند  را توی رباعی « اربیق»، کلمه افرسی رعبی شدۀ   ، یا صراحی ، یا مینا شراب نگت 

کاافتش را شما هک خیام شناس هستید  .(2) ، تعیین بفرمادیی  م

«  دهخدا »                رد لغتناهم« زیآرب»افرسی است. ربای « آربزی»همان « اربیق»اصل کلمه رعبی شدۀ  

، می   هک     هب ش اضاهف بکنیم« گاه»یک پسوندِ   «     ، و لولهنگ.  ، آفتاهب  آبدستان »این معنیها آمده است:

باشد . حاال اگر رعب آربزی   را « بیت الخال»  یا   ( 3« )مبرز»یا « مبال»یا « مستراح»هک همان « آربزیگاه»شود  

باید   ، ما چرا   ، و توش شراب  می رزید«تنگ»، عین   و از هشیش ردستش کرده است« اربیق»  ه است کرد

 ؟«عمر خیام»بدهیم هب دست   را ربزییم توی آفتاهب هشیش ای و   شراب

،   را هب کار ربده است« اربیق»دو بار کلمه « مثنوی»، رد کتاب  «مولوی»اگر شارع زبرگی مثل  

، و   «(/ اندر آن تنگی هب یک اربیق آب4، ایمان را شتاب ) پس فروشد ابله«: »کوزه»نی یک بار هب مع 

، و رد  دیوان پنجهزار «بشکند اربیق را  قوت می  ،«: »خم شراب»یا « جام شراب»یک بار هم هب معنیِ 

خوبی نیست جز ایم/ کآب از عطش اربیقها آورده«: »کوزه»،  یک بار  هب همان معنی  دو  بار« شمس»زغلیِ 



چنانم کرد آن اربیق رپ مِی/ هک چندین »، یا سارغ:   ، جامتنگ ،  احیرو یک بار هم هب معنیِ ص « رد جوی تو!

او رد خیلی    ِ انچاریم هک ضعفِ او رد رتکیب خیلی از بیتهاش را هب قُدرت معنوی« بشکستم من امروز!خنب   

،  «مثنوی»، مخصوصا رد   رد چهل سالگی شارع شده     ِ ین صوفی، ا از شعر اهش ببخشیم، چون می دانیم هک مولوی

ی ضرورت و فوریت معنی و مقصود  خیلی دچارِ تنگی وزن و اقفیه می شد ، و استواری و روانی کالم را فدا

  .می کرد

و ره ،   را هب کار ربده است« اربیق»، دو  بار کلمه   ، رد لفظ و معنی است  ، هک استادِ سخن «سعدی»اما  

هب گردن نکنی/ بیرون شدن از  اربیق گر آب ات »، یک بار  رد یک رباعی:  دو بار هم فقط هب معنیِ آفتاهب

، هک   روزی ات هب شب رفته بودیم و شبانگه پای حصاری خفته«: »گلستان»  و یک بار هم رد  « لوهل تقاضا نکند

 «!هب غارت    می رفت،   زدد بی توفیق اربیق رفیق ربداشت هک هب طهارت می رود

اب    »                می گویم   هی    ببخشید هک   هچ کار بکنیم؟  « رباعی اربیقی»  این    با  می گودیی    فکر می کنید؟  چی  

 «!ریق... اب    ریق... اب    ریق

______________________________________ 

مشان رد حیطه رباعی هن شهرتی داشته است،   از این شارع اه هب جاست هک از رهیک  -1 ، یک رباعی بیاورم ات روح  ، هن ادعایی  هک هیچکدا

 .از تهمت انروای خود  شرمسار و سرافکنده بشود  رد آن دنیا « اربیقی»سازندۀ رباعی 
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 ،   با هّمت باز  باش و با کبر  پلنگ مسعود سعد سلمان: 

کار  و   پیروز   هب    ؛    جنگزیبا هب هگ ش

 ،  ردنگ  و طاووس   کم کن ربِ عندلیب  

 !رنگ   ،  اینجا همه    کآنجا همه بانگ آمد  

   ،  یا   ما سر خصم را بکوبیم  هب سنگ فرخی سیستانی:     

 ؛  هب دار   سازد   آونگ   یا او سر  ما  

   ،  القّصه رد این زماهن   رپ نیرنگ 

 !گ  ه هب ننیک کشته هب انم هب هک صد زند  

   ،   رد دل ز طرب شکفته باغی ست مرا  خااقنی شروانی:

 ؛  رب جان ز عدم نهاده داغی ست مرا   

   ،  ست مرا  دماغی   خالی ز خیالها 

    .از هستی و نیستی فراغی ست مرا   

   ماست،« ماهی»ما « ماییِ بی»مامیی هک  فخرالّدین رعاقی:
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 ؛  ماست   داهی    ا م  خود طفل خودیم و عشقِ   

   ،  همساهی ماست   الجمله رعوس غیبفی 

 ت   !ساهی ماس   واین طرهف هک همساهی ما   

:    ،  مایی روز است   آن شب هک تو رد کنارِ  سعدی شیرازی

 ؛  ، نوروز است  رودو آن روز هک با تو می  

  ،  دی رفت و هب ااظتنرِ فردا منشین 

 .امروز استردیاب! هک حاصل حیات   

لمجلس آن را  با   رباعی « عمر خّیام»و یک رباعی هم از 
 .هب او مقایسه کنید  منسوب« اربیقی»می آورم ات فی ا

 ،  ای کاش هک جای آرمیدن بودی  عمر خیام:

 ؛   دور   را    رسیدن بودی  یا این رَه    

 ، از دل خاک  کاش از پیِ صد زهار سال 

 !دمیدن بودی ، امید رب   چون سبزه  

کاافت را ربای سازندۀ رباعی  -2 ، شیپ از خوردن میوۀ   دانسته ام هک ره روز صبح و تهمت او روا « اربیقی»من هم هب سهم خودم این م

وم»
ّ
 <111>   ، هب اش را هک با خطِ کوفی روی پوست خوک نوشته اند« اربیقی»رباعی  ، «غساق»  و نوشیدن « حمیم»رد  و غوهط زدن « زق



م ببرند هب بهشت ات جلو عمر خیام هک روی مبل مخملی نشسته است   گردنش آوزیان کنند و او را یک توک 
ّ
« شرابا طهورا »و دارد   پا از جهن

وم و حمیم و غساق « غلط کردم! غلط کردم! ببخشادیی!»، زانو زبند و بگوید:   می نوشد و انگور و انجیر تناول می کند
ّ
اگر کلمه اهی زق

 .تان اتزگی دارد، معنی آنها را از دهخدا بپرسیدربای 

کان است«مفعل»رب وزن « مبرز» -3 ، آربزیگاه. وسوهس می شوم هک فکر    ، مستراح«الْحَاججت قضاء  موضِع»، هب معنی   ، اسم م

  .خویشاوندی داشته باشد« اربیق»باشد و با « آربزی»باید همان    ، ریشه اش  کنم هک این کلمه هم

« مولوی»از حیث رتکیب کالم نقصی مالحظه نمی شود؟ این هک گفتم « ، ایمان را شتاب  پس فروشَد ابله»     نظر شما رد مصراعهب -4

نی معلوم است. ال  خیلی دچار تنگی وزن و اقفیه می شود« مثنوی»مخصوصا رد  با »بد      می خوسته است بگوید  ، رب ره افرسی زبان سخندا

خته است!   اگر اشتباه می کنم« با»،   می شده است، وزن خراب «شتاب     !، مطلعم کنید. ممنون را اندا
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 ردک اوضاع تحصیالت عالیه نمی خواهد

 

می خواهم بگویم بعضیها خیال می کنند فقط کسهایی هک رد طبیعیات و علوم عقلی و تجربی     .سالم 

، باور   و چیز اهیی را هک عقل پسند و منطق پذری نیست عقوالت پی ببرند ، می توانند هب م   تحصیالت عالیه کرده اند

رید   ! این طوراه هم نیست.    هن خیر   .نکنند گلیس    بگذا ن
، مردم   یک مثال بیاورم. می دانید هک اینجا توی ا

  :ندهوا هب همدیگر بگوی   ، همیشه یک چیزی دارند هک ردبارۀ    و رغیبه  رد ربخورد با آشنا 

پاییز   ؛ بعد از ظهر    ، می شود اتبستان  ؛ زندیک ظهر   ، بهار است   صبح از خاهن می آیی بیرون» 

 «! این هم شد آب و هوا؟  و زمستان   و جرجرِ باران  و بادِ سرد  رب سیاه  ؛ و عصر ا  شروع می شود

، یا توی  ستاده استاین را کی می گوید؟ یک مرد  یا  زنی هک مثل من توی صف اتوبوس ای  

می                    ، یا ره جای دیگری هک بعضیها از توی خودشان رد    بغل دست من نشسته است  اتوبوس یا توی رتن 

همصحبت می شوند
 هک رتشیبشان رد « مردم کوهچ و بازار»، یا هب طور کلی   آیند و با همنشسته اه یا همایستاده اهی خودشان 

رند  ، هچ دانیه  ، هچ عالیه«لوم عقلی و تجربیع »و « طبیعیات»    ، اما رتشیب این رتشیب  ، تحصیالتی ندا
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نند ، مخصوصا مسیحیهای مومنشان  مردم کوهچ و بازار کام دین خودشان را ندا قّصه           ، اسطوره اه و   ، اگر اصول و اح

 .اه و تمثیلهاش را خوب می دانند

، یا طوافن   ، یا از   زلزهل فالن جا  وهچ و بازار شروع می کند از آب و هوا انلیدنات آن آاق یا خانم ک  

می گردم، هب او می گویم:  ، من رب   و سیل بهمان جا  و تلفات و خسارات  آنها اربازِ تعجب و تأسف کردن

از   اینجا بشنویم    حاال  «!، همینها خودش یک چیزی را اثبت می کند هک ما اصال هب ش توّج نمی کنیم خوب»

 یک نموهن از دنباهل این گفت و گو  را: 

 «چی را اثبت می کند؟»او:   

این را هک این کرۀ زمین از روز اولش ربای زندگی ما آدمها طراحی و مهندسی و معماری نشده »من:  

 (1) «!است

  «!اه    بله، واقعا هم»او:  

مان شده اس »من:     «!ت  ما تصاداف اینجا پیدا

   «تصاداف؟ هچ طور مگر؟»او:  
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ینش عالم و آدم نوشته شده  (، رد همان فصل آفر2، همان طور هک رد کتاب مقدس ) راستش»من:  

 «!، هن ربای ما آدمها هک هب چیه چیز اقنع نیستیم  ، خدا کرۀ زمین را ربای گیاهها و حیواانت خلق کرده بود است

 «کرده بود؟پس ما را ربای کجا خلق »او:   

میوه             ، همان کتاب مقدس می گوید آدم و حوا   رد باغ بهشت زندگی می کردند و از  خوب»من:  

، غیر ازمیوه اهی آن دو ات ردخت  هک خدا خوردنش را ربای آنها ممنوع کرده بود! یکی   اهش می خوردند

  «!ردختِ  شعور و معرفت، یکی هم ردخت حیات ابدی

ن داشته  ، الخوب»او:   بد خدا صالح نمی دانست هک آدمیزاد شعور و معرفت پیدا کند و عمر جاویدا

 «!باشد

را هب شکل خودش خلق کرد؟ آدم و حوا      چرا صالح نمی دانست؟ پس ربای چی آدمیزاد»من:  

نمی کشیدند، اما شعور    ات میوۀ ردخت شعور و معرفت را نخورده بودند، عین حیواانت دیگر ربهنه بودند و خجالت       

، خجالت کشیدند و عورتهاشان را با ربگ انجیر پوشاندند! پس اگر گناه آدمیزاد اصال این   و معرفت هک پیدا کردند

 «، معنیش چی می شود؟  باشد هک شعور و معرفت پیدا کرده است

 انت بی شعور باشیم ماهم مثل حیوا    می خواهید بگودیی معنیش این می شود هک خدا می خواست»او:  
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نفهمیم؟
  «و هیچی 

نفهمیم و توی»ومن:  
نیم دنیا چی هست و خدا کی هست     و ما اینجا   جنگل همدیگر را بخوریم و اصال ندا

  «!هچ کار می کنیم

 «!همین؟ اگر این طور باشد هک خیلی مسخره است»او:  

هک ما همیشه خیال   می کرده ایم و  ! اما آن جوری هم مسخره نیست»و من دست آخر می گویم:  

  «!ت  خیلیهامان هنوز هم خیال می کنیم، نیس 

 (3)«!نمی دانم! نمی دانم»و او هم دست آخر با رتدید می گوید:  

____________________________________________ 

گلیسیها می گویم، این است جمله ای هک معموال  -1 ن
 :رد این مورد هب ا

The planet Earth is not designed, engineered and constructed for the 

human beings to live on. 

یش»، «عهد عتیق»رد کتاب  -2 دید هک آن ردخت ربای   و چون زن ]حوا[»... آمده است: « آدم و حوا ه  گنا»ردبارۀ « سِفر پیدا

گاه   و هب شوره خود نیز داد    ، بخورد   اش گرفتهپس از میوه،  افزا و هب نظر خوشنما و ردختی دلپذری و دانش  خوراک نیکوست و او خورد* آن

وند خدا را  پس ربگهای انجیر هب هم دوخته  ایشان باز شد و فهمیدند هک رعیانند.   چشمان ره دوِ  ، ستر اه ربای خویشتن ساختند * و آواز خدا

گام وزیدن نسیم نهار رد وند خدا رد میان ردختان باغ   دخرامیباغ می   دینشند هک رد هن  <116> ، و آدم و زنش خویشتن را از حضور خدا



وند خدا آدم را    ، رتسان گشتم،    رد باغ دینشم   چون آوازت را »گفت: « * کجا هستی؟»و گفت:   داد    رد ندا    پنهان کردند * و خدا

نید هک رعیانی؟ آیا از آن ردختی هک تو را قدغن کردم هک از آن  ااههک تو را آگ»گفت: « *  زریا هک رعیانم. پس خود را پنهان کردم.

وند « * ، وی از میوه ردخت هب من داد هک خوردم.   این زنی هک قرین من ساختی»آدم گفت: « * ، خوردی؟ نخوری  پس خدا

[ هب زن « * ... وردم.مرا اغوا نمود هک خ      ]شیطان[    مار»زن گفت: « این هچ کار است هک کردی؟»خدا هب زن گفت:  و ]خدا

ن خواهی زادیی و اشتیاق تو  با ا   لم و حمل تو را بسیار افزون گردانم؛ ا»گفت:  او رب تو حکمرانی خواهد   و    هب شورهت خواهد بود  لم فرزندا

، پس  آن نخوری  ، گفتم از   ات را دینشی و از آن ردخت خوردی هک امر فرمودهچونکه سخن زوّج»و هب آدم گفت: « * کرد.

  اهی صحرا را ربایت خواهد رویانید و سبزه   نج خواهی خورد * خار و خس نیز  ر   ، و تمام ایام عمرت از آن با هب سبب تو زمین ملعون شد

ستی و هب ، هک از آن گرفته شدی زریا هک تو خاک ه   ات انن خواهی خورد ات حینی هک هب خاک راجع گردیخواهی خورد * و هب رعق پیشانی

وند خدا گفت: « * ... خاک خواهی ربگشت. ، هک عارف نیک و بد گردیده. اینک   ما شده است   هماان انسان مثل یکی از»و خدا

وند خدا « * ، و ات هب ابد زنده ماند.  بخورَد    دست خود را رداز کند و از ردخت حیات نیز گرفته   مبادا  ، او را از باغ عدن بیرون  پس خدا

و    ، کروبیان را مسکن داد  هب طرف شرقی باغ عدن   ، بکند. * پس آدم را بیرون کرد و  ات کار زمینی را هک از آن گرفته شده بودکرد 

ث  ردبارۀ   «.محافظت کند کرد  ات طریق ردخت حیات را شمشیر آتشباری را هک هب ره سو گردش می سفر »هم رد « باغ عدن»احدا

یش وند خدا باغی رد عدن هب طرف مشرق رغَس نمود و آن آدم را هک سرشته بودو خ»آمده است: « پیدا شت * و    دا ، رد آنجا گذا

وند خدا ره ردخت خوش ن[   ، و ردخت حیات  خوراک را  از زمین رویانیدنما و خوشخدا را رد وسط باغ و ردخت معرفت    ]جاویدا

 *« نیک و بد را 

گلیسی« ال ارَدی»رعبی می شود هک هب « نمی دانم! نمی دانم!»این  -3 ن
ال »یا « ال اردهی»، پاهی فلسفه       «I do not know»    و هب ا

ستیسیسم»، هک اصطالحا  است« اردیون
نظرهی ای مبتنی رب اینکه »، با این تعریف:   خوانده می شود (agnosticism) «اگنو

همچنین ساری عقاید مذهبی و ماوراء طبیعی  ، مخصوصا عقیده اهی مربوط هب وجود یا حقیقتِ بعضی عقیده اه
، و   <117>   شناختنی،  عدم خدا



ست   )ال اردی(« اگنوستیک»هب عبارت دیگر   و دانستنی نیست.   ، بلکه   ، هن معتقد هب عدم او   هب کسی می گویند هک هن معتقد هب وجود خدا

 ی      نخواهد ربد. ماورای طبیعی پ    معتقد است هک انسان رهگز هب حقیقت موضاعات
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 االحسان کل االیمان

 

، هب   ، و ربانهم رهچی هست  ، تلوزییون هم روشن است باز داری شام می خوری     .سالم 

یا « تجارت احسان»، از جمله یک آگهی   هب خوردت می دهند   ، ده پازنده ات آگهی تجارتی افصله ره   جنپ دقیقه

  .(1) «خیرهی»

،  می آید   یک کوزه یا سطل رد دارِ   پالستیکی هب دست   ، جنپ، شش ساهل   مثال می ینیب یک دختر بچه 

وحیواانت دیگری هک آبشخورشان همین   ، آمیخته هب شاش و تپاهل گاو   هب لب یک چاهل آب گل آلودِ کثیف

، اول    ی تواند چشم از دورنیب ربدارد، و این دختر هک تقریبا  رد تمام مدت فیلمبرداری    نم   چاهل آب است

، و بعد  دو  ات  دستش  ( رپ می کند2ظرف پالستیکی اش را از آب همین چشمه شفا بخش ممد حیاتی و مفرح  ذاتی )

گار و فیلمبردار   را   راضی و خوشحال  از آن آب می خورد قلپ را  ایپهل می کند و چند ق  کند و می                       ، و خبر ن

رد   روی کولش و با قیاهف ای  یکپارهچ معصومیت  همان طور چشم هب دورنیب دوخته و    ، کوزۀ پالستیکی را می گذا

     .  بد، پی کارش ، ال مظلومیت می رود
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اگر »هب این مضمون هک:   است هک بگوید چیزی « تجارت احسان»و حاال نوبت گویندۀ این آگهیِ  

، ماهی دو پوند هب موسسه خیرهی ما   چه و خانواده اش از این آب کثیف و رپ میکروب بخورندنمی خواهید این ب 

  «!اعطاء کنید

بنشینید و   ، رو هب روی یکی از کاانلهای تلوزییون تجارتی  و اگر یک هفته ره روز، از صبح ات شب 

دشان آن قدر زیاد اس   بشمرید ت هک گاهی آدم فکر    می کند مسیحیهای ، می بینید   اگنبههای تجارتی خیرهی تعدا

گلیس باید از همه مسیحیهای مملکتهای دیگرِ  دنیا مسیحی رت باشند ن
دلیل اول اینکه مسیحیهای   .، آن هم هب دو دلیل  ا

گلیس این حرف عیسی مسیح آوزیۀ گوش و اهدی هوششان شده است هک باید ب ن
؛   و  ه فقرا  احسان بکنند ا

شته اند   ، حساب حکومت را از حساب خدا    حکم عیسی مسیحدلیل دوم اینکه هب ، و رب   و مذهب همیشه جدا نگهدا

، پس جامعه باید همیشه   می کند« فقیر»هب « دارا »را همیشه    فهمیده اند هک احسان« اصلِ احسان»اساس همین 

خیلی فقیر اه احسان بکنند. هماان هک همین  دارا  و خیلی دارا داشته باشد ات آنها ربای مسیحی مومن بودن هب فقیر اه و

 .( سرماهی داری شده است3اصل خودش پاهی نظام مقدس )

از حضرت مسیح می رپسند هک مالیات دادن هب دولت روم    مختصر می خواهد. حدلیل دوم یک توضی   

شان می رپسد روی این ، و عیسی می گوید یک سکه  پول رایج بیاورند. می آورند و عیسی از   یا هن  جازی است

 سکه اسم و تصوری کیست؟ جواب می دهند اسم و تصوری قیصر روم. و آنوقت عیسی این حکم 
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ست   آنچه از قیصر است»ابدی را  اعالم می کند هک:  .   هب قیصر رد کنید و آنچه از خدا   ( یعنی رد کار4« )هب خدا

زید پانیی  دولت فضولی و دخالت نکنید. مالیاتتان را بدهید ر  ، ربوید کلیسا  ، سراتن را بیندا ،  باشید          ، دیندا

س « دنیادار»هک هماان و هب راستی هک   !ت  سر و کارش با خدا

پل »یا « پولسِ رسول»، بلکه هب همت و با ایمان   ، هن رد بیت المقدس«مسیحیت»، بعد هم هک   خوب 

ایمان و امید و »ت، توصیه او هب پیروان عیسی هس چیز بود: مستقر شد و  رونق گرف رد روم  ،   (5« )قدیس

می            آاننی هک غالمان زریِ یوغ »و حّتی گفت: « اما مهمترین اینها احسان است.»و تأکید کرد هک « احسان

نند هک مبادا انم و تعلیم خدا  بد گفته شود  باشند    «.، آاقیان خویش را الیق امکل احترام بدا

، الیقِ احترام ماندند ات هب خادمان و غالمان و زریدستان و   این رتتیب آاقیان رد پناه حکومتو هب  

، ره ملت  و قومی هک رتشیبین   ، خطا نیست اگر هجیتن بگیریم هک هماان   ، و بنارباین  کنند.   پس« احسان»فقیران 

 !رتین است. آمین ، بالکش مومن  اگنبههای خیرهی و صندوقهای صداقت را داشته باشد

__________________________________________ 

گلیسی« احسان»کلمه  -1 ن
است « اعاهن یا صدهق دادن هب فقیران»، هک تعریف آن رد معنی اصلی   است «charity» رد زبان ا

اینهاست. رد رتجمه رسمی افرسی  ، دستگیری و مانند  ، بخشش  ، نیکوکاری   ، نیکی  رد افرسی خوبی« احسان». معنیهای زندیک هب 

، و صداقت هم رد حیطه    ، مبرات   ربگردانده اند. خیرات« احسان»و رد مورداهیی هب « محبت»کتاب مقدس رد مورداهیی آن را هب 

 <121>       ، واضح است و همه کم و شیب از   هب کار رفته است« تجارتِ احسان»همین معنیهاست. اما  اینکه رد انهم باال عنوان 



 خبر دارند. «charity business» واقعیت

ره نفسی هک فرو می رود ممد «: »گلستان»ساخته استاد سخن سعدی شیرازی رد  دیباهچ « مفرح ذات»و « ممد حیات »صفتهای  -2  

 «...حیات است و چون رب می آید مفرح ذات

، و حقیقت     ، مبتنی رب مشیت الهی   های یکتا رپستی اهل کتابرد  دین « نظام طبقاتی»و « مالکیت خصوصی»و « سرماهی داری »  -3

 .بکنیم و اجرمان با خدا باشد« سرماهی داری »را پشتواهن « مقدس»مسلم  دانسته شده است. بنارباین بدون رتدید می توانیم صفت 

نجیل      این قضیه رد رتجمه افرسی کتاب مقدس رد -4  
    بدو دنتفگ ای استاد»... ورت آمده است: ، هب این ص 12، باب    «مرقُس»ا

ری چونکه هب ظاره مردم نمی نگری   ما را  یقین است هک تو  راستگو هستی و از کسی می                              ، بلکه طریق خدا را هب راستی تعلیم   باک ندا

بدیشان گفت چرا     ریاکاری ایشان را ردک کرده     ندهیم * او ( دادن هب قیصر جازی است یا هن. بدهیم یاtax= )مالیات  نمایی. جزهی

و رقم کیست؟      مرا امتحان می کنید. دیناری زند من آرید ات آن را منیبب * چون آن را حاضر کردند بدیشان گفت این صورت

، و از او هب قیصر رد کنید   وی را دنتفگ از آن قیصر * عیسی رد جواب ایشان گفت آنچه از قیصر است  ست هب خدا و آنچه از خدا

 «* متعجب شدند

، زبرگترین و مهمترین شخصیت است. ربای    ، بعد از خود مسیح   دنیای مسیحیت   رد (St. Paul) ، پولس رسول  پل قدیس -5

رد شهر طرسوس قلیقیه »... ردبارۀ او آمده است:     «اقموس کتاب مقدس»   رتشیب می توان هب اینترنت مراجعه کرد. رد   اطالعات

از پدر یافته. والدینش از سبط بن یامین بودند هک او را رب حسب رسوم و قواعد یهود رتبیت   اراث    رعیتی روم را   و امتیاز    متولد گشته است

یت    نمودند. تحصیالت خود را رد اورشلیم فراگرفته صنعت خیمه دوزی را نیز یافته اتبع مسیح شده یاد گرفت. رد راه دمشق اعجازا هدا

دل و جان و اندیشه و قوت و قدرت خود را تماما هب مسیح سپرده من بعد هچ رد حیات و هچ رد ممات غالم   مسیح ربای او عمده مقصد گردید 

  «.عیسی مسیح شد
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 وریوس انسانیت

 

های خیلی قدیم  را ،  شیپ خوداتن تصور بکنید حال یکی از طبیب   اگر حوصله اش را دارید    .سالم 

، توی کوهچ و بازار هم هک بود،   ، عین هنرمندی هک عاشقِ هنرش باشد. همچین طبیبی هک عاشق حرهف شان بودند

گار همه رهگذراه مریضهایِ او هستند. از رنگ رخسار و  گاه می کرد هک ان با چنان دقتی هب چهره و چشمهای مردم ن

گاهشان، از طرز راه رفتن و حرک  نور چشمهاشان ، و نشاهن اهی دیگر هب انخوشیهاشان پی می  تِ دستها و حالتِ ن

 «، شما صبحها سر ردد   دارید  و بی اشتها هستید؟  ببخشید»ربد  و جلو بعضی از آنها را می گرفت و مثال       می گفت: 

تشخیص و ردمان آن  
عاجز بله، همچین طبیبی فکرا و روحا هب بیماری ای مبتالست هک خودش از 

، از مطبت هک ردآمدی  ! اما فقط توی مطبتش  ! طبیب حاذق و خوبی هم باش   ! طبیب هستی بات  اس 

! طبیعت هب تو هم همان یک شکم و یک مغز و یک دلی را  داده است ن  خودت باش و زندگیِ خودت را بک 

 !       هک هب تک تک آدمهای عالم عطا فرموده است
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کایتِ این بندۀ حق، آن هم رد دیارِ رغبت، رد این شهر حاال این شده است   نیب                                    حال و ح

تشخیصِ بیماریهای اخالقی و کرداری و رفتاری    (1الخالیقی! )
وای هک خدا دشمنتان را هم هب مرضِ مالحظه و 

  !لندن مبتال نکند    خیل و سیلِ ساکنانِ بومی و مهاجرِ 

! با زندگیت   ، چراغ عارب ایپده سبز بشود ! ده اثنیه صبر کن مارد زبرگ  پیررت و علیل رت از من آی،» 

اگر یک موتور سوار »، خودم را توی ایپده رو هب او می رسانم و هب ش   می گویم:  چراغ هک سبز شد« قمار نکن! 

   « ، چی خواهد شد؟   گن خاصره ات بشکندو غافلگیرت بکند و   وسط خیابان بخوری زمین و ل    اجل معلق بشود 

گار خوشحال است هک ات حاال از اجل معلق زرنگ رت بوده اس   !ت   هب من لبخند می زند. ان

ی خودی ب !     ، بچه ات گرهی می کند. می دانم. می گویی بی خودی بهاهن می گیرد آی ماردِ جوان» 

را هک چند روز یا چند هفته بعدش فهمیدی هک او را توی سرش می زنی؟ آن شب یا آن روزی   نیست.   چرا 

حامله شده ای، یادت هست؟ اصال   یک رذه فکرِ   وجودِ   او را کرده بودی؟ از  ره چی انراحت و انراضی 

 (2«)!! شاید تقصیر خودت هم نباشد  ، تقصیر او نیست  باشی

گرهی »ی گویم: م موفرفریِ   او       ه چشم سیاهب او هک می رسم، لبخند پدراهن ای می زنم و هب پسر بچه ملیحِ  

  «!د  ! مامانت تو را خیلی دوست دار ! لبخند زبن  نکن

با لذت بچه دار می شویم،   ، ما  خانم زعزی»و بعد هب مامانِ سفید روی مو بورِ چشم آبی او می گویم:  
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  «!ی ما هم ما را با رنج زبرگ کردنداما بّچه را با   رنج زبرگ می کنیم.  انچاریم.  پدر و مارداه

گاه اتریکی هب من می کند و لبخندی زورکی می زند و من   می گویم و ... «             روز خوبی داشته باشید»ن

بلندِ  ردایی،    زر دوزی شدۀ    ، با پیراهنِ سیاه  ، رد بحبوهح جوانی  و چند قدم پانیی رت چشمم می افتد هب یک زن

، یک   ی، و آوزیه اهی طالیی و نقره ایح  زق های رباق قوس ق ، با  منجو    زبرگ چند الهی  سری سیاهو  یک رو

  ، جلوۀ خدا   ، و رد وسطِ گنبد یک صورت زیبای هفت قلم آرایش کرده  ... کارِ طبیعت گنبد زبرگِ تماشایی

! جرئت نمی کنم  وره و ساریِ مذکراهی قوم و قبیله، و ... و گرفتارِ رتسِ پدر و مارد و ربارد و ش   ، هوش ربا  ، ریگمشچ

 (3) !ربوم جلو و ارباز همدردی طبیباهن ای بکنم. غوغا خواهد شد

وند آدمیزاد    !را از شر  وریوسِ انسانیت خالص فرمایاد، آمین   خدا

__________________________________________ 

نید  دارد. فرقش را شمافرق « نیب المللی»با  «  نیب الخالیقی»   -1  .باید بهتر از من بدا

، رد جست و جویِ شناختنِ مقصر اصلی بوده است و هنوز  هم هب هجیتن ای رنسیده  فلسفه از همان اولین دوره ای هک پیدا شد -2

 .است

خطرانکی است و ممکن رد لندن زندیک شدن هب زن جوان و بچه خرد سال ربای پاک رتین نیتها و نصیحتهای اخالقی هم کار    -3

 .است هک آدم را رواهن دادگاه بکند
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 این چتر اهی بی قوارۀ غاصب   

 

 بیاید   این چیزی هک حاال می خواهم بگویم، فکر نمی کنم رد جااهیی مثل تهران هب ذهن آدم    .سالم 

آسمان فیروزه رنگ و  لکه ،   چون فقط رد جااهیی مثل لندن است هک صبحی از صبحهای آفتابی  بهار است و  

، رگبارِ  یکی      باز گول خورده اید  و بدون  چتر از خاهن بیرون رفته اید  و یک ساعت بعد ، و  شما   اربی پیدا نیست

ز ، و   ات بِدو  خوداتن را ربسانید هب یک جور سر   ، غافلگیراتن می کند  از   آن بارانهایِ   رد چند دقیقه سیل راه بیندا

 .نسبت، موش آب کشیده اتن کرده است بال،   هپنا

چتر                     ،     می توانند با  ، آینده و رونده ، هک فقط دو نفر ، این بندۀ حق ، توی همان ایپده رو   باریک  حاال 

، و از   روهب   ومباال می ر   ، هب سمت  ، دارم با چتر معمولی   یک نفره ام  اهی معمولی یک نفره   ازش رد بشوند

از کمر ات زانو هوای همیشه بهاری   ، «اهوازی »، با پوشاک از سر ات کمر چله اتبستان   ،  یک خانم جوان بلند باال رو

کایی»و از  زانو هب پانیی چله زمستان  ،  «اهوایی» یک چتر خیلی غیر معمولیِ   حد اقل    با   ،   ، دارد    می آید «آالس

 و یکی دو   وجبی هم هب حریم خیابان تجاوز   از دو طرف تمام  ایپده رو را گرفته است ، هک جنپ نفره
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  .کرده است

ن خفته    ، هچ کار می کردید؟ هن خیر  شما جای من می بودید  و   ! من رنفتم توی خیابان هک او با وجدا

ند. توی آن   یک چتر اعیانی  ایپده رو  را   باران )*(، « سگ و گرهب ایِ »  جرجرِ مِلک موروثی خودش بدا

شتم روی سینه ام و  چترم را بستم و خودم را چسباندم هب دیوار  و   راه را ربایش باز کردم و دستِ چپم را گذا

ی بلند گفتم:  ]با چتراتن خوش     «، یور      لیدی شیپ! آمبر ال    یورنجوی   ا»سرم را کمی خم کردم و با صدا

 )**( انوی من![، زبرگ ب  باشید

ن آوردم     ، یا رَمز ، چتر  این زبرگ بانو ربای من شد سمبول ، ات بگویم هک رد آن لحظه  این داستان بِدا

خنده                و حرکت من   ، هک از حرف  رثَوت و سرماهی. البته آن خانم جوان« نُمادِ »،   ،  یا هب قول امروزیها

نش رد خوا  اش گرفت ،     باشد            ، نمی توانست وابسته هب رثوتها و سرماهی اهی ابلیسی  ب خوش ماند، اما  وجدا

 !، وَ آن هم توی خیابانی هک من هم یکی از رهگذراهش بودم  رگبار   وگرهن او کجا و پای ایپده و  زری 

، حد   گیری ، چتر  جنپ نفره دست می   توی دلم گفتم وقتی شما هب جای یک چتر معمولی  یک نفره 

کمِ              یک کشتی تفریحی داشته باشی هب قیمت    یک نفر دیگر را غصب کرده ای. وقتی شما   رو  اقل سهم  ایپده 

هب جنپ زهار نفر از جمعیت دنیا اجازه نمی دهد هک از ایپده     ، معنیش این است هک چترت  کمش ده میلیون دالر

 ، هب   یا می توانیم رب عکسش را بگومیی  .، هب زهینه  دو زهار دالر، رد بشوند  الروِ  یک هفته سفر تعطیالتی رد س
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زه                      ،  باید جنپ زهار نفر را هب   این مضمون هک شما ربای خریدن یک کشتی تفریحی هب قیمت ده میلیون دالر اندا

ز کنند  ات بتوانند با آن یک ای استثمار کرده باشی هک با همه جان کندنشان نتوانن د رد سال دو زهار دالر  پس اندا

  .، لذتی ببرند  هفته ربوند تعطیالت

و هواپیمااه و هلیکوپتراهی خصوصی و حسابهای بانکیِ بیحساب و  چی و   و باغها  خاهن اه      هب همین قیاس رد 

گاهی بی  زیم هب میلیونها خانوادۀ اجاره نشین  چی و چیهای دیگر را بگیریم و رد مقابلِ صاحبهای آنها ن ندا

حمتکشی هک ... چی دارم می گویم؟
 صداه         زندگی      هربای کی دارم می گویم؟ آنهایی هک چتر ره نفرشان را     ز

 !، کجا گوش هب این حرفها می دهند  نفر دیگر را می بندد   ، میلونها ،   زهاراه

  !یاه   زری چتر اهشان خودشان را هم خفه خواهد کردنفرین نیست اگر بگومیی هک خأل س   

_____________________________________ 

گلیسیها وقتی هک رگبار  باران خیلی شدید و سنگین باشد، می گویند:   -   * ن
 It is raining ایت   ازی    رینینگ کتز اند   داگز»ا

cats and dogs  :     اردو گرهب می ب  باران دارد سگ!  

  «!از چتراتن لذِت ببرید، سرکار خانم»رد رتجمه تقر یبا لفظ هب لفظ    یا«  ، زبرگ بانوی من! با چتراتن خوش باشید»    **-
Enjoy your umbrella, your Ladyship!    
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 چهارصدمین هفته گرد 

 

ا   سالم. همین رپریوز 
ّ

بی »افرسی   «رادیو و آنالین»   ن، یعنی چهارصد هفته شیپ بود هک مدریان و مدرب

 موافقت کردند و « انهم ای از لندن»هفتگی  هم ، با پخش و ااشتنر ربان نمی دانم روی هچ حسابی   ،«بی سی

 با الهام از گفتاریات
ّ

ریات نیک  ، کرداریات این بندۀ حق « هفتاد و دو ملتی»و اننیک مردم    ، و پندا

و با   ،«اریان»زندگانی کردن  رد وطنم « فرهنگی»و « اتریخی»هل سال ، و با یادآوری خاطراتِ چ   لندن

ی ردونم هب راه راست یت خدا ، ره هفته   یجه حیرت از اوضاع جهان و جهانیان امروزگ    ، و با فشارِ سر  هدا

  .اواقت ذی قیمت شما شدم  مصدع«  هس و نیم دقیقه»

بکنیم،  60، هک بخش رب   دقیقه 1400   یم دقیقه می شود، چهارصد ات هس و ن  این طور هک اآلن حساب کردم 

گار  هب یک شباهن روز   ، یعنی زندیک  دقیقه 20ساعت و  23تقریبا می شود    روز پشت سر هم، ساعت   4!    ان

و  و شکم ردد  ، و با سرگیجه خطبه دینشه باشید  ات 100بعد از ظهر  2، ات ساعت    بی پله من  مِنبر ی  صبح آمده باشید پا 8

 <129>، از خوداتن   و الّساهع ، و رد آخر روزِ چهارم هک امروز باشد   تپش قلب و دهن تلخ رفته باشید هب خاهن

 دینشیم  چی  ، چیها گفت؟ و ما   ، چی گفت  ، هک معموال خودش را بندۀ حق معرفی  می کند  این پیر مرد»بپرسید: 

 «مان دوا شد؟   رددی از ردداه، چیها دینشیم؟ و از این دینشنها هچ



تو هک با »رعض کنم خدمتتان هک خودِ من هم داشتم همین فکر را می کردم، اما هب خودم گفتم:  

ری!  حرفهات نمی خواهی کسی را ارشاد کنی. ادعای طبابت ردداهی مزمن و حاد اجتماعی مردم را هم ندا

کار دنتسین  99فقط این است هک تقریبا  چیز اهیی را هم هک می گویی همه مردم می دانند. قضیه رد صد مردم مثل تو بی

رند!  بنشینند   هک (، 1، چرا خشخاش؟  همت بلند دار هک مردان روزگار ) هست   دماوند  ات کوه     ، مّته هب خشخاش بگذا

 «!  ( هب جایی رسیده اند2از همت بلند )

و   هستید، می گویم هک ات دنیا دنیا بوده است« صدیهایک رد »هب خودم گفتم و حاال هب شما هم هک رد زمرۀ  

« یک رد صدیها»ی آورده اند و م اوضاع دنیا را هب وجود    « رد صدیها نود  و  هن »،  اشرف مخلواقت آدمیزاد 

  می ساخته اند  ات از وجود  و حال«   هنر»و « فلسفه»از اوضاع دنیا  رنج می ربده اند و از  رنجشان ربای همدیگر 

را از « رد صدیها هننود و »دق کنند و « خوشحالی»هستند و از « تنها»همدیگر خبر داشته باشند و خدا نکرده خیال نکنند 

  .( خالص کنند3شر معنویت انسان اتریخی )

، سعدی علیه السالم، می  ، فکر می کنم وقتی استاد سخن  ، همان بندۀ حق این چهار صد هفته گذشته من 

 <130> رههچ بوده « قضا»، منظورش از « وگر انخدا جاهم رب تن ردد |،  ، ربد کشتی آنجا هک خواهد قضا»فرمود: 

جاهم رب تن »، و منظورش از  باشد« نود رد صدیها»، می تواند تعبیری از همان مسیر و جهت حرکت   است

ر»   ، تعبیری از   رههچ بوده است« ردیدنِ انخدا  جمعیت رپیشان و رپاکندۀ « هنری »و « فلسفی»  اهی« هشدا



بوده !«نقشِ رب آب»( داشته است و 4« )فریاد  رد  بیابان»، هک ماهیت و خاصیتِ «یک رد صدیها»

   است.

رم« نود رد صدیها»از   می                   ی زعزی قول «یک رد صدیها»، و هب  چیه ااظتنری و با آنها چیه حرفی ندا

خواهم رساند هک  416هب  400، شمارۀ انهم اه را از   بدهند« امان»ز هم چندی با« زمان»و « زمین»دهم هک اگر 

( خود داری بکنم. 5« )حرف شیپ»، و بعد از آن... بهتر است از   هشتمین سالگرد آنها هم کامل شود

 !آمین

_______________________________________ 

، از جمله مدری یکی از «انن هب رنخ روز خوراه»، «ابن الوقت اه»، «ماهنرجال ز»مترادافتی دارد از قبیل « مردان روزگار» -1

نم هب کاری »بانکهای رغبی هک با  نم هب کاری »یا « ندا   میلیون پوند 72ورشکسته     بانک را ورشکسته می کند و استعفا می دهد و از بانک« بدا

  .پاداش حسن خدمت ربداشت می کند

شته اند و امروز اگر رد جامعه کسانی را می  -2 زه و بی حساب هم « هب جایی رسیده اند»شناسید هک دریوز چیه چیز ندا هک همه چیز دارند و بی اندا

 .را می فهمید« همت بلند»  ، معنی  دارند

<131> 

 .، سیصد زهار سال گذشته است  مجموهع علم و فرهنگ و فن  و هنر انسان رد دویست « معنویت انسان اتریخی» -3



گلیسی است« یاد رد بیابانفر» -4 ن
هک هب گوش هیچکس   «a cry in wilderness» :رتجمه این عبارت معروف ا

 .بیهوده است   نمی رسد و

گوش شیطان »یا دو نسل شیپ از خود دینشه اید.   رد معنی و مراد هب اصطالح   را  از کسانی از یک« بی حرف شیپ»البد اصطالح  -5

ول عاهم ( تعویذ گوهن ای است هک شیپ از عمل و »دهخدا آمده است:  زندیک است. رد لغتناهم« کر بی حرف شیپ ؛ )رد تدا

م هک از شیپ از وقوع آن خبر دهند آن نخواهد شد. )یادداشت هب خط دهخدا    یا کاری هک کنند یا واقع شود گویند هچ معتقدند کاری را   اقدا

). » 
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 این رشته سر رداز دارد

 

هب                        ، و همه  شهر خودش بوده است« عاّلهم»منیبب!  شما هک فرضا مرحوم   پدرِ   پدر زبرگتان     .سالم 

،  است    بوده « عالهم شهر»، اگر خدا نکرده بشنوید هک یک نفر گفته است آن مرحوم  ش افتخار می کرده اند

خواهید زبان آن آدم     احمق   رذل  بی همه چیز را   از بیخ (، سخت انراحت می شوید و می 1« )عاّلهم دره»هن 

زید جلو سگ؟  ببرید  و بیندا

کاافت و   متأسفاهن مثل اینکه من می خواهم یک همچین چیزی بگویم و  دارم خودم را ربای همچون م

رسی است و خطتان مجازاتی آماده می کنم. اجازه بدهید رد مقدهم چند ات سوال ازاتن بکنم! شما هک زبانتان اف

ن نمودن رد وقت خندیدن»(، می دانید هک رعبها هب 2رعبی )   چی می گویند؟«  دندا

نید؟   چی؟ می فرما دیی چون خطمان رعبی است  ، من ااظتنر دارم معنی همه کلمه اهی رعبی را هم بدا

رم، حّتی از هن خیر! البّته هک من همچین ااظتنرِ بی معنا و بی منطقی از  چیه افرسی  زبانی  ابو »و « ابو علی سینا»ندا

، هک شاید زبان   و امثالهم، هچ رسد هب شما افرسی زبان دهه دوم قرن بیست و یکم میالدی« ریحان بیرونی

نید گلیسی را خوب بدا ن
نید  ا ا  زبان رعبی را   اگر هم بدا ، نمی شود ااظتنر داشت هک رعبی دانیتان رتشیب   ، امّ
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تحصیلکرده ای باشداز التین دان 
گلیسی زبان  ن

 !ی و یواننی دانی ره ا

ن نمودن رد وقت خندیدن»بله، رعبها هب   همچنین هب « دندا
ن شیری کسی را شکستن»و  و  « دندا

نها» و حاال یک   !«غین»و « هس نقطه  ث»با « ثغر»می گویند « رخنه بستن»و « رخنه کردن»و « افتادن دندا

می                  چی می گویند؟   چی؟ « خیساندن آن چیز»، یعنی «رت نهادن چیزی »د رعبها هب سوالِ   دیگر: شما می دانی

کاافت و مجازاتو  فرما دیی هچ سوالهای عجیب  ، یا   رغیبی می کنم؟ رعض کردم هک می خواهم  خودم را ربای م

  .آماده بکنم حرف کفرآمیز  اصلیم هک هنوز  جرئت زدنش را  پیدا نکرده ام،« پادافراهِ»

همچنین هب «خیساندن آن چیز»، یعنی «رت نهادن چیزی »بله، رعبها هب  
ربف »، و «ربف»، و 

هم می گویند « گشاده دل گردانیدن»و « دل شدن خنک»و « شادمان گشتن»و « رت کردن»و « باریدن

 !«ث هس نقطه»با « ثَلج»

و احتیاجی هب دینشن سوالهایی از این قبیل  و حاال یک سوالِ دیگر!   چی؟ می فر مادیی شیرفهم شدید  

رید؟ حیف! می خواستم بپرسم معنی افرسی کلمه اهی رعبیِ  ، و چندین «ثوم»، «ثول»، «ثمل»، «ثَبج»ندا

حرف اصلیم این است هک ما باالخره یک  .نوشته می شود، بپرسم« ث هس نقطه»کلمه رعبی  دیگر را هک همه با 

بفهمیم هک مرزِ  
نیب لغتهای رعبیِ   افرسی شده    و هب حوزۀ زبان افرسی رد آمده کجاست و شناختنِ  روزی باید 

را دارم، « زمستان»و « اتبستان»آن هچ معیاری دارد! وقتی منِ افرسی زبان     کلمه اهی افرسی اصیل 
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نم و است« شتاء»و « سیف»چیه منطقی حکم نمی کند هک رعبی  آنها را هم هک  نم ، افرسی بدا کسی   !الزاما بدا

، ربای عطااهی کسی مثل استادِ سخن  خودش بیاورد« لغتناهم افرسی»را هم توی « شتاء»و « سیف»هک لقایِ 

عمر گرانماهی رداین صرف شد/  ات هچ »، هک شاید رد تنگنای وزن و اقفیه مجبور شده باشد بگوید:   است« سعدی»

  «!ا  شتو هچ پوشم     سیفخورم 

ا نمی  دانم رد این شصت سالی هک از تأسیس بنیاد لغتناهم  عاّلهم دهخدا می گذرد، هیچکس فکر کرده  امّ

مخلوط شده باشد؟ آیا فقط « لغتناهم انقص افرسی»یک   باید با« لغتناهم کامل زبان رعبی»است هک چرا یک 

 ، این طور خواسته است؟  «عاّلهم دهخدا »هب این دلیل هک پدر  پدرزبرگ  ما،  

 (3) !ین رشته سر رداز داردا 

_______________________________________ 

، اول شرح حال سی اتیی عالهم، از   آن   را جست و جو می کنید« عاّلهم»معنی کلمه « لغتناهم دهخدا »رد سایت «: عاّلهم دره» -1

، یعنی چیزی مثل اکل   اتزه معنی خود کلمه عاّلهم را پیدا می کنیم،    ، و بعد از آنکه این عالهم اه را شناختیم  می آید« مجلسی»جمله عال هم 

.و اتء آن ربای مبالغه است و مذکر و مونث رد آن .داان و بسیار داان.   عالةم: )از رعبی ، صفت( نیک»از قفا، از این قرار: 

شد و « عالهم عصر»،      عاقبة االمر آن یکی  ، یکی علم آموخت و آن دگر مال اندوخت  یکسان می باشد : دو امیرزاده رد مصر بودند

  .این دگر زعزی مصر گشت. )گلستان سعدی (. صاحبدل و نیک سیرت و عالهم/ گو کفش ردیده باش و خلقان جاهم )سعدی(
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 «دره»از معنیهای باید اختالف معنایی داشته باشد. یکی « عالهم دره»، با   هک سعدی هب آن اشاره می کند« عالهم عصر»و اما این 

دنیا و عالم سفلی. )انظم االطباء( جهان . گیتی . گردون . فلک . چرخ . )یادداشت »:  این است« عالهم دهخدا »، هب فتوای خود 

 رد کار خود بسیار داان« جهانی»، بلکه با معیار وسیع «وطنی»و « شهری»کسی است هک هن با معیاراهی « دره همعاّل »بنا رباین (.« مؤلف 

ند هک   .هچ اصول و قواعد علمی و منطقی ای دارد« لغتناهم سازی »باشد و بدا

ما افرسی زبانها    ، می بینید هنوز هم بسیاری از افضالن زبرگ و نیم عاّلهم ای و تمام عاّلهم ای واقعاً هم اه! وقتی فکرش را بکنید -2

 دارند و نشا   عاریت گرفته شده استهم می دانند، چون خّط ما از رعبی هب« رعبی»هک اندکی یا خیلی 
ّ

فضل  هن، خیال می کنند آزادند و حق

گاهن ماندۀ رعبی»و « رهگز افرسی نشده»، کلمه اهی  و عاّلمگیشان است هک رههچ رتشیب هب جای کلمه اهی افرسی استفاده « همیشه با افرسی بی

، بگویند «مش استد )هک شاهدش   «روباه»و هب جای « ثوم»، بگویند   )هک یک روز هب ایپز طعنه می زند(  « سیر»کنند و مثاًل هب جای 

رد(، « همسر»و هب جای « ثعلب» ر ندا
ّ

قه»)زن کریمه ٔ مخدرهٔ  گرامی قبیله( یا از آن بدرت « عقیله»بگویند   )هک مؤّنث و مذک  .«متعلّ

عاّلهم دهخدا هک مورد تأّمل  همماهیت لغتنا  ّمل دیگری ردبارۀ ، می تواند اشاره ای باشد هب نکته اهی اقبل تأ«این رشته سر رداز دارد» -3

تکمیل و ااشتنر آن رد شصت سال گذشته قرار نگرفته است
  .شیب از صد تن افضل دست اندر کار 
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 رد حاشیه یک بیت حافظ

 

ستتان سالم. شاید شما هم مثل خیلی از افرسی زبانهای شعر دوست، یکی از چند ات کتاب دَم د 

(، یکی از بسیار مصّححان و 1« )سّید ابوالقاسم انجوی شیرازی »باشد، مثال هب اهتمام « حافظ شیرازی »دیوان 

حاشیه نویسان این رند خراباتی.  بازش کرده اید و دارید زغلی را می خوانید هک هب یاد ماندنی رتین بیتش این 

 !لف باشم اگر من هب جوی نفروشمانخ | ،   پدرم روهض رضوان هب دو گندم بفروخت»  :است

بیت، مصراع دوم را هب نقل از  چهار مصحح حاشیه نویس   می بینید مصحح  رد حاشیه اینمی آدیی ، 

« من چرا باغ جهان را هب جوی نفروشم»و « من چرا ملک جهان را هب جویی نفروشم»(، هب دو صورت 2دیگر )

ا شما هک هب نظراتن « روهضء رضوان»، روی   حاشیه نویس نیستید ، چون مصحح و آورده است. بسیار خوب! امّ

  .،  تأمل می کنید  منطقی نمی آید

(، رد 3، و او بعد از معنیهای فرعی )  را چی معنی می کند« روهض»اول از عالهم دهخدا می رپسید  

چی                را « رضوان»رپسید و از او می « .، چمنزار  ، سبزه زار  ، مرزغار  ، باغچه باغ»معنی اصلی آن می گوید: 

گاهبان بهشت»، و او می گوید:  معنی می کند  <137> ، انم ردبان  ، انم فرشته موکل و نگهبان بهشت ن



(. اینجاست هک 4هم هب کار رفته است )« بهشت»هب معنی خود « رضوان»و اضاهف می کند هک « بهشت...

باغ بهشت را خدا خودش ردست »  :، می گودیی  نویس هم بشنوند ، اما طوری هک مصححان حاشیه شما هب خوداتن

وند خدا باغی رد عدن هب »، چنین فرموده است: «توراة»صریحا  رد « موسی کلیم اهلل»کرد. این را  و خدا

شت  طرف مشرق رغس نمود و آن آدم را هک سرشته بود   «( ! 5) ، رد آنجا گذا

  حاال بیامیی هب اصل قضیه بهشت  
ّ
شته باشیم، اما کسر شأن خدا و جهن می دانیم هک مردم  م کاری ندا

گمنامش « ردبان»بهشت او  را با اسم  ردبانش بشناسند. شما اگر اینجا تو لندن کاخ ملکه را هب اسم یکی از صدات 

زند معرفی بکنید نتان نمی اندا آن را « حافظ»هک « روهض رضوان»، اما مسخره اتن می کنند. هب نظر من  ، هب زندا

 !، حساب و کتاب دیگری دارد  می فروشد« جو»هب یک 

، پیدا  هب کار رفته است« رضوان»این را همین طور الکی نمی گویم. تمام آهی اهیی را هک توی آنها کلمه  

« خوشنودی»فقط « رضوان»( هک خود خدا رد همه آن آهی اه منظورش از 6کرده ام و خوانده ام، و دیده ام )

خودش هب همه وعدۀ بهشت داده است. آخر نمی شود هک « خوشنودی»، و هب شرط   ستخودش بوده ا

، هم خود بهشت. شما هب این آهی از سیزده ات آهی   ، هم ردبان بهشت هم صاحب بهشت باشد« رضوان»

وهب»(، هک آهی بیست و یکم از سورۀ 7رضوانی)
رپوردگارشان هب رحمت و »، توّّج بفرمادیی:   است« التّ

 «.، بشارتشان می دهد  ، یعنی خشنودی خود  و هب بهشتی هک رد آن نعمتهای جاوید باشد خود« ضوانر»
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 رد رعبی شده باشد « باغ محصور»هب معنی « رپدیس»با این حساب می رپسم: وقتی کلمه افرسی  

افرسی هم هک « وانرز»یا هب قول دهخدا  ( 8)« رزبان»، نمی شود هک کلمه «باغ بهشت»، هب معنی «فردوس»

فردوس »و « رضوان»، رد رعبی بشود  هم هب کار می رفته است« باغبان»هب معنی مطلق « اتکبان» عالوه رب 

، پس می رپسم: نمی شود هک رب اساس آهی اهی رضوانی قرآن،  بکند؟ فقط می رپسم! می گودیی هن! خوب« بانی

پیدا کرده « خشنودی»، یعنی «رضوان»نی هب اسم ، ربای بهشت خدا ردبا بهشت خواهِ خدا دوستم   مردم 

 !باشند؟ فقط می رپسم

_____________________________ 

تصحیح و هس مقدهم و حواشی و تکمله و کشف االبیات  -    1
، با   -، هب اهتمام سّید ابوالقاسم انجوی شیرازی  دیوان خواّج حافظ شیرازی

 1346 - چاپ دوم -سازمان ااشتنرات محمدعلی علمی

باشم    انخلف»بختیاری هک هب جای   ، و ژپمان ، اقسم غنی هس نفر از این چهار مصحح حاشیه نویس دیگر عبارتند از عالهم قزوینی -    2

، و نفر چهارم دکتر رپوزی انتل خانلری   را  اصیل دانسته اند« من چرا ملک جهان را هب جویی نفروشم»، «اگر من هب جوی نفروشم

 .را  اصیل دانسته است« من چرا باغ جهان را هب جوی نفروشم»است هک 

: « روهض»معنیهای فرعی  -3 ء،    نوهح سرایی رب مصائب اهل -1رد لغتناهم دهخدا بیت رسول )ص( هب نثر.  ماخوذ از روةضالّشهدا

ذکر مصیبت حضرت ، مقابل تعزهی هک نوهح سرایی هب نظم است. )از یادداشت مولف(.  اتلیف مال حسین واعظ کاشفی

و امیر علیشیر نوایی رد قرن دهم هَجری قمری کتابی رد این مورد هب انم   حسین. مالحسین کاشفی معاصر سلطان حسین بایقرا 

 <139>روةضالشهدا نوشت هک رد مجالس سوگواری آن حضرت عینا آن کتاب را ربای مردم می خواندند و خوانندگان را 



را رب    ذکر مصیبت « روهض»دنتفگی و کلمه ٔ « روهض خوان»را « خوان  روةضالشهدا »و کم کم  می دنتفگ« روةضالشهدا خوان»

گور. قبر. رتبت . مزار. )از یادداشت مولف (. مقبره . مرقد : روهضٔ  مقدس  -2   اطالق نمودندی . )انظم االطباء(

ر افصله ای هک نیب قبر پیغمبر )ص ( و منبر  -3  (بسیار صحاهب آنجا ] رد مدینه [ است . )حدود العالم   پیغمبر)ص ( با  )اصطالح فقه ( مقدا

لنبی )رد مدینه ( موجود است . )یادداشت مؤلف (  .رد مسجدا

یا « بهشت»را هب معنی مطلق « رضوان»، رد این بیت  ،  شارع عارف منش قرن هشتم هجری«اوحدی مراهغ ای»مثال  - 4

ت»
ّ

ت رد آن رضوان هک مگو از ج »: هب کار ربده است «جن
ّ

کایت شیب از این با من/ هک حیران است صد جن ت و رضوان ح
ّ

ن

 .«من دیدم

یش  ، عهد عتیق  کتاب مقدس    -5 یش آسمانها و زمین رد حین آفرینش »... بخشی از باب دوم:    ،  ، سفر پیدا این است پیدا

حرا هنوز رد زمین نبود و چیه علف صحرا هنوز رنودییه بود هک کار زمین آنها رد روزی هک یهوه خدا زمین و آسمانها را بساخت و چیه نهال ص 

وند خدا پس آدم را از خاک بسرشت و رد ینیب وی روح حیات  را بکند و هم از  زمین رب آمده تمام روی زمین را سیراب کرد ، خدا

وند خدا باغی رد عدن هب طرف مشرق رغس نمود و آن آ وند دمید و آدم نفس زنده شد و خدا شت و خدا دم را هک سرشته بود رد آنجا گذا

 «...خدا ره ردخت خوشنما و خوش خوراک را از  زمین رویانید و ردخت حیات را رد وسط باغ و ردخت معرفت نیک و بد را 

آل »ز سوره آهی پازندهم ا - رد آن ذکر شده است، رد اینجا می آورم: یک« رضوان»شماره آهی اهیی را  هک رد ره سوره ای کلمه  -6 

«  *  التوهب»آهی صد و هن رد سوره  -چهار  «  *  التوهب»آهی  بیست و یکم رد سوره   - هس « * التوهب»آهی هفتاد و دو  رد سوره   - دو «  * عمران

آل »و دوم رد  سوره  آهی  صد و شصت   -هفت  «  *  الحدید»آهی  بیست و هفتم رد سوره    - شش «  *  الحدید»آهی  بیستم  رد سوره   -جنپ 

آهی بیست و نهم رد  - ده «  *  المائده»آهی  دوم رد سوره   - هن«  *  آل عمران»آهی صد و هفتاد و چهارم رد سوره   -هشت  «  *   عمران

 <140> آهی   -  ه سیزد«  *  المائده»آهی شازندهم رد سوره    - دوازده «  *  الحشر»آهی هشتم رد سوره   -    یازده «  *  الفتح»سوره 

 «.محمد»بیست و هشتم رد سوره 



رد و     ، و چیه اشاره ای هب ردبان    هب کار رفته است« رضوان» مه هب آهی اهیی می گویم هک رد آنها کل « آهی اهی رضوانی»  -  7      بهشت ندا

 آمده است.« خشنودی»فقط هب معنی 

نجمن آرا(. محافظ باغ انگور.  رپورندۀ »ست: آمده ا« رزبان»دهخدا ردبارۀ  هم رد لغتنا    -8
رز یعنی اتک انگور. )آنندراج ( )ا

)فرهنگ افرسی معین (. انگورکار. رزوان . )یادداشت مؤلف ( . باغبان . )انظم االطباء( )فرهنگ افرسی معین ( 

  .لف ()رباهن (. گاه از رزبان مطلق باغبان اراده شود. انطور. دخو. اتک نشان . )یادداشت مؤ
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  اقفیه را گم کرده ایم

 

رسوا                               ، با لحن کوبندۀ       و زبرگوار این بندۀ حق بی عقده     از آشنااهی     یکی    چند روز شیپ،    .سالم 

 «!، رضوان یعنی باغبان باغ!   روهض یعنی  چرا اتزگیها افتاده ای تو گودِ بازی با کلمه اه»کننده ای گفت: 

کان دادم و گفتم:    اگر این جور باشد هک   از تمام انهم هفته گذشته فقط همین را فهمیدی؟»سرم را ت

و اینشتاین ات زغلهای سعدی و حافظ، همه ش  تن، از حرفهای سقراط و افالطون بگیر ات بحثهای نیو تو می گویی

بی                         بیا، این هفته هم از موضوعی حرف زبن هک این آشنای »توی دلم گفتم: و   «!بازی با کلمه اهست

 « ! عقدۀ زبرگوار مطمئّن بشود هک ردست فهمیده است و ردست گفته است

ا از ذهنم رپیده بود و فراموش کرده    خیلی وقت بود هک فکر کرده بودم این موضوع را مطرح کنم، امّ

فیق شفیق ر  فکر این موضوع افتادم، وقتی بود هک این چند بیت از یک شعربودم. اّول بار هم هک هب 

 :استاد زشکی را خواندم. می فرماید   ،  ردست پیمانم
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 رد بساط/      یاد دارم هک دبیرِ شرعیات» 
ّ

، هم هب صورت با    هم هب سیرت/       !داشت دنیایی اَدهِل

و یک  ک جواب لغو /   ی  او دینشن کس  رد کالسِ ردس/     فروز؛ صحبتِ او جان نواز و دل /     نفوذ، 

 «... !حرف عبث

ی       و اریاد  هچ عیب    ، )هن آنهایی هک دارند آن را می خوانند( شمایی هک اآلن این چند بیت را دینشید 
ّ
فن

می         ، رد همان بیت اّول    زیاد هب احتمال   این بیتها جلو چشمتان بود، ه  ای رد آنها مالحظه می کنید؟ اگر نوشت 

شته است هک شرعیات و ما این هک نمی شود! یارو حت »گفتید:    را همقافیه گرفته است! بساط سوادِ شارعی ندا

هس   فروز؟ کس و عبث؟ سین با ث و ُ  زکی! نفوذ »و بعد هم می گفتید: « اتی دو نقطه با طای دسته دار!

 «!تنقطه؟ زکی! واقعاً مسخره اس 

ا   رد افرسی« همصدا »اگر یک همچین نظری داشته باشید و این کلمه اهی   و « متفاوت الّصدا »، امّ

نید« متفاوت الحروف» گلیسی رد رعبی را همقافیه ندا ن
، از زبرگترینهاشان هک   ، باید رعض کنم هک شارعاهی ا

همه از لحاظ اقفیه شناسی بی سوادند و   ، شکسپیر و امثال او باشند ات کوچکترینهای امروزیشان هک نمی شناسمشان

اهی شما و کارشان هم، هب قول شما، واقعاً مسخره است، چون آنها هم مثل استاد زشکی این «اهی زکی»الیق 

شان همقافیه می دانند، هن با حروفشان1چند بیت ) گلیسی کلمه اهی )  (.2) (، کلمه اه را با صدا ن
       «سیز( »3مثاًل رد ا

(sieze)  گرزی» و» (grease)  اهی» همقافیه اند. همین طور کلمه اهی»(high)  کای»و     «اس
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(sky) راف»  کلمه اهی  ، و» (rough)   استاف»     و » (stuff) ، ا همقافیه بودن « صدا »                                  اینها رد   امّ

  .«حروف»هن رد  ،  ست

مان را از رعبهای  حاال اگر ما هب جای 
ز»اینکه خطّ هخامنشی »، از یواننیهای    بگیریم« ساسانی رباندا

ز ی    گرفته بودیم   «رباندا شتیم. ربای رعبها    «ز»، مثاًل چهار ات حرف ربای صدا    «ضاد»و « ز» و « ذال»  ندا

ی متفاوت   «ظا»و  ا ربای    و مستقّل است    چهار ات صدا   .با چهارات حرف   ستیک صدا   ما    ، امّ

رد    !  باشد  ات آنها را    !  چیه عیبی ندا
ّ

ا    کلمه اهی رعبی را عین رعبها می نویسیم ات ریشه و مشتق بشناسیم، امّ

،     بیاید        را مثل آنها تلّفظ کنیم هک خدا را خوش« غین»و « اقف»هک خودمان را بکشیم ات مثاًل    چیه الزم نیست

 .همقافیگی کند« ااتق»نخواهیم هک با « چراغ»، از استغفر  اهلل  ،   ار سال هنوز همو بعد از زه

_________________________________ 

« تیز»با    را « تبعیض»،   «کاله»را با « سالح »،   «خالص»را با « سپاس» استاد زشکی رد شعراهی دیگری هم بیتهایی دارد هک رد آنها مثاًل  -1

  ، هم اشاره هب اینکه چرا ما   ، هم اضاهف کردن مزه ای هب طنزش بوده است بد قصدش  همقافیه گرفته است. ال  « بحث»با را « نحس»و 

ا آنها هب راحتی  خّط رعبی کرده ایم، ا  ، زبانمان را هم ربدۀ   با وام گرفتن کلمه اهیی از زبان رعبی و « ربانمج»ما را می کنند « ربانهم»مّ

ی نباش« روزفلت»را می کنند « روزولت»  و « تشرشیل»می کنند را « چرچیل»
 !د  ات زبانشان ربدۀ چیه خطّ

یی معّین و مستقّل است هک رد اصطالح زبانشناسی هب آن می گویند  -2 همه می دانیم هک ره حرفی رد الفبای ره زبانی عالمت صدا

 144> بخوانیم. رب این اساس مثاًل زبان « آوا »واننیِ این کلمه آن را ی  هء  ، با توّّج هب ریش   و ما می توانیم (phoneme) « فونم»

> 



ا رهیک از آنها ربای رعبها یک   دارد« آوا »رعبی فقط یک « ظ»و « ض»و « ذ»و « ز»افرسی ربای حرف  ی «آوا »، امّ

با   را « اتزه»،   «لذیذ»را با  «گرزی»،  «مریض»را با « چیز»، اگر رد شعر  متفاوت و مستقّل است. پس آسمان هب زمین نمی آید

 .هب حساب بیاوریم     همقافیه« لحاظ»را با « نیاز»، و «قراهض»

3- seize «گرفتن، تصّرف کردن، ردیافتن» ،grease  رشوه دادن  ، چرب کردن  ، چاپلوسی  ، چربی  )روغن ،    ،

                                         ، بد    ، انهنجار   )خشن   rough،    (  ... ، و   فلک )آسمان، sky  ،     (...)بلند، عالی، بلند پاهی، و  high،   (...و

 و y   ) ( ،gh و s( ،)   igh و (z ، و ...( رد این کلمه اه هب رتتیب   ، انباشتن    ، چرند    ، ماّده     )چیز   stuff،   ( ...رفتار، و

ff     ) گلیسی همقافیه است   و    تلّفظ می شود       هماوا     همصدا یا ن
    . رد شعر ا
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یمیل داشتن
 مصیبت ا

 

« خدمات»بخش    ، هب  ، ربای سوِمین بار  ، یعنی از وقتی هک رد رعض دو هفته از دریوز ات حاال   . سالم 

   دقیقه ای  تلفن کردم و بعد از ده « گاز ربیتانیا»شرکت 
ّ
م   ق شدم با یک خانم کارمندباالخره موف ، هک هیچکدا

 . ت  ، خونم از جوش نیفتاده اس  ، صحبت کنم از آن دواتی قبلی نبود

یمیل یا  بابا»می گویم:  
ست الکترونیکی دارم! پ  ، من غلط کردم هک کاویپمرت دارم، غلط کردم هک ا

و   را روی کنتور می خواند   ما  ز مصرفی ، گا  بار مأمور شرکت می آمد   ، هس ماه یک  توی این چهل سال گذشته

، با  یا فرداش می رفتم بانک  ، هک همان روز  یک صورت حساب می فرستادید  ستپ     ، و بعد با می رفت

 «.چک رپداخت می کردم

( نخست وزری 1«)مارگارت اتچر»هب آن خانم، بلکه هب شما می گویم هک ات خانم  حاال دارم این را هن  

، هچ از حزب کارگر،  ، هچ از حزب محافظه کار بود ، و دولت و ربق و گاز و تلفن دولتی بود  ، آب نشده بود

،  غیر انتفاعی است     قرار نبود بخواهد از تأمین این چیزاه هک خدمات و تسهیالت عمومی حساب می شود و 

لخلقه ربزید  میلیارداه  پوند    !هب جیب سرماهی داراهی جدیدا

 <146 > 



گلیس آ  ن
، اما  از   دولتی سر خانم  ، هک می دانستیم بود« حکومت سرماهی داری » نوقتها حکومت ا

بانکی رپسید    مدری  ، یعنی... یعنیش را باید از آن  (2« )حکومت سرماهی داراه»هب سرعت تبدیل شد هب  اتچر، 

ز هب مردم یک غاز سود نمی دهد ، دوازده و   دم، وقتی وام می گیرند، اما از همان مر  هک ربای حساب پس اندا

راهش   مدری بانک   ، وهمه این پول می شود ردآمد  نیم رد صد بهره ردیافت می کند ، و آنوقت همین   و  سهامدا

، هفتاد میلیون پوند   ، با پشتگرمی حکومت سرماهی داراه  مدری بانک وقتی بانک را  ورشکسته کرد و استعفا داد

 !را می بندد« فلنگ»کند و  می« ورداشت»پاداش 

  بله، حاال هک دولتِ همه ضروریات زندگی شهریِ مردم، ازجمله گاز  را هب بخش خصوصی فروخته است 

 پوند و   551،   بی ریخت و پاش  هب دهن  پیرِ دست  دو ات آدم    ، ربای مصرف   ما هک آمد  ، قبض هس ماهه قبلی

  (5. )تومن رد روز 550زهار و  33  ، هک می شود تقریبا   رده ای بودخ 

دارند همه کاراهشان را   خانم، اسمش این است هک همه بانکها و شرکتهای زبرگ»هب ش می گویم:  

، می ینیب می خواهند همه کاراه   را   ماشینی کنند و همه کارمنداه را ربزیند   بحرش هک ربوی  کاویپمرتی می کنند! اما توی 

کار کنتور                         ( پول ردو کنند. 6« )کاویپمرت  کرم»و « رباتی  آدم»شین و چند رأس بیرون و با یک سری ما

یمیل رباشان 
خوانی و صورت حساب نویسی و رپداخت قبض را هم هک می خواهند مردم مفت و مجانی با ا

تحصیلکردۀ طبقه متوسط را 
کار کنندانجام بدهند، غافل از اینکه وقتی همه کارمنداهی    ، توی جامعه فقط     بی
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م  ، و باید شرکتهاشان را تخته کنند  و خودِ سرماهی دار   بی طبقه شان ماند  طبقه فقیر می 
ّ
،   آ ب خنک  ، ربوند جهن

 «!بخورند

، هن»     و من توی دلم    می گویم: « می فهمم! می فهمم!»خانم کارمند با لحن دلسوزاهن ای می گوید:  

  و کتاب شرکتتان بگودیی، این مشتری    ، هب مسئولهای حساب خانم زعزی»هب او می گویم:    و « خانم، نمی فهمی!

یمیل کار نمی کند. یا
و او می گوید: « ، یا گازش را قطع کنید!  رباش کنتورخوان و صورت حساب بفرستید   با ا

آاق، من »و او می گوید: « ، نمی توانم خاطر جمع باشم!  هن»و من می گویم: « حتما، حتما، خاطر جمع باشید!»

ی هستم، ردوغ نمی »ردست مثل اینکه یک مسلمان بگوید: « ، ردوغ     نمی گویم!  ( هستم3کاتولیک )
ّ
من سن

  !، ولی خونم اصال از جوش نیفتاد خی کردم  یکدفعه   « گویم!

_________________________________ 

گان»، رهبر سابق حزب محافظه کار، دوست (Margaret Thatcher) مارگارت اتچر -1 « روانلد ری

نخست وزری ربیتانیا بود و از وّعاظِ  1990ات  1979، هک از سال سیاه «سرماهی داراه»و « میخالیی گورباچف»و 

وع اقتصاد پول محور
   .معتبره و انردة النّ

ربای خودش فلسفه و اصول و اخالقی  ، (Capitalist Government) «حکومت سرماهی داری » -2

>       یک نظام اقتصادی است هک رد آن بازرگانی و صناعی و وسایل  (Capitalism) دارد. سرماهی داری 
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« حکومت سرماهی داراه»تولید رد اختیار مالکهای خصوصی است و هدف آن کسب منفعت ربای آنها، اما 

رد، و زبانم الل، هب زبان انمعمول  واقعیتهای ، و با فلسفه و اص  نظام و سیستم نیست ول و اخالق میاهن ای ندا

  !«حکومت زدداهی زبرگ»تلخ می شود 

کایتی دیچیپه و رغیب. «آاق، من کاتولیک هستم، ردوغ نمی گویم!» -3 ، حرفی است ساده، اما ح

تی و هفتاد و دو فرهق ای نشدۀ م « کاتولیکها»
ّ

سیحیت اولیه هستند، مثل اسالم معتقدند هک پیرو دین اصیل و سن

جدا شده اند. یکی از تعریفهای « روم»هک از کلیسای « رپوتستانها»دورۀ خلفای راشدین، رد مقابل 

نشدۀ « شیعی»و « انشعابی»و « فرهق ای»وابسته بودن هب کلیسااهیی است هک خود را نمایندۀ کلیسای « کاتولیک»

مسیحیتی می دانند. آدمی هک
  رد نیمه اولِ دهه دوم قرن بیست و یکم میالدی زندگی بکند و دلیل باستانی و صدر 

ند، واقعا سزاوار دلسوزی است  .و حجت ردوغ نگفتن خود را پیروی از آنیی کلیسای روم بدا
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 انن خشک می خریم

 

ی می شنود هک یکدفعه یک چیزاهی   ، یا   یک چیزاهیی می بیند   ، گاهی وقتها  توی لندن آدم اینجا  سالم.  

زد او را  هب یاد  ، بلکه   دننیب   یا چیها می شنوند  ، هن اریانِ حاال هک نمی دانم مردم ره روز  آنجا  چیها می   اریان می اندا

شتیم  ، هفتاد سال شیپ، هک هنوز نفت ملی نشده بود  اریان شصت هن   ، و هنوز  ، هنوز آب لوهل کشی ندا

یی  شده بود باب   فرواگشه زبرگ  .، هن بسته بندی کردن مواد  غذا

باغچه بیرونیِ یکی از    ، پایِ دیوارۀ  ، توی ایپده رو  ماشین رویی هک هب خیابان اصلی می خورد  توی کوهچ 

گاه  ، هب ظاره تقریبا نو ، یک تلوزییون خیلی زبرگ دیدم خاهن اه ، از دو   ریموت کنترلش هم باالش ، و دست

، هب این مضمون:   ، با خّط ردشت روی هشیش ش ، با یک یادداشت   ار   چسب محکم چسباندهبا نو    طرف

 (1)«، ببریدش. متوّّج باشید هک خیلی سنگین است.  اگر مایلید  این تلوزییون کار می کند. »

                                              ،  ، میز عسلی ، چارپاهی ، جلو خیلی از خاهن اه چیز اهی دیگری از قبیل صندلی شیپ از این 

، معنی    جوراجور     ، با نوشته اهی مختصر کالسکه بچه دیده بودمو ،   ، ماشین چمن زنی  ، جاروب ربقی  قفسه کتاب

 «، ببریدش.  اگر هب ردداتن می خورد»همه ش این هک 
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هی و آنها هم اینها را هب قیمتهای   می دهند هب مغازه اهی خیر رددخور را مردم، اما هب   معموالَ ره چیز زیادی 

رند توی کوهچ    ، یکی هک هب رددش  خیلی کم هب آدمهای کم بضاعت می فروشند. بعضیها البد فکر می کنند  آنها را بگذا

 ند داشت.هی را  نخواه  ، و خودشان هم دیگر زحمت ربدن آنها هب مغازۀ خیر ، می ربد ، رب می دارد  بخورد

گلیس خیلی   حاال اتزه   ن
،   پانیی آمده است  یا ،   بی تعارف  دوره ای است هک وضع اقتصادی ا

عی معانی»، اما لعنت رب این قضیه  خیلی خراب شده است یک « حرف»( هک فورا  آدم را از 2« )تدا

زد   یک چیز« یادِ »هب    چیزی  ، مفت   ، دارا؛  زحمتکش  آن: فقیر« متضاد»، مخصوصا هب یادِ چیزی  دیگر می اندا

 ... و  و بیرحم و ماهی ننگ آدمیت   و ریاکار    ، رذل و حّقه باز  ؛  شریف  خور

عی معانی مرا فورا هب یادِ   ، پایتخت ممالک  وضع اقتصادی مردم تهران  بگذریم. می خواهم بگویم تدا

خت محروهس اریان شصت گلیس»هک ، یعنی وقتی   ، هفتاد سال شیپ اندا ن
،   سی« شرکت نفت اریان و ا

 :چهل سالی بود هک چراغ اقتصاد ربیتانیای کبیر را روشن و  رپ نور کرده بود

، آهن  مس قراهض»،  «هشیش شکسته می خریم»، «لباس کهنه می خریم»، «چینی شکسته بند می زنیم» 

 «!انن خشک می خریم»،   انگیزرتو از همه اینها فقیراهن رت و جگر سوزرت و حیرت   ، «قراهض می خریم

>                             و زمستان  ، اتبستان   ، از صبح ات شب  باشد هک ره روز   فکرش را بکنید! یک نفر کاسبیش این 
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ری انن خشک توی سفره مانده  رسخها کوهچ و پسکوهچ را گز کندف  ، و مردمی هک ... چی بگویم... اگر مقدا

، هک او این اننهای خشک گاهی کپک زدۀ غیر اقبل خوردن را هچ کار  بیاورند هب این بیچاره بفروشنددارند، 

     ، هب کی؟  ، بفروشد  ، جمع کند  بخرد   کند؟

، ازش می رپسیدم. اگر می گفت آنها را یواشکی هب کارخاهن  و   بابام زنده بود اگر چهل سال شیپ بود   

  تعجب اینجاست هک بعد از چهل سال اینجا زندگی کردن  !، باور می کردم  فروشند بیسکویت سازی می   اهی 

عی»، بعد از  را توی کوهچ دیدم« هنوز خوب کار می کند»  ، وقتی آن تلوزییون  « معنی »چندین و چند« تدا

عی شد هک خوب است مختلف اهی  با یک وانت توی کوهچ  ید یک مهاجر اریانی بیا   ، این معنی هم تدا

شته شده   ماشین رو شهر لندن گشت زبند ربدارد و توی یک محله   را   و چیز اهی زیادی هب ردد بخور توی کوهچ گذا

 !، یک سمساری زبرگ باز کند و میلیورن بشود خاورمیاهن ای نشین

________________________ 

1  Working – Please take it -   را  ببر ید اگر مایل هستید، آن  –کار می کند.  

عی معانی اصطالحی است رعبی    -2 گلیسی هب آن   تدا ن
 اول بار رد حدود .می گویند association، هک رد ا

<152 > 



 

هب این اصطالح « دکتر علی اکبر سیاسی»تألیف « روانشناسی رپورشی»شصت سال شیپ رد کتاب 

گلیسی فرافک  ربخوردم. خوب است هک ات هب حال فرهنگستانهای تک نفرۀ  ن
 ن ربای آن اصطالحی از  ا

    !«هب هم ویپندی»رتجمه شده نساخته اند و نگفته اند هک مثاًل بگومیی 
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 غور و غوصی رد بحر جناب

 

جناب »، شروع کردم با  سالم. دریوز داشتم ربای دوست زبرگواری انهم می نوشتم 

شتم و رفتم تو« آاقی... فکر: جناب آاقی... عالی جناب ... واال  و رد همین جا دست نگهدا

جناب... فلک جناب ... گردون جناب... رفیع جناب ... چی؟ رعش جناب؟ ... این هک 

  :، هک فرموده است  عبید زاکانی   کی باشد؟« این»هب رعش رسانده است!    دیگر جناب طرف را 

 ،    بخش تخت نشین، اتج   جالل   دولت و دین»   

  «!   پادشاه رعش جناب  هر و سخا، سپهر  م    

،   ، پسر امیر مبارزالدین مظّفری  الدین شاه شجاعِ ، کی باشد؟ جالل  ، یا ممدوح عبید طرف 

 .بگشای عهد حافظ شیرازی   ردِ زتوری و ریا     آمر هب معروف و انهی از منکر ردِ میخاهن ببندِ  سب  محت 

قرة العین ، ، هب پسر      چارده ساهل «لیلی و مجنون»نجه ای رد مالحظه می کنید؟ بیخود نیست هک نظامی گ  

 154>                                          «!    احسن او  مپیچ و   رد فن او / چون    اکذب     اوست  رد شعر» : نصیحت می کند هک  خودش

> 



ای           یادش ربود هک:   ، هک شارع   ، همچین مدحهایی است  غ رتش باشد ، ردو  شعری هک رههچ بهترش 

                                                                             هک        ، یعنی ات آسمانی  ، یعنی ردگاهش را ات رعش ، و این یارو هک جنابش ، تو عبید زاکانی هستی بابا

وندگار  دو عالم استبارگا و   ، و محل تخت  باالی آسمانهاست مبارزالدین                                 ، امیر   ، باال می ربی  ه خدا

 !    است

یا « خرد»است هک « شاه شجاع»   ، خواره زادۀ  «شاه نصرة الدین»مدح   رد  باز حافظ شیرازی  حاال  

نخستین چیزی را هک از ذات حق تعالی صارد» ، یعنی    را    «عقل اول»
ربای »، وادار می کند هک   « شده است

خرد هک »زب ند:     این صغیر منتظر السرری « ردگاه»، یا   صد ات بوهس رب آستاهن رد « بام رعش» از « کسب شرف

 !«   ز  بام رعش صدش بوهس رب جناب زده   ، /  ، بهر کسب شرف  ملهم غیب است

ربطی هب عقل و منطق و  اخالق و  « وسی زبانیچاپل »و « لقب بخشی»، بابا! اصال کارِ   هن خیر 

رد!   و حیثیت و زعت و شرف   و شخصیت  انسانیت   باشد« حافظ شیرازی »  می خواهد  و  این جور چیز اه ندا

، هم مدح شونده می    ردوغ می گوید هک    مدح کننده می داند  ، هم  «خادم الدوهل»   ردِ خاهن« کفش جفت کن»، یا 

رد    هک ردِ   قدرت   را  روی پاشنه جهل   گروه بوده اند   دو اما از طوافن نوح ات حاال همین    ،  وغ می شنودداند هک رد

  .گردش نگه داشته اند

ی آدم قدرتی بدهد هک فریادش از شرق ات رغب   از      ، و   خوب است معجزه ای بشود و خدا هب صدا
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اس! تمام مردم دنیا»هب گوش همه ربسد هک:    بپیچد   و     قطب ات قطب زمن
ّ

 مقامی       ره   و  ،   رد ره لباسی   ایها الن

هستند یا « آاق»، یا     ، و من باب زناکت  اجتماعی و رعایت احترام متقابل و متساوی  زن  یا    ، یا مردند

از اسم ره کسی ردوغ و ریا و فریب محض ، و از این مرتبه باال رت ره لفظی یا عبارتی رد شیپ یا بعد « خانم»

ی ربای شنونده اش اقئل نیست   است
و هدفش از آن فقط و فقط نفع     ، و گوینده اش مطلقا احترامی و حقّ

رد   ، و شنونده اش هم چیه ااقتعدی و اعتمادی  شخصی است ، و بنای معامله رب این پاهی است   هب گویندۀ آن ندا

وندگار عالم، از همان ابتدا هس جور آدمیزاد خلق کرده است: تملق گوهک دیگران باورشان بشو ،   د هک واقعا خدا

کاره    ، و  تملق شنو  !هیچ

و ساری القاب ساریه رد اوضاعِ و احوال    «جناب» ، خالهص بعد از کلی غور و غوص رد بحر معنی    بله 

 ، و  ربدارم« خانم»را از شیپ « سرکار»و « آاق» را   از شیپ« جناب»این   ، تصمیم گرفتم هک بعد از  حاضره

  !، مستدعی عفوباشم   بمانند« سرکار»و « جناب»از همه آنهایی هک می خواهند همچنان 
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گاهی از چشم دو   قدیسه  ن

 

ران قسم »یک آدمی هب شما بگوید هک او قبال عضو    رد معرفی  اگر کسی سالم.    نجمن حسابدا
ا

نجمن بازاریابی»و عضو    (Institute of Chartered Accountants«)خورده
 Institute«)ا

of Marketingرد هچ  ، فکر می کنید همچین آدمی   مدری چنداتیی شرکت کوچک و زبرگ    ، و ( بوده است

 رشته ای می تواند فوق لیسانس گرفته باشد، و رد هچ    رشته ای ردّج دکتری؟

هن!  این آاق   ، هک اآلن دارد هب ذهن شما می آید.     اما   مان رشته اهیی هب ذهنم آمدمن هم اول تقر یبا ه  

، و ردّج دکتریش   (              گرفته استTheology« )حکمت الهی»یا « الهیات»رد رشته    فوق لیسانسش را 

دش     رد مقام ( و خوThe Concept of Eternity «!)مفهوم جاودانگی»را با رساهل ای ردبارۀ   

 !    (  تدریس کرده استPhilosophy of Religion «       )فلسفه مذهب»  استادی رد دااگشنه لندن 

، مثل شما تعجب کردم هک با این سابقه  رد شرح حال این آدم خواندم من هم وقتی این چیز اه را  

، یا مدری یکی    وزری دارایی  ، یا  ست هک نخست وزری، هچ طور ا و تجارتی و مالی  مادی  شغلی و این تجرهب اهی دنیای 

کاندۀ»از زبرگترین بانکهای  هفتاد                                            با ربداشت ، بعد از استعفاء،   ربیتانیا نشده است ات بتواند حاال« ورش

 157>                                                                          !بهشتی زمین بیفکندهب یکی از جزریه اهی   ، رحل ااقمت   انردستی ش پادا  میلیون پوند 

> 



 «)معّمای خدا »صفحه اش را خوانده ام، عنوانش هست  170صفحه،   240یکی از کتابهاش هک من از  

The Puzzle of Godمعمای »ز   جمله    اینها:    ،      ا (. می رپسید کتابهای دیگری هم دارد؟ بله، دارد

انسان »(، The  Puzzle  of  Sex« )معمای جنسیت( » The Puzzle of Ethics «)اخالق

 (.Good & Bad Religion« )مذهب خوب و مذهب بد»(، و Being Human« )بودن

ال چند صد ات کتاب مذهبی و فلسفی و علمی این آدم هک فلسفه مذهب تدریس می کند 
ّ

خوانده  ، باید اق

م   مذهبهای مختلف شناخت کافی پیدا کرده باشد  ، و از مفهوم خدا رد باشد ری از هیچکدا ، ات بتواند بدون جانبدا

گاه کند و رد  م از آنها رتدیداهیی را هک هب ذهن منطقی یک آدم اهل تحقیق  آنها هب معنا و معمای خدا ن دیدگاه ره کدا

تحلیل می آید، مطرح کند و این رتدی
  را، مثل اینکه ما دانشجوی کالسش باشیم، وارد  ذهن ما بکند و ما خودمان   داهو 

الی ذهنی ردبیا میی و جواب عنوان یکی از کتابهایش را بدهیم   ، با بینشها و ردیافتهای خودمان
ّ

، با این رتدیداه هب تق

ت خودمان شناخت  »هک می گوید:  دیمان؟ آیا ما از معتقَدا ی آباء و اجدا  (8) «ردستی داریم؟ خدا

پیتر واردی.     ( دکتر9،) ست« پیتر واردی»حقیقتش را بخواهید ... چی؟ اسم این آاق؟ اسمش  

 <158>، هب فکر این نیفتاده   رنسیده بودم« معّمای خدا »کتاب    154، حقیقتش این است هک ات هب صفحه    بله

 

ست،               « اقردیت مطلق»بحث نویسنده از   ا هکبودم هک ردبارۀ این آدم ربای شما حرف زبنم. رد اینج خدا

 :، هب این مضمون (10«)قدیسه رتِِزای آویالیی»دعایی نقل می کند از 



رد، »     مسیح اکنون رب زمین جسمی جز جسم شما ندا

 ،  ، هن پایی جز پااهی شما  هن دستی جز دستهای شما   و   

گاه کند،    ز آنهاتنها چشمهای شماست هک او باید ا     با شفقت هب جهانیان ن

 و نیکویی کند، و پااهی شماست هک او باید با آنها گام ربدارد    

گان ربکت ببخشد     «.و دستهای شماست هک او باید با آنها هب هم

شیخ عطار « تذکرة االولیاء»( رد 11« )رابعه عدوهیَ »هک مرا هب یاد قدیسه « تجلی خدا رد انسان»یعنی  

خت ، حاضر نمی شود هک از او شفا بخواهد   ، هک سخت بیمار می شود و چون بیماری خود را خواست خدا می داند اندا

 (12! )«فنای انسان رد خدا »! یعنی   ات خالف خواست خدا چیزی نخواسته باشد

گاه»راستی هک تفاوت این دو    !  هچ قدر زیاد است« رعافن»و دو « ن
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________________________________________ 

تِ خودمان شناختِ ردستی داریم؟   -1 دیمان؟: آیا ما از معتَقَدا ی آباء و اجدا  God of Our: خدا
Fathers?: Do We Know What We Believe?   



گلیسی(Peter Vardy) پیتر واردی   -2 ن
 .و استاد دااگشنه رد الهیات و فلسفه  ، نویسنده ، ا

 .یکی از عارافن ربجسته قرن شازندهم اسپانیا (Saint Teresa of Ávila) ی آویالییقدیسه رتِزا  -3

رابعة العدوةی القیسیة یا رابعه عدوهی »این طور معرفی شده است: «  ویکی پدیا»رابعه عدوهی رد دانشناهم آزاد  -4

هجری شمسی رد بصره و ردگذشته  98، ربارب با   هجری قمری 100متولد « الخیرام »الرجال و با کنیه ملقب هب اتج

المقدس از متصوافن اولیه بود. او دختر هجری شمسی رد بیت  175، ربارب با  هجری قمری180رد سال 

دنتش هک فرزند چهارم خانواده بود. رابعه یکی از « اسماعیل عدوی قیسی» بود. انم او را از این جهت رابعه گذا

لدین عطار رد کتاب پیشرو طریقت  از او یاد کرده است. رابعه « تذکره االولیاء» کسانی است هک فریدا

هب تصوف است. او طبع شارعی هم داشته و اشعاری رد عشق هب خدا سروده  عشق الهی ، یکی از مذا

رابعه یکی از زانن صوفی است هک رد سیر الی اهلل از بسیاری مشاخی »جواد نوربخش گوید:    است. دکتر

بود. اگر بخواهیم چند نفر از زبرگان صوفیه از صدر اسالم اتکنون انم ببریم، بی کش معاصر خود یشیپ گرفته 

لمثل زانن
 رابعه یکی از آانن خواهد بود. رد شأن رابعه همین بس هک او رد زهد و تقوی ضرب ا
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مناسبت  ، گویند هک رابعه زمان خویش است. بدین ، چنانکه ره زنی را بخواهند رد رعافن بستایند است

تجلیل کرده و او را اتج الرجال انمیده اند.
 «بسیاری از مشاخی طریقت او را 



کایت رد  -5 لواحد عامر می گوید: » هب این صورت آمده است: « تذکرة االولیاء»این ح من و »عبدا

ء نتوانستیم کرد. سفیان را گفتم چیزی »: سفیان ثوری هب بیمار رپسی رابعه رد شدیم. از هیبت او سخن ابتدا

نی هک  یا سفیان»و گفت:  روی بدو کرد « ، این رنج رب تو سهل کند. اگر دعایی بگویی»گفت: « بگو. ، تو ندا

وند خواسته است؟ این رنج هب من هک خواسته است؟ هن ،   چون می دانی»گفت: « بلی.»گفت: « ، خدا

« خالف کردن روا نبود. پس مرا می فرمایی هک از او ردخواست کنم هب خالف خواست او؟ دوست را 

می گوید: اگر کسی از «      رابعه»و شیخ عطار  رد مقدهم  معرفی « خاموش شدم و چیه نگفتم.»سفیان گفت: 

ی مرد بود»...   ، گوید:   او بپرسد هک چرا از او رد صف رجال ذکر کرده است ، او را   چون زن رد راه خدا

ون فردا   رد رعصات قیامت آواز دهند هک یا رجال! ، چنانکه عباهس طوسی گفت: چ  زن نتوان گفت

 رابعه»با   « قدیسه رتِزای آویالیی »مقایسه      «.، مریم بود علیها السالم نخست کسی هک پای رد صف رجال نهد

کایتی ست.«  رعافن»و این دو نوع  « عدوهی   ح
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 ال جتناب، ا  سیاست   بازار  از 



 

ری جشن بسیارهچ قدر خوب ش   .سالم  انهم ای «     چهارصدمین هفته گرد»باشکوه    د هک بعد از ربگذا

شته ام   از لندن ال یکی از نمی دانم چند نفر «، ای کبورتِ شرق خوش خبر باشی»، هک اسم مجموهع آنها را گذا
ّ

، اق

اهی  ایشان سالهاست هک انهمواقعا »، هب سر لطف و زبرگواری آمد و پیغام داد هک   خواننده و شنوندۀ این انهم اه

کات جالبی  ، بخصوص مسائل سیاسی   می آموزیم. حیف هک ایشان هب مسایل سیاسیرا می خوانیم و از آن ن

 «!رپدازند. پاینده باشنداریان و خاورمیاهن کمتر می 

وندگارِ ربرت  ، هب امر  ، هک این را گفتی ات من بگویم توی این دنیایی هک طبیعت   ، فرزند قربانِ دهنت  خدا

، مثل یک دسته گل هب   ما   آدمیزاداه   عطا فرمود    و   ما شیر خام خورده اه داریم  از خیال و قیاس و امگن و وهم

، از «بازار»، و یک  دارد« فلسفه»، ره موضوعی اساسا و اصوال  یک   ، ره معنایی  ، ره چیزی   انبودش می کنیم

  .«سیاست»جمله 

، مالحظه خواهد شد هک این بندۀ حق  رد این چهارصد هفته گذشته   مدِ نظر باشد  رد« سیاستفلسفه »اگر  

،   ، بله باشد« بازارِ سیاست»بیرون بوده باشد. اما اگر منظور « فلسفه سیاست»چیزی نگفته است هک از 

 ند! و همین جا رعض اهلش نبوده است هک یک کلمه از آن حرفی زب « خوشبختاهن»، بلکه    هک هن خیر« حیف»
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 «!رِ سیاست بشوم بازا    باشم اگر وارد  رو سیه»،  می کنم هک بعد از این هم



، از آغاز دورۀ  «خاورمیانگی»تصّور این بندۀ حق این است هک اگر ما مردم مبتال هب بیماری  

خر قرن هفدهم میالدی رد ، رد اوا  «حرةک التنوری الفلسفیه»، یا هب قول بعضی از رعبها  (1« )روشنگری»

ت زدایی و خردگرایی اهل فرنگ  (2« )اروپامیاهن»
ّ

،    شد« اروپا میانگی»و ظهور حکمت  ، هک موجب سن

، کرده  کرده است« رغب»پیشرفتهایی را هک    ، همه را فهمیده بودیم« بازار سیاست»با « فلسفه سیاست»فرق 

صوفی مآباهن               ، منهای دنیارپستی «نفت »رثوت خاک آوردۀ مالکیت باِلمعارض  ، هب اضاهف داشتنِ  بودیم

 !بودن خودمان احساس سرافکندگی نمی کردیم« شرقی»و آنوقت از  ، «این نیز بگذردی»

شیپ رفته ایم، « خرد گرایی»و « روشنگری»  راه     رد   (3، صد و پنجاه سالی هک ما پس پسکی )  رد این صد 

ختن دیکتاتور زمان خودش بوده استمتأسفاهن ره نسل  ،    ی از ما همیشه منتظر ظهور یک قهرمان ملی ربای رباندا

زی »،   فرق می کند. رد جامعه اهی دیکتاتور رپور« دیکتاتوری »با « دیکتاتور»غافل از اینکه  « دیکتاتور رباندا

زد. ای بسا هک قهرمان ملی و سراسریِ دیکتات   را « دیکتاتوری » زرب نمی اندا دیکتاتور    ، خودش می شود   ور رباندا

 !هب دیکتاتور قبلی   ، با این تفاوت هک صد  رحمت  بعدی

اصلیش،      از معنیهای     غیر« فلسفه»، اضاهف کنم هک   ، با وجود اینکه خوداتن خوب می دانید  این را هم 

 < 163>  می خواهم »می گویند:       مثالهب کار می رود.   یک معنی فرعی دارد هک رد گفت و گوی روزمره زیاد 

نم فلسفه این کار چیست؟ ؟ فرق نمی کند« بدا  !، ره کاری   هچ کاری



، ماهیت،   ، خاصیت  ، منظور   ، منطق  ، مقصود  هدف« فلسفه»ربداشت مردم از این معنی فرعی  

، ادارۀ آگااههن امور جامعه هب وسیله   بد ، ال  هم معنی مهمش« سیاست»، اساس و امثال اینهاست.   ، پاهی  دلیل

، و فراهم   ، و رپورش و گسترش فکر و فرهنگ  ، با حفظ آزادیهای فردی و اجتماعی  نمایندگان مردم است

هن ربای همه مردم  داشتنِ  کاانت زندگی آربومندا   .ام

کا کنیم« دموکرات»فردی ردون خودمان را « دیکتاتور»امیدوارم بتوانیم   فلسفه »ء هب ، و با ات

 !، ان شاءاهلل  دور بمانیم« بازار سیاست»از « سیاست

________________________________ 

گلیسی هب این دورۀ  اتریخی می گویند -1 ن
)عصر  «The Age of Enlightenment» رد زبان ا

همچنین
اخر قرن ، هک جنبشی بود فرهنگی رد او  )عصر خرد گرایی( «The Age of Reason» روشنگری( و 

انسان و راهیی از « فردیت»و اعتبار « خرد»، با تأکید رب حاکمیت  هفدهم از جانب روشنفکران اروپا

ت»
ّ

، رد جهت مقابله با اندیشه اهی خرافی و گسترش تفکرات علمی و ایجاد   ، با هدف اصالحات اجتماعی «سن

  .یک فرهنگ جدید جهانی

  <164  > 



نیماگر کانون اصلی جنبش روشنگ  -2 گلستان بدا می                ،   ری و خردگرایی رد اروپا را ایتالیا و آلمان و فرانسه و ان

، آن را مثل   و با حذف کسرۀ اضاهف« اروپای میاهن»، هب این کانون بگومیی «خاورِ میاهن»توانیم، رد مقابل 

بسازیم و رد مقابل صفت نسبی « اروپامیانگی»تلّفظ کنیم و از آن صفت نسبی « اروپامیاهن»، «خاورمیاهن»

ریم« خاورمیانگی»  .بگذا

 !هب کار ربده ام« قهقرایی»را باشیوۀ کلمه آفرینی مردم بی ادعا هب جای « پس پسکی» -3
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 تجرهب ای اتزه رد رغبتی کهنه

 

یضه سالم. حاال هک چند وقتی از ماه مبارک رمضان گذشته است و مومنین و مومنات محنت فر 

،   ، یا جسم گرامیشان لطمه ای دنیبب   ، بدون اینکه هب روزه اهی مقدسشان خدهش ای وارد بشود  روزه داری را 

شته اند رد رغبت کهنه « رمضانی»، با امنیت خاطر رتشیبی می توانم از یک تجرهب    اتزۀ   پشت سر گذا

 .چند کلمه ای هب حضور مبارکتان رعض کنم« لندنی»

دسامبر                ، از ژانوهی اه ات    ، از فروردینها ات اسفنداه ، یعنی چهل سال هک می گویم« ه لندنیرغبتِ کهن » 

، رد میان خاج رپستان زندگی کردن و از معاشرت با کعبه رپستان   ، از محرم الحرامها  ات ذی الحّجة المبارکها  اه

  .محروم بودن

، از همسر    ، تقر یبا ره روز   ، از جمله رد ماه  رمضان  ،  یعنی جنپ ماهی مهک می گوی «  تجرهب اتزۀ رمضانی»و  

، و  بار سوار اتکسی تلفنی شدن  ، و رهروز حد اقل  یک  ، عیادت کردن  ، رد بیمارستانی دور از خاهن  بیمار

بستانِ لندن هک طول ، آن هم رد چله  ات  ربخوردن آدم هب راننده اهی مسلمان از ملیتهای مختلف هک روزه اند

 .رغوب افطار   هفده ساعتی می شود  روزاه  از سپیدۀ سحر ات
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گالدشی  می            ، هک می بیند من دارم از بطری پالستیکی آب       حرف روزه شیپ می آید و رانندۀ بن

 «ید؟بُد مریض هستید!  عذر موّّج دار  شما روزه نیستید!  ال»، می گوید:    خورم

،  هس   ، روزه نمی گیرم. البّته بیست سالی است هک از صبح ات ساعت ده شب  هن»می گویم:  

  «!بیست سال هم روزه نمی گرفتم   ، ولی شیپ از این  نوبت باید   دوااهی مختلف بخورم

کار:   ، هن مثل اول با لبخند   می رپسد  گاه خشک طلب  «مگر مسلمان نیستید؟»،  بلکه با ن

ند»گویم:  می  رم از من همچین     خدا هک باید بدا ، می داند هچ مذهبی دارم. من از بندۀ خدا ااظتنر ندا

   باشم             می افتم. و حاال من لبخند می زنم و بدونِ اینکه منتظر جوابش ( 1)« منکر»و « نکیر»و هب یاد « سوالی بکند.

ی هستید. نمی د»می گویم:     ، 
ّ
یها هم مثل شیعه اه نکیر و منکر  دارند یا هن؟شما حتما سن

ّ
و باز هم بدون اینکه « انم سن

 «، رعبی هم بلدید؟  ست  شما هک زبانتان اگنبلی»، می رپسم:   منتظر جوابش باشم

  «.رعبی بلد نیستم، ولی قرآن را می خوانم»می گوید:  

 «؟معنی آهی اه را هم می فهمید»دل هب ردیا می زنم و می رپسم:  

  «!   ، خیر است  معنیش رههچ باشد»گردنش را می خاراند و می گوید:  

>   ، چون روزه    می گیرد،    ، ولی ربای اینکه خیال نکند حاال می فهمم هک رتشیب از این نمی خواهم بفهمم 
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خوش »، گفتم:   (2نطاق کند )هک نکیر و منکرِ آدمهای زنده باشد و آنها را است     داده است   خدا این حق را هب او

( را هب زبان اصلی 3هب حال شما هک زبان ماردیتان اگنبلی ست و می توانید شعر اهی رابیندراانت اتگور)

 «.بخوانید

  «شعر اهی کی؟»می گوید:  

می گویم: « ، من شعر نمی خوانم! هن»می گوید: « رانیب رداانت اتگور!»حاال شمرده می گویم:  

، داستانهای   ، شعر اه ، اگر نوشته اهی هیچکس را نخوانند  ، مخصوصا نسل جوانشان  دم اگنبلیهامن فکر می کر»

، و مقاهل اهی اتگور  را می خوانند و افتخار می کنند هک اولین آسیایی ای هک صد و یک   ، نماانشیهم اه   رمانها   ،  کواته

 «!، اگنبلی بود  سال شیپ جازیۀ ادبی نوبل گرفت

هب خودم می آیم و از خودم خجالت می کشم. می خواهم از او عذرخواهی « جازیۀ چی؟»گوید: می  

م  امروز واقعا  روز»، اما نمی دانم هب هچ زبانی! هب م الهام می شود هک بگویم:   کنم
ّ
 «!داغی بود. عین هوای جهن

_________________________________________ 

 ، ردباره اعمالش از او رپسش می کنند )فرهنگ معین(.  هک پس از مرگ انسان نکیر و منکر، دو فرشته ای-1
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،    روایتهای مختلف زیادی نقل شده است     ردبارۀ چند و چون سؤالهای نکیر و منکر رد شب اّول قبر-2

یت کیست؟ ، « من ربک»شود: ، رپسیده می   از انسان رد قبرش»از آن جمله اینکه :  ما »خدا

 امام و پیشوای تو کیست؟، « من امامک»تو کیست؟  ، ایپمبر  « من  نبیک»دینت چیست؟ ،«دِینُک

ن،  (Rabindranath Tagore) رابیندراانت اتگور-3 شارع، داستان و نماانشیهم نویس، موسیقیدا

  .(1861-1941) نقاش و فیلسوف اگنبلی
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، نوکر دولت  بندۀ خدا

 

، رد مقابلش چی هب ذهنتان می آید؟ همین طور رد مقابل کلمه   را می شنوید« بنده» وقتی کلمه  سالم. شما 

هب «  آتش»، رد مقابلش فورا    «آب» ؟  فکر نمی کنم الزم باشد فکر کنید. مثال آدم وقتی می شنود «نوکر» 

 .ذهنش می آید

   ، عبد  و همردیفهاش:  ربده« بنده»زبنیم.  گشتی« نوکر»و « بنده»حاال ربویم توی دنیای این دوات کلمه  

، آ   ،  آ نکه بنده نباشد  ، و مثل اینها.  متضاد  بنده: آزاد   ، اسیر  ، خاهن زاد  ، غالم  زرخرید  ، چاکر  ، غالم   ، عبید

 (1. ) ، ضد بنده  نکه رد رِقیت نباشد

کار و همریفهاش: چاکر« نوکر»  زری                             ،    ، مطیع  ، فرمانبر  ، خادم  ، امگشته ، مالزم دارنبر، فرما ، خدمت

وند  ،  میر  ، سرور  ، سر   ، زبرگ  ، سرکار   ، مهتر  ، کیا  ، و مثل اینها. متضاد نوکر: خواّج  دست وندگار  ، خدا   ، خدا

کار  ، ارباب  (2، صاحب )  ، مولی  .اقب ، مالک الر  ، صاحب اختیار  ، صاحب

، با    ما افرسی زبانهای اریانی وقتی رد گفت و گوی روزمره مان می خواهیم از یک آدمیزاد معین 

  170>        رب زبان  را « بندۀ خدا »، معموال اصطالح   یاد بکنیم   ، و این جور احساسها  ، دلسوزی   ، احترام  شفقت

>                      



  :می آوریم   

شت این بندۀ»   ! بندۀ خدا همیشه هشتش  ! بندۀ خدا آدم افضل و زبرگواری بود  خدا چیه تقصیری ندا

گار   هش استن   گرو صفتی است هک اسم انسان شده است. بعد هم خدا  را  از بنده ش « بندۀ خدا »! ان

کلم: « بنده»جدا می کنیم، می ماند  بنده »، «ی کردم!بنده کی همچین ادعای »خالی، و می شود ضمیر افعلی مفرد مت

رم»،   «ببخشید!   را هب زبرگواری خوداتن  «!بنده حرفی ندا

گاه دولت»وقتی رد « بندۀ خدا »آنوقت همین   گلیسی هب ش می گویند «دست ن
سیویل »، هک رد ا

( 3، هک بعد از تأسیس فرهنگستان اول )  «نوکر دولت»، می شود   ، کار بکند(civil service) «سرویس

  .«کارمند دولت»  مشامش خورد   و تبد یل شد هب  عطر تجدد  هب

و کتاب پیدا   خرده حساب  ، هک همه چیز یک      ، هس قرن اخیر  این را همه می دانیم هک هن فقط رد این دو 

گار  از همان عهدِ دقیانوس )  کرده است ، مردم عادت دادنتش هک    پیشترش   ، و شاید هم از خیلی   (4، بلکه ان

د را اول از رفتار  قدرت و باالرت از    ،«کدخدا »، و یک ردّج باالرت، از رفتار   شان فهمیده باشند«پدر»و استبدا

هک « سلطان»، هب چند ردّج باالرت از   ، و آنوقت  مملکت« سلطان»،    ، و چند ردّج باالرت از او  «حاکم شهر»،  او

، و خاک پاش را بوسیده بودند و خیال کرده بودند هک اتزه   بود، از رتس مو هب تنشان راست شده   فکر کرده بودند

 .پی ربده اند« خدا »هب قدرت و قهر و عظمت 

  <171  > 



همیشه رد ذهن خلق اهلل، شخصِ اولش مهم بوده است، « دولت»خوب، رپ واضح است هک  

ی اندیده«سلطان السالطین»باشد، خواه « وکیل الرعایا»خواه  ، عمال فقط اوست هک ، چون بعد از خدا

گاه او کار بکند  و « نوکر دولت»صاحب همه قدرتها و اختیاراه و فرمانها و غضبها و مجازاتهاست، و رهکس رد  دست

  !ست«بندۀ خدا »

گلیسی هب   ن
، هک    اگر (civil servant) «سیویل سرونت»می گویند  « نوکر دولت»راستی، رد ا

هب معنی     (servus) «سرووس»د، آخرش می رسید هب کلمه التینی را بگیری« سرونت»بخواهید رد  ریشه 

 .، هک رد رغب آزادش کردند، خودش ماند، و معنیش عوض شد«بنده»

، هشتمین سلطان مغولی ایلخانی بود، هک رد  بچگی «اولجایتو»رتین بندۀ خدا « با مزه»این را هم بگویم هک   

ی شد، و بعد شیعی شد و شد  مسیحی بود.   رد زبرگی، اول  بودایی شد،
ّ
 !«سلطان محمد خدا بنده»بعد مسلمان سن

__________________________________ 

نمی                           ، راه هب مترادف     هک شد« آزاد»،     دارد« مترادف»این همه « بنده»مالحظه می کنید؟ یک کلمه    -1

  .، اینها مترادف حساب نمی شود    ، و ضد بنده  قیت نباشد، آنکه رد رِ   دهد. آنکه بنده نباشد
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؛  )موال( هچ معنیهای انهمسازی دارد: سرور؛ مخدوم؛ سررپست« مولی»و حاال مالحظه کنید هک کلمه رعبی    -2

وندگار  صاحب هم غیر از « بصاح »؛ عبد. ضمنا کلمه رعبی    ؛ بنده   ؛ ربده   ؛ غالم   ؛ خواّج  ؛ مالک  ؛ خدا

  ؛ انیس؛   ؛ دمساز  ؛ جلیس ؛ قرین ؛ رفیق ؛ مالزم  ؛ همسفر  ، از آن جمله همراه  ، معنیهای دیگری دارد مالک

 .؛ خلیفه  وزری

خورشیدی رد زمان سلطنت رضاشاه تأسیس  1314ست هک رد سال  فرهنگستان اول همان فرهنگستانی -3

و قبول لغات و   رتتیب فرهنگ هب قصد رد »ت بود از شد. وظایف فرهنگستان طبق اساسناهم عبار

، پیراستن زبان    اهی زندگانیرشته    از ، اختیار الفاظ و اصطالحات رد ره رشته  اصطالحات رد زبان افرسی

، جمع آوری لغات و اصطالحات پیشه وران و   ، تهیه دستور زبان  افرسی از الفاظ انمتناسب خارجی

صص و نوارد و رتاهن و اصطالحات قدیمی و اشعار صنعتگران و الفاظ  یت   اه و آهنگهای والیتیو امثال و ق ، هدا

کار هب حقیقت ادبیات و چگونگی نظم و نثر کاراهی ادبی   اف ، تألیف و   ، تشویق شعرا و نویسندگان رد ایجاد شاه

، رب عهده این   رتتیب ، هب  ریاست فرهنگستان«... رتجمه کتب سودمند و مطالعه و اصالح خط افرسی

اصغر حکمت (، علی1314(، حسن وثوق )آرذ 1314اشخاص بود: محمدعلی فروغی )اردتشهبی 

(، بار دیگر محمدعلی فروغی 1320(، عیسی صدیق )مهر1317(، اسماعیل مرآت )مرداد 1317)اردتشهبی 

عبارت بودند از: (...اعضای ویپسته فرهنگستان 1321السلطنه( )( و حسین سمیعی)ادیب1320)آرذ

، محمدعلی فروغیالشعرای بهار، علیملک ،   ، سید نصراهلل تقوی  ، سعید نفیسی  ، ابوالحسن فروغی  اکبر دهخدا
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لعظیم قریب، حسین گل  اصغر حکمت، علی   الزمان فروزانفر، بدعی  صادق رضازاده شفق گالب، ، عبدا

،   ، اقسم غنی ، افطمی  ، کاظم عصار  ، عیسی صدیق  السلطنه سمیعی، ادیب   ، غالمحسین رهنما  رشید یاسمی

،   ، جالل همایی  ، مسعود کیهان  ، محمد تدین  ، محمد قزوینی  ، محمد حجازی   ، عباس اقبال آشتیانی  داوود ارباهیم پور

صطفی ع  ، سرهنگ مقتدر  ، حسنعلی مستشار  ، احمد بهمنیار  غالمعلی رعدی آرذخشی   اکبر سیاسی، علی  دل، م

سن ادهم، کریستن  ، فخر   زادهو اعضای وابسته فرهنگستان عبارت بودند از: محمدعلی جمال   ،   ، محمود حسابی

کا )چکسلواکی(  ، اهرنی ماهس )فرانسه( )دانمارک( ، محمد رفعت   ، علی بیک الجارم  ، منصور بیک فهمی  ، یان ریپ

کا(، آرتور پوپ )  پاشا )مصر( کلسون   ، محمد اقبال )پاکستان(  آمری ، ربتس وپولووسکی )روسیه(، ر. ا .نی

گلستان(  .و محمد حسنین هیکل )مصر(. )هب نقل از ویکی پدیا(   ، اهدی حسن  )ان

، اصحاب کهف از خوف او فرار نمودند و هب غار پناه ربدند.   دقیانوس : انم سلطانی جارب بت رپست -4

اس عهد دقیانوس از قدیمی رتین عهود  اتریخی» دهخدا (. )هب نقل از لغتناهم
ّ

ست هک از   هب عقیدۀ عوام الن

آن عهد و عصر قدمی فرارت نمی توان نهاد. هب همین جهت ره وقت بخواهند قدمت و کهنگی شیئی یا مطلب 

: مربوط هب عهد دقیانوس ، رد لفاهف طنز و طیبت هب عهد مزبور اشاره می کنند و می گویند و موضوعی را اثبات کنند

 .)هب نقل از سایت اینترنتی فرهنگ اصطالحات افرسی(« است.
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 ربای کی می نویسیم؟

 

، و یک جوان سرشار از شوق و شور نویسندگی هب   فرض کنید شما نویسندۀ شناخته شده ای هستید    .سالم 

می               فکر می کنید رد جوابش چی« ردم رهاس دارم!از نظر و قضاوت م    ، اما  می خواهم بنویسم»شما بگوید: 

 را خوش بیاید؟« حقیقت»شود گفت هک 

قت بنویس»راستش من فکر نکرده و از دل ربخاسته و مختصر گفتم:    ،  ربای   بی رهاس و با صدا

ودت ، و سعی کن خودت انظر و اقضی دقیق و بی گذشت نوشته ات باشی. وقتی ربای خ   خودت بنویس

 «.، ربای هیچکس      ننوشته ای  ؛ وقتی ربای دیگران بنویسی  ، ربای همه نوشته ای  بنویسی

با حرف این جوان مشتاق نویسندگی این فکر هب ذهنم آمد هک خیلی از نویسنده اه و شارع اه و مقاهل  

، ربای دیگران نوشته اند. هب نظر این    ، تقریبا رههچ نوشته اند   ، مخصوصا رد این صد و اندی سال گذشته  نویسهای ما

، کسی هک   دنیای امروز باشد  بندۀ حق هک می تواند نظر غلط یا ردست یک نفر از میلیونها آدم جسما و عقال بالغ

ند و از« نویسندۀ مردم»، و خودش را   ربای دیگران بنویسد ، باید   گرفته باشد« نویسندۀ مردمی»دیگران لقب    بدا

رد  بنشیند   :، و از  او بپرسد  ، و کالهش را اقضی کند  ، حقیقت را توی کالهش بگذا
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می                  ، بگو منیبب من واقعا ربای خودم        تو هک وقتی من دارم چیزی می نویسم، از حالم خبر داری » 

، پس چرا نوشته ام را چاپ     می کنم و می   سم؟ اگر ربای خودم می نوی   ربای ره دو   ، یا ربای مردم؟ یا    نویسم

رم رد   «دسترس مردم؟  گذا

، از  شما شیپ از آنکه فکر کنید حاال یک چیزی دارید هک بنویسید»آنوقت اقضیتان می رپسد:  

،  چون   خوداتن می رپسید هک چرا می خواهید آن چیز را بنویسید؟ آیا فکر می کنید کشف مهمی کرده اید هک مردم

، ربای خیر و   ، شما رسالت دارید هک آنها را   ذهن خودشان از تواانیی ردیافت همچین کشفهایی عاجز است

 «، از این کشف مهم  آگاه کنید؟  خوشبختی خودشان

یا اینکه شما »، و اقضیتان باز بپرسد:  ممکن است شما فورا نتوانید جواب این سؤال اقضیتان را بدهید 

احتیاجی                                   را می خواهید هب مردم بگودیی هک خوداتن هب دانستن یا لذت ربدن از آنها  فکر می کنید چیزاهیی

رید شان هچ چیزاهیی بنویسید  ،    می دانید هک ربا   ، و از دل و ذهن آنها خبر دارید  ، اما چون مردم را می شناسید   ندا

 «بخورد؟   زندگیشان  هک خواندن  آنها هب ردد بهتر شدن

، یک خرده پکر بشوید و   و باز ممکن است هک چون شما ات حاال همچین سوالهایی از خوداتن نکرده اید 

یا اینکه شما واقعا از آنهایی هستید هک خیال    می کنند خودشان از »، بپرسد:   اقضیتان هک دست ربدار نیست

اسند و از
ّ

 <                                     176>           ، حرفی نمی زنند و همه تالششان    عالم دیگران استعالم خودشان هک سوای    خواص الن



اس باشند  و  آرزواه و رنجها و اعتراضهای آنها را هب رشته تحرری  این 
ّ

است هک زبانِ گویا و  رسای عوام الن

   «ردآورند؟

، رعض این بندۀ حق  را   سؤالهای اقضی حقیقت فکر می کند  دارد  ردباۀ « نویسندۀ مردمی»حاال ات   

من هب دلیل »ی آلمانی هستم هک بگویم: «خود گرا »، فیلسوف آانرشیست و   (1« )ماکس اشتیررن»بشنوید هک هن 

دوست داشتن مردم نمی نویسم. هب این دلیل می نویسم هک می خواهم ربای اندیشه اهیم رد این دنیا موجودیتی 

هستم هک خودم را همه چیز دان و کیمیای سعادت نویس مردم « مردمی »هب اصطالح    هن نویسندۀ  «بسازم!

نم. من خودم را رد نوشته اهیم خلق    می کنم ات رد حضور   دیگران تماشاگر آگاه خودم باشم     « .بدا

_________________________________ 

 Johann Kaspar) «یواهن کاسپار اشمیت»لی او هک اسم اص  (Max Stirner) ماکس اشتیررنِ  -1

Schmidt) ( 1806-1856بوده است)   یکی از فیلسوفهای آلمانی است هک اندیشه اهی آانرشیستی ،

داشته است و معروف رتین ارثش کتابی است هک عنوان آن هب زبان « خود گرایاهن»واگزیستانسیالیستی و 

گلیسی آن را رتجمه کرده اند   ، و رد  است «Der Einzige und sein Eigentum » :آلمانی ن
 :ا

«The Ego and Its Own» ) )خود و ما یَملَکش. 
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 ، آاهی!   ، آاهی  آاهی

سالم. بله! یک آه تأسف دیگر از تأسفهای روزافزون و بی وقفه عصر  تغییر اهی     هول انگیز    

 .ما را غّصه دار کنمدنیای امروز!   با این آه   تأسف نمی خواهم ش 

و   و دااگشنههای آکسفورد     ( 1می خواهم هب رگ شعور مسئوالن محترم امور بنیادی فرهنگستان ربیتانیا ) 

گلستان تلنگری زب ینم2کمبریج ) رگ غیرتِ همتااهی جابلقایی و جا بلسایی آنها   و    ، شاید معجزه ای بشود  ( ان

، اترخی جامعه اهی انسانی شاهدِ این نبوده است هک ره نسلی  رب عکس تصور آنها بجنبد و حالیشان بشود هک   هم کمی

 .، پیشرفته رت باشد  از نسلِ شیپ از خودش رد ره زمینه ای از فّعالیتهای ماّدی و معنوی

گاه کنید ، چشمهااتن را باز کنید بابا  ، دینیبب میانگین نسل جوان امروزی دارد هچ کار   ، هب اطرافتان ن

می کند! نمی بیند! نمی شنود! توی تلفن موبایل اسمارت هوشمندِ همه کارۀ خودش رغق شده است. دو 

، نصفشان سرشان توی   ، توی رتن زریزمینی  ، هک پدراه و پدر زبرگهاشان باشند  نسل شیپ از خودشان

  :، هنوز چشمهاشان می دید  ، و با وجود این  کتابهاشان بود

گاه قبلی نفس نفس زانن شمای پیر و رددمند  ، خوداتن را کشیده بودید توی  ، با تکیه هب عصا را هک رد ایست

، یک دست هب کتاب،    ، یک دست هب میله  ، و همان طور وایستاده  ، می دیدند و از جاشان بلند می شدند  کوهپ
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 هانهم اهی من هب هم »( یا 3« )پارت رهَی»، آن هم هن خواندن کتابی از قماشِ   هب خواندنشان اداهم می دادند

 (4. )پسراهیی هک یکوقت عاشقشان شده بودم

، دیگر تجدید   می خواندند« خیلی از جوانهای امروزی»، هس نسل شیپ این  خیلی از کتابهایی هک دو 

ض شده ، طبیعت و فلسفه شان عو دولت    ، مثل خودِ   ، چون فرهنگستانها و نهاداهی دااگشنهی  چاپ نمی شود

اًل پنجاه رد صد     دخل و خرجشان مساوی باشد   است.
ّ

، کافی نیست. باید مثل شرکتهای خصوصی دخلشان اق

  .موفقیتشان را نشان بدهد ردّج   از خرجاشان رتشیب باشد ات منفعتشان بتواند

زهارِجوانهای  رد همچین اوضاع و احوالی ااظتنر دارید انشراه بیایند کتابهایی را چاپ کنند هک یک از 

رند؟     می خواهید هم  هاسمارتِ هوشمندِ داتیجیلی امروز انگیزه و شوق و حوصل  ، حّد اکثر    انشراه هخواندنِ آنها را ندا

  ، ورشکست بشوند؟   یک سال    سرِ 

زه                      (، و این را هم فکر می کنم ات 5این را خوب می دانم هک آرزو رب پیران عیب است )  اندا

ای حالیم شده باشد هک اکثریت جوانهای امروز آرزواهشان چیزاهیی نیست هک توی آنها نگرانیِ آیندۀ 

  .رد کرۀ زمین سهمی داشته باشد  بشریت و آیندۀ حیات 

 هک رد ره محّله یکی دو اتیی باقی « کتابهای دست دّوم»با وجود این آرزو می کنم هک این کتابفروشیهایِ  
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مأکوالت نیب المللی و   ونقرپ  ر، کفگیر کاسبیشان هب هت دیگ ردآمدشان نخورد و جای آنها هب بازار   مانده اند

همنسل من
ر نشود. وگرهن یک رد زهار آدمهای  لب بامیم، از   ، هک آفتاب  تفریحات داتیجیلی واگذا

  .ندمحروم می ماند    «ات نخوانده ای نمیر»  خواندن خیلی از کتابهای

شما مسئوالن محترم امور بنیادی فرهنگستان ربیتانیا و دااگشنههای آکسفورد و « ردِ »این را دارم هب  

گلستان می گویم ات  آینده و ، هک باید هب فکر نسلهای آینده اتن   همتااهاتن رد جابلقا و جابلسا بشنوند« دیوارِ »کمبریج ان

ش ضامن وَ حافظِ تالشهای فلسفی و علمی و ادبی و هنری ، و ربای کتابهای کم فرو  شان باشید و باشند

بدهید و بدهند ات این کتابها را با نظارت شما و ایشان منظماً « یاراهن»با فرهنگ      هب انشراهی فقیرِ  انسانهای اتریخی 

 !، ان شاءاهلل  تجدید چاپ کنند

________________________________ 

  :این است (British   Academy) «تانیافرهنگستان ربی »انم اصلی  -1

United Kingdom's national academy for the humanities and the 

social sciences  بخوانیم« آکادمی مّلی علوم انسانی و اجتماعی ربیتانیا»هک می توانیم هب افرسی آن را. 

گلستان هستند هک ات این قدیم رتین و معتبر  (Cambridge) و کیمبریج (Oxford) آکسفورد -2 رتین دااگشنههای معتبر ان

  .، هنوز هم داشته باشند  ، رد مقایسه  دادنتش و شاید  اواخر اعتبار و شهرت

> ، سرکار خانم جی. ک.   ، ارث میلیاررد(Harry Potter) «رهی پارت»ربای آشنایی رتشیب با دنیای کتابهای جادو جمبلی  -3
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 .هب مترجمان و انشران اریانی آنها مراجعه کنید (J. K. Rowling) رولینگ

گلیسی کتاب رپ فروش  -4 ن
 Jenny) «نجنی ه » ه، نوشت «پسراهیی هک یکوقت عاشقشان شده بودم هانهم اهی من هب هم »عنوان ا

Han)       ین استا: «To All the Boys I've Loved Before».  

لمثل این است -5
 .« آرزو رب پیران عیب است»هک یعنی « ن عیب نیست!آرزو رب جواان: » اصل ضرب ا
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 کثیر االاشتنر قلیل القارئ
 

 شیپ آه تأّسف از نهاد ربآوردم از بابت کتابهایی هک حلقه اهی زنجیرۀ دانش و ادب  هسالم. هفت  

، و خیلی از آنها چون   ویپند می دهد، هب هم    ، هک عهد پول است   و هنر انسان اتریخی را از عهد غار ات امروز

رد ر ندا  ، متأّسفاهن تجدید چاپ نمی شود.  خریدا

، و مثاًل   اریادی هب دستم بدهد لو شاهخ گ   یک هفته ای منتظر بودم هک یکی از ردِ خیرخواهی وارد شود 

ر رپ خر تو خیال کرده ای هک امروزه کتابهای »بگوید:  "انهم           ( یا 1ماش "رهَی پارت")یا کثیر االاشتنر همه از ق  یدا

 شاهناهم  پسراهیی هک یکوقت عاشقشان شده بودم" است؟ یک مثال خیلی واضحش کتاب  هاهی من هب هم 

گلیس!    نماانشیهم اهی ویلیام شکسپیر مجموهع ، و  رد اریان   فردوسی ن
 «رد ا

گلیسی    افرسی زبان و ! چیه رضی خیرخواهف   ، ردست می فرماید این معترض  خوب، بله  ن
چیه ا

تحصیلکرده باشد
گلیسی زبانی هک  ن

ا ا ،   زبانی پیدا نمی شود هک رد ارزش فرهنگی این کتابها رتدیدی داشته باشد. امّ

واقعی هم   کتابخوانمنا     ، و ض   ، و قسطهای آپارتمانش را بیست و جنپ ساهل بپردازد  متوّسط هب پانیی باشد هازطبق 

 ( الزم 2، هک خواندنش      لغت دانی و کالسیک خوانی )  اقعاً بخواهد نماانشیهم اهی ویلیام شکسپیر را ، و و   باشد
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را حّد اکثر هب مبلغ     کامل یکجلدی آاثر ویلیام شکسپیر مجموهع دست اّول   نو  ه، می رود یک نسخ   ، بخواند  دارد

ات زغل او را « 154»ات نماانشیهم و « 38»، و    تومانِ اناقبل می خرد با شصت زهار    ، تقریباً ربارب  دوازده پوند

 هب مرور و بعضی از آنها را باراه    می  خواند.

گلیسی زبانی نمی رود یک دورۀ بیست و جنپ   ن
و خوب، حتماً تصدیق می فرمادیی هک همچین آدم ا

« 12500»ّومش رد بازار کتاب رد حدود ، هک قیمت دست د  آاثر ویلیام شکسپیر را   ّهبمذجلدی مصّور و 

نمایشی  ه، بخرد و آن را رد قفس  ، تقریباً ربارب با سی و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه زهار تو مان می شود دالر

کا»جلدی « سی و دو»کتابهایش رد همبندی دورۀ  جلدی « بیست»( و دورۀ 3« )دارئة المعارف ربیتانی

گلیسی آکسفورد لغتناهم» ن
 ( محبوس کند.4« )ا

« شازنده»رد اریان هک رد همبندی دورۀ « فردوسی همشاهنا»همین وضع و حال را دارد کتاب  

و « حکیم عمرخّیام»و « لسان الغیب حافظ »و چاپهای نفیس تصوریی و تذهیبی « دهخدا  هملغتنا»جلدی 

 محبوس است.  ( معروف رتین خوشنویسهای قدیم و جدید5هب خّط نستعلیق )« مثنوی مولوی بلخی»

،  وششمین نمااگشیه کتاب تهران، رد بیست  این طور هک رد یکی از سایتهای افرسی دیده ام 

، هب   بوده است« فردوسی همشاهنا»هماان   ،«شده رد بخش انشران داخلی رتین کتاب رعهضگران»
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کاییها می شود« زهار تومان 650یک میلیون و »قیمت  دالر! « پانصد و سی»رد حدود  هک اتزه هب پول آمری

، یعنی رد «هشت زهار تومان»هب    ، می شود  ، ربای خواندن را « شاهناهم»و دست دّوم متن کامل یکجلدی 

 خرید. « سنت 60دالر و  2»حدود 

، هک بعضی کتابهای با ارزش قدیم، هب دلیلهایی،  فرضی ، ردست می فرماید این معترض خیرخواه بله 

ا هن ربای خواندن و فهمیدن و  ، مرتباً تجدید چاپ می شود ی ارزش رتین کتابهای عاهّم پسندحّتی شیب از ب  ، امّ

 ، یا ره چهار!   ، یا افتخار  ، یا مصلحت  ، یا شگون  ، بلکه ربای ایمان شناختن

_____________________________________ 

گلیسی: « رهَی پارتِ » -1 ن
گاهن از رمانهای سبک هع( انم مجموHarry Potter)هب ا ای هفت

گلیسیخیال ن
است. این کتابها هب شرح ، جوآن رولینگ نوشته شده رپدازی است هک توسط نویسندهٔ ا

، رد   ، رون وزیلی و رهماینی گرنجر ماجرااهی یک جادوگر نوجوان هب انم رهی پارت هب همراه بهترین دوستانش

 هب نقل از ویکی پدیا(.«)رپدازند. مدرهسٔ علوم و فنون جادوگری اهگوارزت می

این است هک خواننده باید عالوه رب لغتهای زنده و جاری « لغت دانی و کالسیک خوانی»منظور از  -2

 دانش لغتی و ردیافت معنایی خود را وسعت  هآاثر نویسندگان و شارعان کالسیک، اندوخت  ه، با مطالع  امروز
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 و عمق بخشیده باشد.

کادارئة ا » -3 تن  100 ه(. این دانشناهم هب وسیل Encyclopædia Britannica« )لمعارف ربیتانی

کار 4000وریاستار تمام وقت، و شیب از  تن ربندۀ جازیۀ نوبل،  110عالم و افضل و ادیب، از آن جمله   تن هم

کا تألیف شده است و آن را یکی از جامع رتین و علمی رتین 5و  ارئة د»تن از رئیسان جمهوری آمری

 اهی جهان شناخته اند. « المعارف

گلیسی آکسفورد هملغتنا» -4 ن
، هک کار  جلد 20رد  (The Oxford English Dictionary« )ا

هب بعد هب مرور اداهم یافت و ابتدا  1884شروع شد و کار ااشتنر آن از سال  1857تألیف آن رد سال 

زهار و  21جلد، جمعاً رد  20، رد 1989رد سال  جلد منتشر شد. صورت جامع رت آن را  10رد 1928رد سال 

 صفحه، منتشر کردند. 728

ی از رتکیب دو شیوۀ خوشنویسی با « نسخِ تعلیق»رد اصل « نستعلیق» کلمه  -5
بوده است رد انمیدن خطّ

ب یافت « تعلیق»و « نسخ»انمهای 
ّ

« نستعلیق» ه هک هب صورت کواته و خوش آهنگ شده و حالت اسم مرک

 است.رد آمده 
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 آدمی است هوظیف    خوشبختی
 

ا من اّولین بار است هک ربخورده ام هب حرفی نغز و سالم. شما را نمی دانم  مغز از یک نویسندۀ  رپ، امّ

کایی رد مقاهل ای با عنوان  ااِلزیا »، هک اسمش  (. این خانم نویسنده1« )آدمی است هخوشبختی وظیف »آمری

شت    اد سال شیپ سر، و هشت است« کالوِرت اهل ، هم ربای   ، هم داستان نویس بود  هب بالین خاک گذا

شت   زنها فّعالیت می کرد.  ه   حّقهای رهگز ندا

 هاین هک خوشبختی هب عنوان یک وظیف »این بانوی زبرگوار رد همان شروع مقاهل اش می گوید:  

 دانیم هک وظیفه اهی عاّدیمان هچ چیزاهیی است: راستیانسانی هب ما معّرفی بشود، کاماًل اتزگی دارد. ما هب خوبی می 

ا خوشبختی رد شمارِ آنها نیست. رد این رتدیدی  ، و امثال اینها ، شکیبایی ، پاکی ، ردستی ، و همه را از رب هستیم. امّ

ریم هک بد مِ ماست ندا
 مسلّ

ّ
، و خوشبختی یک آرزوی واهی است: هن فضیلتی حساب می  بخت بودن حق

گاه کنیم، و   وظیفه ای. رد واقع، هن شود ، بدینیب رایج زماهن هب ما یاد می دهد هک هب خوشبختی هب دیدۀ نوعی بالهت ن

نیم. آن را نشاهن  « کواته فکری و حقارت روحی بدا

 ه( یکی از زبرگترین نویسنده اهی نیم 2« )بالزاک   دو  ئونوره »و رد اینجاست هک این بانوی زبرگوار هب  

فقط »خود گفته است:  نوزدهم فرانسه و جهان اشاره می کند هک البُد از ذهن و زبان اهل زماهناّول قرن 

 «احمقها خوشبختند!
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خت هک باید زبان حال بعضی از خواّص تنها هب   این نکته فورًا مرا هب یاد یک بیت معروف اندا

، هک شاید ادیب  ضی هم شده است. شارعبسیاری از عواّم بی احتیاج هب اق د ، زبازن اقضی رفته باشد

ره خر آمد ( باشد3الممالک فرااهنی )
ّ

،  ، می فرماید: بیچاره آن کسی هک گرفتار عقل شد/ خوشبخت آنکه ک

 االغ رفت!

شتم و با کلم « شرقی»فعاًل   رفتم سراغ اینترنت،    منیبب « خوشبخت» هآشنا را هب حال خودش گذا

گاهن« رغبی»چنداتیی از  را هچ جوری دیده اند. یکیشان « خوشبخت»آدمهای « بالزاک»، از همرتبه اهی  اهی بی

، و  حماقت، خودرپستی»، گفته است: «مادام بوواری »( است، و رمان معروفش 4« )گوستاو فلورب»هک 

، هک البّته اگر حماقت موجود نباشد، آن دواتی دیگر   هس شرط الزم ربای خوشبحت بودن است  تندرستی 

 «می ماند! باطل

(، فیلسوف و دقتنم ادبی و هنری فرانسه،   5« )تن هیپولیت آدولف»و بعد ربخوردم هب حرف  

مردم دنیا چهار نوعند: عاشقان، جاه طلبان، انظران، »، هک گفته است: «فلورب»و « بالزاک»تقریباً همعصر 

 و احمقان. خوشبخت رتینِ آنها احمقانند!"

، یعنی همان حرف خانم  اصلی هاه کافی است. بپردازیم هب نکت  با این وقت کم، همین نموهن 

کایی« کالوِرت اهل ااِلزیا » این هک حرف این «. آدمی است هخوشبختی وظیف » ، نویسندۀ مقاهل آمری

انسانی زندگی کردن، ااقتعدی هک  هاست هک بعد از هشتاد سال رد جامع  این ، دلیلش زبرگوار هب دلم چسبید
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یی رتین اردبارۀ  اظتنرِ خالق از مخلوق خودش پیدا کرده ام، این است هک مهّم رتین و مقّدس رتین و خدا

کان خوش و خوشبخت زندگی کند هوظیف  ، چون    ره موجود زنده ای، از جمله آدمیزاد، این است هک حّتی االم

 بخت زندگی کردن خاِلف اقنون طبیعت و خالف مشیت رپوردگار است!   بد

رد. « خوشبختی»با « غم»م باید رد نظر داشت هک این را ه   « فکر»یکی از زاده اهی « غم»مغاریتی ندا

( کی هست هک اگر 6« )، وگر باشد، بنی آدم نباشد!  رد این عالم کسی بی غم نباشد»، و بنارباین:  است

 « ، ارزانی حیواانت! آن خوشبختی ای هک حماقت ضامنش باشد»، نگوید:   خوب فکر بکند

_________________________________ 

 «.آدمی است هخوشبختی وظیف » :(Eliza Calvert Hallااِلزیا کالوِرت اهل ) -1

 «فقط احمقها خوشبختند!(: »Honoré de Balzacئونوره دو بالزاک ) -2

محمدصادق متخلص هب امیری ملقب هب ادیب الممالک ...ربارد میرزا : » ادیب الممالک فرااهنی  -3

ه. ق . متولد شده علوم ادبی زمان را زند  1277محرم  14والقاسم اقئم مقام وزری مشهور محمدشاه ...رد اب 

 اساتید فن فراگرفت رد شارعی رب اکثر سخنوران عصر خویش یشیپ جست . نخست رپواهن تخلص داشت 

(.. و چون ملقب هب امیرالشعراء گردید تخلص خود را امیری نهاد )لغتناهم  دهخدا

، و تندرستی هس شرط الزم ربای  حماقت، خودرپستی(: »Gustave Flaubertگوستاو فلورب ) -4

 «، هک البّته اگر حماقت موجود نباشد، آن دواتی دیگر باطل می ماند! خوشبحت بودن است
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هیپولیت آدولف تِن ) -5
Hippolyte Adolphe Taine) 

 شما می دانید این شعر مال کیست؟« ، بنی آدم نباشد! شدرد این عالم کسی بی غم نباشد/ وگر با» -6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <189 > 



 دهن  اندر فهمیدن حرف
 

الع رعض می کنم هک رد گذشته خیلی رتشیب از این اواخر از یک                                     
ّ

می                   « زبرگتر»سالم. محض اط

دو نفر هک   یا « آدم باید حرف دهنش را بفهمد!»، می گوید:   ، از باب نصیحت  «کوچکتر»یک  دینشیم هک هب

، آن یکی سخت عصبانی می شد    سر چیزی با هم حرفشان می شد و یکیشان حرف بدی از دهنش رد می آمد

 «، حرف دهنت را بفهم!  مرد حسابی»هب ش می گفت:  تشر   و با 

، موردی شیپ آمد هک مرا هب یاد چهل سال شیپ رد تهران خودمان  لندن چند روز شیپ، اینجا تو 

خت و  معنی                        اگر مثل من شما هم ات حاال همین طوری از این نصیحت «. فهمیدن حرفِ دهن»اندا

ا تو بحر  ای ربداشت می کرده اید را                                    این کار، بیادیی همین اآلن با هم   این معنی نمی رفته اید   ، امّ

است. پس هچ لزومی دارد هک بگویند « دهن»فقط  مال « حرف»، واضح و طبیعی است هک   خوب بکنیم.

حرف »، یا «حرف شعور»باید رد مقابلش   ،«حرف دهن»بُد وقتی می گومیی  ال  ؟ «حرفِ دهن»

 هم داشته باشیم، هک داریم. « حرفِ زبان»و « حرفِ دل»و صد البّته « حرف عقل»، یا «خِرَد

رد  ، خیلی وقتها حرف زبانش   ، هب خیلی دلیلها    ، این است هک آدمیزاد چیزی هک احتیاج هب توضیح ندا
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و « ، بنده چاکر شما هم هستم!  ، قربان  اختیار دارید»ده ای می گوید: خیابان هب یک اندانِ با قدرت عُق

او. خوداتن حدس زبنید هک حرف دل او چی « حرفِ دل»، هن  اوست« حرف زبان»، این    خوب

 فرموده است: « مولوی»بی خود نیست هک  می تواند باشد.

 ای بسا هندو و رتک همزبان،  

گا  ای بسا دو رتک   گان  ن:، چون بی

 دیگرست،    پس زبان محرمی خود   

 بهتر است!« همزبانی»از « همدلی»  

فکر نمی کنم هک هیچکس ااظتنر داشته باشد هک یک دفعه معجزه ای بشود و رد یکی از جامعه اهی رپت  

ی ، با قدرت و ب    ، دارا و فقیر  ، از زبرگ و کوچک  افراد آن مهافتادۀ دنیای گیج و گول امروز یکدفعه ه 

( رب پا نشود. 1) کبری و محشر     ، و باز هم چرخ روزگار آن جامعه بگردد   قدرت، با زبان دلشان حرف زبنند

رند حرف نسنجیده یا خاِلف مصلحتی هک توی « زبان»یاد می دهد هک باید جلو   تجرهب هب مردم شان را بگیرند و نگذا

اگر بیرون بیاید و ردست همان چیزی نباشد هک  ، چون ، بی مالحظه بیرون بیاید  شان آمده است« داهنِ »

 ، دیگر نمی شود آن را پس گرفت.  آنها می خواسته است« فکر»

   خدا بیامرز 
ّ

                                           ، بلکه همیشه ره وقت الزم می دید،    ، هن فقط وقتی بّچه بودیم  ، پدرِ این بندۀ حق

  ( اش کنید، بفهمید چی می خواهید2، اّول خوب مزمزه )  ی آید توی دهنتانوقتی حرفی م »می گفت: 
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 « ، آنوقت هب زبان بیاورید ات کاراتن هب پشیمانی نکشد!  بگودیی

معلوم می شود آدم وقتی حرف دهن خودش را می فهمد هک هنوز آن را نگفته باشد و چند لحظه ای  

،   ، و آنوقت اگر دید آن حرف  معنیش را خوب با هم سنجیده باشد، و لفظ و  توی دهنش نگه داشته باشد

 ، یا از خیرش بگذرد.     ، یا عوضش کند ، مطابق مقصود نیست  گفتنش هب همان صورت

بیفتم،   این   پاک و خالص اریانی« اندرزِ »آن موردی هک چند روز شیپ موجب شد من هب یاد این  

   همدیوارِ   بود هک زن همساهی
ن

رند، رد چند ماهی هک همسرا  سگ ندا
ً

،   بیچارۀ من رد بیمارستان بود   گلیسی ما، هک تصاداف

ا شوره همساهیو با حوصله و همدلی حال او را رپسید.   چند باری آمد رد زد  و بسیار    روهب روییمان هک اریانی است   امّ

راستش دارم »از سالم و علیک گفت: ، چند روز شیپ ربای اّولین بار رد زد و بعد    آدم خوبی است

 « گفتم بیایم رد زبنم و حال همسراتن را بپرسم!، می روم سامگن را توی پارک بدوانم 

________________________________ 

: )رعبی، اسم( جای گرد آمدن؛ گردآمدن جای؛ جای گرد آمدن کبری  ، محشر ک   ، محشر اکبرمحشر  -1

ول   ز رزیختس؛ رو   مردم رد روز قیامت (؛ رد تدا ؛ آن روز هک مردمان را گرد آرند )یادداشت مرحوم دهخدا

ول جای رپ ازدحام و انبوه از مردمان. ) از لغتناهم (.  محشرکبری ؛ رد تدا را هب صورت « کبرا»دهخدا

 را هب « معّما»می نویسند و « اعلی»را هب صورت « اعال»نوشتم ات بعضیها هک هنوز هم « کبری »
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خشمگین یا خوشحال نشوند. «عّمیم »  صورت
 ، از بیسوادی ما 

رعبی را « همضمض »می نویسند، معتقدند هک ما افرسی زبانها « اعلی»را « اعال»بعضی از آنهایی هک هنوز هم  -2

غلط »، رد کتاب  ، زبانشناس و غلط می نویسیم. ابوالحسن نجفی« مزمزه»گرفته ایم و آن را کرده ایم 

افرسی مشابهت « مزمزۀ»رعبی با « همضمض » همزمزه / مضمضه: چون کلم »ودش گفته است: خ « ننویسیم

صحیح آن « مزمزه»آوایی و معنایی دارد بعضی امگن می کنند 
ا این دو کلمه با هم « مضمضه»غلط و  است. امّ

و حال  هب معنای گرداندن آب رد داهن ربای شستن آن است  بی رع هتفاوت معنایی دارند. مضمض 

« یعنی چشیدن و رنم رنم خوردن چیزی است.« زمزه کردنم »و مخّفف آن « ه مزه کردنمز»آن هک 

بُد هب همین دلیل بوده است هک   و ال« فستق»افرسی را کرده اند « پِسته»یح رعض شود هک رعبها     محض تفر

، شد  ن آگندشانبادام هم/ مغز چو فستق و قشر جوز و »گفته است: « مثنوی»رد دفتر سّوم « مولوی»

و نیز رد دفتر چهارم « دوستش!  ،/ زانکه عاشق را بسوزد   ، کم شد پوستش  پوست کم؛ / مغز علم افزود

اب )مکتب( »گفته است: « مثنوی»
ّ

چونکه با کودک سر و کارم فتاد/ هم زبان کودکان باید گشاد: هک ربو کُت

جوی و خائن و  طعمه»دفتر ششم گفته است:   ز رد و نی « آورم! فستق یا موزی و جوز و    غت خرم،/مر  ات 

طعم و عطرش بهتر از طعم و « فستق»البُد آنوقتها « و دوشاب مست. فستق،/ از پنیر و   رپستظلمت 

 می بوده است! « پسته»عطر 
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 از شما هچ پنهان
 

« انهم ای از لندن»هارصد و شازندهمین ، هک چ  سالم. راستی هم اه! حاال آمدم و گفتم هک با این انهم       

 هشت ساهل می شود« انهم ای از لندن نویسی»،  است
ّ

 هشتاد ساهل!  د  ، و خو  این بندۀ حق
ّ

این بندۀ حق

رد!    ، هک چی؟ چیزی هک ربای هیچکس مهّم نیست خوب  و چیه رددی از کسی را دوا نمی کند، گفتن ندا

از این قرار هک چند روز شیپ، رنسیده هب سر چهار راه شلوغِ  ،  پس ربویم سرِ اصل مطلب این هفته 

رم ، دیدم دو ات خانم   بازار محّله
ّ
می آیند.          ، دارند از روهب رو    ، با سر و لباس سنگین و رنگین  محترمِ      سّن موق

ا رد چند قدمی من یکدفعه رأی عوض کردند و ربگشتند   ، همین  ات اینجا هب همان مسیر من. با هم رسیدیم و هیچی! امّ

 ، و ایستادیم.   ، هک قرمز شد  هب چراغ راهنمایی

 رو               دادنتش با هم آهسته افرسی حرف می زدند. نمی دینشم چی می گویند. یک دقیقه شیپ هک از  

نمی دانم چی باعث حال و حرکت آشناشان حدس زده بودم هک باید اریانی باشند.   هب روم می آمدند، از اههل

می دهید هک              ، خانمها! اجازه   ببخشید»شد هک بی اختیار بشوم و جسارت کنم و هب زبان شیرین افرسی بگویم: 

 «بگویم من هم اریانی هستم!

گاه کرد و ساکت ماند و آن یکیشان گفت:   اختیار دارید. »یکیشان با حالت جاخوردگی هب من ن

مارک اند »و چراغ عارب ایپده سبز شد. آنها هم می ردنتف توی فرواگشه « شویم!خیلی هم خوشحال می 
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بخشید. شاید اشتباه     می»(. توی فرواگشه همراهشان نشدم. ایستادم. آنها هم ایستادند. گفتم: 1« )اسپنسر

ا توی این چهل سالی هک اینجا زندگی کرده ام  بکنم اینجا رتشیب اریانیها،  ، کم کم ربداشتم این شده است هک   ، امّ

ربعکس خیلی از مهاجراهیِ دیگر، از دیدن و حرف زدن و آشنا شدنِ با هم رپهیز می کنند. می خواستم منیبب 

 «شما هم همچین احساسی می کنید؟

، هک اریانیها همیشه   شاید ربای این است»آن یکی هک ساکت مانده بود، لبخندی زد و آهسته گفت:  

آاقی زعزی، »، گفت:   آن یکی هک ارباز خوشحالی کرده بود« اینجا هم؟»گفتم: « اند!از هم می رتسیده 

 «فرق نمی کند، همه جا!

بیمارستان محّله  یک خانوادۀ اریانی افتادم هک دو هس هفته شیپ تو کاهف   باشان خدا حافظی کردم و هب یاد 

، با روپوش سیاه بلند و روسری   شش ساهل پهلویی نشسته بودند. زن سی و جنپ  هب شان ربخوردم. دور میز 

، یک پارهچ شور و نشاط،   ، بی کراوات. پسر ده یازده ساهل ، با کت و شلوار  مرد چهل و دو هس ساهل سبز. 

 غلیظ تهرانی مشغول حرف زدن.  هو یک بند با لهج  ،  ایستاده

ینجا وقتی هب اریانیها رب  می خورم، ، من ا   ببخشید اه»فضولیم گرفت، ربگشتم با لحنی دوستاهن گفتم:  

ا خیلیهاشان  خوشحال می شوم و دلم می خواهد باشان صحبت کنم ، می بینید دارند با هم افرسی حرف   ، امّ

گلیسی!   ، ات بو می ربند هک شما اریانی هستید  می زنند ن
 «، فورًا می شوند ا

تعّجب کرد. باورش نمی شد. آنوقت من با ، ارباز    ، مثل کسی هک اتزه هب لندن آمده باشدآاقهه 
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تِ  ، شروع کردم از عادت « بی مالحظگی»و « رپیدل »
گاهن دوستی»و « آشنا گرزیی»و علّ اتریخی « بی

گفتم هک چهل سالی هست هک اینجا زندگی می کنم. چند دقیقه بعد هک از جا بلند  نا ، و ضم  خودمان حرف زدن

، با اجازه اتن.   هم سی سالی هست هک اینجا زندگی می کنیم! خوبما »با خوشرویی گفت: آاقهه شدند، 

ص بشویم. خیلی مستفیض شدیم.
ّ

 « باید مرخ

، ردست ردنیامد!    سی سال؟ شیپ خودم شروع کردم هب جمع و تفریق. ره جور حدسش را زدم 

یم هک طرف حاال « ن!، از شما هچ پنها   از خدا پنهان نیست»شیپِ خودم گفتم واقعاً وقتی ما می گومیی: 
ّ

مطمئن

 حرفمان را باور می کند؟ 

__________________________________________ 

(، یکی از معروفترین فرواگشههای زنجیره ای خوراک Marks and Spenserمارکس اند اِسپِنسِر ) -1

گلیس.  ن
 و پوشاک ا
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