
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 دفتر پنجم از نامه ها را به

 به دکتر ماشاءاهلل آجودانی
 تقدیم می کنم
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 !خواهد یفکر م یلیخ -1
 

 دیآ یم شیپ تانیدانم شما هم موقع گوش دادن به اخبار، برا ینم 

 یکلمه هاش عوض از یکیکه  دیدیشن یجمله ا دیاحساس کن کدفعهیکه 

 ۀکلم نیا شهیجمله، بلکه هم نیهم یاست، آن هم نه حاال، فقط تو

و  دیا دهیشن یگفته اند و م یم یکی نیا هیشب یجمله ها یرا تو یعوض

   د؟یشده ا یبودنِ آن نم یو  متوجّه عوض دیشده ا یرد م

فکر که چرا  یرود تو یدهد و م یخبر گوش نم یۀبه بق گریآدم د 

شنوند، و  یآورند، همه آن را م یرا به زبان م یعوض ۀکلم نیهمه ا باًیتقر

است، « درست»کنند  یرا که فکر م ییمعنا «یعوض» ۀکلم نیهمه هم از ا

 !شود یهم لنگ نم زیچ چیگذرند و چرخ ه یو م رندیگ یم

بحث  نیباعث شد من ا دنشیکه شن یعوض یکلمه ها نیاز ا یکی 

 ۀکلم کی« گناه»که  میدان یهمه مان م. است« گناه» ۀکلم اورم،یب شیرا پ

« صاد»سه نقطه، نه با « ث»است با « ثواب»مقابلش  ۀاست و کلم «یمذهب»

  «.نادرست» ای« خطا»در مقابل « دُرُست»شود  یم شیکه معن

بکند که از لحاظ  یکه اگر آدم کار میدان یرا هم همه م نیو ا 

نداشته باشد،  امّا از لحاظ  ییایگناه حساب نشود و مکافات آن دن یمذهب

و به « جرم» ندیگو یکار م نینادرست باشد، به ا «یو مقرّرات مدن نیقوان»

و  نیقوان» یو مجر« مُجرِم» ندیگو یکار را کرده است، م نیکه ا یکس

 .کند یم «مهیجر» ای« مجازات»او را  «یمدن مقرّرات

 ندیگو یم «گناه»به  د،یدان ی، همان طور که میسیدر زبان انگل 

و پُر واضح است   (Crime) «میکِرا» ندیگو یم« جرم»و به  (Sin) «نیس»

. شود، هم جرم یکند که هم گناه حساب م یکارها م یلیخ زادیکه آدم

کند، و  یقانون مجازاتش م ایدن نیمرتکب قتل بشود، در ا یمثالً اگر کس

  .دشو یاعتقاد داشته باشد، آنجا هم مکافات م ایآن دن بهاگر 
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موضوع خبر  ،یده یگوش م ونیزیتلو ای ویبه اخبار راد یحاال دار 

غانستان در در شرق اف»: که یشنو یمثالً اوضاع افغانستان است، و مثالً م

« القاعده»وابسته به  یهایکه هدف آن کشتنِ شورش ،ییهوا ۀحمل کی

  «.افغان هم کشته شده اند گناهیب ینظام ریبوده است، دو غ

که معموالً  استیدن یاز دالغوزآبادها یکیموضوع خبر اوضاع  ای 

ا مطابق ب قاًیکه زبانشان قلباً و روحاً و دق ییزندانهاشان پُر است از آدمها

 ت،یمش نیقلمشان از خطّ ا ایدهنشان نگشته است،  یامور تو اءیاول تیمش

 ین زندانیهمسر ا»که  یشنو یاست، و مثالً م دهیلغز رونیب ،ینفهم یبفهم

  «!او را آزاد کنند دیاست و با گناهیگفته است که شوهرش ب

خودش  شیو پ دیایبه هوش ب کدفعهیکه آدم ممکن است  نجاستیا     

مثل  ییکه در جا ییآنها ۀهم مینیب یم م،یاگر درست فکر کن» :دیبگو

 ینظام ،یارتش ای یشوند، هر که باشند، شورش یعراق کشته م ایافغانستان 

 کیکه به هزار و  زادندیآدم ،«گناهیب»اند، نه « گناهکار»نه  ،ینظام ریغ ای

و طمع و  استیس ،یو ناچار یکاریاز جمله جهل و خرافات، ب علّت،

آن  یتو. شوند یکشند و کشته م یم ا،یاوضاع دن ییو بِهِلبِشوُ ب،یفر

زندان انداخته اند،  یرا که گرفته اند و تو ییآنها ۀدالغوزآبادها هم هم

از  ینفهم ینکرده بوده اند، بلکه مثل شوهر آن خانم، بفهم« گناه»

   .کرده بوده اند« انتقاد» تحکوم

      لیزبانها در وسا یکنم که هم ما فارس یمن فقط احساس م 

را در  «گناهیب» ۀکلم ،یگروه یرسانه ها هایبه قول امروز ای یارتباط جمع

    زبانها که به ش  یسیهم انگل م،یبر یبه کار م یاز موردها عوض یلیخ

فکر  یلیخ م؟ییبگو دیبا یبه جاش چ (Innocent)! «نوسِنتیا» ندیگو یم

    !خواهد یم
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 شیرقص ستا شِیدر ستا -2
 

« رقص» ونیزیتلو ۀصفح یوقتها که نشسته ام و دارم رو یگاه 

صد و افتم که بعد از حدود هفت یم یرازیش یسعد ادیکنم، به  یتماشا م

 شیعقل یهنوز هم حرفها ها،یمیاز قد یلیبر عکس خ م،ینیب یسال م ستیب

 .است شینقل یاز حرفها شتریب یلیخ

گروه رقص و آواز  کی ۀبار، برنام نیدهم د،یشا ،یداشتم برا 

 کلیمثل ما ییکردم که رقصهاش، با ابتکار هنرمندها یرا تماشا م یرلندیا

 شیاصالت محل ۀکه هم یحال نیع ، در(Michael Ryan Flatley) یفلتل

 نیاسم ا. شده است یو جهان یتازه و امروز یلیرا حفظ کرده است، خ

، «رقص رود» ی، به معن(Riverdance) «وِردَنسیر»اند  گذاشتهبرنامه را  

  !ییبایو ز زیچه اسم با روح و دل انگ

. دیا دهیگروه را ند نیا یکنم شما رقصها یم الیکه خ دینکن الیخ 

 یمحلّ یرقص، مخصوصاً رقصها یچرا تماشا میخواهم بگو یم. ریخ نه

  .اندازد یم یرازیش یسعد ادیمرا به  ،یرلندیا«ِ رقص رود» نیمثل هم یا

         بله، . دیحدس زده باش دیش راتا حاال با« چرا»کنم  یفکر م 

 زاد،یشدنِ روح آدم یاز آسمان شیپ یلیکه خ ییرقصها میخوام بگو یم

بود، آن قدر پاک بود، آن  بایآورد، آن قدر ز یرا به نشاط م شینیمروح ز

   خودش  شیرقصها پ نیا یخدا هم با تماشا دیقدر مقدّس بود، که شا

 :گفت یم

     جهل انسان است که ستم  *از دانش اوست  شیجهل انسان ب»  

و انسان در جهل و ستم  * دیزا یستم انسان است که مرگ م * دیزا یم

 با رقص   و انسان  *دانش اوست  ۀامّا هنر انسان زاد *است  طانیش دوست
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        شیرا ستا یخود زندگ یقیخود، با شعر خود، با آواز خود، با موس

که انسان با هنر  رایز *است  یزندگ شیانسان ستا نرکه ه رایز *کند  یم

که انسان در هنر خود دوست من  رایز* کند  یم ریرا تفس  نشیخود آفر

 *«.است

که من چون خودم را دوست خدا و خدا را  میرا هم بگو نیا 

 یترس چیدانم  که دوست از دوست ه یو م ،دانم یدوست خودم م

خودم را  ،یمحلّ لیاص ی، مخصوصاً رقصها«رقص» یرد، در تماشاندا

 یعصر و زمانه ا نیدر ا یّکه حت نمیب یکنم و م یخدا احساس م نیهمنش

زند و  یم یباشد، لبخند مانیخلقت بشر پش از دیبا شهیاز هم شتریکه او ب

  .کند ید را فراموش م زایآدم یطانیش یشرارتها ۀهم یچند لحظه ا

چه از نوعِ  ل،یاص یرقصها یمطمئنّم که شما هم با تماشا رگیحاال د 

 ها،یرلندیا« دنس وریر»باشد، چه از نوعِ  یکوفسکیچا ی«یقو ۀاچیدر ۀبالّ»

 نیو ا دیافت یم یرازیش یسعد ادیبه  ردتان،یگ یحالت جذبه م یوقت

در سفر حجاز با چند تا جوان به قول خودش  کوقتیکه  تشیحکا

شود، و  یو عارف و اهل حال، همراه و همصحبت م آگاه یعنیصاحبدل، 

زنند  یکند، م یدلشان را روشن م قتیوقتها که نور حق یجوانها گاه نیا

  .آواز ریز

عابدِ زاهدِ خدا ترس هست که مدام غرّ و لُند  کیامّا در کاروانشان  

           رادیجوانها ا نیاز مُنکَر، از ا یکند و به حکم امر به معروف و نه یم

به اسم نخلستان  ییرسند به جا یم نکهیتا ا. کند یم یو بد خلق ردیگ یم

  .«هِالل یبن»

و شور  نیدلنش ییکند با صدا ینوجوان عرب شروع م کیآنجا  

اُشتر : دیفرما یم یکه سعد نجاستیا. به آواز خواندن زیو سحرآم زیانگ

 . گرفت  راه بیابانعابد را دیدم که به رقص اندر آمد و عابد را بینداخت و 
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 !کند اى شیخ، سَماع در حیوان اثر کرد و تو را همچنان تفاوتى نمى: گفتم

  

 حرى ؟دانى چه گفت مرا آن بلبلِ س  

  ؟!خبرى اى کز عشق بى یتو خود چه آدم  

 اُشتر به شعر عرب در حالت است و طرب،   

 !گر ذوق نیست تو را، کژ طبع جانورى  
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  متمدّن وانیح -3
 

 نیشده است، به ا رید یلیمن خ یبرا گریحاال که د یعنی ها،یتازگ 

شود،  یاز کلمه ها دوره به دوره عوض م یبعض یام که معن دهیکشف رس

 شیکه اجدادمان قرنها پ م،یریگ یرا م ییما باز هم از آنها همان معنا یول

  .گرفتند یم

   موضوع با هم کلنجار  نیسر ا میسیکه من و دوست انگل روزید 

 یتا بتوانم حرفم را به کرس اورمیب شیمثال برا کیمجبور شدم  م،یرفت یم

  .بنشانم

 ۀکوچ کی ینفر دارد نصف شب، تو کیفرض کن »: گفتم 

نفسش از  رد،یگ یقلبش م کدفعهی. رود به خانه اش یو خلوت م کیتار

که  گریرهگذر د کی. نیزم یافتد رو یبُرّد و م یم نهیس ۀدردِ قفس

   متوجّه افتادنش  د،یآ یچند قدم از پشت سرش م ۀتصادفاً دارد به فاصل

 یزند، امّا جواب یچند بار او را صدا م. سرش یباال دیآ یشود و بدو م یم

     او را در  فیبغلش و ک بیج یکند تو یآنوقت دست م. شنود ینم

. یدسته اسکناس هست و چند تا کارت اعتبار کی شفیک یتو. آورد یم

گذارد  یرا م فیخودش، و ک بیج یگذارد تو یدارد و م یآنها را بر م

مرده،  ایزنده است  گریحاال د ستینکه معلوم  چارهیبغل آن ب بیج یتو

 «!گذارد به فرار یو پا م

 رت،یوحشت و ح ۀنیشد آ کدفعهیچشمهاش  یسیدوست انگل 

سرش را مثل . کرده باشند ربارانیش تیبرادرش را جلو رو که انگار یطور

     توانم تصوّرش را هم  یاصالً نم»: پاندول ساعت تکان داد و گفت

 را هم  نشیکه بد تر از ا ییهستند آدمها ایدن نیا یتو میبگو دیامّا با! بکنم
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 «...آدمها جور نیا! کنند یم

: و گفتم دمیحرفش را بر...  یجور آدمها چ نیخواستم بدانم ا ینم 

رود  یشود و بدو م یکه  متوجّه افتادن او م یحاال فرض کن رهگذر»

او  ۀنید و گوشش را به سگذار یسرش، اوّل دست به شاهرگش م یباال

هنوز زنده است، و آنوقت فوراً تلفن  ارویفهمد که  یچسباند و م یم

آمبوالنس . کند یآورد و آمبوالنس خبر م یدر م بشیرا از ج همراهش

 نکهیرفت، و مثل ا یکند که داشت کجا م یهم که آمد، موقتاً فراموش م

 «.مارستانیرود به ب یپدر خودش باشد، همراهش م ایطرف برادر 

که حاال چشمهاش از لبخند آرامش روشن شده  یسیدوست انگل 

 یبعض یمعن یگفت ینبود که تو م نیمگر بحثمان سر ا نم؟یبب»: بود، گفت

آدمها  نیگفتم نه، ا یشود، و من م یاز کلمه ها دوره به دوره عوض م

     را که از اوّل  ییکلمه ها همان معنا. کنند یهستند که با هم فرق م

 «هم دارند؟ الداشته اند، حا

که اآلن  یدو نفر فرض نیکه ا ییبگو یخواه یتو م ق،یرف»: گفتم 

هر دو انسانند، امّا خوب،  یعنیزدم، هر دو آدمند؟  یداشتم حرفشان را م

 «تا انسان؟ میانسان دار یعنیتا آدم؟  میآدم دار

نِ خواست مثل م یبود که نم یسیحقّ به جانبِ دوست انگل دیشا 

 ییآن معنا گریآدم د»: دیبکند و بگو« احساسات» ۀرا آلود« منطق» یشرق

خور و : شد گفت یم داشت و یرازیش یرا ندارد که مثالً در عهد سعد

خبر ندارد  وانیَحَ/ خواب و خشم و شهوت، شَغَب است و جهل و ظلمت

  «!تیزِ جهان آدم

 ییگو یم که تو هنوز به ش یآن»: گفتم  یسیبه دوست انگل یوقت 

چون  ،یوحش وانیمتمدن، در مقابل ح وانیح میگو یآدم، من به ش م

 خدمت  ینیب یم  ،یخالصه کن  خوب که کند،  یکه م  را  ییکارها  ۀهم
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متمدّن من باشد، هنوز انسان  وانیآدم تو، که همان ح. اوست تیوانیبه ح

او آن قدر بلند بود  یمنطق ۀخند یصدا. خنده ریقاه زد ز هقا« !نشده است

  :حرفم گفتم ۀدر ادام دیکه نشن

  «!هرگز هم انسان نشود دیو شا» 
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 خورد یزخم دل جوش نم -4

 

کوچه و  یکه فقط تو هیهمسا یزنها ریاز پ یکی شیچند وقت پ 

 ای یو دلخور میدار کیو سالم و عل مییو اتوبوس با هم آشنا ابانیخ

از ... شود گفت یروز که نم یهوا... روز یخودمان از هوا یلخوشحا

آه  د،یتا مرا د م،یکن یابراز م گریلندن به همد یلحظه ا نیهم یهوا

گلوش شکست،  یغم تو یکه از تلخ یید و با صدایکش یسوزناک بلند

 «!من عزادارم» یعنی، (!I am bereaved)«!آیم بِریود»:گفت

همان . کردم البد شوهرش مرده استفکر . میبگو یمانده بودم چ 

که بخواهد مرگ  یبه ش نگاه کردم، نگاه آدم شانیطور ساکت و پر

را از ته چاه  میباالخره صدا. دیبگو تیزن را به او تسل ریپ کیشوهر 

 I am sorry! I am)«!آیم وِری ساری! آیم ساری»: باال و گفتم دمیکش

very sorry!)   ممتأسّف یلیخ! متأسّفم»یعنی!»  

ام که سگش مرده  دهیکه من هنوز نفهم دیدانم از کجا فهم ینم 

مجبور بودم ! سگم مُرد»: گفت شیشگیبدون آن لبخند هم! است

و  ریپ یلیبود که چون سگش خ نیا« خواباندن»منظورش از « !بخوابانمش

  !به ش بزند یآمپول خالص طار،یب شیشده بود، ناچار شد ببردش پ لیعل

من . شده است مانیحال یر دو مان از اوّل عوضحدس زدم که ه 

پارک پشتِ خانه مان او را همراهِ سگ کوچکِ پشمالودِ  یتو شهیهم

حافظه ام داشتم،  یکه از او تو یزیبودم، امّا چ دهیدست و پا کوتاهش د

مثل  دِیسف یخودش، و آن موها دِیآن صورت درشتِ گردِ سرخ و سف

مهربانش بود، و حاال آن لبخند را  آن لبخندِ روشن وصاًبرفش، و مخص

 .سگش نبودم ادیو اصالً  دم،ید ینم
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 ریپ یۀحافظه اش داشت، البد فقط همسا یکه از من تو یزیو او چ 

     یعنیاو را تنها،  چوقتیبود که ه یعصا به دستِ مهاجر یبز شیر

! رتایواح! للعجب ایبود، و حاال،  دهیبهتر از جانش، ند زِیبدونِ آن سگِ عز

دلبندتان  زیخانم، سگتان عز! یوا یا»: پرسد یازش نم یکه با نگران

 «کجاست؟

موزنده برخوردِ سوزناکِ آ نیخواستم ا یم شیهمان چند وقت پ 

 ادمیکنم، امّا  فیتعر تانیآدمهاست، برا ییتنها تیاز حکا یرا، که حرف

لندن  یتجارت ونیزیتلو یحیتفر ۀبرنام کیدر  شبید نکهیرفته بود، تا ا

دهند با خوک  یرا نشان م یسیانگل ۀزن پنجاه و چند سال کیدارند  دمید

شسته است و به آدم سرِپا ن ۀکاناپه مثل بچّ یکه  کنارش رو دشیسف ۀگُند

     او گوش یبه حرفها یحلب تیپ ای واریکه دارد با دقّتِ د دیآ ینظر م

 زیم یجور رو کی یشقاب غذابموقع ناهار هم که شد، دوتا . دهد یم

گذاشت،  یمال آقا خوکه، که خانمش با قاشق به دهنش م شیکیبود، 

  !خانمه خودهم مال  یکی

قدم زدن،  یده بودند براپارک هم که همه با سگهاشان آم یتو 

خوکِ او، و سگهاشان از  یبه تماشا ستادندیا یامو یخودشان چهار چشم

رفتند  ییشب هم که شد، دوتا! کردند یتعجّب واق واق م ایحسادت 

من . گفتند ریو به هم شب به خ دندیلحاف دراز کش ریتخت، ز یرو

 !وردماچ آبدار به گوشم خ کی یامّا صدا دم،یرا نشن کهخو یصدا

خانمه به  دیدان یم! را گفتم که حاال برسم به اصل مطلب نهایا ۀهم 

حدس  دیتوان یگفت؟ م یم یکرد، چ یخبرنگاره که باش مصاحبه م

  :گفت یلحن خشکِ تلخِ خشم آلود م کیبا  د؟یبزن

احساس  چیبا او ه! من است یزندگ کیشر! ستیخوک ن نیا» 

 ! دارم، او هم مرا دوست دارد همان قدر که من دوستش! کنم ینم ییتنها
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 «!کنم یم یدارم و احساس خوشبخت مانیبه محبّتش ا

خانم  نیا دیکه شا بود که قلبم مچاله شد، چون احساس کردم نجایا 

 یدارد، نه برا یبر م لمیزند که دارد ازش ف یخبرنگاره حرف م ینه برا

کند  یم یبه مرد نیحرفها دارد نفر نیبا ا دیفکر کردم شا. یمنِ تماشاچ

 چوقتیکه ه یبه دلش گذاشته است و رفته است، زخم یکه زخم بزرگ

    ..جوش نخواهد خورد
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  نیکشور زم یصاحبها  -5
 

پنجاه، شصت  نیرفته است که تا هم ادشانیخودشان  هایسیاگر انگل 

 ارهاشانیبودند و صاحب اخت ایم دنمرد نیجزو وطن پرست تر شیسال پ

بد آب و هوا  ۀریجز نیا یآوردند تو یم دند،یچاپ یرا م ایدن ۀچهار تا قار

و  میهست یرانیتا هم وطنشان را آباد کنند، و هم ملّتشان را ثروتمند، ما که ا

کردند که جنس  یم هیبه بچّه هاشان توص شهیهم شمانیهفت نسل پ

  .ته استنرف ادمانیبخرند،  یسیانگل

باشد که  یانگلستان همان مملکت نیشود که ا یآدم باورش نم 

 یدر بند قدرت و عظمت و سربلند رشیاز فق شتریب یلیدارش خ هیسرما

   .وطنش بود

بغل  یۀروز زن همسا کی ش،یپنج شش سال پ: دیبگو تانیجانم برا 

د آمدن یخدا حافظ یو شوهرش که تازه بازنشسته شده بود، برا مانیدست

و خانه شان را  لندیوزیخواهند کوچ کنند به ن یما و گفتند که م ۀدر خان

شوهره . و پدر مادر دار فروخته اند دهیفهم یلیزن و شوهر جوان خ کیبه 

همان  یشرکت بزرگ است، و زنش هم که تو کی یابیبازار ریمد

آمده  ایدوّمشان تازه به دن ۀکرده است، حاال چون بچّ یشرکت کار م

 .رود یسر کار نم گریداست، 

زن و شوهر جوان هم  نیکه ا میدیدر همان چند ماه اوّل فهم 

که به  میاگر بگو! پولدارند و خوشگذران، هم دست و دلباز و مهربان

    آن کردند، مبالغه یخانه، خرج مدرن ساز نیا متینصف ق ۀانداز

  .نکرده ام

 پاش بود،  ریز  «مرسدس بنز»  واگن  شنیاست  نیماش  کی خانمش  
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موتور  کیشرکت، و  یمدل باال (Toyota) یوتایتو نیماش کیخودش 

دو  یسال. شیحیتفر یگشتها یهم برا (Kawasaki) یکاواساک کلتیس

 ا،یکجا؟ اسپان ،یزمستان یکی ،یتابستان یکی ،یتا پانزده روز سفر خانوادگ

زنش آنجا نانش  ییکه دا ایفرنیجا هم کال کیآنجا،  نجا،یا ،ییهاوا ونان،ی

 .تو روغن است یحساب

و نشاط  یآن قدر شور و شاد شانیزندگ شیچند ماه پ نیتا هم 

جوان  یزن و شوهرها ۀهم یا براآنها ر یزندگ نیع الیداشت که من و ع

آن شور و  گریخانواده د نیامّا حاال چند ماه است که ا. میکرد یآرزو م

   انگار بزرگ  ،ینیب یبچّه هاشان را که م یحتّ. نشاط گذشته را ندارد

  .الندیشده اند و تو فکر و خ

که  ییایدن یتو دمید دم،یرا فهم یورق برگشتگ نیعلّت ا یوقت 

آرزو  گرید چکسیه یرا برا چکسیه یوضع زندگ دینبا م،یامروز دار

 کی دیآ یم ییکایشرکت بزرگ و نامعروف آمر کی ینیب یم. میبکن

که  یکار نیخرد، و اوّل یرا م یسیمعروف انگل یلیشرکت بزرگتر و خ

       شرکت را  نیا یو کارمندها کارگرهااست که نصف  نیکند ا یم

 یکجا برا گریحاال د. را شیابیبازار ریمد نیاز جمله هم رون،یب زدیر یم

  !ردیبگ مرغیبرود سراغش را از س دیبا! شود یم دایکار پ چارهیب نیا

 نیا ۀاز من دارد غصّ شتریب یلیدردمند من خ الیع دمیکه د روزید 

  :خورد، نشستم و به ش گفتم یخانواده را م

             ما است که  ییایآن دن گرید ایدن نیجان، نه ا زیعز ن،یبب» 

حاال . است شیآن انگلستان چهل پنجاه سال پ گرید نجاینه ا م،یشناخت یم

دار  هیسرما یکشور است، و آن هم مال آدمها کی نیزم ۀتمام کر گرید

 یاست که مذهب همه شان تجارت است و زبان همه شان پول و برا

 هم   که هنوز  اند هیسرما یب  یآدمها  آن. خوانند یهم نم  فاتحه  تیانسان
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دارند،  رقیتا کشور دارند، مرز دارند، ب ستیکنند حدود دو یم الیخ

   گرید. کنند یم افتخار مه نهایا ۀدارند، فرهنگ دارند، و به هم خ،یتار

دارها هستند و خودشان  هیسرما نیدانند که همه شان جزو اموال هم ینم

تو  ندیبب تیموقع کیدر  یدار هم وقت هیسرما! ستندین زیچ چیصاحب ه

هم  زیچ چیصاحب ه! اندازد یفوراً دورت م ،یاش ضرر دار هیسرما یبرا

   «!کن خدا زراعت یپس برو سر کوه قاف برا! یستیکه ن
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  بیدرخت س ریدر ز ازیرنده کردن پ -6
 

سوّم  کی ازیوز از دو تا پهن دمیکردم، د یرنده م ازیداشتم پ روزید 

نمانده است و دست راستم دارد از  میهم رنده نشده است، که مچ برا یاوّل

دست راستم،  یعنیکه به دستم،  یا قهیدق کیدر ضمن . افتد یکتف م

  .افتادم «نوتُیاسحاق ن» ادیبه  کدفعهیاستراحت دادم، 

دن آدم و رنده کر ازیپ دمیخودم هم اوّلش نفهم« چرا؟»: دیپرس یم 

اسحاق »به  یدست راستش درد گرفتن و کتف راستش افتادن، چه ربط

ربط دارد،  دمیبعد که فکر کردم، د! دارد نیزم ۀجاذب یرویکاشف ن ،«وتُنین

 .هم ربط دارد یلیخ

 ۀنشسته باشد، پشتش را به تن بیدرخت س کی ریآدم ز یوقت 

حال استراحت، و را دراز کرده باشد و در  شیدرخت واداده باشد و پاها

سرخ  بیس کی کدفعهیباشد، و  شیجلو رو ۀمنظر یاحتماالً مشغول تماشا

درخت کنده بشود و بخورد به وسط کلّه اش، به  ۀاز شاخ دهیدرشت و رس

از خودش بروز  یکند و چه عکس العمل یم دایپ یچه حال دمآ نینظر شما ا

 یآدم ک نید که ادار نیبه ا یخوب، بستگ»: دییگو یدهد؟ حتماً شما م یم

 «!باشد

دارد که  نیبه ا یبستگ. طور است نیواقعاً هم. دییفرما یدرست م 

پارلمان باشد،  ۀندیشرکت بزرگ باشد، نما کی ایبانک  کی ریآدم مد نیا

باشد،  لیآنجا باشد، رمّال خرزو یجمهور سیباشد، رئ نجایا رینخست وز

، دانشمند (Isaac Newton) وتُنیاسحاق ن ایکارچاق کن دالغوزآباد باشد، 

 .انگلستان و جهان باشد بزرگ

  گرید یآنها کدام از  هر    که دیکن فکر   مثل من هم   شما  دیشا 
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خورد به وسط کلّه اش و آخش را از ته دلش  یدرق م بهیس یوقت بود، یم

 ب،یس نیچرا ا یراست»: افتاد که یفکر نم نیبه ا چوقتیآورد، ه یدر م

چرا آمد به طرف  ؟یتناهیال یفضا یاز شاخه کنده شد، نرفت باال، تو یوقت

 دیفضا به دور خودش و خورش یو تو ستیگرد ن نیزم ۀکر گرم ن؟یزم

 یفضا یتو میشو یپرت نم م،یهست نیزم یپس چرا ما که رو گردد؟ ینم

 «؟یتناهیال

کند، از  یرا سجده م بیباشد، س وتنیآدم اسحاق ن یو خوب، وقت 

باشد، با شور وشعف  دهیخدا را به چشم د نکهیشود و مثل ا یجا پا م

تا باالخره  ردیگ یفکر را م نیا ۀرود به اتاق کارش و دنبال یم یملکوت

 .کند یم میتقد تیرا به بشر« جاذبه یروینقانون »

هم  گرید یاز آنها چکدامیه د،ینباش وتُنیخوب، حاال شما اسحاق ن   

    تانیکه برا یبد ایکه هر اتّفاق خوب  دیباش یآدم یول د،یکه گفتم نباش

 فتانیشخص شما افتاده است و از خوبش ک یفقط برا دینکن الیافتد، خ یم

 نگارکه ا یکارتان، طور یپ دیه و ناله تان را، وبروو از بدش آ د،یرا بکن

 ۀبا چشم و دل هم یمعلوم است که به هر اتّفاق ا،یدن نیو ا دییفقط شما

خوش و  یکوچکِ الک« خودِ»نه با چشمِ دلِ آن  د،یکن ینگاه م تیبشر

 .ناخوشتان یالک

از درخت،  بیمثل افتادنِ س یچه اتّفاق مهمّ ،«یهر اتّفاق» میگو یم 

 کیخوب، حاال »: ییگو یبه خودت م! با دست راست ازیچه رنده کردن پ

 ینیب یم« !دیایدر ب یخرده با دست چپت رنده کن تا دست راستت از خستگ

به  کدفعهیآنوقت . است یدست چپت از بس کار نکرده است، تنبل و ناش

ما چهار دست و پا  یۀاز اول شیپ خوب، مگر اجدادِ»: که یافت یفکر م نیا

را که با  یعادتمان بدهند هر کار یاز بچّگ دیرفتند؟ پس ما هم با یراه نم

 بدنمان به هم  عتیتا طب میهم بکن  با دست چپمان  م،یکن یم  دست راستمان
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 «!نخورد

 ۀشیش م،یکن یبا دست راست سنگ پرتاب م یمثالً اگر در بچّگ 

آنهاست، به ما  یایفقط دن ایپدر و مادرمان که دن م،یرا بشکن هیهمسا ۀپنجر

بچّه جان، با دست چپت هم پرتاب کن، بگذار مثل دست راستت »: ندیبگو

  «!بشود یقو
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  !عمرشان را دادند به شما -7
که  ییجا کیو پنج شش ساله  یس یخدا ۀبند کی میفرض کن 

ش و ضمن از آشناها یکیزنند، بر بخورد به  یحرف م یهمه فارس

از کس و کار طرف، احوال عموش را بپرسد، و طرف برگردد،  یاحوالپرس

 «!عمرشان را دادند به شما شانیا»: دیبکشد و بگو یتکان بدهد و آه یسر

خدا »: دیدیپرس یو م دیبود یخدا شما م ۀآن بند میو حاال فرض کن 

اد و پنج کنم هشت یفکر م»: دیدیشن یو از طرف م« چند سالشان بود؟ امرزیب

 یلیخ»: دیگفت یبه طرف م نکهیو شما در ضمن ا« !شش سال داشتند

« !یقلب ۀبله، سکت»: که دیدیشن یو از طرف م« البد سکته کردند؟. متأسّفم

  .«عمرش را داد به شما» اصطالحِ نیتو بحر ا دیرفت یم

 تشیواقع: خودم گفتم شیاصطالح در آمدم، پ نیاز بحر ا یمن وقت 

 ستیاز صد و ب یآدم چیه یعیانتظار ندارد عمر طب چکسیهاست که  نیا

 کیتبر یدارند به کس یاست که معموالً وقت نیهم یبرا. سال باالتر برود

  .کنند یسال عمر آرزو م ستیصد و ب شیبرا ند،یگو یتولّد م

زنند که مُرده است  یحرف م یدو نفر دارند از شخص ثالث یامّا وقت 

هم نبوده است و در موقع مرگ هشتاد و  امشانچکدیه یو از کس و کارها

خوب، عمرش را »: کنند که یم قیپنج شش سال داشته است، هر دو تصد

 نیرا هم در نظر داشت که همچ تیواقع نیا دیالبتّه با« !گریکرده بود د

که سنّ خودشان از  ندیگو یم ییفقط آدمها یتیموقع نیدر همچ را یحرف

 .نباشد شتریشصت، شصت و پنج ب

که هشتاد و پنج شش سالش  یآدم»: میخوب، حاال از خودمان بپرس 

 یهایماریانواع ب ۀسالها زجر و شکنج ایبوده است و خوشبختانه بدون ماهها 

 مانده بوده است که  یباق شیبرا یمرده است، چه عمر یقلب ۀمزمن، با سکت
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و پنج شش سالم است، و تا به سنّ آن  یآن را بدهد به من که حاال تازه س

مرحوم برسم، هنوز پنجاه سال از عمر خوب و خوش خودم را دارم که 

  «کنم؟ یزندگ

از عمرش  یزیاگر چ» :دییدلتان بگو یشما هم مثل من تو دیو شا 

  «گران؟ید ینکرد و گذاشتش برا یمانده بود، چرا خودش آن را زندگ یباق

 !دیدلتان بخند یغم زده و ماتم زده، قاه قاه تو ۀافیو با ق

و « بسم اهلل یبا»انداخت که مثل « فعل»دو تا  ادیمرا به  هیقض نیا 

، و «رفتن ایاز دن»و « آمدن ایبه دن»: آدمهاست یدر کتاب زندگ« تمّت یتا»

 . «مردن»و « زاده شدن»: خُلّص باشد یفارس میاگر بخواه ای

 ایبه دن» مییگو یساده م یلیو معموالً خ میرا همه قبول دار شیاوّل 

تا مبادا  میچیپ یهزار جور لِفافه م یرا تو شی، امّا دوّم«متولّد شد» ای، «آمد

اند و مغزمان را داغ کند و به دماغمان بخورد و استخوانهامان را بلرز شیبو

 !شانیروحمان را پر

خداشان، در حرف زدن و نوشتن،  یزبانها، با خدا و ب یسیانگل نیا  

 «بُرن یتو ب» ندیگو یم شیبه اوّل ون،یزیو تلو ویمخصوصاً در روزنامه و راد

(to be born)ندیگو یم شیو به دوّم« آمدن ایبه دن» مییگو ی، مثل ما که م 

 ای« مردن» یعنی، که (to pass away) «یتو پَس اَوِ» ای (to die) «یتو دا»

  !نیو هم نیهم. «درگذشتن»

و  م،یوحشت دار م،ینفرت دار« مُردن» یبه معن« مُردن»ما از  یول 

و همانها را هم با اکراه به  میدار یدهها اسم مستعار و لقبِ لِفافه ا شیبرا

 کیدعوت حق را لبّ وستن،یپ یزدیبه رحمت ا: از جمله  م،یآور یزبان م

را  یفانشتافتن، دار  یکردن، به دار باق میتسل نیگفتن، جان به جان آفر

 !«عمر خود را به شما دادن»وداع گفتن، و از همه با مزّه تر 

  ست،یتو قاموسمان ن« مُردن» یبه معن« مُردن»که فعل  ییما نیامّا هم 
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« !دمیمردم از بس خند»: «میریم یم» گرید زیهر چ یاز صبح تا شب به جا

گذارد ما  ینگذاشته است و نم «مردن یمردن به معن»که ترس از  یراست

 !میبکن «یزندگ»
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  ردگشا شهیهم -8
 

کردم که  یخم شده بودم و خدا خدا م میعصا یاتوبوس رو یتو 

لم داده بود و  یصندل یمن رو یرو که رو به یآن خانم هجده نوزده ساله ا

کند،  ینگاه م وارید یکرد که انگار دارد به نقش رو ینگاه م یبه من طور

  .رمیرا بگ شیبشود و من جا ادهیپ یبعد ستگاهیا

شد  ادهیپ گریمسافر د کیبعد که  ستگاهیافاقه نکرد تا سه ا میامّا دعا 

گفتم، امّا  یآبدار «شیآخ»هوا  ینشستم، ب نکهیهم. دمیرا قاپ شیو من جا

 شیکه من پهلو یخانم هفتاد و چند ساله ا دمیشدم، چون د مانیزود پش

 «شیآخ»فکر کردم . زند ینگاه آشنا به من لبخند م کینشسته ام، دارد با 

 .من کار خودش را کرده است

لبخندم  یتیخاص یاز ب دیناچار من هم به ش لبخند زدم، امّا شا  

 کیام، چون سرش را به من نزد دهیلبخندش را نفهم یبود که معن دهیفهم

من به  د،یبود ستادهیکه شما آنجا وا یتمام مدت»: آهسته گفت یلیکرد و خ

 نیطور راحت نشسته بود و اصالً ع نیکردم که هم یآن دختر خانم نگاه م

 «!شده است ییایعجب دن! نبود الشیخ

 یایدن نیا یخانم، تو»: کردم و گفتم یتیبا خاص ۀحاال من خند 

. میتعجّب کن دینبا زیچ چیاز ه م،یکرده ا درست زادهایکه ما آدم یبیعج

           م،یکن یکه همه مان م یبیعج یکه با کارها میکن الیبهتر است خ

سر نرود و  یکه حوصله مان از زندگ میکرده باش یکار کی میخواه یم

 دینیب یدختر خانم م نیمثالً هم. میرا هم سر گرم کرده باش گریضمناً همد

چه طور ما را سر گرم کرده است و به خنده انداخته  بشیکار عج نیبا ا

 «!است؟ طفلک خودش هم خبر ندارد
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 یا»: کرد و گفت یو روشن نیریش ۀمن حاال خند یغل دستخانم ب 

  «!نگاه کند زیچشم به همه چ نیبا ا شهیشد آدم هم یکاش م

    من ! میشود، چرا نکن یکه م یشود، امّا گاه ینم شهیهم»: گفتم 

داده شده است، خودش  زادیبه آدم یجبر یکه زور یزندگ نیا میگو یم

 یوانیتنها ح زادیاست که آدم نیهم یابر. کامل است «یکمد یتراژد» کی

پس . شود یدوا نم یدرد هیامّا از گر! کند یم هیخندد و گر یاست که م

 «!میش بخند همهبهتر است 

: و روشن را کرد و گفت نیریش ۀباز همان خند یخانم بغل دست 

خواهد بپرسد  یفکر کردم حاالست که م« ازتان بکنم؟ یتوانم سؤال یم»

     البتّه که »: با اکراه گفتم! اوقات هر دو مان را تلخ کندو  دیهست ییکجا

  «!دیتوان یم

 Are you a)»اِ پروفسور؟ ویآر »: و او، بر خالف انتظار من گفت 

professor?)، به هر کس که  هایسیانگل نیا د؟یشما استاد دانشگاه هست یعنی

. ستمیاستاد ننه، »: گفتم« !پروفسور» ندیگو یدهد، م یدانشگاه درس م یتو

 «!مکن یتکرار نم سم،ینو یم ای میگو یرا که م ییزهایمن معموالً چ

. فکر یکه رفته است تو دمیفهم. چند لحظه ساکت به من نگاه کرد 

ام، استاد  سندهیمن نو»: راحتش کنم، گفتم نکهیا یبرا. از من بود ریتقص

را هم که  یزیو هر چ رمیگ یم ادی زیچ شهیهم یعنیشاگردم،  شهیهم ستم،ین

  «.کنم یتکرار نم گریو د سمینو یبار م کیگرفتم،  ادیو  دمیفهم

استاد . از من بود ریباز هم تقص. هنوز هم راحت نشده است دمید 

ناچار شدم بخندم و ! خواهد ینم حیتوض! نیهم! ستمیبگو ن ،یستیدانشگاه ن

! رار کندرا تک شیاگر آدم استاد باشد، مجبور است هر سال حرفها»: میبگو

  «.کند یآدم را خسته م! ستین یخوب زیتکرار چ

 خواستم به او  یشدم، تازه م ادهیو پ دمیمقصد رس ستگاهیبه ا یوقت 
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که تا آخر عمر  ییاستادها یکی. میالبتّه استاد هم دو جور دار»: میبگو

. کنند یرا م شانیکاسب ،گذارند کنار و با تکرار یرا م یشاگرد شانیاستاد

 یا هتاز  یزهایمانند و هر سال چ یشاگرد م شهیکه هم ییهم استادها یکی

 «!سندیو بنو ندیشاگرد بگو ریشاگرد و غ یهم دارند که برا
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  !دشیببر دییاینگهبانها، ب -9
 

 ۀرا به هم میبنِ مر یسَیسالگرد تولّد ع نیازدهمیاوّل دوهزار و  

 ونیلیهفت هزار م ۀهم یو برا میگو یم کیتبر مانهیصم ایدن یهایحیمس

خواهم که  یکنم و از شما م یو دل خوش آرزو م یتندرست ایدن تیجمع

     ! نیآمّ! نیآمّ! نیآمّ! نیآمّ! نیآمّ:دییبلند بگو یلحظه با صدا نیدر هم

 !نیآمّ! نیآمّ

، شاعر و  (1) «والتر سَوج لَندُر»مناسبت به سبک  نیو امّا بعد به هم 

 فیگذشته اسم خودش و تعر یاز نامه ها یکیکه در  یسیانگل ۀسندینو

 ۀمکالم کی د،یدیحقّ شن ۀبند نیرا از ا «یالیمکالمات خ»کتاب معروفش، 

حاکم  ،(2)« الطُسیپ وسیپُنط»و  یسیحضرت ع نیبدهم ب بیکوتاه ترت

 یسیحضرت ع یهودی یخاخامها یو پافشار کیکه به تحر ه،یهودی یروم

 :دیکش بیمحاکمه کرد و به صل ییرا به جرم کفر گو

 هایهودیکه  یهست یحیهمان مس ییگو یخوب، تو م :الطسیپ 

  منتظرش هستند، درست است؟

 !درست است: یسیع 

       یحیتو آن مس ر،ینه خ ندیگو یم هایهودیخوب،  :الطسیپ 

     بِ کفر ادّعا مرتک نیتو با ا ندیگو یم. که آنها منتظرش هستند یستین

    امّا جواب آنها ،یگناهیدانم تو ب یمن که م. و قتلت واجب است یشده ا

   آنها یاند یم رند؟یگ یآرام نم نند،یدار نب یبدهم که تا تو را باال یرا چ

توانند با حرفهاشان از تک تک  یروز م کیدارند؟ در عرض  یچه قدرت

     کنند،  یودشان را مخ یزندگ ریکه دارند آرام و سر به ز یمردم نیا

        را  نیتو هم! بکشند  آشوب به   را  هیهودی  و  بسازند  اریع  تمام  قاتل  کی
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  ؟یخواه یم

    ایمردم دن ۀهم یخواهم که خدا برا یرا م یزینه، من چ :یسیع 

  !خواهد یم

شروع  ییجا کیپس برو کارت را از ! خوب، چه بهتر :الطُسیپ 

که  ییجا کیبرو . آنجا کمر به قتلت نبسته باشند یخاخامها ۀکن که هم

        که تو  ردیخاخامهاش از حرفهات احساس خطر نکنند و ترسشان نگ

کفر به تو  ۀو ناچار بشوند وصل یدر آمدشان را کور کن ۀچشم یاهخو یم

  !خونت را سر بکشند ندبچسبانند و بخواه

 یشهر باشد که مردمش از آن نُه تا کیده تا شهر  انیاگر م :یسیع 

آن  د،یداشته باش بیطب کیباشند و شما فقط  یماریدچار ب شتریب گرید

آنجا  چکسینُه تا شهر که اصالً ه از آن یکیبه  دیفرست یرا اوّل م بیطب

 نباشد؟ ماریب

! کند یم دادیب نجایجهل و خرافات ا. یکه گُل گفت یراست :الطُسیپ 

نوکر حرف حساب  یکیمن  نکهیخطرناکتر؟ امّا با ا نیاز ا یا یماریچه ب

 ای: میمورد ناچارم گوشم را به حرف حساب تو ببندم و بگو نیهستم، در ا

           نجایاز ا یگذار یو م ،یستیپسر خدا ن ،یستین حیسبگو م نهایبرو به ا

مردم را به شورش وا  هایچون اگر روحان! گرید یدان یخودت م ای! یرو یم

توانم بدهم؟  یم یهستم، جواب امپراتور روم را چ نجایا یدارند، من که وال

هزارها  اینفر، صدها  کیتو  یبه جا ستیتو هم حاضر ن یدانم که خدا یم

 ؟یچرا ساکت ؟ییگو یم یخوب، چ! نفر کشته بشوند

که از جهل صالح خودش را از صالح  یبه حال کس یوا :یسیع 

 !رود یخودش به جهنّم م یجاهل با عزم بهشت، با پا! مردم جدا کند

فردا که  ؟یخوان یم یواسه من کُرکُر یا ستادهیحاال وا: الطُسیپ 

 و  (3)تو را ترک کرده است که خدات هم دید یخواه ب،یصل یباال یرفت
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   !دشیببر دییاینگهبانها، ب! رسد یبه دادت نم
______________________________________ 

1- Walter Savage Landor  

2- Pilatus  Pontius 
و  ستیباره در باب ب نیدر ا. گفت بیبر صل یسیاشاره است به آنچه حضرت ع -3

داد و  یشد ، سرش را تکان م یهر کس از آنجا رد م»: آمده است «یمت لیانج»هفتم از 

و در عرض سه روز باز  یخانه خدا را خراب کن یخواست یتو که م: گفت یم شخندیبا ر

 -(11. )و خودت  را نجات بده ایب نییپا بیل، از ص ییاگر واقعاً فرزند خدا! یازس

 یرا نجات م گرانید -(12: )گفتند یاو را مسخره کرده ،م زیکاهنان اعظم و سران قوم ن

چرا از !  یهست هودیپادشاه  یکرد یتو که ادعا م! تواند خود را نجات دهد ینم یداد ول

 یبه خدا توکل دار یگفت یتو که م -( 13) ؟ میآور مانیبه تو اتا  ییآ ینم نییپا بیصل

آن روز، از ظهر تا سه بعد از ...  -(11)دهد؟  یپس چرا خدا نجاتت نم! یو فرزند او هست

 یلیا: زده، گفت ادیفر یسیبه ساعت سه، ع کینزد -(14. )شد کیتار ایظهر ، تمام دن

چرا مرا »یا « ؟یچرا مرا تنها گذاشته ا من، یمن، خدا یخدا یعنی ،یلَما  سبقتن یلیا

 «چرا مرا ترک کرده ای؟»یا  «فراموش کرده ای؟
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  !دیآ یخدا را خوش نم -11
 الدیبعد از م یزمستان، چند روز یاست که اوّلها یچند سال 

 لیدانم به چه دل یو نم دیآ یم هیکه ژانو ه،یاهلل عل ۀصلوا حیحضرت مس

   که بر  میسیانگل یشود، من  به آشناها ینو م هایینجایسال ا یعقل پسند

که از آب و  یذرّه از آن همه عقده ا کیکردن  یخال یخورم، برا یم

 میتقو»: کنم که یباز م یحرف جدّ نیرا با ا یدارم، سر شوخ نجایا یهوا

 «!نو مبارک

تا  دم،یمحلّه د یکتابفروش یرا تو ستوفریکه کر روزیحاال د 

 وی ین یهَپ»: کرد و گفت یشدستیکنم، پ یمبارک دیخواستم باش ع

« نو مبارک میتقو»کردم که  یباور نم! خنده ریز میو هر دو زد (1)«!کالِندِر

 !!مانده باشد ادشیمن 

کرد،  لیش را باال بردند، تعط هیسر کوچه که کرا یلهستان ۀکاف 

که « 684» ۀقهوه خان میرفت! سگ و گربه باز شد کیرفت، جاش بوت

و البد خواسته بود سر به سر  قاستیشمال آفر یصاحبش از مسلمانها

 ۀم فرشتبا حساب ابجد اس« 684»بگذارد که به ش گفته بود عدد  ستوفریکر

روز  6ما  یعنی»: گفت دم،یکه پرس شیمن از شاگرد هند یبرکت است، ول

 «!میبعد از ظهر باز 4صبح تا ساعت  8هفته از ساعت 

را  یکم کس یلیروم و خ یم رونیکم از خانه ب یلیمن خ نکهینه ا 

به تورم  ستوفریکه باش گفت و شنفت داشته باشم، حاال که کر نمیب یم

و  میتو و نشست میرفت. دا خواسته دعوتش را قبول کردمخورده بود، از خ

 یباز بماند، در حال یسر شوخ نکهیا یو من، برا میو قهوه سفارش داد یچا

 یدادم، با لحن یرا نشان م ابانیبرگ دو طرف خ یب یدرختها یکه چراغان

 چه  یاقتصاد سیاوضاع پ نیبرق گران و تو ا نیا  با ،ینیب یم»  :گفتم یجدّ
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  «!میکن یرام مقدر برق ح

 یباف یآدم منف میگو ینم»: سرش را تکان داد و گفت ستوفریکر 

بگذار ! ینیرا بب یزیهر چ یمنف ۀاوّل جنب شهیهم یعادت دار یول ،یهست

دهند، چند  یبرق گران م نیا  یکه باال یبا پول اهیس یروزها نیا یمردم تو

 «!روشن نگهدارند یدلهاشان را کم یروز

 دهیهم به دلم نشست، هم مرا که گز نکرده بر حرف حسابش نیا 

     کامالً درست»: خودم شرمسار کرد، و حاال گز کرده گفتم شیبودم، پ

امروز پاک حواسّ مرا پرت کرده  یایدن ریتو ش ریاوضاع ش! ییگو یم

از  یادی فتم،یبه فکر هدر شدن برق ب یچراغان نیبا ا نکهیعوض ا دیبا! است

 «!بکنم ییوشنار غمبریپ

           را  حیمس یسیع»: نور تازه شکفت و گفت کیصورتش با  

  «؟ییگو یم

حساب است،  یب یهایمهربان غمبریمن پ یبرا حیمس یسینه، ع»: گفتم 

مخترع  (2) سونیمثل تامس اد یغمبریمنظورم پ! مثل آفتاب، مثل باران

  «!المپ برق است

 دیبا ،یزن یمتو حرف  یمن وقت»: زد و گفت یلبخند ستوفریکر 

          سونیبه تامس اد. میندازین راههیب یحواسم خوب جمع باشد که تو

 «غمبر؟یپ ییگو یم

،  (3) پاستور ییمثل لو ییمن به آدمها! جان زیآره، عز»: گفتم 

، (1) یبرنرزل یموتیمثل ت ییبه آدمها! غمبریپ میگو یهم م کروبیکاشف م

زمان  یغمبرهایاست که پ نیما ا بیع! غمبریپ میگو یهم م نترنتیا یبان

فکرشان، رنجشان، از  هشان،نگا م،ینگو اتشانیآ. میشناس یخودمان را نم

 یتا به امروز، خُرد خُرد، زندگ میآمد رونیکه از بهشت خدا ب یهمان زمان

 ساخته است، و ما که خودمان را انسان متمدّن  مانیانسان متمدّن امروز را برا
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که  میلحظه فکر کن نیدر هم مییایب. ستین المانیخ نیع م،یدان یامروز م

 یتو م؟ییکجا! برق اختراع نشده است، المپ برق هم اختراع نشده است

 «!انوسیهل عهد دقو ج یکیتار

با لبخند امّا . کرد یرفته بود تو فکر و ساکت به من نگاه م ستوفریکر 

 «!دیآ یخدا را خوش نم! کار ما کُفران است نیا»: گفتم یجدّ یلیخ
_________________________________________ 

1-  Happy New Year   

2- Thomas Edison 

3- Louis Pasteure 

1- Tim Berners-Lee 
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   دیجد یهایو معن میاصطالحات قد -11
 

حکم  زیچ چیه ۀکه دربار ستمین یچون آدم د،یباور کن میگو ینم 

 یطرف چ ندیگوش کند، بب دیاست که آدم با نیعرضم ا ینم، ولصادر ک

 دیعقل و تجربه اش آن را بسنجد، و آنوقت اگر د یبا ترازو د،یگو یم

 .است، آن را باور کند یحرف طرف معقول و منطق

در  دهیتازه به دوران رس»: میگو یو حاال من که طرف باشم، م 

 کار،یو ب عاریبود، ب ینوجوان وزریکه تا پر ندیگو ینم یاصطالح فقط به کس

و لطف پروردگار عالم و آدم قرار گرفت، شغل  تیمورد عنا کدفعهی روزید

حدود  وکرد، و او هم امروز، شکر خدا، حدّ  بشینص ینان و آبدار دیجد

 ۀطبق کیاز  یآدم یبُرده است، و دارد ادا ادیاز  یخودش را به کلّ تیقابل

که از آداب و رسوم و فرهنگ آن طبقه  آورد یرا در م یاجتماع نیّمع

 «! یاز فنّ نجّار مونیشود که م یهمان قدر سرش م

پدر  کیبود،  شیکه اگر هفتاد، هشتاد سال پ میخواهم بگو یم 

خانواده از پدر و  یمادر شانزده، هفده ساله، تو کیساله و  ستینوزده، ب

له و امثالهم و عمّه و خا یمادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو و دائ

 چهبچّه را به شان داد، بدانند  نیخدا اوّل یگرفتند که وقت یم ادی ییزهایچ

از  ییبزرگ کردنش چه انتظارها یتر و خشکش کنند و برا یجور

 .خودشان ۀاز بچّ ییخودشان داشته باشند و چه انتظارها

 ستیب یاز زن و مردها یلیخ. فرق کرده است یلیامّا امروز وضع خ 

روند بچّه دار  یساله اگر امروز با هم ازدواج کنند، فوراً نم یس و پنج،

  .خواهد یم یزیبرنامه ر یآنها بچّه دار شدن ده پانزده سال ۀدیبه عق. بشوند

 مادر   پدر و بر خالف   نده،یسال پدر و مادر آ  ده پانزده  نیا  در 
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صاحب سه چهار تا بچّه شده  ال،یفکر و خ یب ،یطور نیخودشان که  هم

بزرگش  الیشان هستند و در عالم خ ندهیآ ۀبچّ نیبودند، مدام در فکر اوّل

 یزنند، برا یف محر گرانیدرباره اش با خودشان و د یعنیکنند،  یم

معتبر از استادان  یکتابها نند،یب یم یماتیتعل یکردنش دوره ها رگبز

 یعمرشان را مجرّد مانده اند تا گرفتار بچّه دار ۀخوانند که هم یم یمعروف

اصول پرورش فرزند را  نیباشد که مهمّ تر نیهمّ و غمّشان ا ۀنشوند و هم

 ندهیآ یاپدر و مادره اریاختدر آورند و در  ریتحر ۀکشف کنند و به رشت

 .بگذارند

دست کم  ندهیده پانزده ساله، پدر و مادر آ یآمادگ ۀدور نیدر ا 

 دهیخر لیاتومب کیسوّم از قسط آپارتمانشان را پرداخته اند، هرکدام  کی

 ایدن یخوش آب و هوا یاز جاها یکیرا در  التشانیاست، و هر سال تعط

     نشا ندهیآ ۀبچّ نیبا اوّل الیدر عالم خآن جاها  ۀگذرانده اند، و در هم

  .است دهیبچه دار شدن رس ۀتا باالخره زمان مبارک و فرخند... بوده اند تا

 واقعاً  یآمادگ ۀفشرد ۀده پانزده سال دور نیامّا، خوب، البتّه، ا 

   و نه  یرا که حاال اقّالً س ندهیخسته شان کرده است، مخصوصاً مادر آ

  .دارد یسال

       بچّه دار شدن شروع  یبرا یدوا و درمان و آمادگ ۀو حاال ناچار دور 

 دایپ قیتوف ندهیآ یپدر و مادرها نیاز ا یشود و باالخره چند در صد یم

بچّه بشوند، و  نیو احتماالً آخر نیکنند که واقعاً پدر و مادر اوّل یم

وفه و کنند به بزرگ کردن او بر طبق اصول مکش یحاالست که شروع م

  نیکه اصل االصول همه شان ا یعلوم بچّه بزرگ کن دیاستات ۀموضوع

 :است که

آزاد آزاد بزرگ شود و هرچه خواست، به او  دیبچّه را بگذار» 

 «!نشود یبکند تا عقده ا دیو هر کار خواست، بگذار د،یبده
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عقده،  بدون   بدون آرزو،  آزاد، آزادِ  یعنی  ؟یچ یعنی ... یعنی 

کامل  تشانیموفق «دهیپدر و مادر تازه به دوران رس» نیبرگردد به جنگل تا ا

  .بشود
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 !با مک دونالد نیچ یرقابت طبّ سنّت -12
 

طبّ  یهم برا ا،یغرض و مرض دن یب یآدمها ۀمن هم مثل هم 

           یاوّل. کایآمر یدموکراس یاحترام قائل بوده ام، هم برا نیچ یسنّت

، متفکّر و  (孔夫子) وسیکنفوس ادیاز آدمها را به  یتواند بعض یم

انتخاب کن که  یشغل»: که گفته است ندازدیب نیچ یاجتماع لسوفیف

  «!یبود کار بکن یتا آخر عمرت مجبور نخواه قتآنو ،یدوستش داشته باش

 تمنیوالت و دایاز آدمها را به  یتواند همان بعض یهم م یو دوّم 

(Walt Whitman)که گفته  ندازدیب کایآمر یو آزاد ی، شاعر دموکراس

 «!نمیب یمردها و زنهاست خدا را م ۀمن در چهر»: است

                   حرف یآمد که وقت یبه نظرم م یعیطب شهیهم هم نیا 

توماس » ادیتواند مثالً به  یآدم م د،یایب شیپ «کایآمر یدموکراس»از 

           استقالل  یۀو اعالم فتدیب کا،یآمر یجمهور سیرئ نی، سوّم«سونجفر

 شیپ «نیچ یطبّ سنّت»حرف از  یوقت ایفرد در جامعه،  یو حقوق انسان

        اتورینیشعر و م زیاعجاب انگ ییبایز ادیبه  ثالًتواند م یآدم م د،یایب

 !فتدیب ینیچ

 یشود که بو یباعث م «نیچ یطبّ سنّت»دانم چرا  ینم هایامّا تازگ 

 ایبخور،  ن،یبنش یا رهیزنج یرستورانها» ادیو به  چدیدماغم بپ یباروت تو

 ایدن یمعبدها ۀکه تعدادشان از هم فتمیب «ییکایببرِ مک دونالد آمر ر،یبگ

  .است شتریب

 ادیهم اوّل مرا به  «کایآمر یدموکراس». نیچ یاز طبّ سنّت نیا 

  انداختند، جهنّم خدا را  یناپالم که هر جا م یبهااندازد و بم یم «تنامیو»

 داد که خودشان حاال فراموش شده اند،  یم ییآدمها لیبُرد آنجا، تحو یم
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  .فراموش نخواهد کرد امتیتا ق را نشانیلعنت و نفر  خیتار امّا

    ینگیآلت نر ادیمثالً به  نیچ یکه از طبّ سنّت ییالبتّه من به آنها 

       کوسه  ۀخرس و پَرّ یصفرا ۀسیشاخ کرگدن، ک ،یببر و خوک آب

   نیمال خود ا یاعتراض منطق. ندارم یاعتراض چیافتند، ه یم یماه

   نیبه مردم چ یزبان یاست که قرنهاست دارند به زبان ب چارهیب یوانهایح

  :ندیگو یم

آلت  یکه ما را برا میده یمقدّساتتان قسم م ۀشما را به هم« 

زهر مارمان  شکار  ایکوفتمان  ایصفرامان،  ۀسیک ایشاخمان،  ای مان،ینگینر

که  ییردهاو به خورد م دیباه نساز ۀقوّ تیمعجون تقو زهایچ نیو از ا دینکن

 چیه زهایچ نیچون ا د،یبکنند، نده یاز حد مردانگ شیخواهند ب یدلشان م

 یوانهایرود و جان ما ح یفقط پول آن مردها هدر م. ندارد یتیخاص نیهمچ

  «!ابیکم

       کند و  یم قیرا ببر تصد ابیکم یوانهایح نیا ۀو حرف هم 

تا  مینگیآلت نر نیهمباه کدام است؟ من خودم با  ۀقوّ تیتقو»: دیگو یم

  «!برسانم هیبه شانزده ثان هیحاال نتوانسته ام مدّت کلّ ماجرا را از پانزده ثان

 کیشکل و  کی ۀکه لباس ساد دیفهم «نیخلق چ یجمهور» یوقت   

در باغ سبز، به دست مردم،  اتیکتاب کوچک قرمز، با آ کیرنگ و دادن 

مردم،  ۀکند و هم یده نممقدّس آنها را برآور یمقدّس زندگ اجاتیاحت

    حکومت نگه یبه رضا یرا راض دهیدانشگاه د ینهایمخصوصاً شهرنش

تمدن وارد رقابت با  یفکر افتاد که در جنگل موال نیدارد، به ا ینم

  .بشود «کایآمر یدموکراس»

که  دندیرس جهینت نیبا رمل و اسطرالبشان به ا نیآنوقت رجال چ 

    نشان  ایبه مردم دن نیالع یرا به رأ ایدن یدر بازارها نیحضور چ دیبا

 به کنار، با  گرید یزهایچ ۀهم را، کایآمر  حضور خودشان  چون   بدهند، و
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گرفتند که حضور  میاحساس کرده بودند، تصم« مک دونالد» ینهارستورا

مک »در کنار هر دکّان  «نیچ یطب سنّت»دکّان  کیرا با باز کردن  نیچ

    .اعالم کنند ایدر سرتاسر دن «کایدونالد آمر

 ریو س« مک دونالد» کی یشود رفت تو یالبتّه با دو، سه پوند م 

 نیچ ییاگرایو یقرصها یمردها باال یضکه بع یپول ۀبا هم یول رون،یآمد ب

از جا  دیکه رو سف ستیدهند، باز هم معلوم ن یم« ببر ینگیآلت نر»با طعم 

 !سرشکسته خواهند نشست ایبلند خواهند شد 
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 تاریخی یبچّگ ،یسنّ یبچّگ -13
 

: دیگو یبه خواهر شش ساله اش م یسیانگل ۀپسر چهار سال کی 

که ازش  روزید. دیآ یداند بچّه از کجا م یمادر بزرگمان هنوز نم ن،یبب»

 بچّه مییخوب است به ش بگو. آورد یگفت بچّه ها را لک لک  م دم،یپرس

  «!شود یدرست م یچه طور

           اگر تا حاال ! مینه، چه کارش دار»: دیگو یو خواهرش م 

 مییاگر راستش را به ش بگو دیشا! دانسته است، بگذار حاال هم نداند ینم

 «!نا راحت بشود

 ۀامروز هم یمَثَل بدان آوردم تا خدمتتان عرض کنم که بچّه ها نیا 

سال خودشان خوب است بدانند، امّا مادر  را که در سنّ و ییزهایآن چ

بدانند،  ستیبزرگ نشده اند، خوب ن یکنند تا حساب یبزرگهاشان فکر م

  .آورند تا مادر بزرگهاشان ناراحت نشوند یدانند و به روشان نم یم

را که مادر  زهایچ یلیهشت نه ساله، هم خ ۀد ختر بچّ کیمثالً  

داند، هم مثل  یدانست، م یبود، نم اوّلش را حامله نشده ۀبزرگش تا بچّ

 ۀو چند سال یعاشق آقا معلّم س ا،یدن یهمه جا ۀهشت نه سال یدخترها ۀهم

هشت نه  ۀپسر بچّ کیهمان طور که  ال،یشود، البتّه در عالم خ یخودش م

شود، و هر  یخودش م ۀو چند سال یعاشق خانم معلّم س الیساله در عالم خ

رسد که بتوانند بدون ب یمانند تا سنّشان به حدّ یدو شان عاشق معلّمهاشان م

 .را ببوسند و معلّمهاشان را فراموش کنند گریخجالت همد

از  یلیاز مادر بزرگها و پدر بزرگها و خ یلیخ دیکه شا یزیامّا چ 

مصلحت »که بر خالف  ییاست که همان بچّه ها نیپدرها و مادرها ندانند، ا

 شود، باز هم  یدرست م یکه بچّه چه طور دانند یمادر بزرگهاشان، م «دید
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 نوزادبه اصطالح  یکه بچّه ها ییلک لکها یخواندن داستانها ای دنیاز شن

پدر و  ۀآورند در خان یو م رندیگ یسبد به نوک م ایقنداق  ایبغچه  یرا تو

 دنیهمان طور که از شن د،یآ یدهند، خوششان م یم لیجوان تحو یمادرها

و انواع  اهیو  غول س دیسف وید ،یجنّ و پر یخواندن انواع قصّه ها ای

مگر قرار . برند یم تو لذّ دیآ یخوششان م هاشانیجادوگرها و چشم بند

قصّه ها را باور کنند تا بتوانند از آنها  نیکه بچّه ها حتماً ا بوده است

 و لذّت ببرند؟ دیایخوششان ب

      است نیمردم بدانند، ا ۀکه آدم انتظار دارد که هم یزیو امّا چ 

 تیشخص کی. یکودک ۀدارد و دو تا دور تیدو تا شخص زادیکه آدم

در  ن،یّمع یده ااخانو یکه تو یمعن نیاوست، به ا «یسنّ تیشخص» زادیآدم

 اورد،یشود، و اگر بد ن یبزرگ م د،یآ یم ایبه دن نیزم ۀاز کر نیّمع ییجا

  .ردیم یکند و م یعمر م شتریب یکم اینود سال،  د،هشتا

       هوالکو خان،  ایتواند المستعصمُ بِاهلل باشد،  یکه م زادیآدم نیا 

 ۀطور از هم نیهم یبچّگ ۀدر دور ل،یل خرزوابقّ ای ،یطوس ریخواجه نص ای

آنها لذّت  دنیشنود، و ازشن یم یلیّتخ بیو غر بیعج یقصّه ها هایاطراف

زند، و  ینم یقصّه ها به دلش چنگ نیا گریشود و د یبرد تا بزرگ م یم

  .نسل بعد از خودش یبچّه ها یگذارد برا یبچّگانه م یزهایچ یۀآنها را با بق

 ۀاوست که دور «یخیرتا تیشخص» زاد،یدوّم آدم تیشخص 

 ۀدور نیدر ا. دیطول کش یهزارسال ستیبود و دو یطوالن یلیخ شیکودک

      و  بیعج یقصّه ها د،یفهم یکه نم یزیهر چ یبود که برا یطوالن

که از تجربه هاش  شیساخت تا سه چهار هزار سال پ یم یلیّتخ بیغر

را  زهایچ یلیکه خ ندیب یو م شود یدارد بزرگ م دیدرس گرفت و د

و آن قصّه ها  ردیبگ ادیرا  حاال درست آنها دیاست و با دهیفهم یم یعوض

  .را فراموش کند
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امروز که  یاز آدمها یلیشود که خ یشروع م نجایاز ا بتیامّا مص 

کنند، خودشان از  تیخودشان را خوب ترب یخواهد بچّه ها یدلشان م

مانند و  یم «یخیتار یبچّگ» یامّا متأسّفانه تو ند،یآ یدر  م «یسِنّ یبچّگ»

  !کنند یبالغ و عاقل تلخ م یبه تمام معن یآدمها یرا برا یزندگ
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 !ریبله؟ نه، خ -14
 

: پرسم یهفتاد و هشت ساله م یرانیا قیمنِ هفتاد و شش ساله از رف 

وقت ! ریخ»: دیگو یم در جوابم« زند؟ یبه ت سر م  کباری یپسرت هفته ا»

  «!چارهیندارد ب

فکر که  نیا یروم تو یم ،«ریخ»شنوم  یم ،«رینه خ» یبه جا یوقت 

 یتو« نه» یش بماند، باز هم معن «ریخ»اش برود، « نه»که  یچ یعنی «رینه خ»

 .ماند یش م «ریخ»

البتّه بعد  ،یوقت کی دیخودم حدس زدم که شا شیپ یطور نیهم 

شد،  یوارد زبان فارس« شرّ» شیهمراه برادر دوقلو «ریخ» یعرب ۀاز آنکه کلم

فصل « خرافات»به سعد و نحس اعتقاد داشتند و  زیکه در همه چ ییآدمها

داد، نشستند، فکر کردند  یم لیشان را تشک «یعلم زندگ»از کتاب  یمهمّ

که آدم در  ستیاگر صد در صد هم الزم باشد، باز درست ن« نه»گفتن  هک

 ۀکلم نیا مییایبهتر است ب! شگون ندارد« !نه» دیقط بگوف یجواب کس

و  یخوب یاست، هم به معن یکه هم عرب «ریخ» ۀرا با کلم« نه»منحوس 

: «دیسع» ۀکلم کیدفع بشود و بشود  شیتا نحس میاست، همراه کن ییکوین

 «!ریبله؟ نه خ»

        شهیحرف خودم افتادم که هم نیا ادیبه « !ریبله؟ نه خ» نیاز ا 

همه جا هست و در « جهل»گفته ام و تا نفس آخِر هم خواهم گفت که  یم

  .کند یاست، و فقط رنگش فرق م یکیش ا همه جا مادّه

        « عطر»و آن را به  میعزّت بگذار« جهل»به  مییایمثالً اگر ب 

     است که از  یزیهمان چ ایدن یعطرها ۀجوهر هم ایمادّه  م،یکن هیتشب

 عطر  و به اسم  بسازند   «سیپار»  مثالً در  اگر آن را حاال  . رندیگ یم  گلها
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 »تیگراسم»به اسم   «لندن»در  ایوارد بازار کنند، (Caron) « کارُن»

(Grossmith)کوچکش را دو هزار دالر بفروشند، اصلش با  ۀشیش کی، و

شود  یاش را حدود چهارده دالر م شهیش کیکاشان که « قمصر»آن عطر

 .ندارد یفرق د،یخر

و خودش،  دیایپلکش گل مژه در ب ینفر در تهران رو کیاگر  

 یبرا یبپرسدر آورده است، و ازش « سنده سالم» دیبگو وار،یبه د میرو

از امروز شروع کرده است، هر وقت  دیدرمانش چه کار کرده است، بگو

           شعر را  نیو سه بار ا نییبرد پا یرود دست به آب، سرش را م یم

 :خواند یم

 کنم، یسنده سالمت م  

  !کنم یخودمو غالمت م  

  ،یاگه چشممو خوب نکن  

  !کنم یهپول هپالت م  

شود،  یکار را بکند، گل مژه اش خوب م نیسه روز امعتقد باشد که  و

 !است« خرافات»که دارد  یا دهیاست و عق« جهل»آدم دارد  نیکه ا یدرد

 هایلینفر در لندن گل مژه در آورده باشد، چه مثل خ کیحاال اگر  

به آن  های، چه مثل بعض«کورک پلک» یعنی، (sty) «یاستا» دیبه آن بگو

درمانش برود  یو برا« جُو دانه» یعنی، (hordeolum) «ولومیهورد» دیبگو

  :شعر را بخواند نیو ا ستدیابچهار راه  کیسر 

 جو دونه، جو دونه،   

 !پلک منو رها کن  

 رد شد، نجایاز ا یهرک  

 !خودتو تو پلکش جا کن  

 شود،  یم  جو دانه ش خوب را بکند،   کار نیروز ا  که سه  باشد معتقد  و
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 چیفقط خدا کند ه. است یجهل همان تهران نیدارد، ع یلندن نیکه ا یجهل

 ینباشد که نظم مستراحها و چهار راهها ادیآدمها آن قدر ز نیا ۀجا عدّ

 .نجا را به هم بزندآ

 ینحس دیریناخن بگ کشنبهی ایاگر روز جمعه  دیگو یم یلندن نیهم 

 یدفن کرد، و تا صدا دیبا دنیآورد، و معتقد است که ناخن را بعد از چ یم

، (!God bless you) «ویگاد بلِس »: دیگو یشنود، م یشما را م ۀعطس

      آدم عطسه  یوقت، چون معتقد است که «!خدا بر شما باد تیعنا» یعنی

دعا را بکند و اسم خدا را  نیآنجا نباشد که فوراً ا یاگر کس د،کن یم

 .شود یوارد بدن آدم م ینیاز راه ب طانیش اورد،یب

جور  نیسعد و نحس ا میباشد که بر عکس تقو ادتانی ،یراست 

ثواب  هایجور تهران نیا یبرا کشنبهیناخن گرفتن در روز جمعه و  ها،یلندن

 !ناخن گرفت دیکند و روز چهار شنبه است که نبا یرد و دفع  مرض مدا
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  خورد یرا م ونیآدم گول پاپ یگاه -15
 

 ۀو پنج سال یس ،یجوان س کی یتلفن یتاکس ۀرانندبار  نیا 

با  راه راه قرمز،  ریس یخاکستر ،یبود، با کت و شلوار رسم یپاکستان

  .دیسف یقرمز با خالها ونیپاپ کی د،یباور نکن دیو، شا دیسف راهنیپ

بودم  دهیاردو زبان پرس یپاکستان ۀاز ده، پانزده رانند دیتا حاال شا 

نه؟  ایشناسند  ی، پدر شعر نو اردو، را م«راشد. میم. نون»که شاعر بزرگشان 

       :سازد، گفت یکه تصادفاً خودش شاعر است و غزل م شانیکیفقط 

عروض . دیگو یشعر آزاد م. شعر ازش خوانده ام ییچند تا. شناسمش یم»

فلسفه  هایمثل غرب. است ییهم معمّا شیحرفها. را دور انداخته است هیقاف و

 «!بافد یم

، مُصنّف «عبّاس فرات»مرحوم،  یبود که از غزلسرا نیدرست مثل ا  

        شعر ۀدفاتر ثمرات، رشحات، نغمات، قطرات، لمعات، و نفخات، دربار

  .باشم دهیپرس یسهراب سپهر ای ج،یوشی ماین

 یبود، در سالها یزبان و شعر فارس ۀفتیکه ش« راشد. میم. نون» 

معاصر  یاز شاعرها یلیامت داشت، با خ، در تهران اق1691تا  1646

 ستیاز ب ییشعرها ۀدوره ترجم نیکار مهمّش در ا کیکرد و  یمعاشرت م

که ده  ،یگرفته تا احمد رضا احمد جیوشی مایبود، از ن یرانیشاعر ا کیو 

 یفارس دیجد»با عنوان  یدر کتاب« راشد. میم. نون» از مرگ دبع یسال

 .در الهور منتشر شد «یشاعر

         زده که ونیپاپ یپاکستان ۀو پنج سال یس ،یجوان س نیله، اب 

. میم. نون»گرفته است،  یمعمار سانسیل« اسالم آباد»گفت در دانشگاه  یم

  ی «هایریِمع یره»ها و «صائب» شکشش،یشناخت، پ یرا که اصالً نم« راشد
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سخن گرانبها تر از  نیرا هم با ا یشناخت، و آب پاک یرا هم نم خودشان 

و خوب، درست « !ستمیمن اصالً اهل شعر ن»: که ختیدستم ر یرو میتی دُرّ

   !بکند یزندگکه آدم بدون آن نتواند  ستیگفت، شعر که نان و آب ن یم

 یدلخور نیچسبناک ا یمن تلخ ۀچاریحال ب نیذهن پُرتوقّع و در ع  

بار  نیا. یکه بعد از چند ماه رفتم سلمان روزیرا فراموش نکرده بود تا د

 هیاهل سور ۀو پنج سال یس ،یکرد و نوبتم افتاد به همان خانم س یاریبخت 

و  زند یقول هم حرف مزند و مع یبهتر از من حرف م یلیرا خ یسیکه انگل

 نکهیزند، و مهمّتر از همه ا یهم حرف نم یاصول کاسب تیفقط محض رعا

 .کند یخواهد، اصالح م یسرم را درست همان طور که دلم م

       کند، امّا  یم تمیاذ یلیجسم خ یریپ»: گفتم. دیحالم را پرس 

اب، تا من جسم کوزه است و روح شر یبرا. بکند لمیگذارم خوار و ذل ینم

  «!تر رایکوزه نشکسته است، شراب شراب است و کهنه ترش گ

صبر کردم . که آدم را دلخور بکند یخنده اش گرفت، امّا نه خنده ا 

 نیا»: شاد و روشن گفت ییبا صدا. به خنده اش انداخته است یچ نمیبب

  «.انداخت یشعر هموطنم ابوالعالء معرّ کی ادیحرف شما مرا به 

در زمان خودش ! شناسمش یم»: د و روشن گفتمشا ییبا صدا 

بود و هنوز هم بعد از هزار سال  ایمرد دن نیشاعر و روشنفکر تر نیبزرگتر

 «.شعر و فکرش کهنه نشده است

   آمده بود، یخانم سلمان ادیآن شعر ابوالعالء که با حرف من به  

  :است نیا

 دهد، یبه تو شکل م یجسم که در زندگ نیا»  

  !روح من یا بد،یست، مگذار تو را بفرظرف تو  

 دارد، ارزان است،  یکه عسل را در خود نگاه م یجام  

  «!کند یآن را گرانبها م شیامّا محتوا  
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ابوالعالء حرف  «اتیلزوم»و « الغفران ۀرسال» ۀآنوقت با هم دربار 

 ایگفتم که هفتاد و پنج سال بعد از ابوالعالء به دن «امیعمر خ»و من از میزد

حرف   یتلخ یا هیسور یخانم سلمان نیعسل ا ینیریو خالصه ش! آمده بود

را  ونیپگول پا گریکرد تا باشد د یرا در ذهنم خنث یپاکستان ۀآن رانند

 !نخورم
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 !یزنده باد تکنولوژ! فلسفه مُرد -16
 

که  میکن یم یزندگ ادزیاز تمدّن آدم یدر دوره ا میخوشبختانه دار 

به  ،«یدالور»مثل  ،«یفناور» ندیگو یبه ش م  هایکه امروز ،«یتکنولوژ»

« فلسفه»است که باالترش عرش خداست، و  دهیرس« باالرفت»از  یدرجه ا

  .است سیترش فرش ابل نییافتاده است که پا« رفت نییپا»از  یبه درکه ا

 التیتفص یساده و ب یا هم به اندازه ایامور دن ۀو خوشبختانه ادار 

 میرا به دو دسته تقس ایشود کلّ مردم دن یراحت م یلیشده است که خ

به  نییکه همه شان از پا دهیورگز یِدر هزار کیکوچکِ  ۀدست کیکرد، 

که همه  یبزرگ نهصد و نود و نُه در هزار ۀدست کیباال صاحبکارند، و 

 یساختمان یکه کارگرها باشد ادمانیو . خدمتکارند نییباال تا پا ازشان 

دسته حساب  نیهم جزو هم ایمعتبر دن یممتاز دانشگاهها یمهاجر و استادها

 .شوند یم

که صاحبکارها خدا را  یچکیبه ه یچکیاوضاعِ ه نیهمچ کیدر  

کند که چرا  یدانند و خودشان را قانون، آدم تعجّب م یمال خودشان م

خدا بودند و قانون قانون بود و باج که اوّالً همه مال  ییهنوز هم مثل آنوقتها

سر راست، و  یخواهند با عوض کردن کلمه ها یداد، م یبه قانون ساز نم

خدا رو  شیپوچ ابله گول زن، خودشان را پ یکردن آنها به عبارتها لیتبد

  کدام خدا؟ کدام قانون؟ گرید!  بگذارند یکنند و سر قانون کاله شرع دیسف

جوان، زن،  ر،یپ ،ینظام ریغ ،ینظام» یبه جا دارد که یمثالً چه لزوم 

به زبان  یسی، در انگل«!باش الشیخ یبچّه، بزن از دم، بکش، برو جلو، ب

خسارت » یعنی(collateral damage) «کُلّ لَتِرال دَمِج»: ندیبگو یصاحبکار

 را  حشیتوض هاز کتاب لغت ک. باشد یمهمّ زیچ دیآ یکه به نظر نم ،«یجنب
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 یرنظامیشود تلفات غ یم شیظاهراً معن»: دیگو یم یطرفیبا ابراز ب ،یبخواه

  .«یجنگ اتیدر عمل

     ه هر وقت صاحبکارانه هست ک یجور اصطالحها نیدو تا از ا 

 «اِرُر ومَنیه»   اصطالح یکی  رد،یگ یآتش م مغزم   خورد، یبه گوشم م

(human error)هم  یکیو  ،«یانسان یخطا»شود  یم شیلغت ی، که معن

، «آتشبار دوستانه»شود  یم شیلغت ی، که معن(friendly fire) «ریفا یفرِندل»

 ایاست که هر چه اوضاع دن یبله، خوشبختانه مدّت خوشبختانه،و خوشبختانه، 

  .خورد یبه گوشها م شتریدوتا اصطالح هم ب نیشود، ا یگند تر م

 رم،یگ یرا م یگوگل سراغ اوّل یفارس تیشما از سا یاآلن جلو رو 

و چهار صد و  ونیلینُه م ؟یچ: آمده است شیدر چند مورد حرفش پ نمیبب

هم  نیبله، ا: رمیگ یم را یو حاال سراغ دوّم! یانسان یپنجاه هزار مورد خطا

  .«آتشبار دوستانه»و هفتصد و هشتاد هزار مورد  ونیلیم کی

 یاست که دارند س نیمثالً ا یانسان ینمونه از هزارها نوع خطا کی 

 هیجنگ حقّ عل» ۀاز مهلک ونیافغان را با سه تا کام ۀآوار یرنظامیچهل نفر غ

 کایآمر ینظام یمایاپهو کیبرند، که دست بر قضا خلبان  یم رونیب« باطل

« باطالن»از  نهایشود که ا یچرا به دلش برات م ستیاز آن باال، معلوم ن

و هفت نفرشان را به  ستیدست کم ب نیهستند و با چندتا موشک هوا به زم

  .فرستد یخودش به درک اسفل م الیخ

با زعفران و  «یانسان یخطا»شله زرد  د،یآ یگند کار که در م 

 ریغ نیو حاال اگر ا! الفاتحه! کنند یم راتیخ «یاهعذر خو» نیدارچ

 یخود یرویافغان بودند، که ن یسربازها ایناتو  یافغان سربازها یهاینظام

 «!آتشبار دوستانه»: گفتند یم «یانسان یخطا» نیشوند، به ا یحساب م

 یکالیاِکونوم» ندیگو یهم م «ریفق»مثالً به ! گرید ندیگو یخوب، م 

 رانده   هیحاش به » یعنی، (Economically Marginalised)  «زدیناالیمارج
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 ریز امروز دارند یایتانیکه در بر ینفر ونیلیم زدهیس نیامّا ا ،«یاقتصاد ۀشد

رانده است و  هیآنها را به حاش یدانند ک یکنند، نم یم یزنده مان« فقر»خطّ 

 !چرا؟
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 زبان خدا -17

 

، معلمّ (Joyce) سیکه من دارم، خانم جو یچشم و چار نیبا ا 

 نکهیچه رسد به ا اورم،یتوانم به جا ب یهم نم یده قدم ۀبازنشسته را از فاصل

  ساله اش،  کیچرخدار مادر نود و  یصندل یاو آن طرف پارک، پهلو

طرف پارک مشغول عصا  نیرو ا ادهینشسته باشد، و من در پ مکتین یرو

  .شمزدن با

، تا از دور (Karma) « کارمَه»خون گرمش،  یسگ زود آشنا 

آنوقت بود که من . یمن به چاق سالمت شیچشمش به من افتاد، بدو آمد پ

و با او راه  دمیکش« کارمَه»به سر  یدست. را از دور به جا آوردم سیخانم جو

، (Clarissa) «سایکالر»و مادرش،  سیاز خانم جو یافتادم بروم احوال

         یلب خوان شتریشنود و ب یخوب نم شیگوشها سایالبته کالر. بپرسم

 .کند یم

و  د،یخم شد، دست مادرش را بوس سیخانم جو دمیراه د یوسطها 

اش  نهیس یبعد سرش را برد باال به طرف آسمان وبا دست راست رو

شود اشتباه کرده  یم. خشکم زد میچند لحظه سر جا. دیکش بیعالمت صل

   سگ که من  نیا! و مادرش نباشند؟ نه سیشود آنها خانم جو یم باشم؟

 !کنند یسگها اشتباه نم! است« کارمه»خود  نم،یب یم

داده  یدرس م یعیو علوم طب اتیاضیکه در مدرسه ر سیخانم جو 

از عقل و علم  ریغ زیچ چیو به ه (Agnostic) «یال ادر»است  یاست و آدم

 یحیمس کیور ممکن است با خلوص دل ندارد، چه ط یو تجربه اعتقاد

 !اش بکشد نهیبه س بیو عالمت صل ردیمؤمن سرش را به طرف آسمان بگ

 که برخورنده  یجور کیکه حتماً بروم و   گرفت رمیو گرید  حاال 
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را  مانشیاست مؤمن و معتقد به دعا، چرا ا ینباشد، ازش بپرسم که اگر آدم

 نیهم یو تو میشناس یرا م گریاست که همد یسال ستیکند؟ ب یپنهان م

لذّت         هامانیو چه قدر از همصحبت م،یپارک چه قدر بحثها با هم کرده ا

 !میبرده ا

و  سیشنگول، جناب کارمه، به محضر خانم جو قیرف تیدر مع 

 مکتین یرو یبا خوشحال سیسالم کردم، و خانم جو دم،یمادرش رس

 ییمادرم را آوردم، هوا دم،یذرّه آفتاب د کی»: جا باز کرد و گفت میبرا

تا من  میدر و از آن در حرف زد نیاز ا یا قهیده دق« !باز کند یبخورد و دل

 یمثل شما وقت یآدم»: که بتوانم بپرسم دمیشک ییحرف را به جا ۀرشت

 یتیزند و با چه ن یحرف م یکند، با ک یسرش را به طرف آسمان بلند م

  «کشد؟ یم بیصل

به خنده  اریاخت یکه من هم ب دیخنده، و آن قدر خند ریقاه قاه زد ز 

: سرش را تکان داد و گفت. پر از اشک شد شیاز زور خنده چشمها. افتادم

         شیپ شیجور سؤالها هم برا نیم از دور قضاوت بکند، از اآد یوقت»

هستم که از مادرم بخواهم مثل من فکر  یمن آدم یکن یم الیتو خ. دیآ یم

است که  بیعج تیامّا برا ،یکن ینم یالیخ نیدانم که همچ یبکند؟ م

زنم، همان طور که او با  یمن با زبان فکر و دل مادرم با او حرف م ینیبب

زند و جوابش را هم با  یخودش حرف م یبان فکر و دل خودش با خداز

       مثل من و توست که خدا با  ییبا آدمها. ردیگ یهمان زبان از خدا م

 ستیزبان هم که قرار ن نیزند، و ا یزبان عقل و علم و تجربه حرف م

 نیقیبه  زیهمه چ ۀجواب آخر را به آدم بدهد و آدم را دربار چوقتیه

 «.ندبرسا کامل

خودم، سرم را تکان دادم و  ۀاز قضاوت فکر نکرد یبا شرمندگ 

 خوب   درس فقط   یسالگ  پانزده چهارده  تا   را  بچّه ها  اگر  دیشا»: گفتم
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بدهند، بزرگ که شدند، خدا با همه  ادشانیرا  ایدن نیا یکردن تو یزندگ

  «!شان با زبان عقل و علم و تجربه حرف بزند

  «!نشاالیا»: گفت سیو خانم جو 

در  م،یگفت یم یبود ما چ دهیهم که نشن سیوحاال مادر خانم جو 

  !خنده به ما ملحق شد
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 یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ... اللَّهُ -18

 

ماهِ  ها،یسیانگل یعنی ها،یینجایا یبرا. است« مارس»چهارم  نجایاآلن ا 

« خرداد»است و با  یماه سال مال نیو آخر ،یه سال رسمما نیسوم« مارس»

ماه دولت  نیا یتو. سه ماه فاصله دارد هاست،یرانیا یماه سال مال نیکه آخر

پول باشند، امّا در « فکر»در  گرید یاز ماهها شتریمجبورند ب نجایو مردم ا

چون چند  د،یایب شیپول پ« حرف»خواهد  یدلش نم چکسیحال ه نیع

کارش  است،یمملکت دن نیهم، که ثروتمند تر کایآمر یکه حتّاست  یسال

! رختخواب یافتاده است تو د،یاز عطسه گذشته است و با تب و لرز شد

  فتادها یبه چه حال و روز دیبا ایدن یمملکتها یۀپس معلوم است که بق

  !باشند

خواستند دنباله رو  یچشمشان کور، دندشان نرم، م هایمیبه قول قد 

تنگ  دهن خودشان بر دارند و با دستِ ۀنشوند و لقمه به انداز« امعمو س»

که خواسته اند  ییاروپا یمملکتها نیاز هم یبعض! اورندیدر ن یگشادباز

 کهحالشان خراب شده است  یاآلن به اندازه ا اورند،یرا درب کایآمر یادا

 یکه تورا  ییپاهاشان را رو به قبله دراز کرده اند و دارند دُعاها یواشکی

            ادیپنجاه شصت سال گذشته فراموش کرده بودند، کم کم به  نیا

   .آورند یم

 یاوضاع اقتصاد یکه از خراب ستوفر،یمن، کر یسیانگل یۀهمسا  

       ابو جهل  ۀتلخ تر از خربز یو اروپا سخت پکر بود، با خنده ا کایآمر

 ساهایکل یاند، حاال تو گند زده ایدن یخودشان به وضع اقتصاد»: گفت یم

 یسیکنند که با آتش عدالت خودش و به نام پسرش ع یبه خدا التماس م

 «!بسوزاند ایفقر را در دن ۀشیر ح،یمس
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بود  نیخون خونش را بخورد، ا ستوفریکه باعث شده بود کر یزیچ 

 یاصالً برا رهایشود که مد یدولت گفته است نم سیبود رئ دهیکه شن

          مملکت نیگذارند از ا یخودشان پاداش بر ندارند، چون آنوقت م

 !روند یم

 مملکت نیوجدانها از ا یب نیا دیبگذار! نهایتُف بر ا»: گفت یم  

که بانک را ورشکست  یدرست در همان سال! بانک است ریمد اروی! بروند

 «!پاداش ونیلیدارد، سه م یپوند حقوق بر م ونیلیدو م کسالهیکند،  یم

سرد ! قهوه ات را بخور»: گفتم ستوفریبود که من با خنده به کر نجایا 

: فتدولت گ سیرئ نیبه ا دیبا ،یشنو یاز من م. افتد یشود، از دهن م یم

حاال  یچون هر مملکت ست،یجا جاشان ن چیه« پاداشخورها» نیا! غصّه نخور

آنها به  جودخودش را دارد و اقتصادش از برکت و یپاداشخورها گرید

 «!افتاده است یورشکستگ

نه »: از قهوه اش خورد و گفت یتکان داد، دو قلپّ یسر ستوفریکر 

 نیاست ا یامّا مدّت! اشممارکس خواب نما شده ب ناتیمن با تلق یکن الیخ

جلد  یمعجزه بشود و خدا برود توباید کلّه ام افتاده است که  یفکر تو

  :دیبگو شیرهایبه وز تادولت خودمان  سیرئ نیهم

درآمد  یپنج نفر ۀخانواد کیجامعه  ۀطبق نیتر نییاگر در پا» 

مندانه پول بتواند آبرو نیخانواده با ا نیهزار پوند باشد و ا 95ساالنه شان 

در  دیبا یپنج نفر ۀخانواد کیجامعه،  ۀطبق نیامرار معاش بکند، در باالتر

 یزندگ و الیخ یباشد تا مرفّه و خوش و ب نیآمد ساالنه اش چند برابر ا

       ! برابرش ستینه؟ ب! شود پانصد هزار پوند یاز ده برابر؟ م شیکند؟ ب

 «!پوند در سال ونیلیم کیشود  یم

: گفتم. ردیحرفش بگ نیخواهد از ا یم یا جهیه نتحدس زدم که چ 

 «!است یدزد ست،یپاداش ن ست،یحقوق ن گرید نشیاز ا شتریب نیبنابر ا»

است،  یوجدان یب است، یشرف یب ،یدزد مییحاال نگو»: گفت ستوفریوکر

   «!است یطانیاست، ش ییخدا یب
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  دنیناز کش بتیناز کردن و مص یبال -19
 

ام، در زبان  دهیخودمان فهم یطور که من از اخالق اجتماع نیا 

 رینر، ش ریش: زادیاز آدم ریدارند، غ« ماده»و « نر»عالم  واناتیح ۀهم یفارس

امّا اگر اآلن . آخِر یاووس نر، طاووس ماده؛ بلبل نر، بلبل ماده، و الماده؛ ط

درست  نینه، ا»: دیکه بگو یکس نیماده، اوّل زادینر، آدم زادیآدم میمن بگو

             د،یهم دار یادیز یلهایدل. دیرا گفت نیکه اآلن هم دییشما« !ستین

مرد است،  ایآدم ! م مادهآدم نر، آد مییگو ینم چوقتیما ه»: نکهیجمله ا از

 «!زن ای

 تیبه جنس میخواه یموردها هم که م یدر بعض. حقّ با شماست 

به کار  یکند که لفظ فارس یحکم م یاخالق اجتماع م،یآدم اشاره بکن

: مییگو یمثالً م. مینکرده باش یادب یتا ب میاستفاده کن یو از زبان عرب مینبر

آن هم در صحبت  ،«بیرد مؤنّث غامف ریضم»و  «بیمفرد مذکّر غا ریضم»

وگر نه خود . یو فرانسو یسیمثل انگل یگرید یو زبانها یعرب یرهایاز ضم

  !بر خالف انتظار من و شما، مذکّر و مؤنّث ندارد ،یزبان فارس

 نهیو ماده و ماد نه،ینر و نر یلفظها یالبد تا قرن پنجم و ششم هجر 

 میحک»قباحت نخورده بود، چون نشده بود و مُهر  یدچار قهر ادب اجتماع

  :دیتوانست بگو یراحت م یلیخ «نیریخسرو و ش»در داستان  «ینظام

   نذر و قربانش خداوند نیبه چند  

 !چه فرزند ،یداد فرزند نهینر  

 کیکرد تا خداوند  یهرمز چهارم آن قدر نذر کرد، آن قدر قربان یعنی

 .زیروبه ش داد، که اسمش را گذاشت پ «نهیفرزند نر»

 : میسر اصل مطلب و بگو بروم   مقدّمه  بدون  داشتم  قصد راستش  
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خانم جوان و  کیمحلّه چشمم افتاد به  ۀدیسرپوش ۀبازارچ یکه تو روزید»

  .کردم یرفت، از نر بودنِ خودم احساس خجالت و سرافکندگ جیسرم گ

چه طور ممکن است که عکس  نکهیا یرفت؟ برا جیچرا سرم گ 

 کی یِجوانِ الغرِ پوست و استخوان ۀنیمدل  ماد کی یتمام قد و تمام رنگ

 دیایبو  ردیآن مجّله جان بگ ۀصفح کیو معروف مُد، در  نیوز یلیخ ۀمجلّ

 ۀواقع نیکند و من ا ییو مُد نما ییما خود نما ۀمحلّ ۀبازارچ یو تو رونیب

  نرود؟ جیو سرم گ نمیرا بب بهیعج

 صدیس ست،یو دو دیدور سرم چرخ ایبله، درست در همان لحظه دن 

آن  یتو زادهایکه هنوز ما آدم یبرگشت به عقب، به آن موقع یهزار سال

خاطر عاطر ما خلق کرده بود،  یکه خدا برا یواناتیح ۀهم انیباغ بزرگ، م

مخصوصاً پرنده ها،  وانات،یح ۀهم باًیکه تقر میدید یو م میخورد یوول م

آراسته باشند و خودشان را،  ینگینر یبه انواع هنرها دیهستند که با رهاشانن

و تو دل برو کنند، و تازه انتظار  بایماده ها ز یتوانند، برا یکه م ییتا آنجا

ماده ها، در کمال  یول. ندیبگو« بله» هایآسان نیته باشند که ماده ها به انداش

خودشان نداشته  ۀافیشکل و ق هب یبه نفس، اصالً کار نانیو اطم یوارستگ

اعتنا به قربان و  یبه سر و صورت خودشان ور نکنند و ب یباشند و دست

 !ندبرس شانینرها، به کار و زنگ یصدقه رفتنها و موس موس کردنها

تا  م،یوضع را داشت نینر و ماده هم آن اوّل اوّلها هم یزادهایما آدم 

جلد  ینر است، رفت تو یکه دوست و هوا دار آدمها طانیش نکهیا

نازها و افاده ها و  ۀماده و هم یجان آدمها یو شد بال ییبایمد و ز یتاجرها

آن هم  ده،ما ینر تا آدمها یبودنها را داد به آدمها یو از خود راض هایعاریب

به خودشان  ییو حفظ نسل بشر، چه زجرها دیتول یدانسته و ندانسته برا

 .بدهند

 بلند،   قدش دختره   .ستین  اغراق  میگو یم  که ینیا  د،یکن باور  
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که در اوج سالمت جسم،  ،یبهشت یحور کی نیآفتاب، ع ۀصورتش پنج

          هم  لویکنم به چهل ک یباشد، گمان نم ییلویشصت ک دیوزنش با

که از  یکیباشند، من  دهیکش نجایاگر مردها کار را به ا ؟یکه چ! دیرس یم

   !  کنم یم یو سرافکندگ خجالتنر بودن خودم احساس 
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 قبول کرد دیجسم را با یریپ -21

 

 Peter) هاگارد تریپ یآقا ،ییرو به رو ۀخان یسیانگل یۀهمسا 

Haggard) ،پسرش که دانشگاهش را تمام . پسر دارد، دو تا دختر کی

آمده  ایما شدند، تازه به دن ۀساکن کوچ یکند، وقت یکرده است و کار م

  .بود شیچند هفته پ نیانگار هم. بود

خانواده تمام  نیرا به ا ییبایخدا ز»: گفت یاز همان روز اوّل م الیع 

 هر دو شوهر کرده اند و رفته اند و مرتّباً به که حاال شیدخترها« !کرده است

 ۀپنج نیع: میقد یبه قول شاعرها ییبایزنند، در ز یپدر و مادرشان سر م

که  شانمادر بزرگها یحتّ! نیلعبت چ ،یآفتاب، شهر آشوب، رشک پر

 یهنوزبه خوب ،یکن یبه شان نگاه م یهفتاد داشته باشند، وقت یباال دیحاال با

 .ینیبب شانیریصورت پ یرا تو شانیجوان ییبایز یتوان یم

نشان داده  یخود یدو ساعت یکی دیکه دست بر قضا خورش روزید 

جلو خانه شان داشت  تریهنوز نمرده است، پ دیلندن بگو یبود تا به اهال

و من احوال مادرش را  میکرد کیسالم و عل. شست یرا م لشانیاتومب

  .امش دهیکه ندشود  یم یشش، هفت ماه دیکه شا دمیپرس

اوقات  شتریب. دیآ یوقت است که از خانه در نم یلیبله، خ»: گفت 

       دلش. رو به آن رو شده است نیاز ا کدفعهی. اتاق خودش است یتو

  «!ندیرا بب یخواهد کس ینم

من ول نکردم تا  میبهتر است بگو ایکرد،  دایگفت و گومان ادامه پ 

را قبول  یریخواهد پ یفقط نم ست،ین شیزیمعلوم شد که مادرش جسماً چ

خواهد  ینم گرید چکسیکند آن قدر زشت شده است که ه یفکر م. کند

  !نگاه کند شیبه رو
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 نیا دیشا»: داده باشم، گفتم تریبه پ یخاطر نیتسک کهنیا یبرا 

استقبال  یریدلش نخواهد با رضا و رغبت از پ چکسیباشد که ه یعیطب

      یوقت د،یآ یم ادمیمادر خود من . ندارد یشدن عاقبت خوش ریپ. بکند

و  دیکش یشد، خودش را عقب م یرا ببوسم، ناراحت م شیخواستم رو یم

 «!خورد یمرا نبوس، حالت به هم م! ادر جانم ه،نه، ن: گفت یم

کرده  دایپ یروان یکنم  مادرم آشفتگ یفکر م یول»: گفت تریپ 

 دایپ یاحساس بد کدفعهی« !روانپزشک شیپ مشیببر م،یوقت گرفته ا. باشد

 دمیشدم، چون د مانیبودم، پش دهیحال مادرش را پرس نکهیکردم و از ا

شستنش را ول کرده بود و بر  لیاتومب چارهیب. او شده ام یشانیباعث پر

حاال بود که . کرد یدرد دل م یرانیبا من ا شیسیانگل یو خو خلقخالف 

 شیو عموم اورمیدر ب یموضوع صحبت را از حالت خصوص دمیمصلحت د

 :گفتم( 1) یرواق لسوفیف کیبا لحن . کنم

 م،یجوان هم که هست زادهایبه کنار، ما آدم یریپ تر،یپ یدان یم» 

 شتریامّا ب م،یپسند یبه مان داده است، نم عتیرا که طب ییزهایاز چ یلیخ

خودمان را  ست،یجلومان ن نهیآ یکه وقت میستین تیواقع نیاوقات متوجّهِ ا

به  الًذهنمان معمو ۀنیاست که در آ نیمنظورم ا. مینیب یم گریشکل د کی

 یلیخ( 2)سقراط  ندیگو یم. میخودمان هست یشکل فکرها و احساسها

آدم زشت در ذهن  نیو هم. یبلکه از همان بچّگ ،یریزشت بود، نه در پ

که  یکسان ۀخودش تا امروز در ذهن هم ۀشاگردهاش، و بعد از دور

 خیتار یآدمها نیباتریاز ز یکیاو را به نقل از افالطون خوانده اند،  یحرفها

ل اش را به شک افهیخوب، معلوم است که خودش هم ق. بوده است تیبشر

    .بود دهید یخودش م یفکرها و احساسها

است که  نیشرطش ا»: صورتش آمد و گفت ینور تو یکم تریپ 

  «!داشته باشد ییبایز یآدم فکرها و احساسها
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شدند  یم تیترب یطور یمردم از بچّگ ۀهم یبله، امّا کاشک»: گفتم 

بد،  ایرا خوب حسّ کنند و بفهمند که جسم و شکل را، خوب  نیکه ا

 م،یکن یروحمان را که خودمان به مرور خلق م یدهد، ول یبه ما م عتیطب

   «!به جسم ما ندارد یاش ربط افهیشکل و ق
__________________________ 

، (Zeno) «زنون»که  یا یمکتب فلسف قتیطر ایفلسفه  روی، پ(Stoic) یرواق  -1

 نیبر اساس ا. گذاشت ادیبن حیمس الدیاز م شیپ 355در حدود سال  ،یونانی لسوفیف

آزاد  جاناتیشهوات و ه دیاست که خود را از ق یانسان خردمند کس یفکر ۀقیطر

 عت،یبا قانون طب یو در سازگار درا دگرگون نکنو اندوه حال او  ینگهدارد، شاد

  .روزگار بگذراند

و  یو در کو د،یپوش یزشت بود، لباس کهنه و ژنده م اریگفته اند که سقراط بس -2

  .بود بایاو ز یها و سخنها شهیرفت، امّا اند یپا برهنه راه م «ونانی»برزن 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 61 /خوش خبر باشی                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

  یتفکّر موزه ا -21
 

بر حسبِ اتّفاق به هم بر بخورِ خوش حرفِ  یِهموطنِ آشنا کی 

 یسال ستیکه ب ات،یهنر دوستِ عالقه مند به ادب ۀروشنفکر مآبِ اهل مطالع

 : گفت یلندن بوده است، م میاست مق

سال گذشته  ستیب نیدر ا! ایتانیبر ۀموز نیاست ا یعجب موزه ا» 

روم،  یهر بار م. رفتم یظهر ازباز هم امروز بعد . امش دهیاقّالً ده بار د

 «.اوّلم است ۀانگار دفع

از هموطنهاش آن قدر  یکی ندیشود که بب یخوب، آدم خوشحال م 

 یلیامّا خ. رود یم ایتانیبر ۀموز ارتیبار به ز دو یاهل فرهنگ است که سال

  چه کشف  رون،یب دیآ یموزه م نیخواست بدانم هر بار که از ا یدلم م

  :گفتم. نکرده است شیپ یکند که دفعه ها یم یتازه ا

 یکنم سه، چهار بار یچهل سال گذشته فکر م نیا یمن هم تو» 

خودم رفتم، از صبح اوّل وقت تا  یرا برا کبارشیامّا البتّه فقط . رفته باشم

را  یآن دوبار، سه بار بعد. ناهار را هم همانجا خوردم. لشیعصر موقع تعط

 رساعت، حد اکث کی. بودند یخوب یآدمها. رفتم یرانیا یمهمانها یبرا

 ایب: گفتند یشدند و م یخسته م یگشتند، حساب یکه م میساعت و ن کی

 یهرچ. خواهد یحوصله م. تاس یتکرار زهاشیچ یلیخ. گرید میبرو

 «!عمرمان بس است کی یبرا م،یدید

بار را  ازدهیده،  نیا ۀاتّفاقا من هم»: و هموطن با فرهنگ گفت 

با  یدور، تمدّنها یرود به گذشته ها یآدم آنجا م. رفته ام ییخودم تنها

 رانیروم، ا یفراعنه، آشور، بابل، امپراتور نیمصر، سر زم: میشکوه قد

  یرچه جو! یمیعظ یچه مجسّمه ها! یوا! یوا ها،یآشور نیا. ونانیباستان، 
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بار کنند،  باشد، توانسته اند یرا از آشور و بابل که عراق امروز نهایا ۀهم

 دیتخت جمش یستونها و مجسّمه ها ۀحاال خوب است که هم! نجایا اورندیب

چه  میقد یکه پادشاهها یراست! صاحب بشوند اورند،یرا ورنداشتند، ب

 «!زهایچ نیا گریکو د! کردند یم یبزرگ یکارها

       بزرگش هم عوض یشود، کارها یعوض م زادیآدم»: گفتم 

 «!شود یم

 ییبناها. ستین یمنظورم همه جور کار»: طالعه گفتهموطن اهل م 

 یمجسمّه ها نیهم ایمثال اهرام مصر،  ای م،یگو یم را دیمثل تخت جمش

 «!آشور میعظ

شود،  یعوض م زادیخوب چرا، آدم»: به هموطن روشنفکر گفتم 

 ینیزم ریقطار ز یستگاههایمثالً ا! شود یبزرگش هم عوض م یبناها

 دیها؟ با ،یا دهیتو هم البد د. ام دهیآنها را د لمیا فو آنج نجایمن ا. مسکو

به اسم  رحمیب کتاتورید کیآنها را . قطار مسکو ینیزم ریز یگفت کاخها

امّا آن ! ، فرعون مصرخئوپستر از  رحمیب یلیخ دیساخت، شا نیاستال

که برده  ینیریش یحرام کردند و آن جانها یمصر یکه معمارها ییهنرها

جاهل  کتاتورید نیا ۀدفن الش یبرا هرم خئوپسکردند تا فدا  یمصر یها

 ۀکنم هم یمردم داشت؟ امروز فکر نم یبرا یا دهیساخته بشود، چه فا

و فکر کردن  دنیاز د دیفقط شا! افتخار بکنند هرم خئوپسبه  هایصرم

شانزدهم و  ییعهد لو لیزندان باستمثل . را بهتر بفهمند خیدرباره ش، تار

 «.فرانسه ونیانقالب قدّسم نیوتیگبعدش 

به هر حال هنر  یدرست، ول نهایا»: هموطن هنر دوست گفت 

 «!است

جان، هنر هم باشد،  زینه عز»: گفتم یو افسردگ یدر کمال دلسرد 

 زنده  نیعهد استال یهایقربان ۀهم  اگر امروز  !شده است یصرف چ دید دیبا
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، امّا هنر ندیمسکو بگو ینیزم ریقطار ز یبه کاخها هاشانیبعض دیبشوند، شا

قبر : تخواهند گف هایهمان بعض د،یساختمان اهرام مصر بپرس یهایاز قربان

   «!رحمیسه تا جاهل مستبد ب
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 انتظار یروانشناس -22
 

خانم جوان منتظر  کیفقط  دم،یاتوبوس رس ستگاهیمن به ا یوقت 

گفتم  یبودم، م دهید یصف هفت، هشت نفر کیاگر . بود ستادهیوا

   نفر  کی نیامّا با ا. اتوبوس خواهد آمد یشود به زود یخوب، معلوم م

از  یقراریکه آن قدر ب ینفر کیبزنم، آن هم  یحدس نیتوانستم همچ ینم

منتظر اتوبوس بوده است و حاال  یساعت میکه انگار ن داد یخودش نشان م

تلخ خواهد شد و روزگارش  شیو زندگ دیسر وقت به مقصد نخواهد رس

  .سوخت شیخودم افتادم و دلم برا یجوان ادی! اهیس

وقت است منتظر  یلیخانم، شما خ د،یببخش»: مؤدّبانه گفتم یلیخ 

  «د؟یاتوبوس بوده ا

و « !شود یم یا قهیپنج دق»: نگاه تند به من انداخت و گفت کی 

  .د چشم به راه اتوبوسش کپارچهیفوراً سرش را بر گرداند و باز 

: گفتم ست،یقابل تحمّل ن میبرا گریاو د یقراریب یتماشا دمید یوقت 

خود،  یشود، به جا یوقت آدم که تلف م! است، خانم یبد زیانتظار چ»

 یحرف او را از تنگنا نیخواستم با ا« !کند یاعصاب آدم را داغان م

  .ستیهم ن هایآسان نیبه ا دمیبکشم، امّا د رونیخودش ب

 ایشود  یسرم م یزیانتظار چ یاز روانشناس نمیگرفته بود که بب رمیو 

: چشمش را از راه اتوبوس بردارد، با اکراه گفت نکهیخانم جوان، بدون ا. نه

طور حرف  نیاست که هم نیفکر کردم راهش ا« !دییگو یبله، درست م»

  .از او انتظار جواب داشته باشم نکهیبزنم، بدون ا

    کار دنیانتظار کش دمیفهم یعد از سالها تجربه، وقتب»: گفتم 

  یتو ایاتوبوس هستم،   مثالً تو صف گرفتم، اگر   میتصم است،  یا هودهیب
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وقت تلف کنم تا نوبتم برسد،  دیکه با یگرید یهر جا ایاق انتظار دکتر، ات

وقتم  الًفکرم را به خودم مشغول بکنم، تا اوّ میایانتظار بکشم، ب نکهیا یبه جا

 «!اعصابم آرام بماند اًیتلف نشود و ثان

بود، امّا من از رو  امدهین رونیخودش ب یخانم جوان هنوز از تنگنا 

 یدیخواستم وقتم تلف نشود و اعصابم آرام بماند و کار مف ینرفتم، چون م

  .کرده باشم که بتوانم از آن لذّت ببرم

 تیمتناسب با موقع یهر انتظار یگرفتم که برا ادیکم کم »: گفتم 

اگر . که دلخواهم باشد، مشغول بکنم یکار ای یآن انتظار خودم را به فکر

داشتم،  یرا ورنم زیم یرو یه هااز مجلّ یکیبودم،  ییاتاق انتظار جا یتو

. کار هم خودش وقت تلف کردن بود نیا. ورق بزنم که سرم گرم بشود

 یاز شعرها یکیگرفتم انتظار نکشم،  میکه تصم یبار نیاوّل دیآ یادم می

حاال تازه دارم  دمید. خودم خواندم شیرا که حفظ بودم، دو سه بار پ یخوب

فهمم که تازه داشتم حفظش  یم ین زمانبهتر از آ یلیشعر را خ نیا یمعنا

 «.کردم یم

خانم جوان سرش را از الک انتظارش  د،یکه رس نجایحرفم به ا 

! کنم یحتماً امتحان م. است یفکر خوب»: زد و  گفت یآورد و لبخند رونیب

صف و آن  نیا یو آنجا، تو نجایکه چه قدر هر روز وقت آدم، ا یراست

  «!شود یصف، تلف م

. زد یمن حرف م یان حاال روش به من بود و داشت براخانم جو 

: گفتم. دم گرمم در آهن سردش اثر کرده بود ،یظاهراً، به قول سعد

       از وقت ما را تلف  یا قهیدق ستیده ب ستگاهیا نیهم یکه تو یزیچ»

. است ستگاهیا یتو دنیانتظار کش ست،ین ستگاهیا یتو ستادنیکند، وا یم

اسمش باالش  ندهیآ. کردن ندهیآمدنِ آ یاآلن را فدا ینعی دنیانتظار کش

  ست،ین ندهیآ گرید آمد،  هم که  یوقت. دیآ یمثل اتوبوس باالخره م. است
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 م؟یپس چرا اآلن خودمان را  در انتظار آمدنش تلف بکن! شود اآلن یم

که  ییها ندهیآ یرا برا یزیعز یچه اآلنها مانیکه ما در زندگ یراست

 «!میکن یآمد، تلف م هدنخوا چوقتیه

: زد و گفت یفکر، لبخند یخانم جوان که حاال رفته بود تو 

 «... ممفه یامّا منظورتان را م د،یکرده ا جمیگ یحساب»

 میو هر دو زد« !بود که اتوبوس آمد نیبله، منظورم ا»: و من گفتم 

 !میخنده و سوار شد ریز
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 !شیآخ -23
 

 ۀتا کلم م،یکه دار ییها دهیما، با خوانده ها و شن ۀکنم هم یفکر م 

         بزرگ  دانیم کیذهنمان  یخورد، تو یبه گوشمان م «اتوریگالد»

امپراتور روم و دار  دان،یم نیو در شاهنش ،یدور تا دورش تماشاچ م،ینیب یم

 ،گرز و سپر و ریبا شمش کر،یغول پ یهم پهلوانها دانیو دسته اش، و وسط م

تکّه پاره شدن با چنگ و  ای گر،یهمد دنیدر حال به خاک و خون کش

 !و پلنگ ریدندان ش

کنند و  حیمحترم تفر یلیو خ زیعز یلیخ یهایکه تماشاچ ؟یکه چ  

 !تر و سرشان سبک تر بشود نیدلشان سنگ

عقلش را به  یهزار سال صدیس ست،یدو دیایب زادیآدم! واقعاً هم ها 

به آب و آتش بزند،  زد،یبکشد، تجربه کند، عرق بر یسخت ،ردیکار بگ

و رقص و تئاتر و  یقیو موس اتیکند، در فلسفه و علم و ادب دایتمدّن پ

از دو  یکیبرسد و  یبه درجات عال گرید یزهایو چ یو مجسّمه ساز ینقاش

را بر پا بکند، آنوقت تازه حسّ کند که  میقد یایبزرگ دن یتا امپراتور

 شیفطرت جنگل نکهیهست، تا ا یچ زیچ نیکم دارد، امّا نداند ا یزیچ کی

  .کشتن تماشا کند ند،یبنش دیبه ش الهام کند که با

متمدّن  نیدر ع زادیآدم. عوض شده است یلیامروز البتّه وضع خ 

 یالملل نیشود، دادگاه ب یهم شده است، حقوق بشر سرش م یبودن، اخالق

            واناتشیاز ح تیحما یسازمانها .دهد یصلح نوبل م ۀزیجا. دارد

  ...گذارند آزارش به مورچه برسد ینم

متمدّن  زادیآدم نیکه امروز هم یواناتیآمار ح د؟یفرمود یچ ؟یچ 

 خورد؟  یکشد و م یم یاخالق
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 نیرقم از هزارها رقم از ا کیفقط . دانند یرا همه م نیبله، ا 

  .مرغ است د،ییفرما یکه شما م واناتیح

مرغ مصرف کنند،  کیروزانه فقط  ایدن تیاگر هر صد نفر از جع 

مرغ مصرف ... مرغ کُش ش ش ونیلیهفتاد م یاست که روز نیا شیمعن

. کند یبا شکار کردن و کشتن آنها فرق م واناتیح نیامّا مصرف ا. شود یم

         شده از فروشگاهها  یرا بسته بند یمردم همه جور گوشت گریحاال د

چه  ینیجلو روشان سرش را ببُر تا بب ر،یک مرغ را بگیشما . خرند یم

 .شود یبه پا م ایدن یتو یجنجال

             من اصالً . سم پرت شدحوا یبه کلّ د،یدیحرفم دو یتو  

 میخواستم بگو یم. حرف بزنم واناتیخواستم راجع به کشتن ح ینم

، امپراتور «نرون»تواند باور کند که مثالً  یامروز نم یمتمدّنِ اخالق زادیآدم

 فاتینشستند، با آن همه تشر یو اشراف مملکتش م انیروم، و اع

کشتن و کشته شدن  یند، و از تماشاانداخت یهم م جانرا به  اتورهایگالد

مردم  نیپیلیف یکه مثالً تو ستیآخر آدم که خروس ن! بردند یآنها لذّت م

  .پول بدهند، بروند جنگ خروس تماشا کنند

             کنند و  یشخص محترم اعتراض م نیباز ا! رینه، خ ؟یچ 

 :ندیفرمامی 

است که  یشیاچه جور نم یحرفه ا یمشت زن ای یپس بوکس باز»  

    دهند و  یپول م ایسرتاسر دن یمردم متمدن اخالق نیاز هم یلیامروز خ

بوکسورها را  دنیسر و صورت هم کوب یمشت تو نند،ینش یروند، م یم

 نندیب یشود که م یکامل م یبرند، و لذّتشان وقت یمکنند و لذّت  یم تماشا

کد و چ یزخم و ازش خون م کپارچهیصورت بوکسورها شده است 

افتد،  یم نگیوسط ر هوشیاز آنها ب یکیکه  یدرست در لحظه ا

 «!شیآخ: ندیگو یم فشانیاز زور فوران ک هایتماشاچ
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 ! شیآخ 

من هم . اعتراضشان کامالً به جاست. ندیفرما یدرست م شانیا بله، 

که  رمیبگ جهیطور نت نیا یعنی م،یخواستم بگو یم را نیهم باًیتقر

 زیچ تیانسان. نبود که با تمدّن کلکش کنده بشود یزیچ زادیآدم یگریوحش

  !است یگرید
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 ها شرفتهیپس رفت پ -24

 

که  ش،یدو سالِ پ یکی دیشا یعنی ش،یچند وقت پ دیآ یم ادمی 

 کیبزرگ را  «یکتابفروش» کی یلندن جا یهایکتابفروش ۀدر راست دمید

پس »از  یگرفته است، کلّ« شکم کیبوت»  کیه قول من ب ای« رستوران»

 . دمینال یغرب «ۀشرفتیپ» یدر کشورها یفکر« رفت

خودش از بسته شدن  «تیسا بو»در  ییخدا ۀبند کی نمیب یحاال م 

شهر خودش و  یکتابفروش یاز راسته ها یکیدر « نشر کتاب ۀمغاز»چند تا 

 یدنیاست، آن هم چه نال دهینالآنها،  یبه جا« شکم کیبوت»باز شدن چند تا 

 .کند یکه دل اهل فکر را کباب م

کند،  یتا آسمان فرق م نیدو جور ناله، که با هم از زم نیا نکهیهم 

ذهن من به هم برخورد کرد،  یو آسمان با هم ارتباط دارد، تو نیامّا مثل زم

 یکنم برا یکردم که فکر م یزد و کشف بزرگ یمغزم جرقّه ا کدفعهی

مهمّ تر  یلیخ (1)«دسیقانون ارشم»از کشف « جهان سوّم»از مردم  یلیخ

خوشحال نشدم، تا پا  چیاز کشف خودم ه دسیامّا من برعکس ارشم اشد،ب

  : داد بزنم (2) «وزیراکیس» یابانهایخ یحمّام  بدوم تو ۀنیخز یبرهنه از تو

  «!افتمی! فتم ای»

        ندارد؟  ییمعنا گرید یجهان سوّم دییگو یم د؟یفرمود یچ 

با اصول  ریو آن را مغا دیاصطالح مخالف نیبا به کار بردن ا دییگو یم

 د؟یدان یم یاسیاخالق س

پس حتماً حقّ به  د،یخوب، چون اعتراض کننده شما هست اریبس  

     چهل، پنجاه نیعرض کنم که تا هم دیامّا اجازه بده ، جانب شماست

     چکسیه   و  «عقب مانده»   میگفت یم ایدن یاز کشورها یبه بعض شیسال پ
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 یالدّول نیبعداً روابط ب! کشورها نیمردم خودِ هم یکرد، حتّ ینم  یاعتراض

بعدتر هم که . «در حال توسعه» مییبگو« عقب مانده» یه جاحکم کرد که ب

را گذاشت کنار و با سر  یباز ستی، کمون«بلوک شرق» یعنی، «جهان دوّم»

   ،«جهان اوّل» یخودش شد همباز الیو به خ یدار هیسرما دانیم یتو دیدو

      به سه جهان  نیزم ۀپنج قارّ ۀممالک محروسه و نامحروس میتقس گرید

 .شد یعنم یب

ممالک عالم به دو  ۀهم گریحاال د د،یبله، همان طور که شما فرمود 

در »و  «شرفتهیپ» ای، «در حال توسعه»و  «افتهیتوسعه »: شوند یم میدسته تقس

    درزش یمو هم ال! هم درست یلیخ! خود یبه جا نیا. «شرفتیحال پ

ه بغل هم را ک «شرفتیدر حال پ»و  «شرفتهیپ» نیامّا من هم! رود ینم

 .دیکلّه ام ترک یآن کشف بزرگ مثل بمب تو اشتم،گذ

 ۀشرفتیپ یکه کشورها دییفرما یم قیرا حتماً شما هم تصد نیا 

 ا،یتالیمخصوصاً تر انگلستان و آلمان و فرانسه و ا ،ییمخصوصاً اروپا ،یغرب

و هنر، و همراه  اتیمخصوصاً در علم و فلسفه و ادب ز،یدر همه چ شرفتیپ

را  تو صنعت و تجار یکشاورز نهایاکتشافات و اختراعات، و همراه ا نهایا

را  نهایا ۀدر هم شرفتیاز قرن پانزدهم شروع کرده بودند و در قرن نوزدهم پ

عقب مانده تازه به فکر  یبود که کشورها یوقت نیبه اوج رساندند، و ا

کنند، و  دیتقل شرفتهیپ یاز کشورها شرفتیپ یبشوند و برا داریافتادند که ب

 یبود که کشورها ین وقتیاوّل بود، و ا یبعد از جنگ جهان باًیوقت تقر نیا

پس »و تجارت، شروع کردند به  یاز تکنولوژ ریغ ز،یدر همه چ «شرفتهیپ»

دارند قدم به قدم  «شرفتیدر حال پ» یو از آن وقت تا حاال کشورها« رفت

و افتادن  «تیمعنو» ییقهقرا ریدر س «شرفتهیپ» یبا کشورها« پس رفت»در 

  نیا د،یکن یحساب، فکر نم نیابا   !شوند یهمراه م  «تیماد»  یریسراز در 
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  قافله تا به حشر لنگ بماند؟

مهندس، مخترع و  کدان،یزیف دان،یاضیر ،(Archimedes-Ἀρχιμήδης) دسیارشم -1

 ۀریدر جز وز،یراکیس یمتولّد شهر بندر الد،یاز م شیقرن سوّم پ یونانیستاره شناس 

 .بود ونانی ۀکه در آن زمان مستعمر ل،یسیس

 یواقع دیدارد که شا یداستان دسیکشف معروف ارشم. (Syracuse)سیراکیوز  -2

دربارش داده  طال به صورت شمش به زرگر یمقدار وزیراکیپادشاه س نکهینباشد، و آن ا

 یکه تاج ساخته شد، پادشاه که به درستکار یوقت. بسازد یتاج شیبود که از آن برا

 یطال ،معلوم کند که تاج یخواست که به نحو دسینداشت، از ارشم نانیاطم رزرگ

 یرا با مقدار هیخودش برداشته است و بق یبرااز آن را  یزرگر مقدار ایخالص است 

 نیانجام دادن ا. داده شده بود لیکه به او تحو دیدر آ ییاست تا به وزن طال ختهینقره آم

فلزّات  ینبود، چون در آن زمان وزن مخصوص و چگال یدرخواست پادشاه کار آسان

ذشت و او دراز گ یسخت در فکر فرو رفت و مدّت دسیارشم. هنوز کشف نشده بود

نکرده بود که بدون ذوب کردن و به صورت شمش درآوردن تاج،  دایپ یهنوز راه

که  دیشد، د نهیوارد خز یروز که در حمّام عموم کی. کند نیّآن را مع اریع ای یناخالص

تواند  یدر همان لحظه کشف کرد که م. را باال آورد نهیاز آب خز یحجم بدن او مقدار

آب فرو کند و حجم آب باال آمده را که برابر با حجم تاج ظرف  کیتاج طال را در 

خالص باشد، زرگر تقلّب نکرده  یاگر حجم آن برابر با حجم طال. ردیاست، اندازه بگ

 است،شده  ختهیشود که نقره با آن آم یباشد، معلوم م شتریاست، امّا اگر حجم آن ب

 بیترت نیبه ا. است شتری بچون حجم نقره نسبت به وزن آن در برابر طال، از حجم طال

          .کشف شد یبود که اصل وزن مخصوص و چگال
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 حتیو نکوهش نص شیدر ستا -25

 

حلّ کردن جدول کلمات  یمن، به جا یفکر تحایاز تفر یکی 

 کیداشتم با  یوقت ش،یچند روز پ. متقاطع، خواندن کلمات قصار است

دارد  میمتوجّه شدم که حرفها کدفعهیکردم،  یهمکار جوان صحبت م

 نیا ادیخودم شرمنده شدم و به  شیپ. ردیگ یبه خودش م حتیشکل نص

 یرلندیا سینو شنامهینما، شاعر و (Oscar Wilde) لدیاسکار وا حرف

تواند  یکه م یداشته باشد، تنها کار یخوب حتیاگر آدم نص»: افتادم که

     چون به درد خود آدم  گران،یاست که آن را بدهد به د نیباش بکند ا

  «.خورد ینم

و  هایمانیکه آدم از اشتباهها و پش ستمین نیالبتّه من مخالف ا 

 کیاوّالً خودش  نیبکند، که ا جوانها صحبت یخودش برا  یحسرتها

کند، و  یآدم را سبک م یجور اعتراف کردن است، و اعتراف بار روح

       ریپ شیبا تجربه ها زادیدهد که آدم یرا م یدلگرم نیبه جوانها ا اًیثان

است و  دهیفایب یمانیپش نیندارد، و بنا بر ا یتمام شیاشتباهها یشود، ول یم

 .کند ین نمرا جبرا زیچ چیحسرت هم ه

به خودش  حتیحرفم با همکار جوان لحن نص نکهیخالصه هم 

        ۀمزیشعار ب کیانداخت، با  «لدیاسکار وا»حرف  ادیگرفت و مرا به 

 یعوض کردم، و از شرمندگ موضوع صحبت را« !باش، فرزند الشیخ یب»

و « پند» شیو برادرها «حتینص» ۀو کلم میایخودم نتوانستم در ب شیپ

 .زدند یم پوریکلّه ام طبل و ش یتو رطو نی، هم«رزاند»

و چه  شیکلمات قصار، چه در ستا. شدم «نترنتیا»دست به دامن   

 و  یسرسر هاشیبعض  و پر مغز،  دهیسنج هاشیبعض  ،«حتینص»  در نکوهش
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! بر او باد از ما درود، انداخت ،یسعد ادیاز آنها مرا به  یکی. منطق یب

 (Gordon Rupert Dickson) کسونیاش گوردون روپرت د ندهیگو

 یاز بذله گوها یکیاست، که به قول  ییکایآمر سینو یلیّتخ یداستان علم

من و شما ممکن است اصالً اسمش را هم  یست، ولمعروف ا یلیخ م،یقد

مرا آن قدر  یحتهایاز مردم نص یبعض»: فرموده است شانیا. میباش دهینشن

کنند و  یبه آنها عمل کنند، قابشان م نکهیا یکه به جا دارند، یدوست م

  «!واریزنند به د یم

« اجلّ خیش» ادیمرا به  «وارید»و  «حتینص» یبود که کلمه ها نجایا 

که  «شانیاخالق درو»در « گلستان»از باب دوم  یتیانداخت، و حکا

با پدرش،  یهیفق یگفت و گو ۀاست در لِفاف یخیمضمونش به نعل و به م

  «!کند یمتکلّمان در او اثر نم زیدالو نیسخنان رنگ»که  یهیآن هم فق

 یعنی« !موافق گفتار یرا فعل شانیمَر ا ندیب یبه حکم آنکه نم»چرا؟  

 هیفق ه،یفق نیدانم چرا پدر ا یامّا نم! مُتَّعِظ ریهستند غ ییه واعظهاهم

آن »و قال مدرسه گرفته است و از  لیکه مثل حافظ دلش از ق یبزرگوار

 :دیگو یخورد، به پسرش م یمتکلّمان خون خونش را م «گریکار د

 گفتِ عالم به گوش جان بشنو،   

 !ور نماند به گفتنش کردار  

 

  :دیگو یآن چه مُدّع باطل است  

 !داریکند ب یخفته را خفته ک  

 

 اندر گوش، ردیکه گ دیمرد با  

 !واریور نوشته است پند بر د  

  دیآ یبه نظر م تیحکا نیا یتو هم که  آن قدرها  بزرگوار  یسعد 
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فرزند، واعظ نوار »: است که نیمنظورش ا دیشا. ستین« گو ضیضدّ و نق»

  «!هست یمحفوظاتش چ نیبب! یضبط صوت است، به خودش چه کار دار

          از ما خواسته است که  یواشکی یهم سعد دیشا! دانم ینم 

    خودمان  یو برا میمان با دقّت بخوانچند پهلو را خود تیحکا نیا

   .میکن رشیتفس
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 سؤال از من، جوابش از شما  -26

 

 انیخوانند و درم یکه شعر م یمن بخواهد از کسانمثل  یاگر آدم 

 یرا رو ییکرده اند، چند تا دایپ یقرن گذشته اسم کیکه در  ییشاعرها

که  د،یشاعرها خوانده ا نیاز ا ییچه شعرها»: گذارند، بپرسد یسرشان م

 دیبگو دیآدم اوّل با نی، ا«شما داشته است؟ ۀروزمرّ یدر زندگ یریثأت

  !هست یچ« شعر ریثأت»و « روزمرّه یزندگ»از  ورشمنظ

 دیگو یکند، م یرا مطرح م یسؤال نیمثل من که همچ یحاال آدم 

است که آدم هر روز، از  ییروزمرّه تمام آن لحظه ها یمنظورش از زندگ

گذراند،  یبرد، م یخوابش م یکند تا شب وقت یچشم از خواب باز م یوقت

لحظه ها  نیمن گذشتن الحظه ها آگاه است، و در ض نیو از گذشتن ا

    نیکند، و با ا یم ییشنود و فکرها یم ییزهایو چ ندیب یم ییزهایچ

 رانیکننده، ح نیدهد، شاد کننده، غمگ یبه او دست م ییتجربه ها حالتها

  .کننده گرید یزهایچ یلیکننده و خ وسیکننده، مأ دواریکننده، ام

آدمها  یها و حالتهااست و هم معلوم است که فکر یعیو البتّه هم طب 

 نیاز ا. کند یم ییرهاییتغ یدر هر روز و هر سال و هر دوره از زندگ

با  یاز هر طبقه ا یهر آدم« تأمّالت و حاالت» ایگذشته، فکرها و حالتها 

 .دارد ییفرقها گرید یخودش و طبقه ها ۀطبق یمال تک تک آدمها

 یبرا یصّخا یفکرها و حالتها یخاصّ یحال در لحظه ها نیدر ع  

که  نجاستیاست، و ا گریهمد هیشب یلیکه خ دیآ یم شیاز آدمها پ یلیخ

فکرها و حالتها  نیاز ا یکی فیدر توص« از آدمها یلیخ» نیاز هم یکی یوقت

از  یلیخ» نیاز هم گرید یکی ن،یو دلنش قیو دق قیعم دیگو یم یزیچ

  :دیگو یو م دیآ یبه وجد م« آدمها
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جانا »است که  نیکه منظورش ا« !ییگو یجانا، سخن از زبان ما م» 

 نیهم یچون شاعر واقع ،«ییگو یبه زبان خود از دل و ذهن ما سخن م

 یکند که در دلها و ذهنها یم فین طور توصلحظه ها را با زبان خودش آ

که با « از آدمها یلیخ» نیگذرد، نه با زبان خود ا یم« از آدمها یلیخ» نیا

  .کند یاعجاز نم انینکرده است و در ب دایپرورش پ یشاعر نره

  حاال . «روزمرّه یزندگ»منظور من از  داًیمختصراً و مف نیخوب، ا 

 الیکه مثالً من خ ستین نیا« شعر ریتأث»ورم از منظ. «شعر ریتأث»سر  مییآ یم

کردن  یو شاعر در شعرش به من درس زندگ ستمیکردن بلد ن یکنم زندگ

 .بدهد

از  دیکنم که با الیداشته باشم و خ یاجیاحت نیاگر من همچ  

 یروم، در سطح باال، کتابها یم رم،یدرس بگ یعلم زندگ یتادهااس

 ییآدمها یکتابها نییرا و در سطح پا (1)«ژان ژاک روسو»مثل  ییآدمها

  .خوانم یرا م (2)«یکارنگ لید»مثل 

 کیگذارد که با زبان معجزه گر  یم ریثأدر من ت یشعر وقت کی 

که در ذهن و  یخاصّ یاز آن لحظه ها یکی یمرا ببرد به تماشا یشاعر واقع

جهان  ام و ستادهیطرف وا نیمن تنها ا نمیب یافتد که م یم یروح من اتّفاق

خواهد آن را  یبه من دست داده است که دلم م یآن طرف، و حالت یهست

آنوقت . میبگو یدانم چه طور یمّا نماتا تنها نباشم،  مینفر بگو کی یراب

است آن  نیا ن،یبب»: دیگو یشعرش به من م کیشاعر با  کیروز  کی

  «!خاص در ذهن و روح تو افتاد ۀکه آن روز در آن لحظ یاتّفاق

به ما  یا هیرا از زاو یزیچ یهم هست که شاعر واقع ییوقتها کی 

آن  میبار است که دار نیانگار اوّل م،یکن ینگاهش م یدهد که وقت ینشان م

! هیامّا نه از آن زاو م،یبوده ا دهیکه هزارها بار آن را د یدر حال م،ینیب یرا م

  .است زیهمه چ یپنهان یکشف معنا یانگار شعر واقع
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 کیمن فقط خواستم  د؟یحرفم هست ۀجیمنتظر نت دیگفت د،یببخش 

  !سؤال مطرح کرده باشم

_________________________________ 

 یاجتماع لسوفیو ف سندهی، نو (Jean-Jacques Rousseau) ژان ژاک روسو -1

در  ینابرابر یۀگفتار در منشأ و پا»و  «یاجتماع یقراردادها»، که (1612-1668) یسییسو

 .از آثار معروف اوست« اعترافات»و  «انیآدم انیم

(  1888-1699) یو معلم اخالق اجتماع سندهی، نو(Dale Carnegie) یکارنگ لید -2

 نییآ»و « و نفوذ در مردم یابیدوست  نییآ»مثل  یعامّه پسند یمؤلّف کتابها ،ییاکیامر

      .«و نفوذ در اهل کسب و تجارت یسخنران
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 تیمونیم یماریب  -27
 

به  یزیته کوچه مان چ یۀاز همسا چوقتیکنم تا حاال ه یفکر نم 

به زندان  دمیکه شن شیراستش از همان حدود سه سال پ. شما گفته باشم

و شش  ستیاند و زن جوان ب دهیهفت سال حبس بر شیافتاده است و برا

دلم نخواسته است  چوقتیهفت ساله اش با دو تا بچّه تنها مانده است، ه

مثل  یمحترم خوش برخورد پنجاه و چند  ساله ا بیمرد نج کهباور کنم 

  !یآن هم به چه جرم فتد،یبه زندان ب (Pinkerton) نکرتونیپ یآقا

           « پک یگوریگر» ادیبه  دمش،ید یکوچه م یهر وقت تو 

کشتن مرغ » لمیکه از او در ف یو حالت تیافتادم، مخصوصاً با شخص یم

 یانسان به معن ب،ینج یبه معن بیآقا، نج یآقا به معن. ام دهید (1)« مقلّد

مردم را بخورد؟ اگر  یو رفتار ظاهر افهیگول ق دیآدم نبا دییگو یم. انسان

صد »: را زد و گفت تیو نجابت و انسان ییآقا دیق دیپس با اشد،طور ب نیا

 «!رحمت به جنگل

فسق و فجور شامپانزه ها را تماشا  ۀبرنام ونیزیتلو یاگر آن شب تو 

شامپانزه  ۀلیقب کی ۀبودم که سلطان چهل و چند سال دهینکرده بودم و ند

دود، به  یخودش م ۀهشت، نه سال ۀشهوتش گل کرده است و دارد دنبال نو

  .فتمیب نکرتونیپ یآقا ادینداشت که به  یلیافتادم، دل یهرکس م ادی

       مونهایخود م دیاز د مونها،یجور مفسق و ف میگو یکه م نیا 

   که یالبد هر کار. شود یو شرّ سرشان نم ریچون آنها که خ م،یگو ینم

باردار  یو طاقت فرسا نیسنگ ۀفیکنند، از جمله بر عهده گرفتن وظ یم

          اطاعت   همه اش  کهولت،  سنّ  در   شان  نُه ساله  هشت،   ینوه ها  کردن 
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 .است عتیطب کمچون و چرا از ح یب

کرد و  یچیسر پ عتیشد که از حکم طب زادیآدم یوقت زادیامّا آدم 

چشم و گوش  ۀکه برد یچ یعنیپس ! ستمین مونیم گریمن که د»: گفت

آخر خجالت ! باشم و افسارم را بدهم به دست قدرت و شهوت عتیطب ۀبست

اللعنه بود  هیعل مونیآن جدّم ، م! است یزیهم خوب چ تیانسان یاز خدا

 ایپسر پسرهاش  ایاز پسرهاش  یکیگذاشت  یکه تا جان در بدن داشت، نم

از خواهرهاشان  یکیباز کردن باب عشق، به  یپسر پسر پسرهاش، برا

         یکیدست به  لهیقب یشد و جوانترها یم ریپ یبشود، تا حساب کینزد

 کیچه طور ممکن است که ! داشتند یورش م انیکردند و از م یم

هشت، نُه ساله نگاه کند و آتش  ۀدختر بچّ کی بهپنجاه و چند ساله  زادیآدم

 «!وننکرتیپ یشهوتش شعله ور بشود و  بشود مثالً آقا

 زیغرب متمدّن در همه چ نیدر هم ینیب یطرف م کیآنوقت از  

        را که به ش  نکرتونیپ یآقا یمونیرفته، عمل زشت و م شیپ یادیز

نابالغ،  یبا بچّه ها یشهوتران یعنی، (Paedophilia) «ایلیپِدوف» ندیگو یم

م مبتال آد نیهم گریبدانند، و از طرف د «یجنس یاختالل روان» کیاز  یناش

       ندازندیب مارستان،یت ای مارستانیب یرا، به جا یجنس یروان تاللبه اخ

 .زندان یتو

 لیگذارد ف یکه م ینه بابا جان، کس: میگو یکه من م نجاستیا  

 تشیبه انسان یوانیشهوت ح ایهندوستان جنگل بکند و قدرت  ادی تشیوانیح

           کشتن مرغ  ملیپک در ف یگوریگند بزند، ظاهرش هم که به گر

مبتالست  «تیوانیح یهایماریب»از  یکیمقلّد شباهت داشته باشد، در باطن به 

 !خبر ندارند گرانیندارد، همان طور که د برو خودش خ

هم که  یپس آن کسان»: دییگو یحساب است که حاال شما م نیبا ا 

 اندازند، و  یبه راه م  یا رهیزنج  بزرگ  یبزرگ فروشگاهها یدر محلّه ها
 81 /خوش خبر باشی                                                                                                                

 

 

 

 

 



کوچک  یکوچک هم شعبه ها یمحلّه ها  یکارشان که خوب گرفت، تو

و دهها و  هایبار فروشبقّالها و قصّابها و نانواها و خوار ۀکنند تا هم یباز م

همه شان به  ندازند،یجامعه را از نان خوردن ب یهایفروش گرید زیچ اصده

 «باشد، مبتال هستند؟ تیمونیم یماریجنون قدرت که همان ب
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  ؟یچ یعنیاحمقانه  یسؤالها نیا  -28
 

به ما چشم داده  د،ییشما بفرما یو هر چ یهر ک ایخداوندگار عالم،  

 ایعقل،  ایو مغز،  م،یو  گوش داده است که باش بشنو م،ینیاست که باش بب

 مینیب یکه م ییزهایچ ۀهم ۀروان داده است که باش دربار ایروح،  ایذهن، 

که  یرا، در آن حدّ زیتا همه چ میخوب فکر کن م،یشنو یو م میخوان یو م

         یو اگر خودِ زندگ م،یو بفهم میامکانش هست بشناس زادیآدم یبرا

دارد، ما که خودمان را اشرف  ییو چه معنا یداند چه مقصود ینم

 یبکند، به زندگ یا راضکه ما ر یشکل کیاقّالً به  م،یمخلوقات کرده ا

و فکر کردن از  دنیو شن دنید نیو با هم م،یبده ییمعنا کیخودمان 

 م،یو اگر ذوق و عشق و همّتش را داشت م،یلذّت ببر یعیطب یهاییبایز

 .یانسان یهاییبایز م،یخلق کن یبهتر یهاییبایخودمان ز

 یو به اوضاع و احوال جامعه ها دیدار ینظر نیحاال شما که همچ 

واپس  یادیز یحاال رو به پس رفت گذاشته وجامعه ها ۀشرفتیپ یادیز

که  اروی دینیب یاتوبوس  م یتو د،یکن ینگاه م دهیدو شیپ یحاال الک ۀماند

به  یِسیانگل ۀو پنج سال یس ،یجوان س کیبغل دستتان نشسته است، 

مشغول  شیگوشها ،یراض لیدل یمطمئنّ، و از خودش ب یسابخودش ح

دور  رِیگند بگ یِدو ماه کهنه شوِ بو یکیپاپِ بعد از  یقیموس دنیشن

 کی یانگشتهاش مشغول تماشا یاریاست، و چشمهاش هم به  یانداختن

  :دییگو یخودتان م شیو آنوقت پ! یوتریبزن بکُش دَر روِ کامپ یِباز

هم  نیا ،یامروز یلیجوان خ نیا یچشمها اتِیمشغول نیخوب، ا» 

  نیهوش و حواسّ ا حاال   !یامروز  یلیخ جوان   نیا  یگوشها  اتِیمشغول
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  «کجاست؟ یامروز یلیجوان خ

اگر »: دییوگ یو م دیده یو فوراً خودتان جواب خودتان را م 

گذاشته بودند که هوش و حواسّ داشته باشد و خودش خواسته بود که قدر 

و خوب  دنیو خوب شن دنیرا بداند و با آنها خوب د شیچشمها و گوشها

 یایدن نیهمچ کی یشد خودش را تو یکه حاضر نم رد،یبگ ادیفکر کردن 

 خوش باشد که دارد الشیبکند و خ یزندان یخال زیچکوچک از همه 

 «!گذراند یخوش م

 یامروز یلیجوان خ نیهم که اگر شما که بغل دست ا یراست 

      البد بر « دارد؟ ییشما چه معنا یبرا یزندگ»: دیازش بپرس د،ینشسته ا

 ییمن چه معنا یبرا یزندگ د؟یگفت یچ»: دیگو یگردد، به شما م یم

 «هست؟ یدارد؟ منظورتان چ

 یکس دیکن یم الیخ د،یهم بپرس یزیچ نیتازه اگر ازش همچ! امّا نه 

است و به آواز ستاره ها گوش  نداختهین ینگاه رتیح یکه تا حاال به افقها

اصالً  ای ند،یب یم د،ینشسته ا نداده است، اصالً شما را که بغل دستش

به شما  یجواب نیشنود، که برگردد، همچ یفاصله م کوجبیصداتان را از 

  بدهد؟

تا  دیو دست به شانه اش بزن دیبکن خی یومبادا خودتان را سنگ ر 

 یِمردِ فکسّن ریپ نیا ندیپاپش را ببندد و بب یقیموس یمجبور بشود صدا

و مثالً شما  د،یخواهد بگو یم یمزاحمِ کهنه فکرِ از پشتِ کوه آمده چ

  !دیسر صحبت را باش باز کن دیبخواه

ازش . دهم یشدم که حاال دارم به شما هشدار م خی یمن سنگ رو 

« کرد؟ یشود باز یهم م کنفرهیشما شطرنج  لیموبا نیبا ا»: دمیپرس

 گریخوب د! کنم ینم یمن شطرنج باز»: هم و گفت یاخمهاش رفت تو

  «؟یچ
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مثالً  د؟یشود شن یهم م کیکالس یقیشما موس لیموبا نیبا ا»: گفتم 

  «پنجم بتهوون؟ یسمفون

       مگر ! رمردیپ ،یشو یچرا مزاحم من م»: گفت تیبا عصبان 

 (1)«!یچ یعنیاحمقانه  یسؤالها نیا ؟یا وانهید

: دلم گفتم یرا عوض کردم و تو میو من در دهنم را بستم و جا 

سر آنها  ۀکند تا صدق ریرا به خ شرفتهیپ یادیز یخدا عاقبت جامعه ها»

 «!بشوند ریمقلّد عاقبت به خ ۀواپس ماند یجامعه ها
________________________________ 

1- Stop bothering me, old man! Are you mad? What are these silly 

questions! 
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 !خدا خودش به داد مردم برسد -29
 

خانم  هیکه همان عال نیآهن یاز حکومت بانو شیپ یمن به دوره ها 

محافظه » تیبا نها ،«یردا هیسرما»باشد که حزبش در اوج بحران « تاجر»

 ...ندارم یاو را به قدرت رساند، کار «یکار

 ایتانیبر یریبر تخت نخست وز شانیکه ا 1666امّا از سال  ...  

 ۀاز فلسف یزیحقّ چ ۀبند نیا نکهیجلوس فرمودند تا به امروز، بدون ا

 یبرده باشد، با همان نگاه سطح ییبو خیتار یاز معنا ایسرش بشود  استیس

 ۀهم یاست که حکومتها دهیرس جهینت نیوامانه به اوضاع عالم، به او ع

 .هستند «یکتاتورید»در اصل  ایو ثروتمند دن ریو درشت و فق زیر یرهاکشو

 چیکنم، و ه یعرض م یهم جدّ یلیخ. کنم ینم یشوخ! رینه، خ 

اًظهَرُ مِنَ  تیواقع نیفقط من از خودم در تعجّبم که چرا ا! هم ندارد یتعجّب

  !بودم دهیخانم تاجر نفهم هیاز ظهور عال شیالشَّمس را پ

 «کتاتورید» ۀکه کلم دیدان یرا که خودتان بهتر از من م نیخوب، ا 

(dictator) کتهید» ۀو کلم« کننده کتهید» یعنی» (dictée)  که ما از زبان

معلّم،  کینفر، مثالً  کی. است« امالء» ۀمترادف کلم م،یگرفته ا یفرانسو

          نیبه ا. میسینو یو ما آن را م دیگو یبلند م یرا با صدا یزیچ کی

« کننده کتهید»کند،  یکار را م نیکه ا یو کس« کردن کتهید» ندیگو یم

  !«کتاتورید»شود  یاست، که م

. ندارد یچندان بد یمعنا «کتاتورید»که  دییفرما یمالحظه م نجایتا ا 

در « کردن کتهید»فعل  ۀشیکه ر دیدان یرا هم خودتان بهتر از من م نیو ا

 را  یمعن نیهم  اوّلش  همان از   است، که (dictare) «کتارهید»  نیزبان الت
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به بعد در حکومت روم  الدیاز م شیپ 951از سال  نکهیا داشته است تا

 یبحران تیموقع کیسناتورها در  یگفته شد که شورا یبه کس «کتاتورید»

مطلق مملکت را  اراتیمدّت شش ماه با اخت یکردند تا برا یانتخابش م

و  یملّ ریخط ۀفیوظ نیا ۀاز عهد یبدون گندکار نکهیاداره کند، مشروط بر ا

اوّلش، و  یجا سرو بعد از رفع بحران هم برگردد  د،یایبر ب یقدّوسو  یانسان

 .ندیسناتورها بنش انیاز ملّت، م یارث پدر ۀمطالب چیه ،ییادّعا چیبدون ه

ژول  الد،یاز م شیپ 19در سال  نکهیرسم بر قرار بود و بود تا ا نیا 

و  ییکشورگشا روم، در اوج شهرتِ صری،  ق(Julius Caesar) سزار

اعالم کرد و از آن به « مادام العمر کتاتورید»آمد خودش را  ،یکتدارممل

اسمشان و حدّ و  یاصل یبه معن یکار چیها ه «کتاتورید» گریبعد تا امروز د

رفع  یمملکت برا ۀادار ینداشته اند، و به جا اراتشانیو اخت فهیحدود وظ

ملکت کنند تا م یدلشان خواسته است، کرده اند و م یبحران، هر غلط

 ... بحران خطرناک بشود و آنوقت کیسخت گرفتار 

با  «یکتاتورید یکتاتورید»بله، وآنوقت است که ما تفاوت  

   دانم درست متوجّه عرضم ینم. میفهم یم را «یدموکراس یکتاتورید»

است که  نیواقعاً منظورم ا. دییفرما یطور است که م نینه؟ هم ای دیشده ا

  .میدار ایکومت در دنامروز فقط دو جور ح نیهم

که در  ایتانیمثل حکومت بر «یدموکراس یکتاتورید»حکومت  یکی 

 یاز حزبها یکی سیمردم ناچار به رئ «یانتخابات یدموکراس» ۀچند روز ۀدور

 «یکتاتورید» ۀچهارسال ۀدور کی یدهند و او را برا یم یرأ یاسیس

  .کنند یانتخاب م

 کتاتورید» کیکه  «یکتاتورید یکتاتورید»هم حکومت  یکی 

رساند و هر کار  یانقالب خودش را به قدرت م ایبا کودتا « مادام العمر

  کی دنیو به قدرت رس  یبعد  انقالب ایکودتا   کند تا یم  خواست دلش 
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 ...ایدر عراق  نیمثل حکومت صدام حس گر،ید« مادام العمر کتاتورید»

کنم  یاست که فکر م لیبه چه دل میخالصه خواستم بگو 

 ،یو شمال یگرفته تا غرب یو جنوب یاز شرق ایدن یکشورها ۀهم یحکومتها

 ... تفاوت که نیهستند، با ا «یکتاتورید»در اصل حکومت 
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 !مشکوک نیو تحس یکهن پوش -31
 

         هستند که فکر یبا مزه ا یواقعاً آدمها هایسیانگل نیاز ا یبعض 

از  یکی دیبگذار. بشود دایکم پ ایدن گرید یدر جاها رشانیکنم نظ یم

که اآلن صادر کردم،  یحکم نیبا ا دینیکنم، بب فیتعر تانیارا بر میتجربه ها

و  نگو معدن پُز و د فات،یمهد نزاکت و آداب و تشر نیمردم ا ۀدربار

مردم با درجات  ۀالبس اتیخصوص قیو مصدر اصول تطب ت،یفنگ اشراف

 !مشاغل و مناصب آنها، قضاوت نادرست نکرده باشم

بود، و چهل سال  رانیا یکه هنوز تو شیحقّ چهل سال پ ۀبند نیا 

بود، کت و شلوارش را آماده از  یدر اوج جوان یعنیاز حاال کم سنّ تر، 

رش در لندن، البتّه با بُ (Marks & Spencer) «مارکس اند اسپنر»فروشگاه 

که  دیخر ینم یجنوب شرق یایآس یاستثمار یاز کارگاهها یکیو دوخت 

از  یکیاش را از  یسیانگل یفاستون. بکند هیلندوکش گر ۀبه تن بد قوار

همان الله زار نو آن  یو آن را تو دیخر یالله زار نو آن سالها م یمغازه ها

آن روانشاد کت و ،یارمن اطیّخ ان،یبیقر یآقا امرزیب یسیداد به ع یسالها م

 .دوخت یبه قالب تنش م ادیو شلوار را با دقّت و وسواس ز

من در  ۀقیکه از همان روزگار تا حاال سل میخواهم بگو یخالصه م 

و کراوات و شال گردن و کفش و  راهنیکت و شلوار و پ یکلّ اتیخصوص

عمر  گریحاال د نکهینکرده است، االّ ا یرییتغ رهیو غ یکاله و پالتو و باران

ظرف  یوآنها را ت یاستفاده از هر فقره پوشاک را سه برابر کرده ام، و موقع

 .خورد یسر قبر آقا هم نم یاندازم که به درد گداها یزباله م

  ارویمحلّه،   یتو  که  کرد  باور  شود یم  چه طور  وصف  نیا  با 

  دیایرد، بندا  کیسالم و عل  بات امّا   ندت،یب یم ادیکه ز یسیجنتلمن انگل
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تا بناگوش باز کند، و  یرا بد جور ششیشانه اش را به شانه ات بچسباند، ن

 ۀمحلّ یکه تو میگو یهم مگفته ام و باز  شهیهم»: دیآهسته در گوشت بگو

  «!یآدم هست نیتو خوش پوش تر ام

همکار  یرانیمجرّد جوان ا یاز خانمها یتعارف را از بعض نیالبتّه ا 

      یدانستم که آنها قصد مسخره کردن مرا ندارند، ول یبودم و م دهیشن

 سهیهمکار مقا یرانیمجرّد جوان ا یمرد را با آقاها ریدانستم چرا من پ ینم

 یرسم ریمن لباس غ ۀمحلّ یتو یسیکنند که همه شان مثل جنتلمن انگل یم

اعتناء  یبه هم نخور، و ب یراحت ساده، با رنگها و بافتها و برشها و دوختها

 بندِیپا نسل متحجّرِ ۀگند گرفت یبو ۀکهن یسنّتها و نزاکتها و عادتها ۀبه هم

  !کنند یم سهیدست بر ندار مقا یاز خود آزار اصولِ

  راحت و از مجرّد ماندن خودشان و دیشا»: گفتم یخودم م شیپ 

همکار خسته شده اند، و  یرانیمجرّد جوان ا یکردنِ آقاها یزندگ الیخ یب

کنند که چهل پنجاه سال  یناخودآگاه، آرزو م یعنیبدانند،  نکهیبدون ا

 «!بودند یبه سنّ حاالشان م شیپ

 یسیجنتلمن انگل نیا یه ادندان قروچ ۀمسخر فیامّا در مورد تعر 

 چکدامشیزده ام که ه یادیز یمن، حدسها یمحلّه خودم از خوشپوش یتو

 !است ریزنج یب ۀوانیحتماً د اروی نکهیا شیکی! نکرده است میتا حاال راض

 یلعنت یا انهیخاورم یخارج کیمن  ندیب یچون م دیشا نکهیهم ا شیکی

جفت  کیو بدون شلوار، با  بلند بپوشم یقبا کی دیکند با یهستم، فکر م

نسل پدر  یه لباسهاه به تکّقدر گستاخ نباشم که تکّ نیراه بروم، و ا نینعل

  !محلّه شان به رخ او بکشم ابانیخ یبزرگ او را تنم بکنم و تو

در جوابش  یدندان قروچه ا ۀبا خند دمش،یبار که د نیا دیشا 

   «هاست؟یرانیتراعات اکه شلوار در اصل از اخ یدانست یم ،یراست»: میبگو
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 یدموکراس یپدر اصل  -31
 

 یحکومتها ۀبودن اصل هم «یکتاتورید» ۀکه دربار شیدو هفته پ 

 «یدموکراس یکتاتورید» ۀحرف زدم، و گفتم که دور یلمه اعالم چند ک

 «یکتاتورید یکتاتورید» ۀو دور ،یانتخابات است تا انتخابات بعد نیاز ا

 یکودتاست تا کودتا نیاز ا ای ،یانقالب است تا انقالب بعد نیاز ا

 «یدموکراس یدموکراس»حکومت  ایچرا در دن مینشد که بگو توق ،یبعد

 .ندارد یسابقه ا

خودتان کامالً متوجّه  ،«یدموکراس یدموکراس» میگو یم یالبتّه وقت 

 «یدموکراس یدموکراس». کند یفرق م یخال «یدموکراس»که با  دیهست

 یاست، امّا دموکراس یاست که پشتوانه اش هم دموکراس یا یدموکراس

  .پشتوانه ندارد یخال

مردم  ۀهم بیذرّه اش را نص کیکه خدا  یخال یدموکراس نیهم 

 ،«یچیبه از ه یکاچ» یبتوانند به جا ایمردم دن ۀبکند، تا آنوقت هم ایدن

خودش  یبرا ا،یدن نیا گرید زیمثل هر چ ،«یبه از همه چ یکاچ» ندیبگو

 «یسمرقند یرودک»پدرش  ندیگو یکه م یدارد، مثل شعر فارس یپدر

  .است

غ روند سرا یم کراستیبشر معموالً  خیدر تار یدموکراس یبرا 

         به یکه بزرگوار الدیاز م شیهم از قرن هفتم پ ونانیدر . «ونانی»

 یبار قانون اساس نیاوّل یبرا (Δράκων, Drakōn) «دراکون»اسم 

            در مقام  گریاز او، از چند نفر د ریمملکت را مدوّن کرد، غ

  داراستمیس یکیآنها،  نیکه معروف تر ند،اسم برده ا یدموکراس یپدرها
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 یگری، و د(Solon, Σόλων) «سولون»است به اسم  یو قانونگزار

که  ی، رهبر دموکرات منشCleisthenes, Κλεισθένης) ) «ستنیکل»

  .آتن را اصالح کرد یون اساسقان

که از  ،(Sharon) «شارون» م،یسیمن و دوست انگل شیچند وقت پ 

پروتستان  یحیاست و از طرف پدر مس یرلندیا یهودیطرف مادر 

 یۀقض نیهم ۀشوخ طبع و بذله گوست، دربار یلیو ضمناً خ ،یاسکاتلند

 ۀدند یشارون افتاد رو کدفعهیکه  م،یکرد یصحبت م «یپدر دموکراس»

روم  یبشر آن قدر م خیدر تار یدموکراس بتمن از با»: و گفت یشوخ

 یما، آدم و حوّا، تو یاعال ۀکه هنوز جدّ و جدّ یرسم به وقت یعقب تا م

خوب، به نظر تو حکومت بهشت چه جور . کردند یم یبهشت زندگ

 «؟یدموکراس ایبود؟  یکتاتوریبود؟ د یحکومت

 «!تو بگو! دانم ینم»: گفتم 

خدا به آدم ! بود یکتاتوریخوب، معلوم است که د»: شارون گفت 

فرق  چوقتیدرخت معرفت نخورند تا ه ۀویکند که از م یو حوّا حکم م

! بمانند عیو مط ریشعور و سر به ز یگوسفند، ب نیع. خوب و بد را نفهمند

 «بود که دلش به حال آدم و حوّا سوخت؟ یوسط ک نیا

       ه دلش به حال آنها سوخته بود، چون البتّه خدا بود ک»: گفتم 

 «!خواهد آورد زادیبه سر آدم ییدانست که شعور و معرفت چه بال یم

با شعور و  زادیبود که خواست آدم طانیش! رینه، خ»: شارون گفت 

کند،  یو آزاد زندگ اریکند، با اخت یکند، با عقل زندگ یمعرفت زندگ

 یسال گوسفند زندگ ونیلیم کیساعتش به  کیکه  یا یزندگ یعنی

 «!ارزد یکردن م

 یمعن شیبگذارم حرفش را بزند تا شوخ دیبا. ندارد یا دهیفا دمید 

 به  نیبه خودم گرفتم، وچ یجدّ ۀافیق. نییپا دیایب طانیکند و از خر ش دایپ
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  :انداختم، و گفتم میشانیپ

بود که به آنها گفت  طانیش نیحساب، چون به قول تو ا نیبله، با ا» 

شما باز خواهد شد و مثل خدا  یچشمها د،یبخور وهیم نیکه از ا یروز

اکون، سولون در یدموکراس یبود، پس پدر اصل دیو بد خوه کیعارف ن

 «!اللعنه بود هیعل طانینبود، ش ستنیاکلی
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  یسطح یهایو معن یعمق یهایمعن  -32
 

 ونیزیتلو «ۀگند یسؤالها» ۀبود و موقع پخش برنام هکشنبیباز صبح  

عدّه  کی یساعت برنامه با گوش کردن به حرفها کیآدم در . یس یب یب

 یمخلتف، و نگاه کردن به چشمها یاز طبقه ها و حرفه ها ا،یتانیاز مردم بر

 تدرون بر مالکنِ آنهاست، و توجّه کردن به حاالت صور ۀنییآنها، که آ

 یبا صداقتِ چشمها یآنها که شاهدها یگردن و دستها و حرکات سر و

 ییایتانیبا آن عدّه بر یکرده است که چند سال دایآنهاست، انگار فرصت پ

 .داشته باشد ییبرخورد و آشنا

مثل من  یو برخورد، اگر از آدم ییمدّت آشنا نیو حاال بعد از ا 

 یآنوقت آدم« د؟دارن یا دهیدعا چه عق ریتأث ۀدربار نجایمردم ا»: بپرسند

 شترشانیدانم، ب یکه من م ییتا آنجا»: دیتواند بگو یمثل من دست کم م

 ریثمردم تأ یبرآورده شدن حاجتها یکنند که دعا برا یواقعاً فکر م

  «!دارد

 شتریب ها؟یک شتریب»: دیمثل شما ممکن است بگو یو آنوقت آدم 

 «ا؟یتانیمؤمن بر یهایحیمس شتریب ای ها؟ییایتانیبر

 یتو یکه هر چ یمؤمن یهایحیمس شتریب»: میگو یو آنوقت من م 

 یآن ندارند و فقط معن یعمق یبه معن یخوانند، کار یم لشانیچهار تا انج

 «.رندیگ یآن را م یسطح

 یمعن یسیحضرت ع یمگر حرفها»: دییگو یو آنوقت شما م 

  «کرد؟ یفرق م شیسطح یبا معن شیعمق

  شیاآلن حدود دو هزار سال پ  دیکن  الیخ»: میگو یم و آنوقت من  
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 یسیبا حضرت ع یمتّ لیاز انج کمیو  ستیدر باب ب دیاست و شما دار

  . ندیب یم ریدرخت انج کی. گرسنه است یسیعحضرت . دیزن یقدم م

درخت ! ندارد یچیاز برگ ه ریغ ندیب یم ند،یبچ ریرود از آن انج یم

درخت فوراً . ندیبه خود نب وهیم یکه تا ابد رو کند یم نیرا نفر ریانج

    به آنها  یسیحضرت ع. کنند یشاگردهاش تعجّب م. شود یم خشک

 د،ینکن  و شکّ دیداشته باش مانیا اگر میگو یبه شما م نهیهرآ»: دیگو یم

بلکه  د،یکردم، بکن ریرا که من با درخت انج یکار نیا دیتوان یتنها م نه

 .شد یم نیافکنده شو، چن ایو به در زیبر خ نجاید از اییکوه بگو نیبه ا اگر

  «.افتی دیخواه د،یطلب کن  مانیو هر آنچه با ا

حرف  نیا ۀکه دربار دیرو یو م دییگو ینم یزیآنوقت شما چ و 

 یبا معن شیعمق یکه معن دینیو بب دیخوب فکر کن یسیحضرت ع

اندرونش را  ۀکه سرطان هم یکس اینه، و آ ایکند  یفرق م شیسطح

 !دعا بکند تا سرتاپا سالم بشود دیبا مانیگرفته باشد، با چه قدر ا

 یسؤالها» ۀحاضران در برنام ۀهم یساعت تمام به حرفها کی 

دعا  ریکه واقعاً به تأث ییآنها انیبا دقّت گوش کردم، امّا چه در م« گنده

نداشتند  یکه اصالً به دعا اعتقاد ییآنها انیاعتقاد داشتند، چه در م یلیخ

 :دینشد که مثالً بگو داینفر پ کی دند،یخند یو قاه قاه م

که خدا خودش کمال مطلق است، حتماً  میاگر ما معتقد باش د،ینیبب» 

اگر من . ندارد ینقص نیهم کوچکتر شیکارها ۀکه هم میمعتقد باش دیبا

خدا قانون . موجودات زنده است ۀهم یاز زندگ یجزئ یضیمر ضم،یمر

بخواهد، مثل  یزیبا دعا از خدا چ زادیآدم کیهر بار که . است یزندگ

 دیحاال حسابش را بکن! بکند یاز خدا بخواهد که معجزه ا هاست ک نیا

کامل از  مانیهر روز و هر ساعت، با ا ن،یزم یآدم رو ردایلیکه هفت م

  یهر کدام از آنها معجزه ا  یبرا ،یقانون هست  خدا بخواهند که بر خالف
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خدا ! عالم دعا! عالم هرج و مرج! عالم معجزات! قانون یعالم ب !بکند

 «!و بس نیهم! یو زندگ یکرد و شد قانون هست زهمعج کباری

    هم چکسیدهد، و ه یاز آدمها قوّت قلب م یلیالبتّه دعا به خ 

   !را انکار بکند نیتواند ا ینم
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 خانه سر خود  ۀمغاز  -33

 

است که در  نیا هاشیاز خوب یکیخود،  یلندن به جا یهایبد ۀهم 

 کجای هست که معموالً با آپارتمان باالش ییاز محلّه هاش، مغازه ها یلیخ

خواربار  کیکه بخواهد مثالً  یکس یبرا. فروشند یم ایدهند  یاجاره م

مغازه ش را  یشب وقت نکهیبهتر از ا یکوچک داشته باشد، چ یفروش

: پشت مغازه اش برود باال و وارد خانه اش بشود ایکنار  یبست، از پلّه ها

  !هذا دکّان، هذا منزل

 یوانستم پنجاه و چند سالت یشد و من م یاآلن معجزه م نیاگر هم 

 کیشدن و قلم صد تا  سندهینو یخواست به جا یبرگردم به عقب، دلم م

را  نجایخانه سر خود ا یمغازه ها نیاز ا یکیآمدم لندن،  یغاز زدن، م

 !داشت یفیکه چه ک یراست. شدم یکردم و خواربار فروش م یاجاره م

    را جبران بود، زحمتها و غصّه هاش  یهر چ فشیک! میخودمان 

خانه سر خود لندن  یمغازه ها ادیکه مرا به  یزیراستش چ. کرد ینم

 شیپ یگاه نکهیبا وجود ا. خانه سر خود لندن است یها سایانداخت، کل

شدم،  یشدم، خواربار فروش م ینم سندهینو یکاشک میگو یم مخود

 میحسود اریدرب ریزحمتکش بخور و نم یهابه خواربار فروش چوقتیه

خانه سرخود لندن  یساهایکل نیاز ا یکیه است، امّا هر وقت از جلو نشد

که  ییشهایدرد دل کش یدرد سر و ب یخوش و ب یرد شده ام، به زندگ

      آخرت بندگان خدا خدمت  یسر خود برا خانه یساهایکل نیا یتو

 .شود یم میکنند، واقعاً و از ته دل حسود یم

 که  یا یآن زندگ. دیشنو یم  یزیچ  کی م،یگو یم  یزیچ  کی 
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 نیهم یدهند، خودشان تو یرا م اشیآن دن ۀبه مؤمنها وعد شهایکش نیا

      دارند، سایبه کل دهیچسب ۀ خانکه معموالً ییشهایکش نیبه ا. دارند ایدن

  «کارجیو» ندیگو یو به خانه شان م (Vicar) «کاریو» ندیگو یم

(Vicarage)  آورده اش  باد ۀخدا داد یاز محلّ درآمدها سایدستگاه کل

مردم . دهند یخانه هم که نم یۀکرا. دهد یبه آنها م یمواجب آبرومندانه ا

گوناگون و  یو پسرش به آنها محبّتها خدا یرضا یمؤمن محلّه هم که برا

  .کنند یرنگارنگ م

بود، نه  یبهشت یمنظورم واقعاً زندگ ،یبهشت یگفتم زندگ نکهیا 

حرص  ستیبهشت آدم مجبور ن یتو. یخاک یایدن یاردرهایلیم یزندگ

دارد، با هزار  اجیچهل پنجاه هزار پوند احت یرا بزند و اگر به سال ایمال دن

 ایپوند  ونیلیچهل پنجاه م یرا سال شیبانک یحسابها یجور کالهبردار

کار  یندار اجیاحت ،یآنجا که هست یعنی یبهشت یزندگ. ببرد باال شتریب

فراهم است، و در  یو مسکن و خوراک و پوشاکت هم مجّان یکن

 ییو معنا ییجا ندهیو بپاش و پس انداز و فکر آ زیبر چکسیه یزندگان

 !هاست هیما نیا یتو نم،یب یهم که من م ییشهایکش نیا یزندگ  .ندارد

 یکه تو یکنند، در حال یکار م شهایکش یول»: دییفرما یم ؟یچ 

 «!یروز شمار یکند، حتّ ینم یکار چیه چکسیبهشت ه

    توجّه  فیظر یلیخ ۀنکت کیامّا به  د،ییفرما یبله، درست م  

. «کار» شود گفت ینم شیکش «یسر گرم»است که به  نیوآن ا دینکرده ا

 ت،یاست که کار هم زحمت دارد و هم مسئول نیا یفرق کار با سرگرم

 .کند تا حوصله اش سر نرود یآدم را پر م یکاریوقت ب یامّا سرگرم

      را خوانده باشد و حفظ کرده باشد و ییزهایچ کیآدم  نکهیا 

   هر جا و هر وقت الزم باشد، آنها را تکرار کند، و خالصه با تکرار 

  ست،ین  کارش کار  کند،  پُر  را  اوقاتش  ۀهم  یتکرار  یحرفها  نیهم
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  .است یسرگرم

توک  کی میتوان ینم که فیح! کنم یدرست عرض م د،یباور کن 

 شهایکش یآنها هم به زندگ دیشا! میو برگرد میبپرس هایاز بهشت میپا برو

 .بشود شانیحسود
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 علم و دانش، عالم و دانشمند  -34

 
 م،یرب یرا به کار م« علم» یعرب ۀهم کلم یما امروز در زبان فارس 

دو  نیکنند هنوز هم ا یم الیاز مردم خ یلیخ. را« دانش» یفارس ۀهم کلم

است که  نیکه با هم دارد ا یاست، و تنها فرق« مترادف» یکلمه در معن

 یقتکنم که امروز و یامّا من فکر م .«یفارس» یاست و دوّم «یعرب» یاوّل

      به ش یسیاست که در انگل یزیمنظورمان همان چ« علم» مییگو یم

    تلفّظ  «انسیس»آن را  یو در فرانسو (Science) «نسیِسا» ندیگو یم

 یزیمنظورمان چ م،یبر یرا به کار م« دانش » ۀکلم یامّا وقت. کنند یم

 (. Knowledge) «نالِج» دنیگو یبه ش م یسیاست که در انگل

و  ز،یاست و از همه چ زیاز هر چ زادیآدم یشامل آگاه« دانش» 

توانا بُوَد »: آن گفته است ۀدربار «یطوس یفردوس»است که  یزیهمان چ

است که  زیچ نی، و در اشاره به هم«بُرنا بُوَد ریز دانش دل پ/ هر که دانا بُوَد

، (Knowledge is power) «پاوِر زینالِج ا»: ندیگو یزبانها م یسیانگل

 . دانستن توانستن است یعنی

 میبر یبه کار م ییامروز به معنا یرا در فارس« علم» یعرب ۀامّا کلم 

پژوهش  ف،یتوص ص،یمال حظه، تشخ»: است نیا شیفهایاز تعر یکیکه 

 کی ۀرا دربار یتیفعّال نیهمچ یو وقت. «ها دهیپد ینظر حیو توض ،یتجرب

انجام  یوابسته به جهان مادّ یاز موضوعها یکی ای یعیطب نیّمع ۀدیپد

         کسب ( science)« علم»آن موضوع  ای دهیآن پد ۀنیدر زم م،یهبد

 . میشو یم (scientist)« عالم»و  میکن یم

 نبود، چون آنچه « عالم»بود، امّا « دانا» یطوس یحساب فردوس نیبا ا 
 99/ای کبوتر شرق                                                                                                                    

 

 

 

 

 



و شعر  ،یزبان فارس ران،یا یخیتار یافسانه ها ران،یا خیتار ۀدربار

زباندان بود، . را نداشت نیّمع« علم» کی اتیدانست، خصوص یم یعروض

و  یبا زباندان. کند لیتحص «یعلم زبانشناس»بود نرفته . امّا زبانشناس نبود

 ،«امیّعمر خ»، امّا «عالم»شد، نه  یحساب م «بیاد»خود  ییحماسه سرا

گرفته بود،  ادی« نجوم»گرفته بود،  ادی «اتیاضیر»شعرش به کنار، رفته بود 

 . دانست یم« علم نجوم»و  «یاضیعلوم ر» یعنی

 یدانشها ۀموز» ای «یعیطب یادانشه ۀدانشکد» مییگو یچرا نم یراست 

 ییرا آنها نیا ؟«یپرورش یدانشها ۀدانشکد» ای« وزارت دانشها» ای «یعیطب

و « مساعده» ایرا، « اقامت»و « اقامه» ایرا، « قائم»و  «میقا»که مثالً 

 !دانند یبرند، م یمتفاوت به کار م یهایرا به معن« مساعدت»

 دایامروز پ یدر زبان فارس «علم»و « دانش»که  یتفاوت ۀبا وجود هم 

به  یدارد، وقت عیعامّ و وس یرا که معنا« دانش» ۀکلم نیکرده است، هم

تا  نیاز زم« دانا»و با « دانشمند»شود  یم م،یاضاف کن« مند»آن پسوند 

 دررود، چون  یهم باالتر م« عالم»از  یکند، حتّ یم دایآسمان تفاوت پ

را  یدانشگاه ۀدرج نیباالتر «کیزیعلم ف»که مثالً در  یامروز کس یفارس

شود، امّا  یحساب م« عالم»گرفته باشد، و در دانشگاه درس هم بدهد، 

کرده باشد،  یکشف کیزیکه در ف« دانشمند» مییگو یبه او م یفقط وقت

 هرا گسترش داد «کیزیعلم ف»ارائه کرده باشد، و کار او  یدیجد یۀنظر

 .(Albert Einstein) «نینشتیآلبرت ا»باشد، مثل 

پان » یماریدچار ب کدفعهیکه  هایاست که به بعض نیحرفم ا ۀهم 

پردازند، گفته باشم  یم «کیسمبول ییزدا یعرب»شوند و به  یم «سمیزبان

که مردم کوچه و بازار در گفت و  یا یدر اصل عرب یکه تمام کلمه ها

ل که و خداوند متعا ،یاست، نه عرب یبرند، فارس یروزمرّه به کار م یگو

  یفارس ۀدوبار کلم «دیقرآن مج»در   و خودش مبرّاست   یزبان  صّبتع  از
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است و آنها  کرده یرا عرب یفارس« سنگ گل» ۀرا و سه بار کلم «سیپرد»

امر  نیا تیبه کار برده است، به حقّان «لیسجّ»و « فردوس»را به صورت 

 .دهد یم یگواه
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 حسرت فهم درست   -35

 

است و  داریشده است که آدم تا ب یپناه بر خدا، دور و زمانه ا 

هر روز و هر  است،یکند و چشم و گوشش به اوضاع دن یشعورش کار م

 یدهن خواهم به پهنا کی»: افتد که گفت یم یبلخ یمولو ادیساعت به 

د، معشوق سلطان محمو «ازیا»گفتن وصف  یبرا ی، امّا نه مثل مولو«فلک

از  یکیکه خودش  ن،یاز غالمان ترک آلب تک یکی ن،یکپسر سبکت

 .بود انیغالمان ترک دربار سامان

افتد که  یم یبلخ یمولو ادیو باز آدم هر روز و هر ساعت به   

فهم  یبرا ی، امّا نه مثل مولو«مردم اندر حسرت فهم درست»: گفت

 !موضوعات مربوط به عالم الهوت

در ژاپن موجب مرگ هزارها نفر  لیه و سکه زلزل شیچند وقت پ 

آدم را  ونهایلیروزگار م لیزلزله و س یهایشد، و خراب ریبچّه و جوان و پ

 ییزهایواقعه چه چ نیا مینیکرده بودم، بب زیکرد، چشم و گوشم را ت اهیس

  .سندینو یو م ندیگو یم ییزهایآن چه چ ۀآورد، و دربار یبه ذهن مردم م

 کدفعهیکه  دمیشن ییزهایخواندم و چ ییزهایچ همان چند روز اوّل 

فهم درست « !مُردم اندر حسرت فهم درست»: میگو یدارم م یهِ دمید

است که  یکه تنها عالم یعالم مادّ نیا یتهایفهم واقع یبرا ؟یچ یبرا

بشناسد و اگر نشناسد، هم  دیبا یزادیتواند بشناسد و هر آدم یم زادیآدم

 یو آشفتگ یخطر و تلخ یۀاست، هم ما خودش را حرام کرده یزندگ

  .شده است گرانید یزندگ

 به « فلک؟ یدهن خواهم به پهنا کی یچ یبرا»: فکر کردم یو وقت 
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حرف  یهزار سال صدیخواهم س یم یدهن نیکه با همچ دمیرس هجینت نیا

آدم  خیرا که از تار یهزار سال صدیس نیمهمل ا یحرفها ۀبزنم تا بتوانم پت

 !رو آب زمیگذرد، بر یشدن موجود دوپا م

هزار سال، به مرور، هر  صدیس نیدر ا! یساده لوحانه ا یچه آرزو 

که با  زادینفر آدم ونهایلیرها، مسال به نسبت آن سال چه دهها، صدها، هزا

باطل الجّهل زدند، و حرفهاشان باد هوا  یفلک حرفها یبه پهنا ییدهنها

و  رندیم یشد و اندر حسرت فهم درست مردند و فراموش شدند، و م

 !درا بخوانن نیزم ۀدر کر اتیح ۀفاتح «ریجُهّال کب»شوند تا  یم وشفرام

ببرم، نه اسم دار و دسته اش خواهم  یکه نه اسم خودش را م ارو،ی 

      دایپ ایدن نیا ینفر تو ونهایلیرا، چون مثل خودش و دار و دسته اش م

نازل  هایژاپن خشم خداست که بر ژاپن لیزلزله و س»: شوند، گفته است یم

 «!هاییکایاز آمر شانیو اقتصاد ینظام تیشده است به مکافات حما

: پرسند یم« گنده یسؤالها» ۀهم که در برنام ونیزیتلو یتو یحتّ 

به ! ابدا! رینه خ»: دیگو یم اروی« کند؟ یشما را متزلزل م مانیزلزله ا ایآ»

درس عبرت  ایخواهد به مردم دن یژاپن م لینظر من خدا با زلزله و س

  «!بدهد

از  دیمان یبلکه در م د،یمان یدر نم یی« خدا» نیو شما از کار همچ 

و  ییتوانند مفهوم همه جا یم یآسان نیبه اکه  یی« آدمها» نیهمچ مانیا

مثل  ییتا حدّ آدمها «یرمز الرّموز عالم هست»را از مقام « خدا» یهمه زمان

صدّام  وو نادر شاه افشار  تلریو ه زیو چنگ گوالیفرعون و نرون و کال

حرفهاشان به دل و جان مردم  نیو با ا اورند،یب نییو امثالهم پا نیحس

 !ر ژاپن آتش بزنندو عزا دا دهیستمد

: گفتم «یدرس عبرت»مؤمن  یهایحیمس نیاز ا یکیاتوبوس به  یتو 

 چه   ژاپن  یها رهیجز  نیهم خودِ ! دیزن یم  است یحرف  چه نیا  خانم،»
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است  یعیطب ۀواقع کیکه  یانوسیبه وجود آمدند؟ با آتشفشان اق یطور

 یهسته ا روگاهیاز ن دیدرس عبرت را با ؟یچ یعنیخشم خدا ! مثل زلزله

! جهنّم است یهسته ا یرویبابا، ن :زلزله زده گرفت و گفت ی «مایفوکوش»

  «!دیندر همه شان را تخته ک! ندارد زیمصرف صلح آم
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  د؟یکن یفکر م یشما چ   -36
 

 کیغربت  یارهایاز د یکیساکن  یاز هموطنها یکیباز  روزید 

 نیکرده بود، با ا «لیمیا»من  یتازه برا یهنیم زیغرورانگ زیآممطلب افتخار

لُبّ . گرید یکه حتماً آن را با دقّت بخوانم و ردّ کنم به هموطنها هیتوص

 :است که نیمطلب ا نیا

 دندیپرس ،یمشهور مصر سندهینو کل،یه نیاز محمّد حسن یروز» 

 د؟یزبان شدچه شد که عرب  یدرخشان فرهنگ ۀنیشیبا آن پ انیشما مصر

 «....مینداشت یفردوس نکهیا یبرا میگفت ما عرب زبان شد

 یآثار ادب نیاز بزرگتر یکیدانسته ام که شاهنامه  یم شهیمن هم 

شدن زبان  یعرب»و  «یفردوس»ارتباط  نکهیا یو جهان است، امّا برا رانیا

و  «کلیه نیحسن» یدیبه اصطالح کل یرا بفهمم، با عبارتها« مصر

 یدر گوگل فارس دمیشدم و د نترنتیدست به دامن ا ،«مینداشت یفردوس»

از  یا یبا چاشن ای ناًیسخن عبرت آموز را، ع نیمختلف ا تیسا  ییتا 196

مشهور  ۀسندیگفت و گو با نو یسالم نقل کرده اند، امّا متن اصل فاتیتحر

  .افتمیکه ن افتمیرا هر چه گشتم، ن یمصر

 دهیچیپ یۀقض نیا ۀطور دارم دربار نیتا حاال هم روزیخالصه از د 

کنم و هنوز به  یگذارد، فکر م یم میسل یعقلها شیکه هزارها سؤال پ

  د؟یکن یفکر م یشما چ یراست. ام دهینرس ییجا

سال  یشاهنامه را در هزار و اند یکه فردوس میدان یرا  همه م نیا 

از نود  شتریب دیشازارع بودند و  هایرانیا شتریآنوقتها ب. به نظم در آورد شیپ

 شدن  یاز عرب یبا شاهنامه خوان نندیدر صدشان اصالً سواد نداشتند تا بنش
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را  شاهنامه متیگران ق یخطّ یتازه نسخه ها. کنند یریزبانشان جلوگ

 یخانه هاشان نگهدار ینخوانند و تو ایتوانستند بخرند و بخوانند  یم هایک

  کنند؟

  گرفتند؟ ادی یبودند که فوراً رفتند عرب هایاصالً ک 

  ؟گرفتند ادیخوب هم  

 یفقه یکتابها یگرفتند که توانستند به زبان عرب ادیآن قدر خوب  

 سند؟ینوب یمیو تعل یو اخالق

 (1) ند؟یبگو  هیمدح ۀدیقص یبه زبان عرب  

  سند؟یصرف و نحو بنو یزبان عرب یبرا یبه زبان عرب  

 ادی یو فنّ مردم ران یبه حاکمان عرب علم مملکتدار یبه زبان عرب 

 بدهند؟

 چوقتیکه ه یدهات یدر صد زارعها 65 باًیبودند؟ آن تقر هایها؟ ک  

 ۀدر صد افراد طبق 15آن  اینکردند؟  ادیسعادت خواندن شاهنامه را پ

 دیکه شا« گبر»گفتند  یم «یزردشت»که به  نیشهر نش یمتوسّط به باال

 باشد؟ یعرب« کافر» ۀهمان کلم ۀشد فیتحر

 یرانیا یسر هر دهات یشود باور کرد که به فرمان خلفا باال یم یعنی 

 یعرب ایاهلل،  ای»: دیگذاشتند که به ش بگو یزن عرب م ریشمش کی

 « !کنم یضربت از تنت جدا م کیاآلن سرت را با  ای! حرف بزن

بود، خودشان به زبان  یکه زبانشان قبط هایمصر دیشا میگو یم 

« زبان مکتوب» دراز که ۀدور کیمثل  دند،خوش نشان دا یرو یعرب

  .یبود، و بعد شد قبط یونانیزبان  هایمصر

روابط حسنه  هایرانیبا ا میقد یلیاز خ زیعز یهایارمن نیا میگو یم 

را وطن خودشان کرده اند، و  رانیقرنهاست که ا هاشانیلیداشتند، و خ

 خودشان  امّا زبان  دانند، یم هایرانیا  از یرا بهتر از بعض یفارس هاشانیبعض
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   یادیز یلغتها یهمان طور که ما از عرب رمیگ. را فراموش نکرده اند

   یادیز یلغتها یتا حاال از فارس میهم از همان قد هایارمن م،یگرفته ا

  .گرفته اند

 شانیدارند که مقام ادب یبزرگ یشاعرها رانیا یهایاآلن ارمن نیهم 

حاال چه طور شده . ستیتر ن نییارمنستان باالتر نباشد، پا خود یاز شاعرها

 یدست و پا ریزبانشان ز ،یارمن یفردوس کیاست که با وجود نداشتن 

 !داند ینابود نشده است، خدا م یزبان حاکم فارس

زده  یحرف نیهمچ کلیه نیکه حسن دیستیمطمئنّ ن دییگو یها؟ م 

  ... نکهیباشد، مگر ا

 ؟یچ نکهیمگر ا 
______________________________________ 

را به [ یصفار ثیل عقوبی]در فتح هرات شعرا او  دیگو...  ستانیس خؤلّف تاریم -1

 ریحاضر بود و دب فیمحمدبن وص.  افتیمدح گفتند و او عالم نبود درن یشعر تاز

: ت گف عقوبینبود، پس  ۀ پارسیدانست و بدان روزگار نام کویاو بود و ادب ن لیرسا

گفتن گرفت  یپس شعر پارس فی؟ محمد وصفتگ دیچرا با ابمین که من اندر یزیچ

 عقوبیو چون ... نگفته بود یاز او کس شیاندر عجم او گفت و پ یل شعر پارسواوّ

 :شعر بگفت نیا فیمحمدبن وص... بگرفت  یهر

  جهان خاصه و عام رانیکه ام یریام یا  

 ...غالم  و سگ بند و یو چاکر و موال بنده  
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 !دییگو یطور باشد که شما م نیهم دیشا   -37
 

 دایپ «یزادیعالم آدم»که نسبت به اوضاع  یتیروزها با حسّاس نیا 

کند، هر جا به  یتا آسمان فرق م نیاز زم «یعالم انسان»رده ام، که البتّه با ک

به  یمشت ای یخورم، چه بخواهد، چه نخواهد، تلنگر یهر کس برم

     بهانه ام که بتوانم سر حرف را باش کیفقط منتظر . زنم یمُخدانش م

  .نمباز بک

 زیفروشگاه بزرگِ همه چ کیصف  یتو شیمثالً چند روز پ 

. بود یتصادفاً بلند قدّ ژاپن یجوان خوشرو کیمن  یبفروش، نفر جلو

خم شده ام، ادب دلسوزانه اش گل  میعصا یرو ،یمرد فکسّن ریمن، پ دید

 یبا تشکّر قبول نکردم، ول. صف بدهد به من یکرد، خواست جاش را تو

 :با لبخند به ش گفتم

   ادیور جنس پاز فروشگاهها دو ج یلیخ یروزها معموالً تو نیا» 

است که  نیا شیبد! پول یتله ها یکیالزم،  یکاالها یکیشود،  یم

 یکند، امّا تله ها یم دایپ شیافزا تیجمع شیالزم به نسبت افزا یکاالها

پول  یفرهنگ و شارالتانها یب یپولدارشده ها شیپول به نسبت افزا

 ایتوک پا از آسمان چهارم ب کیباش،  حیحضرت مس ماآلن شا. پرست

 که  یکار نیلندن، بگو آمده ام شش ماه شهردار لندن باشم و  اوّل یتو

را از مغازه ها  «یپول ۀتل» یجنسها ۀهم یباشد که دستور بده نیا یکن یم

زباله،  یتو گودالها زندیشهر، بر رونیو فروشگاهها جمع کنند و ببرند ب

 یرگردب یخواه یو م یشش ماه بعد که استعفا داده ا. خاک روش کنند

 از رفتنت  لیدل کیبه هزار و   نکهیبا ا  مردم،  ینیب یم چهارم،  آسمان   به
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ست کم پنجاه در صد که شش ماه است د ستین ادشانیخوشحالند، اصالً 

   «!نکرده اند یپول ۀتل یرا خرج کاالها امُفتشانیدرآمد 

 دیشا»: زد و گفت یتکان داد و لبخند یسر یجوان بلند قدّ ژاپن    

 «...امّا خوب، باالخره. دییگو یطور باشد که شما م نیهم

هم من  یو رفت دم صندوق و نفر بعد دیخوب بود که نوبتش رس 

جوان بلند قدّ خوش  یخودیجواب تلخ ب کیحتماالً با بودم، وگر نه ا

 نیهم دیشا» ۀجمل نیامّا چند روز بود که ا. را رنجانده بودم یژاپن یرو

دان  نهیچ یقلوه سنگ تو کیاش مثل  «دییگو یطور باشد که شما م

و  دیایب ادمیشد  یباعث م یزیچ کیچند بار  یذهنم مانده بود و روز

  .سخت آزارم بدهد

از  یکیمحلّه، « مارکس اند اسپنسر»فروشگاه  ۀکاف یوز توامر 

. است بازنشسته شده است یکه ده پانزده سال دمیرا د یسیانگل یهمکارها

 :گفت یم. تلخ بود یلیاوقاتش خ (Flaherty) یخانم فالهرت

سال  کی. بود یخواهرم دختر معقول ۀنو. شده است ییایعجب دن»  

           مدرسه را ول کرده است، . بشود تمام رستانشیمانده است که دب

پدر و . است یبرادرش سال دوّم پزشک. خواهد برود مدل بشود یم

خود، مادر بزرگش که خواهر من باشد، دارد از غصّه  یمادرش که به جا

آن  ریهمه ش تقص! دارند ییایچه دن دیدان یمدلها را که م. کند یدقّ م

 عاریب ۀدیخال کوب یها دهیتراشآن سر زنکبت، دوست پسرش است که ا

 «!پول حرام کن است

 ۀافتادم و آن جمل یبلند قدّ ژاپن یآن جوان خوش رو ادیبه  کدفعهی 

     طور باشد که شما نیهم دیشا»: گفتم یبه خانم فالهرت. شیقلوه سنگ

 رکاریتقص م،یکه بگذر عتیطب ایاز خدا  د،ید دیامّا آخر با د،ییگو یم

 که از عاطل و باطل  ییآنها ایخواهر شما؟  ۀپسر نودوست  ست؟یک یاصل
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      «شوند؟ یم اردریلیو م ونریلیپول حرام کردن نسل جوان م وشدن 

بروند ! میستین لیما بخ»: سرش را تکان داد و گفت یتخانم فالهر 

نکبت  ۀپسر نیخواهر من تا با ا ۀامّا آخر نو! بشوند اردریلیو م ونریلیم

 «!بود شیدوست نشده بود، معقول دنبال درس و زندگ

شد به  لیدان ذهنم تبد نهیچ یاحساس کردم قلوه سنگ تو کدفعهی 

 !گولّه آتش کی
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 ذرّه انصاف کی  -38

 
که دولتها، نه رُک و  یخوان یم ای یشنو یم کباریهر چند وقت  

زبان  ندیگو یم به ش هایینجایکه ا ،یراست، بلکه با زبان خر رنگ کن

پسند، از  استیس یعنی ،(politically correct) «کورِکت یکالیتیپول»

 بازنند و بال فاصله  یحرف م یدرازتر شدن عمر آدمها با ابراز خوشحال

دلت  یتو. نالند یم شانیاجتماع یها مهیسازمان ب یابراز تأسّف از تنگدست

 : ییگو یم

متمدّنِ با فرهنگِ  یایدنشوکتِ  یقدر قدرتِ قو یدولتها یآها» 

 ست؟یمنظورتان چ! ایدن یهمه جا ۀو باال رفت شیپ یِعِلم مدارِ فن آزما

که شصت، شصت و پنج سالشان  نیهمچ دیاست که مردم با نیحرفتان ا

از دخلتان کمتر تر  یپنجاه در صد شهیتا شما خرجتان هم رندیشد، بم

چون باعث شده است  شرفت،یتمدّن و علم و پ نیا دییفرما یم ایباشد؟ 

کرده است؟ امّا آخر،  جادیشما درد سر ا یکه عمر مردم درازتر بشود، برا

فردا  د،یبود« مردم» روزید د،یهست« دولت»امروز  د،یشما هم که دولت باش

را « عمر دراز»بود و باز  دیخواه« مردم»هم، اگر هنوز سر به تنتان باشد، باز 

من ... نکهیمگر ا! دانست دیبشر خواه یعلم یهایروزیپ نیاز بزرگتر یکی

 «!رسد ینم ییکه فکرم به جا

اگر من چهل، چهل و پنج سالم باشد، و از بد اتّفاق دچار درد  

 یوقت د،یایو نفسم بند ب چمیمفاصل شده باشم و از شدّت درد به خودم بپ

آن قرص  میو بگو یاجتماع یها مهیدکتر ب شیلندن بروم پ یتو نجایا

 و التماس کنم که  ستیکرده است، مؤثّر ن زیکه تجو یا یولضدّ درد معم
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 یو پنج سال ستیب ست،یتر بدهد، چون هنوز ب یدرد قو ضدّقرص  کی

بشوم، با  یاجتماع یها مهیو سربار ب فتمیانتفاع ب زیّتا من از حَ مانده است

جور قرصها  نیا ریبهتر است خودم را اس دیگو یم یا مانهیحک یدلسوز

دارد  یهولناک یبدن اثرات جنب یاتیح یاعضا یآنها برا ۀنکنم، چون هم

 نیکند که با هم یم هیو توص  ندازد،یاست آدم را از پا ب نکه ممک

 یچگونه با دردها»بسازم  و در عوض بروم مثالً کتاب  یمعمول یقرصها

 . فالن پروفسور اعصاب را مطالعه کنم فیتأل ،«میمزمن بساز

درد بروم  نیامّا اگر من شصت، شصت و پنج سالم باشد و با هم 

ضدّ درد  یاز آن قرصها یکیدهد و  یتکان م یدکتر، سر نیهم شیپ

کند و از بابت اثرات  یاضافه م یعمولضدّ درد م یقلچماق را به قرصها

گور  یتو شیپا کیکه  یکس! ستین الشیخ نیهم ع شیخطرناک جنب

 کجا برود که جاش باشد؟  خواهد یم گرشید یباشد، با پا

ما آورده اند که در  یرانیا یها هیاز همسا یکیبال را به سر  نیهم 

و  ینشایو پر یسال شده است پوست و استخوان، و افسردگ کیعرض 

پناهش حرف  یب ۀچاریکرده است و زن ب شییایخولیاضطراب و هراس مال

 .کند یم هیزار زار گر اریاخت یزند، ب یاو را که م

رفتارشان خدا را دارند در وجود  نیبا ا نم،یب یکه من م نجاستیا 

آن هم  ،ییآ یم ایبار به دن کیفقط . کشند یم بیانسان به صل کی

    دایعالم با تو پ ۀهم! یرفت ،یچو رفت ست،ین و باز آمدنت هم ،یتصادف

که دولتها  یزیدرست برعکس آن چ یعنی! عالم با تو گم ۀشود، و هم یم

 . کنند یفکر م مارستانهایو دکترها و ب یاجتماع یها مهیب یاو سازمانه

ارزش سال  مینیب یم م،یفکر کن ییاگر درست و با منطق خدا یعنی 

ل است، و از سال دوّم ارزش هر سال از سا کیآدم  کی یاوّل زندگ

 اگر من هشتاد  یعنی ؟یچ یعنی. سنّ اوست یحدّ اقل برابر سالها شیزندگ
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نه آفتاب لب . دم من ارزش هشتاد سال داردسال هشتا نیسال دارم، هم

ذرّه  کیرا با  یاتیمال یدرآمدها د،یبرو. گور است یتو میپا کیبامم، نه 

   !  دیاوریبودجه باال ن یهمه کسر نیتا ا دیانصاف خرج کن
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 !من ییشگویهم پ نیا ، دییبفرما  -39
 

      نیب ییهستم، که در جا «یشاه نعمت اهلل ول»حقّ، نه  ۀمن، بند 

راتا ظهور حضرت قائم در  رانیا ۀندیآ خیتار یقرن هشتم و نهم هجر

     ییشگویپ ،فیو توص یابیو ارز قابل نقد ریو غ رینظ یب یا «دهیقص»

 ....کرده باشم

 یبگویو غ ی، منجّم باش(Nostradamus)  نه نوسترا داموس 

را،  ایسراسر دن ۀندیآ خیتار یالدیهستم، که در قرن شانزدهم م یفرانسو

 «یرباع» کیدر نهصد و چهل و  ،یاز شاه نعمت اهلل ول دیالبد به تقل

 ...کرد ییشگویپ ،یموزون و مقفّ

بر  بیاز عالم غ رانیا ۀکه دربار یا یتا رباع 6از   یکیو مثالً در  

به اسارت  رانی، پادشاه ا1626در اکتبر سال »: دیگو یشد، م یقلم او جار

مصادف با سلطنت شاه  رانیا خیسال در تار نیا« !دیآ یدر م انیمصر

است، که بعدش هم نادرشاه  یصفو نیطهماسب دوّم، پسر شاه سلطان حس

 !ستین انیدر م« مصر»هم از  یکند و حرف یسر بلند م شاراف

هستم،  یواضحات به کنار، خالصه من نه شاه نعمت اهلل ول حیتوض 

اوضاع  ۀبا مالحظ ،ینیعاقبت ب ۀدینه نوستراداموس، امّا مثل هر آدم جهاند

 نیدر ا زادیآدم یو خُلق یتحوّالت فکر تیفیو تأمّل در ک ایامروز دن یکلّ

 نمیب یگذرد، م یاهلل م یکه از هبوط آدم، صف یهزارسال صدیس ،ستیدو

عقل در خدمت علم، علم در خدمت فنّ، فن در خدمت  ۀکه فوّار

مردم، صد  یو خوشبخت شیجنب و جوشها آسا ۀو هدف هم ،یزندگ

 شده  هم  ریخود، سراز  ینرفته است که به جا  باالتر  گریاست که د یسال
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    هم با چشم دلشان  لیخرزو یاز بقّالها یرا اگر بعض نیا یاست، ول

شده است که جلو  نیب کیآن قدر نزد ایامور دن یایاند، چشم سر اول دهید

 گریکه سر راه همد ییچاهها یتا خودشان مدام تو نندیب یپاشان را هم نم

 !فتندیکنند، ن یم

   فقط ده، ،یزادیآدم یهزار سال زندگ صدیس ست،یدو نیاز ا 

              شکار کردن  یعنی مان،یاصل ۀاست که دو حرف یهزار سال ستیب

 «نکیگدر – نگیهانت»شود  یم هایینجایکه به زبان ا دنیو ورچ

(Hunting- Gathering) یدامدار»شده است به  لیتبد دی، با تمدّن جد» 

  .«یکشاورز»و 

 م،یکرد شانیاهل میآمد م،یکرد یشکارشان م یبا هزار سخت 

آنجا،  نجاویدشت و جنگل، ا یتو! بُکش، بُخور، راحت ونها،یلیهزارها، م

باغ و  میآمد م،یدیچ یورم یو دانه و سبز وهیبا هزار رنج م م،یگشت یم

خوان نعمت  میرا کرد نیو زم میو پرورد میکاشت م،یرعه درست کردمز

  !منّت یو ب غیدریب

و بانک و  وتریدر عصر کامپ یعنیحاال،  نیو حاال، هم  

و  نترنتیو ا یدموکراس ۀحقن یانتخابات آزاد و شورشها و جنگها

همان بانکها و معجزات  ریمد ۀپاداش ساالن ونهایلیبانکها و م یورشکستگ

 ۀهم گرها،ید میبگو یو چ هایو چ« طالبان»و کرامات « گاکاها یدیل»

آنها که « اصل»کنند، به  یمتمدّن امروز م یایدن یهرجا رکه د ییکارها

 «دنیورچ»و همان  «یدامدار» یعنیاست، « شکارکردن»همان  م،ینگاه بکن

 گرید یاتیالزم و ح یکارها و حرفه ها ۀو هم ،«یکشاورز» یعنیاست، 

 !یو پزشک یو مهندس یمعلّم یدو تاست، حتّ نیهم« فرع»

 د،یلندن به اطرافتان نگاه کن یونیلیشهر  ده م نیهم یحاال شما تو 

 وابسته به  یفرع یو کارها یکار اصل از آن دوتا  مردم   چند درصد دینیبب
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اگر  شترباشند،یاز پنجاه در صدهم ب دیکه شا هیبق! خورند یآنها نان م

 هستند؟ یچ دییبفرما ستند،یانگل ن

 سیرئ یآقا کی گر،یپنجاه سال د دیخواه یحساب نم نیبا ا  

 یارد تورا بگذ شیپوند پاداش بازنشستگ ونیلیم کیبانک چهل و 

و بدهد دست او و در « دامدار» ای« کشاورز» کی ۀچمدان، ببرد در خان

: ندیگوشت بخواهد و آنها بگو« چارک» کی اینان « من» کیازاش 

پول شما به درد ما ! میکن یم دیخودمان تول فمصر ۀما به انداز د،یببخش»

 «!خورد ینم

هستم، نه  یولنه شاه نعمت اهلل ، که من ییشگویهم پ نیا: دییبفرما 

 ! نوستراداموس
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 آدم راحت، آدم ناراحت -41

 

آن  یبرو ،یرد بشو ابانیاز خ یخواه یبه چهار راه، م یا دهیرس 

 یابانهایخ شتریتو هم مثل ب ۀمحلّ یابانهایخ. سر نبش ۀطرف به دواخان

است، که دو طرف  لیعرض سه تا اتومب ۀلندن عرضشان به انداز یفرع

سوّم  کیفقط  نیبنا بر ا. پارک شده است لیآنها هم، سرتاسر، اتومب

  .لهاستیمخصوص رفت و آمد اتومب کیبار یابانهایخ نیعرض ا

 ،یردّ بشو یخواه یکه تو م ییچهار راه، درست آنجا نیحاال سر ا 

که پهلو  یلیاتومب ۀراه را بسته است و راننده اش دارد با رانند لیاتومب کی

 لیچهار پنج تا اتومب! کند یاو پارک کرده است، خوش و بش م یبه پهلو

 فشحر« متوقّف لیاتومب»با خانم « در حرکت لیاتومب» یمنتظرند که آقا

هم اهل مدارا  یِمنتظرِ صبورِ خجالت یاز راننده ها چکدامید و هتمام بشو

 !و خجالت بکشد و فلنگ را ببندد دیایزند تا طرف به خود ب یبوق نم

« !یعجب آدم راحت»: ییگو یدلت م یتو کدفعهیکه تو  نجاستیا 

آدم از  نیکه چون خودت از عمل زشتِ ا یکن یو بالفاصله احساس م

« راحت یلیخ» دیآدم با نیپس ا ،یشده ا« حتنارا یلیخ» یخود راض

 ییتا حاال چند بار و از چه لحاظها دیایب ادتی نکهیو حاال، بدون ا . باشد

           کامل نیقیو  نانیبا اطم ،یکرده ا میدو دسته تقس بهرا  ایمردم دن

 «.آدم راحت و آدم ناراحت م،یدو جور آدم دار ایدن نیتو ا»: ییگو یم

دهخدا از « ناراحت»تو با « ناراحت»که  یندار نیبه ا هم یو کار 

 آشوب طلب، ... ناراحت»: دیگو یدهخدا م. کند یبهشت تا جهنّم فرق م

 «... !زیشرّ انگ... کند یسرکش که آشوب و بلوا به پا م ،یطاغ ز،یفتنه انگ

 است   ناراحت  .ستین نهایاز ا  چکدامیتو ه« آدم ناراحت»! رینه خ 
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 ایدن یآشوبها ۀهم یکه باعث اصل ا،یراحت دن یادیز یآدمها نکهیا یبرا

ان ابلهانه ش یهایفهمند، بلکه با زرنگ یجامعه را نم یهستند، نه فقط معن

کنند و افکار و اعمال شومشان  یجامعه شان را خراب م یامروز و فردا

 !یلحظه راحت باش کیچه در خواب،  ،یداریگذارد تو، چه در ب یمن

        ،یشو یسوار اتوبوس م یرو یم رون،یب ییآ یاز دواخانه م 

راحت، رو  یلیسال محترم، خ انهیخانم م کیاوّل  فیدر رد ینیب یم

به . دوّم یرا هم گذاشته است رو صندل فشینشسته است و کاوّل  یصندل

 کی .ندیب یکند، امّا تو را نم یعصا خم شده نگاه م یمرد رو ریتو پ

به  یکن یباال سر، خودت را مشغول م ۀلیدستت به م کیدستت به عصا، 

 ۀشیش یباال یۀلندن به حاش یشهردار بیکه با تصو یخواندن اعالن

 یلیخ تیبازرسان بل صیتشخ»: یخوان یآن را م. اتوبوس چسبانده اند

 «!آسان است، درست مثل شما هستند

خوب  یوقت. دارد یمعمّا چه منظور نیاز ا یشهردار یفهم ینم 

راننده  منینش ۀواریکه به د یگریو ارتباطش را با اعالن د ،یفکر کرد

 تیبل یاگر ب»: دیخواهد بگو یکه م یفهم یم ،یکرد داینوشته اند، پ

و  رند،یگ یمچت را م یلباس شخص یمأمورها ،یار اتوبوس بشوسو

              ،یکنند، و اگر پول نداشته باش یات م مهیدرجا پنجاه پوند جر

 «!زندان است واریبه د واریفرستندت دادگاه، که د یم

. سوار اتوبوس بشود تیبدون بل یگذارد کس یتازه مگر راننده م 

چه سرتاسر خط، دو پوند و  ستگاه،یا کیاتوبوس چند است؟ چه  تیبل

 کیکه  یفراموش کن یتوان یو تو آدم ناراحت حاال نم! پنس ستیب

 راحت، چهل و  یادیز ،یادیز ،یادیآدم ز کیمملکت،  نیبانک ا سیرئ

 کیکه پول ندارد  یامّا آن رد،یگ یم یپوند پاداش بازنشستگ ونیلیم کی

  !اتوبوس بخرد، دزد است تیبل
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  میبساز یبهتر یایبا هم دن دییایب  -41
 

« رُم» یابانهایاز خ یکی یو تو فتدیب ایتالیشما امروز اگر گذارتان به ا 

 شیچ یبرا (Carrara) شهر کارّارا»: دیال بپرسبقّ ایکفّاش  کیاز 

سرش  زیچ چیه یهنر چیبقّال اگر از ه ایکفّاش  نیا« معروف است؟

معدن مرمرش   یکارّارا برا»: دیداند که بگو یرا خوب م نینشود، ا

داوودش را  ۀسنگ مجسّم (Michelangelo) آنژ کلیاست که م فمعرو

 «!نداشته باشدخال  کیخودش رفت آنجا انتخاب کرد تا 

خدا  یاز حُسنها یفقط در صورت« خال»بله، ! خال نداشته باشد کی 

باشد، کوچک و گرد باشد  اهیشود که س یکرده حساب م عتیطب ۀخواست

، «مونرو نیلیمر»باشد، که  بایزن ز کیاز صورت  ییو درست در آنجا

 ۀکنار گون یعنیگذاشت،  یم یواشکیصبح به صبح  ایداشت،  امرزیخدا ب

 لب و  ۀاز گوش یمساو یدر فاصله ا ،ییلب باال ۀشگو یچپ، مواز

 !ینیب ۀکنار

به محلّ قرار گرفتن  قاًیتوانسته باشم شما را دق هاینشان نیبا ا دوارمیام 

 یبرا. کند، رسانده باشم یم باتریرا ز بایز یکه صورتها یقرار دادن خال ای

        مونرو  نیلیخود مر یاز عکسها یکیبه  دیتوان یم یخاطر جمع

 !دیمراجعه کن

خوب  چکدامیه« خال» گرید یهایمعن م،یکه بگذر یمعن کی نیاز ا 

و هوش رُبا و  بیو حُسن افزا و دل فر نیو   حُسن آفر دهیو مقبول و پسند

و  یو نقص و خراب بیو معموالً عالمت ع ستین ییروح بخش و تماشا

 خودش را  ۀکروزیمعشوق  فیخواهد بدن لط یم اروی! و فساد است یزشت
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 یکه از مرمر خالص با دستها یمثل مجسّمه ا»: دیگو یم ،بکند فیتوص

یک خال کوچک یا  ینش حتّتراش خورده باشد، در تمام بد یهنرمند

 «!لک هم نبود

امر  عتیآدم و حوّا را به طب نشیآفر یخوب، خود خداهم وقت 

، عمل «داوود» ۀباشد مثل مجسّم یزیبود که آدم چ نیا تشیفرمود، مش

عشق و  ۀاله ،«تیآفرود» ۀباشد مثل مجسّم یزیآنژ، و حوّا هم چ کلیم

قرن  یونانیمجسّمه ساز ، (Πραξιτέλης)  «سیتلیپراکس»عمل  ،ییبایز

تا  یبعد یاو در قرنها یزادیدستمر یالد و همقطارهایاز م شیچهارم پ

 .دباش شیقرن پ کیحدود  نیهم یِفرانسو« اوگوست رُدن»که  شانیآخر

اواخر  نیآدم و حوّا که تا ا یاز تخم و ترکه ها یلیکه خ میدان یم 

ساب بشوند، باالخره ح« متمدّن»نشده بودند که  «یمدن» ای نیهنوز شهرنش

. داشت یخودش حساب و کتاب نامکتوب یبرا شانیبودند و زندگ زادیآدم

از دانشگاه هاروارد  یدکتر ۀدرجنه جلب توجّه جنس مخالف  یبرا

 یاز دانشگاهها یکی ایکالج لندن  الیامپر ای سیسوربن پار ای کایآمر

و پول  سیلز رورو لیو اتومب الیخانه و ونه ، داشتند دالغوزآباد خودشان

اثبات  برای دالغوز آباد خودشان، و ای سییسو یاز بانکها یکیهنگفت در 

سجلّ احوال و ثبت مدارک و مدارج و هم از  تشانیو شخص تیهو

، و به خبری بود نهایمراتب و امثال ا ۀو مقامات و سلسل ائلکماالت و فض

بدنشان و  شیآرارا با  هایمعن نیا ۀبدنشان را داشتند و هم نهایا ۀهم یجا

 قیو آنجاش در معرض مالحظه و تصد نجایدر ا نیّمع یخالها دنیکوب

  .دادند یقرار م گرانید

 نجایاز مردم، ا یلیمتمدّن، خ یلیخ یایدن نیا یحاال چرا امروز، تو 

با  یرنگ یکنند از خالها یبدنشان را پُرم یو آنجا، و هر جا و هر ناکجا

 زبانم الل، خداوندگار عالم  ؟چرند پرند یعجق وجق و نوشته ها ینقشها
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  !داند یهم نم

    تمدّن ده، پانزده هزارساله خسته شان کرده است و  نیالبد بار ا 

 یدوششان بردارند و بر گردند به همان زندگ یند آن را از روخواه یم

همه  دییایپس ب! تیآزاد بدو یو هوا واریدر و د یب یدر فضا یا لهیقب

 !میبساز یبهتر یایو با هم دن میخال بکوب
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 ند؟یگو یم یجور شلوارها چ نیبه ا -42

 

هاست که اگر اآلن عدّه مان در  زادیما آدم اتیاز خصوص نیا 

 دیبا گریکه سرتاسر ندارد، حاال د نیزم ۀکُر یراست...  نیزم ۀسرتاسرِ کر

که  زادهاستیما آدم اتیاز خصوص نیبله، ا...  نیزم ۀگفت گرداگرد کُر

باشد، دو  ونیلیهفت هزار م نیزم ۀاگر اآلن عدّه مان در گرداگرد کر

  !میجور فکر کن کیو مطلقاً  ناًیمعصوم، ع ۀکه مثل دو تا بر میستین اننفرم

درد سر و  یو ب یو سطح یجزئ یاگر از تفاوتها نیبا وجود ا 

لحاظ  کیرا از  ایامروز دن یازادهیآدم ۀهم م،یبگذر ندازیآشوب راه ن

 : میکن میبه دو دسته  تقس میتوان یبخصوص م

افتادن از بهشت تا حاال در حدود  رونیکه بعد از ب ییدسته آنها کی 

 گریاز آن روزگار و اوضاع و احوالش دور شده اند و د یهزار سال صدیس

قدم هم به عقب  کی ستندیحاضر ن یمتیق چیبرگشت ندارند و به ه

  .ارندبرد

اوّل راه  ۀدنبال دست شیهزار سال پ صدیکه س ییدوّم هم آنها ۀو دست 

           هزار  صدیس نیسفر، تمام ا نیو در ا! دانستند چرا یافتادند، امّا نم

         اوّل  بوده اند و ۀرا مهمان چشم و گوش و عقل و شعور دست سال

  !دانند چه طور ینم

راه   یلیو س ،بشود یو زلزله ا ،ردیر بگد یاآلن اگر طوفان نیو هم 

با آب و  شانیبرا دیایب یکس کی کدفعهیو  ،بکند جیو آنها را گ، فتدیب

 یخوش روزگار جنگل یزحمت و الک یو ب تیمسئول یب یتاب از زندگ

 نکرده بوده اند،  ریهزار سال را آگاهانه س صدیداد سخن بدهد، چون آن س
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هزار  صدیس ۀشد زادیشوند همان تازه آدم یک چشم به هم زدن میدر 

 .شیسال پ

بله، مُد ! بکشم؟ مُد شیموضوع را پ نیباعث شد من ا یچ دیدان یم  

خدا کند که همه جا مُد نشده باشد و فقط ! دانهمر نیجور شلوار ج کی

 م؟یگو یدارم م یچ! لندن گولش را خورده باشند یاز جوانها یعدّه ا

مُد  ورکی وین ای س،یپار ایهم هست که امروز صبح در لندن،  یزیمگر چ

به معرض فروش گذاشته نشده  ایدن یبازارها ۀهم یبشود و بعد از ظهر تو

 !از مُحاالت است! باشد

ساله، خشتک شلوارش از  ستیجوان برومند هجده، بیک  نمیب یم 

دو تا  ریشود، و کمر و کمر بند شلوارش آمده است ز یزانو شروع م ریز

 کیو آن هم نزد داست،یکفل به باال پ ریاز ز فشیکفلش، و شورت کث

دارد که انگار دارد  یقدم بر م یطور چارهیجوان ب نمیب یم! فتدیاست ب

بار از دو طرف شلوار را  کباریهر چند قدم . آورد یدر م ار هامونیم یادا

 فتدیکند تا دوباره ب یکشد باال و زود ولش م یذرّه م کی ینفهم یبفهم

! ها:  دلتون نباشد که یدل تو د،ییآ یم دیو شما که از عقب دار نییپا

 یرا که تو یزیآن چ ۀو هم نییپا فتدیاآلن است که شلوارش ب نیهم

 یاش نگهداشته بود، پخش بشود تو دهیبه زانو رس گشادد و خشتک بلن

  !چدیتمدّن بپ یآن تو فضا یرو و بو ادهیپ

        اگر تا حاال ! دیشنو یم یزیچ کی م،یگو یم یزیچ کی 

را به دو  ایمردم دن دییایتا مثل من ب دینیبا چشم خودتان بب دیبا د،یا دهیند

  .دیبکن میدسته تقس

 یجوانها ۀمثل هم نیشلوار ج نیاز مُد شدن ا شیپ چارهیجوانک ب 

آمد که  یبه نظر م یزادیرفت و آدم یاوّل، راست و افراشته راه م ۀدست

 خودش دور شده   یو چهار کروموزوم ستیاز اجداد ب یهزار سال  صدیس
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حال  یشورت نما ییخشتک سر زانو یکفل ریامّا تا گفتند شلوار ز. است

شد و به مُد جهالت  داریمُد شده است، از خواب تمدّن ب یجنگلبه هم زنِ 

را  یتکامل ریهزار سال س صدیچشم به هم زدن س کیگفت و در  کیلبّ

بداند چرا و  نکهیبه اصالت خودش، امّا باز هم بدون ا پس رفت و برگشت

 !یچه طور

    را از لحاظ یامروز زادیآدم ونیلیهفت هزار م نیشما ا ،یراست 

  د؟یکن یم می، به چند دسته تقس«باد دیتقل نیدو صد لعنت بر ا یا»
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 با زبان آفتاب -43

 

 یمحلّه ها یۀشباهت به وضع بق یب دیما که وضعش نبا ۀمحلّ یتو 

 راتیکه دارند تعم یشو یرد م یاز جلو خانه ا یاطراف لندن باشد، وقت

جسارت و  هیو پ یشرط ببندبا خودت  ستیکنند، الزم ن یم یساختمان

دانم با چه  یجلو و، نم یو برو یرا به تنت بمال ینزاکت یو ب یفضول

شما  د،یآقا، ببخش»: ینقاش بپرس ایگچکار  ایبنّا  ای کارگراز  ،یزبان

 «د؟یهست یلهستان

 کیهنوز آن قدر به آنها نزد. سه تا جوان. کارگرها سه نفر بودند 

که کنجکاوم  یزیگذشته، چ نیاز ا. نمینشده بودم که صورتشان را بب

دو تاشان داشتند جلو . نه ایهستند  ینبود که بدانم لهستان نیکرده بود، ا

خاک و سنگ و  یداشت با چرخ دست شانیکندند و سوّم یم لیخانه را با ب

  .ابانیکنار خ ۀناو یتو زدیبرد، بر یم قطس

 ییگونبود که ب ییآمد، صدا یدرم یکه از چرخ دست ییصدا 

چند تا ساز  یانگار صدا. صدا نبود کی. خواهد یچرخش روغن م

 نیع ،کرد یرا اجراء م بیو غر بیعج یقیقطعه موس کیمختلف بود که 

 «!اشتاکهاوزِن» امرزیخدا ب یاز آهنگها یبعض

صدا مال چرخ  نیواقعاً ا دیلحظه فکر کردم شا کیبود که  نجایا 

در ! دیآ یدرم شیبیج یوچک توک ویزنگ زده اش نباشد و از راد یدست

راه . و صدا قطع شد ستادیتا کارگره وا ستادمیوا یقدم ستیده ب ۀفاصل

. کرده بود میبه حال یو دلچسب اوّل صبح لندن حال ابیآفتاب کم. افتادم

  ...به دو تا کارگر جلو خانه گفتم ندبا لبخ
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 ...د؟یگفت یم یچ د،یبود یمن م یاگر جا دیفکر کن 

 یبیآهنگ عج نیهمچ کیتواند  یم یچه طور قتانیرف نیا»:گفتم 

 «بلد است؟ یشعبده باز اورد؟یدرب شیاز چرخ دست

از  یکیو  دندیع کردند و قاه قاه خندزدن را قط لیهر دو تا کارگر ب 

 ای یرلندیا ای یاسکاتلند ای یسیکه انگل یبلند و با لهجه ا یآنها با صدا

  ...نبود، گفت یلزیو

انتظار  د،یبه آنها گفته بود یزیچ نیاگر شما همچ دیکن یفکر م 

 ...د؟یبگو یاز آنها در جوابتان چ یکی دیداشت

 دیگو یم. روغن بزن به چرخت مییگو یم قیرف نیما به ا»: گفت 

هم به خنده افتاد، و من که  ،یو  کارگر سوّم« !شود یقطع م شیقیموس! نه

  ...بودم، گفتم دهیاو رس کیبه نزد

 ... د؟یگفت یم یچ د،یبود یمن م یاگر جا دیفکر کن 

     کار! کار یقیموس میگو یم نیمن به ا! نه، روغن نزن»: گفتم 

و از آنها که چند قدم دور شدم، سرم را بر « !کند یصدا آدم را خسته  میب

 ...دست تکان دادم و گفتم شانیگرداندم و برا

 ...د؟یگفت یم یچ د،یبود یمن م یاگر جا دیکن یفکر م 

 «!نمتانیب یبازهم م! رفقا د،یخوش باش»: گفتم 

گشتم، به  یمحلّه برم ۀدر بازارچ یجزئ دیساعت بعد که از خر مین 

   ...هر سه گفتند م،دیآنها که رس

 ...دیکن یفکر م 

خوش »: ندیبگو کصداینه، خود من هم انتظار نداشتم که هرسه شان  

ندارم که باور  یاصرار. و هر سه شان با من دست بدهند« !قیرف ،یباش

 یتو شهیرا که هم ینیدورب. میچشمها یامّا واقعاً اشک آمد تو! دیکن

 ...دارم، در آوردم و گفتم دیساک خر
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 د،یبود یمن م یجا یتیموقع نیهمچ کیاگر در  د،یکن یفکر م 

 ...د؟یگفت یم یچ

اآلن با هم  ما. یشعر زندگ میگو یم نیرفقا، من به ا د،ینیبب»: گفتم 

 م،یکرد یم یکوچه زندگ کی یبا هم تو یانگار از بچّگ. میآشنا نشد

  «م؟یزد یبا هم حرف م یو با چه زبان. یصلح و دوست ۀکوچ یتو

 یشانه هاش را باال انداخت، آسمان آب یو صاحب چرخ دست 

 ...درخشان را نشان داد و گفت

  ...د؟یبگو دیانتظار داشت یچ 

: را آماده کرده بودم، گفتم نیو من که دورب« !تاببا زبان آف»: گفت 

شعر را با  نیو ا رمیعکس از شما بگ کیآفتاب  نیا یتو دیپس بگذار»

 «!خودم ببرم به خانه

امّا به زبان . دیگو یما شعر هم م قیرف نیا»: گفتند گرید یآن دو تا 

  «!یلهستان
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 !امروز که روز روزِ باداست، خوش است -44
 

با  یگفتم که تو کوچه مان، من و چندتا کارگر لهستان شیپ ۀهفت 

بت، صح نیداشت ا یو واقعاً چه لذّت میبا هم صحبت کرد« زبان آفتاب»

از جمله صداقت،  زها،یچ یلیتو لندن که آفتاب مثل خ نجایمخصوصاً ا

  .است ابیکم یلیخ

 یا رهیزنج یاز کافه ها یکیجلو  روز،ید نیهفته، هم نیامّا ا 

و  «یچاق سالمت»به  میستادیو وا یرانیا یآشنا کیبرخوردم به « کوستا»

« !یکار یابا، کجاب یا»و « گفته؟ یچ یفالن یا دهیشن»و « تازه چه خبر؟»

 یهایعدّه از مشتر کیحرفها هموطن آشنا برگشته است  نیکه وسط ا

نشسته اند و مشغول خوردن و گپ زدن  یرونیب یزهایکافه را که دور م

 :دیگو یدهد و م یهستند، نشان م

. اند یشرق یاروپا یهمه شان مال کشورها ؟ینیب یرا م نهایا» 

کنند؟ خودشان  یتو لندن، چه کار م ا،نجیا. هستند یهم لهستان شترشانیب

کم  نند،ینش یم «کوستا ۀکاف» ندیآ یآنوقت م! یزنهاشان کلفت ،یعملگ

 ،ییمویل کیبرش ک کیخورد با  یم نویکاپوچ کیکمش، هر کدام 

 مشیگل ۀبابا آخر آدم دست و پاش را به انداز! میچند؟ چهار پوند و ن

 «!کند یدراز م

عمله و کلفت، آن هم مهاجر، تازه  دیخواهد بگو یفکر کردم م 

 کشانیکه قهوه و ک ییبروند جا دیهم بکنند، با یزیاگر بخواهند ناپره

 !پوند هم تمام نشود کی

  کیکردم،  «هایلهستان شترشانیب»نگاه به آن  کیسرم را جنباندم و   
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شما . تمنگف یزیچو  ران،یانگشت به دهن ح ینگاه به آن هموطن آشنا

  د؟یگفت یم یچ د،یمن بود یجا

     هم رتیمن ساکت مانده ام و خنده ام نگرفته است و ح دید 

البد در  نشده است و مینکرده ام، و البد فکر کرد منظورش خوب حال

      روز  کی یهفته ا هایلهستان نیاز هم یکیزن »: مسئله گفت حیتوض

لباس تازه تنش  کی د،یآ یهر وقت م. کند یم یزکاریما تم ۀخان دیآ یم

ما  ۀدسته گل رنگ وارنگ و قشنگ وارد خان کیاوّل بار که با ! است

فوراً از  .من کور خوانده بودم! امّا نه. شد، از تعجّب هاج و واج ماندم

است، نه؟ من و شوهرم گل  یقشنگ یگلها: تعجّب درم آورد و گفت

که بعد از  دمیشما خر ابانیخ یرا از گل فروش نهایا. میدوست دار یلیخ

 «!آرد یآدم شاخ در م! قیفر ،ینیب یم. کار ببرم خانه

       یآخر مرد، چ. اوردمیهم شاخ در ن چیه! آدم من کیخوب،  

        یکلفت ای یکه عملگ یکس ییبگو یخواه یم ؟ییبگو یخواه یم

 کیو ک نویکاپوچ« کوستا ۀکاف» یکه تو ستیکند، داخل آدم ن یم

  !بخورد ییمویل

لباس را هر روز بپوشد و آن  کدستیهمان  دیبا ییبگو یخواه یم 

  فتد؟یب گریدست لباس د کیقدر بپوشد تا شندره بشود، آنوقت به فکر 

مستراح ما را  دیآ یشندره غاز م یبرا ارویکه  ییبگو یخواه یم 

 هیخرد، به خودش هد یدسته گل م کیکند، آنوقت هر هفته  یم زیتم

 ؟یچ ای ؟ییبگو یخواه یرا م نیها؟ هم! چه غلط کردنها! دهد یم

 ،یشرق یمهاجر اروپا یندارم که عمله ها و کلفتها نیبه ا یمن کار 

آورند، چه جور خرج  یدر م هستند، چه جور پول یلهستان شترشانیکه ب

 بیدارد، امّا اگر ع ییبهایچه ع شانیکنند، و حال و روال زندگ یم

 خوش  بیع نیگفت، با ا یهموطن م یآشنا نیباشد که ا نیبزرگشان هم
 126/ ای کبوتر شرق                                                                                                                  

 

 

 

 

 



نامهاجر، امروزها  ایمهاجر  یهایرانیاز ما ا یلیچون بر عکس خ ،به حالشان

 یکلفت و   یعملگ امروزها . باشند  داشته  پول  فرداها  که کنند  ینم  کار

! کنند یکنند که امروزها پول داشته باشند که امروزها خوش زندگ یم

  !دمباداشان گو هرگز مبا روز. روز باداشان امروز است
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  دیسف واریو د اهیس لمیف -45

 

ر بزرگ شما همسنّ پد باًیتقر یمن اگر در سنّ هفتاد و هفت سالگ 

پنجاه  ،چهل باًیتقر دیاست  که پدر و مادر شما با نیا شیمعن کیباشم، 

 دیشو یم د،یداشته باش یو پنج سال ستیب ست،یساله باشند، و اگر شما ب

پدر بزرگها و »نسل ما  یهنوز زود باشد که برا دیما و شا یها« نوه»نسل 

 .دیها را راه انداخته باش «جهینت»نسل « مادر بزرگها

هستند، تا « ها جهینت»نسل  یعنیکه امروز نسل چهارم،  ییآنها 

خودشان شده اند پدر  نندیب یبچرخانند، م یبه هم بزنند و سر یچشم

 .را  بخوانند یغزل خدا حافظ دیبزرگ و مادر بزرگ و با

از گور  ۀمُرد نیع! شده ام یمن چ دینیبب! دادیب یا! داد یا! یوا یا 

 نیتف به ا! دیایب ایدن نیتُف به ا! اندازد یتف هم نمبه من  یکس! ختهیگر

  داشته باشم؟ یعاقبت نیمن همچ دیآخر چرا؟ چرا با! دیایب یزندگ

آالن ده، دوازده سال است که هر وقت . شناسم یآدم را من م نیا 

از نسل پدر ! زند یحرفها م نیدهم، از ا یو فرصت به ش م نمشیب یم

خورد و قوزک  نیکه زم شیت سال پهفت هش. امروز است یبزرگها

          رد،یعصا به دست بگ اطیاحت یپاش شکست و بعد مجبور شد برا

پناه  گریو حاال که د« !من و عصا! کند یمباور  یک ؟ینیب یم»: گفت یم

 آخ،! شود یم یعاقبتم چ! شدم چارهیب! دادیب یا! داد یا! یوا یا! بر خدا

 «!به دادم برسد یکی! خدا

هزار جور درد و  ؟یافتاده ا ختیاز ر ؟یشده ا ریپ ؟یب، که چخو    

  نهاشیمگر بدتر از ا ؟یتکان بخور یاست؟ نا ندار ختهیمرض به جانت ر
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به سر پدر بزرگ و مادر بزرگ خودت  امد؟یبه سر پدر و مادر خودت ن

جدا بافته که  ۀرسد؟ تافت ینوبت توهم م یو فکر نکرد یدید امد؟ین

 !ینبود

آنجا  ر،یبود کورش، امپراتور کب روزید! بوده است نیتا بوده، هم  

 و! منم کورش، شاه جهان، شاه فالن، شاه بهمان: گفت یبود، م ستادهیوا

خوب، . گذرد یم شیابد بتیاز غ یامروز دو هزار و پانصد و چهل سال

  گرفت؟ دیرا با یک ۀخیکرد؟  دیحاال چه کار با دییبفرما

به نسل پدر  م،یگو یرا دارم به خودم م نهایا! ستمیبا شما ن. دیببخش 

خودم را جلو دواخانه  یهمعصا نیباز ا روزیآخر د! بزرگها و مادر بزرگها

زدم  یلبخند. ندادم یبه ش مجال ماتم خوان ک،یاز سالم و عل بعد. دمید

 «!کنم فیتعر تیجوک تازه برا کیبگذار »: و گفتم

! بابا، دلت خوش است یا»: هم و گفت یرفت تو شتریب شیاخمها 

  :به حرفش اعتنا نکردم و گفتم« !دارد دنیجوک شن ۀحوصل یک

. یکن یاشا متم لمیف کی یدار ،یو نشسته ا یو هست یآمده ا» 

هم  ،یجدّ یلیهم خ. یهم حماس ،یاست، هم تراژد یهم کمد لمشیف

! همه جور ماجرا و همه ش هم سرگرم کننده. پر از ماجرا. مسخره یلیخ

. یندار لمیبه عاقبت ف یکار. ینیب یم لمیف یماجراها ۀهم یخودت را تو

خاموش آپارات . دیایخودش ب لمیتا عاقبت ف یکن یم اشالحظه به لحظه تم

 «!اهیس لمیحلقه ف کیماند و  یم دیسف واریرود، و د یشود، نور م یم

 «!که جوک نبود نیا ن؟یهم»: تا مکث کردم، گفت 

. بگو معمّا ست؟یجوک ن! جان زیعز ،ینکته ش را نگرفت»: گفتم 

البد به . یتماشاش کرد ،یباالخره نشست! یبگو زندگ ست؟یمعمّا ن

رفت، پا  یحوصله ات سرم گرید شییجا کیو گرنه  د،یارز یتماشاش م

  «!یرفت یم یشد یم
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 ییگو یم یچ»: لبش و گفت یآمد رو یلبخند زورک کیحاال   

 « !ها ،یرا دست انداخته ا تو هم خوب ما! بابا

 لمتیف نیبنش. دیسف واریماند و د یم اهیس لمینور که رفت، ف»: گفتم 

 «!قیرا تماشا کن، رف
 

The End 
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 چشم پلنگ -46

 

. شد یباورم نم  به خواب؟ ایرب  ایاست  یداریبه ب نمیب یکه م نیا 

« چشم پلنگ» یا قهیکوتاه چند دق لمیف نیاسم ا. شدم جیگ یاوّل به کلّ

جلو چشمم در  تیانسان خیتمام تار. پلنگ مرا سحر کرد نیرفتار ا. بود

 کیاز  رینمانده بود غ یباق یچین هچند لحظه از م. چشم پلنگ بخار شد

   آمدم،  رونیاو ب تاراز سحر رف یکه وقت یبه پلنگ رهینگاه خ! رهینگاه خ

پاک  یخدا را در سادگ یو معنا میایخواستم در مقابلش به سجده در ب یم

 .کنم شیاو ستا

کوتاه  لمیف نیآمدم، فکر کردم که ا رونیاز سحر پلنگ ب یوقت 

 یفنّ یاز آن حقّه ها! دانم یچه م. باشد یختگسا دیبا« چشم پلنگ»

 یاست و حقّه ا یپرس و جو کردم، معلوم شد که نه، واقعاً واقع. یینمایس

  .ستیدر کار ن

به  ای «یپلنگ یخو»طور معلوم شد که از بابت  نیآنوقت بر من ا 

صحنه  نیا دنیانگار تا حاال خواب بوده ام و د «یوانیح یخو» یطور کلّ

 .و هاج و واج کرده است داریمرا ب «یپلنگ یخو»از 

 ۀاز اوضاع آشفت یهم که وقت «یرازیش یسعد»که  دمید یحاال م 

کرده بود  الیوطن کرده بود، خ یبه تنگ آمده بود و  سالها جال رازیش

  :کند یفرار م زادیآدم «یپلنگ یخو»که  دارد از 

 یخو پلنگان رها کرده... / دمیچو بازآمدم، کشور آسوده د» 

  «....یپلنگ

 دهید را   «چشم پلنگ» مستند کوتاه   لمیف نیا  از شما  یلیخ  دیشا 

را  فشیاند، زبان تعر دهیکه آن را ند ییآنها یراستش من برا یول د،یباش

 باشد و خدا جلو چشم او ستادهیوا لیاست که جبرئ نیدرست مثل ا. ندارم
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 یخلقت را برا یبخواهد معنا لیرا خلق کرده باشد و حاال جبرئ عتیطب

 ..کند فیآدم و حوّا تعر

کند و الشه اش را  یشکار م مونیم کیجنگل  یپلنگ تو کی  

 ندیراحت و غافل از شکر خدا بنش الیدرخت تا با خ کی یکشد باال یم

. کند ریرا س گناهشیو ب چیپ چیهنر پ یو فارغ از مزاحمت کفتارها شکم ب

 نیبوده است و حاال ا دهیاش چسب نهیبه س رخورهیش ۀبچّ کی مونهینگو م

  ؟یو چ... و    استبچّه زنده 

 مونه،یچشم پلنگه افتاد به بچّه م دمیهستم، تا د زادیمن که آدم 

 کیکه پلنگه در  دمید میزادیذهن آدم یتو. را ببندم میواستم چشمهاخ

تا  دیاشتها آور  بلع یغذا شیپ کیرا، مثل  مونهیچشم به هم زدن بچّه م

 !یآن هم چه نه ا! امّا نه. شیاصل یحاال برود سراغ غذا

پلنگه اصالً . را تماشا کن یپلنگ یشو و خو داریب! زادیآدم ینه، ا 

مادر بچّه . مادر شد. شد شانیپر. آشفته شد. رفت شادیاز  یگرسنگ

درخت تقّال کرد تا توانست بچّه  ۀتن یباال یا قهیدو دق یکی. شد مونیم

ناز کند، آرام کند، مطمئن  سد،یخودش بکند، بو کند، بل ۀرا بچّ مونهیم

و به خودش بچسباند و سرش را بگذارد کنار سر او و بدون اعتناء به  ندک

 یباشد، برا مونهیآماده اش که مادر بچّه م یو غذا خودش یگرسنگ

  !خودش را به خواب بزند ایبخوابد، ، در کنار او مونهیخواباندن بچّه م

لدر از قُ کی یوقت ،یزادیآدم خیآمد که در تار ادمیو آنوقت   

نفر را باال بکشد،  کیخواسته است مِلک و مال  یخبر م یخدا ب یمعنا

   خود، تمام  یکشته است، به جا یبهانه ها مخودش را که به انواع 

 کشته  یامروز م نیهم رینگیزم ریگرفته تا پ رخورهیش ۀخانواده اش را از بچّ

  .نسل انتقامجو راحت باشد کی یاز بابت فردا الشیاست تا خ

 وطن دنیباال کش یلدر براقُ یعدّه ا یراوقت تیجنا نیکه ا دیدان یم 
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Genocide» (1 )» ندیگو یبه ش م یسیقوم مرتکب بشوند، در انگل کی

را شکار  مونهیم یپلنگه وقت ینیب یم لمیف نیو حاال در ا. «یقوم کش» یعنی

آماده  یدرخت، انگار رفته است فروشگاه، غذا یباال برد یکند و م یم

 ۀاست که بچّ یافتد، مادر یم مونهیچشمش به بچّه م یاست، و وقت دهیخر

   را فراموش  یبه مهر و نوازش او دارد، و گرسنگ اجیاش احت رخورهیش

  .کند یم

__________________________________ 
 نیجانش وشع،یحضرت  ۀفیصح (Holy Bilble) «کتاب مقدّس»که در  ییآنها -1

در  یقوم کش ینمونه ها نیاز درخشان تر یکیرا خوانده باشند، با  یحضرت موس

که آن را نخوانده اند، چند تا جمله از  ییآنها یبرا. آشنا شده اند یزادیآدم خیتار

کنم تا اگر خواستند  ینقل م را« کتاب مقدّس» یفارس ۀدر ترجم «وشعی ۀفیصح»

 یبن]به قوم  وشعی»: را بخوانند فهیرا ارضاء کنند، بروند تمام صح شانیکنجکاو

آنگاه قوم صدا ... شهر را به شما داده است نیخداوند ا رایز دیصدا زن: گفت [ لیاسرائ

 صداو قوم به آواز بلند  دندیزدند و کرناها را نواختند و چون قوم آواز کرنا را شن

خود به شهر برآمد و  یرو شیهرکس پ یعنیقوم، افتاد و  نیزدند، حصار شهر به زم

گاو  یحت ر،یو هر آنچه در شهر بود، از مرد و زن، و جوان و پ* شهر را گرفتند 

نقره و  یتمام[ به قوم گفت وشعیو ... ]هالک کردند ریگوسفند و االغ را به دم شمش

 ...ده شودخداوند گذار ۀباشد و به خزان یم اوندوقف خد نیو آهن نیطال و ظروف مس

و موافق سخن خداوند به  دیپس شهر را به آتش بسوزان د،یو چون شهر را گرفته باش

که در آن روز از مرد و زن افتادند،  یآنان ۀوهم... شما را امر نمودم نیا د،یعمل آور

پس  ...دست خود را  وشعی رای، ز(Ai) یمردم عا یتمام یعنیدوازده هزار نفر بوند، 

آن شهر را  متیو غن میبها کنیل* را هالک کرد  یاکنان عاس یتا تمام دینکش

و ... ]امر فرموده بود وشعیخود به تاراج بردند، موافق کالم خداوند که به  یبرا لیاسرائ

 کیو  یس نیا یوطنها وهم آورد  گریقوم د یبال را بر سر س نیهم ،یبعد از عا وشعی

  «.داد تیملکبه  لیبه اسباط اسرائ[ قوم به هالکت رسانده را
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 یکالم سعد ریتفس -47
 

     ،یالدیم کمیو  ستیدوّم قرن ب ۀده یدانم چرا ما آدمها ینم 

   از نیزم ۀسال  بعد از برداشته شدن کرچهار صد و نود و چهار  یعنی

   دور یها ارهیّو گذاشته شدن آن در جمع س یشمس ۀمرکز منظوم

، و (Nicolaus Copernicus) کیبه همّت عقل کشّاف کوپرن دیخورش

نسبتاً معقول تر باغ بهشت در  یشدن نشان دایپ زصد و پنجاه و دو سال بعد ا

 نیت عقل کشّاف چارلز داروبه همّ قایشرق آفر یاز جنگلها ییجا

(Charles Darwin)یکه فقط حرفها میکن یفکر م هامانیلی، هنوز هم خ 

 یمثل سعد یجلنبر یخدا ۀدارد، و حرف بند ریخداوند متعال تفس

 !داشته باشد ریچه قابل که تفس یرازیش

پس خدا آدم را به »امّا من که در کتاب مقدّس خوانده ام که  

کنم که  یمثالً فکر م ،«دیرا به صورت خدا آفر و او دیصورت خود آفر

 :دیگو یهم که م یخدا سعد ۀحرف بند نیا

  د،یفضول من بر آ یب یچو کار  

   د؛یسخن گفتن نشا یمرا در و  

 و چاه است،  نایکه نا ب نمیو گر ب  

 ، «گناه است نم،یاگر خاموش بنش  

 ..دارد ریهم تفس یلیقابل است و خ یلیخ

من  یکه پهلو یموقّر یبایترن، خانم جوان ز یتو نمیب یمثالً من م 

غرق  یمآبانه ا لسوفیبه دست دارد و بادقّت ف ینشسته است، کتاب کلفت

 حرف  نیهم  ادیبه   مرا د،یآ یم  کلّه ام که به   یفکر . آن است  خواندن
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  :میگو یخودم م شیپ. اندازد یم یسعد

چه قدر از عمر . باشد یاقّالً هشتصد، نهصد صفحه ا دیکتاب با نیا» 

     شود؟ کم کمش هر یکتاب م نیخانم صرف خواندن ا نیا زیعز

کار  چیواب شبانه، و روز ههشت ساعت خ یمنها قه،یپنج دق یصفحه ا

       کتاب  نیصرف خواندن ا شینکند، حدّ اقلّ پنج روز تمام از زندگ گرید

    او  یزندگ یگرانبها یبه پنج روز از روزها دنشخوان نکهیا! شود یم

 «!باشد یدارد که چه کتاب نیبه ا ینه، بستگ ایارزد  یم

کنجکاوم کرده  یبردار سعد ریو تفس تیبا قابل اریحاال حرف بس 

 نمیبب یبخورد و من دزدک یخانم جوان تکان یاست و منتظرم که دستها

گفت  دینه، که اگر ندارد، با ایخواند، ارزش خواندن دارد  یکه م یکتاب

و کار نجات حدّ اقلّ پنج  ندیب یرا نم «یبد کتاب»و چاه  ناستیناب چارهیب

و خاموش  دیآ ینممن بر  یفضول یاو ب یگرانبها یتمام از زندگ وزر

خود،  یگناه که به جا تیبشر ۀندیامروز و آ ۀجامع ینشستن من برا

 !است تیجنا

ثابت ندارد،  ریتفس کیاست که  نیا شیخوب یحرف سعد نیبله، ا 

تا  دییآ یامروز، صبح که از خانه در م نیشود، و هم یکهنه نم چوقتیه

دهها و  د،یته باشرا همراه داش رتتانیاگر چشم بص د،یگرد یشب که بر م

جلو و به دو تا آقا پسر  دیمثالً برو دیکه بخواه دیایب شیصدها مورد پ دیشا

دود کن  گاریس ۀستادیوا ابانیکنار خ ۀاز مدرسه برگشت ۀسال زدهیدوازده س

  :دییبگو

      د،یسال کش یس د،یکش یو سه سالگ ستیخود من از ب برادرِ» 

 گریشده بود و د رید ید، ولهاش خراب شد، ناچار شد ترک کن هیر

 «!مُرد، پنجاه و چهارسالش بود یوقت چارهیب. نداشت یا دهیفا

 بشود و من   ادهیپ  یبعد ستگاهیا  میدست بغل  جوان  خانم   دمیترس 
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      است تا یچه کتاب شیکه کتاب هشتصد، نهصد صفحه ا نمیباالخره نب

  :میبه ش بگو

         !دیخوان یرمان م دیکه دار نمیب یم د،یبخش یم ز،یخانم عز» 

  «است؟ یچه رمان دییشود بگو یم

 «!کیبرج تار یرمانها یآواز سوزانا، جلد ششم از سر»: دیو او بگو 

  «ست؟یاش ک هسندیجلد ششم؟ نو»: میو من بگو 

             را  (1) نگیک نویشما است»: دیبگو یو او با لبخند ناباور 

  «د؟یشناس ینم

 یستگاهیبه ا« !نصف عمرتان بر فناست»: دیاو بگو نکهیاز ا شیو پ 

 چارهیطور باشد، ب نیغصّه که اگر ا نیشدم، با ا یم ادهیپ دیکه با دمیرس

   !عمرش بر فناست ۀهم
____________________________________ 

1- Stephen King دلهره انگیزی که از  لیتخیّپر فروش ، نویسندۀ رمانهای

  .  روی بیشتر آنها فیلم سینمایی ساخته اند
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 جوشد؟ یم یک یبرا گید -48

 

نو  کیاتوبوس رساندم،  ستگاهیخودم را هنّ و هنّ کنان به ا یوقت 

 دیشا ای ،ییایهم سومال دیشا ای ،یا انهیخاورم ۀجوان چهارده پانزده سال

  ستگاهیا یتو...  یید کجادان یخدا م... هم  دیشا ای ،یا هیجریهم ن

  .بود ستادهیا

پارک مجاور  ۀوارید یآهن یها لهیم دمیاوّل د! بود ستادهینا! رینه خ 

زند که آنها را از جا بکند، که متأسّفانه  یگرفته است و زور م یرا دو دست

    یخواهد با مشتها یم دمید  قهیدو دق یکیشد، و بعد از  یکنده نم

را بشکند، که  ستگاهیآن ا یحرکت اتوبوسها ۀبرنامقاب  ۀشیش یکاراته ا

 ..شکست یکردم، حتماً م ینم یاگر فضول

 «؟یآن را بشکن یخواه یپسر جان، واقعاً م»: گفتم 

  «!هنوز که نشکسته است»: گفت 

 «؟یکن ینم یشهر زندگ نیا یمگر تو»: گفتم 

 «.چرا»: گفت 

 ۀخانآدم  ؟یخرابش کن یخواه یم یچ یخوب، برا»: گفتم 

ما ! ستیمن ن ۀتمام شهر که خان»: گفت « !کند یخودش را که خراب نم

 «!میکن یم یآپارتمان کوچک زندگ کی یآن طرف لندن، تو

  «؟یآمده ا ایکجا به دن»: گفتم 

  «!لندن یجا، تو نیهم»: گفت 

 «؟یرو یمدرسه هم م»: گفتم 

  «!بله»: گفت 
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و من تازه متوجّه شدم که اتوبوس را از دست داده ام و اتوبوس  

که  دمیفهم بدتر، نیخواهد آمد و از ا گرید ۀقیحدّ اقل دوازده دق یبعد

  .ستبا آن نوجوان باد هوا بوده ا میحرفها ۀهم

اتوبوس نشسته بودم که دو تا  ستگاهیهمان ا مکتین یرو روزیباز د 

 ،یا هیجریهم ن دیشا ای ،یزیندیهم وست ا دیشا ای ،ییکایدختر خانم جاما

 یرو شانیکیخنده کنان آمدند، ... ییداند کجا یخدا م... هم  دیشا ای

 دیسفت سف زیچ کیو  ستادیاو ا یرو به رو شانیکینشست و  مکتین

  .رو ادهیپ یبند انگشت، تُف کرد رو کی ۀانداز هرد، بگ

رهگذر  کیبه کف کفش  یفکر کردم آدامس است و به زود 

 د،یکه از دهنتان تف کرد نیخانم، ا د،یببخش»: گفتم. دیخواهد چسب

 «آدامس است؟

 «مگر چه طور؟! بله»: گفت یبا دلخور 

تم جلو خودم را نتوانس یافتادم، ول شیچند روز پ ۀهودیب یفضول ادی 

     فیخانه تان را کث د،یکن ینم فیشما که اتاقتان را کث»: گفتم. رمیبگ

    مگر شهر را مال خودتان د؟یکن یم فیچرا شهرتان را کث د،یکن ینم

 «د؟یدان ینم

و محلّ سگ هم به من  دندینگاه کردند و قش قش خند گریبه همد 

وردم و جلو دختر خانم درآ یدستمال کاغذ کی فمیک یاز تو. نگذاشتند

 دیندازیب د،یورش دار! دستمال نیا د،ییبفرما»: گرفتم و گفتم یآدامس

 «!آن ظرف آشغال یتو

: را برگرداند و گفت شیدختر خانم با غضب به من نگاه کرد و رو 

و سوار شدند و مرا از  دیو شکر خدا که اتوبوسشان رس« !موقوف یفضول»

 !شرّ خودم نجات دادند

 پیدا یتهران کمتر اتوبوس یتو شیآمد که چهل سال پ ادمیآنوقت  
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شکاف نداده  غیت ایرا با چاقو  هاشیاز صندل ییکه روکش چندتامی شد 

 ای کا،یجاما ای ،یسومال ایلبنان،  ایاز مسافرها هم از عراق،  چکدامیه. باشند

خانه شان  ،خانه شان بود یاتاقشان تو. بودند امدهیکجا، ن میبگو گرید

 !وطنشان یشهرشان، و شهرشان تو یتو

پوست  دیسف یاز نوجوانها یلیآمد که خ ادمیو دست آخِر  

روآشغال  ادهیپ یطور تو نیو همروند  یام که راه م دهیرا هم د یسیانگل

 یتو گریباشد که حاال د نیشود علتش ا یم یعنی ،یراست! زندیر یم

به ندرت  ل،یدل کیو به هزار و  ستین یخبر« جامعه»بزرگ، از  یشهرها

شود که خودش را متعلّق به شهر و شهر را متعلق به خودش  یم دایپ یکس

       کشند، همه شان که یمکه شهرها را به کثافت  یینهایبداند؟ آخر ا

 د؟یکن یفکر م یها؟ شما چ! کنند یخواهند دق دل خال ینم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 142 /خوش خبر باشی                                                                                                              

 

 

 

 

 



 

 از پوالد یسراپا در زره -49

 

        گفت  دینبا یمعتقدند که در فارس هایالبد بعض. دانم یم 

« زبانزد» یمعن نیا یکنند که فارس یم هیتوص هایبعض نی، و ا«ضرب المثل»

 ندیگو یو باز م« زبانزد» ندیگو یکنند که چرا مردم نم یاست و تعجّب م

  «.ضرب المثل»

منظوم  ۀشنامینما ۀدربار یداشتم مطلب میخواستم بگو یبله، م 

، شاعر (John Milton) «لتونیجان م» ۀنوشت (Comus) «کوموس»

  ...خواندم یم یسیانگل

اسم  یونانی ریکوموس در اساط ؟یچ یعنی« کوموس» دیپرس یم 

 .و نوش است شیو نشاط و ع یشاد یخدا

ارزد،  یم دنشیکه به نظر من به شن یبله، نکته ا! ستیمهمّ ن نهاشیا 

جمله از  نیمطلب، برخوردم به ا نیندن ااست که در ضمن خوا نیا

آن را  یعفّت است، برادر، عفّت که هر زن نیا»: دیگو یکه م شنامهینما

 «!از پوالد است یداشته باشد، سراپا در زره

دانم  یشده است، نم« ضرب المثل» یسیجمله که در زبان انگل نیا 

زن اگر » ،دیگو یانداخت که م یفارس« ضرب المثل» نیا ادیچرا مرا به 

باز هم  ،یو درش را سفت ببند یاش هم که بکن شهیش ینباشد، تو فیعف

 «!دهد ینم پس م

 یشاعر صوف ،یشعر عبدالرّحمان جام کیاز  تیب نیو آنوقت ا  

نکو ... ای... رو  یپر»: دیگو یبه ذهنم آمد که م یمشرب قرن نهم هجر

  نیکه ا... « !ن بر آردروز  سر از  ،یچو در بند/ ندارد  یمستور تاب ... رو
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  .شده است« ضرب المثل» یهم در فارس تیب

 گرید تیو هشت ب یبه س یرس یم ،یریگ یرا که م تیب نیردّ ا 

که « ... ایّکُنْتُ کَنْزاً مَخْف» یقُدس ثیاست از حد یریه در مجموع تفسک

پنهان بودم، دلم خواست شناخته بشوم، انسان  یمن گنج» دیفرما یخدا م

  «.را خلق کردم تا مرا بشناسد

که  ،ییبایکه ز یرس یم جهینت نیبه ا شیعرفان ریو باالخره از تفس 

 نشیماندن نداشت، و به صورت آفرخدا باشد، تاب پنهان  قتیحق یمعنا

 !دخودش را آشکار کر

    در اشاره به خدا  یجام یحساب، وقت نیبا ا»: خودم گفتم شیپ 

       شیبا خو یقُمار عاشق/ ساخت یم شیبا خو یدلبر ینوا: دیگو یم

 ...باخت یم

 مییگو یم یما در فارس... « قِمار»کند  یعرب تلفظ م ر،ینه خ» 

  ...قُمار

همان  یتجلّ م،ینیب یکه در عالم م ییهاییبایز ۀحساب هم نیه، با ابل» 

    دهیبود، د دهیبود، پنهان بود، پوش یخداست که مخف یبایز قتیحق

 دنینداشت و با آفر یو تاب مستور ندش،ینبود که بب یشد، کس ینم

 نیا یعنی: خودش را ظاهر کرد، به تماشا گذاشت ،ییبایانسان و عشق و ز

مخلوقاتش، مخصوصاً اشرف آنها که انسان باشد،  ۀبا هم ،یعالم هست

 «!جمال خودش خلق کرده است یتماشا یاست که خدا برا یا نهییآ

خنده ام گرفت، چون تازه به فکرم آمد که هر  کدفعهیبود که  نجایا 

ام و خوانده ام، همه اش مربوط به  دهیشن یعفّت یعفّت و ب ۀدربار یچ

م مردها گفته اند و نوشته اند، چون مردها را الزم زنهاست و همه اش را ه

     نم پس ندیرا سفت ببندد تا بب شهیبکند ودرش شهیش یتو یکس ستین

 نم پس دادن خلق کرده  یدر اصل برا  مردها را خدا  انگار ! انهی دهند یم
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 !خشک باشد تیچوب کبر نیع دیاست و زن است که با

فرض . ردیخنده تان بگ کدفعهیکه شما هم  میبگو یزیچ کیحاال  

اش  شهیش یبشود که عفّت نداشته باشد و تو دایزن پ کیکه اآلن  میکن

. ه باشند و او بخواهد نم پس بدهدرا هم سفت بست شهیکرده باشند و در ش

 یچ... که خود به خود شهینشود، ش داشیعفّت آنجا پ یمرد ب کیآخر تا 

   !میگو یدارم م

به بعد  نیکه از ا میریگ یم جهینت ایقضا نیاست که از ا نیمنظورم ا   

« ضرب المثل»زنها  اتیو اخالق اتیخلق ۀخواهند دربار یمردها م یوقت

دست  هیقض نیا یباشد که خودشان هم تو ادشانیبسازند، منثور  ایمنظوم 

 !کمش پنجاه در صد سهم دارند
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  شهیتنباکو و ش میرو تح لیتحل یۀقض - 51
 

 ۀدر کُر احتیو س ریس. کلمه ها یایدر دن احتیو س ریبه س میبرگرد 

 ریامّا اگر آدم س اد،یهم پول ز اد،یخواهد، هم وقت ز یم یهم جوان نیزم

 شیبرا یاز هر زبان« کلمه»گرفته باشد و هر  ادیدر عالم زبان را  احتیو س

و حتماً پول  داً جوان باشحتم ستیداشته باشد، الزم ن« شهر» کیحکم 

کمتر،  هایاست که همه دارند، بعض یزیوقت هم که چ. داشته باشد ادیز

 .شتریب هایبعض

 ۀکلم هایسیانگل  دینیب یم د،یاتاقتان نشسته ا ۀمثالً راحت گوش 

 هاییایتالیو ا (Orange) «اورانژ» ۀکلم هایو فرانسو (Orange) «اورنج»

، از زبان «نارنج»شود  یم شیرا که فارس (Arancione) «آرانچونه» ۀکلم

نارنج »زبانها به  یگرفته اند، و آنوقت ما فارس یو فارس یهند میقد

 مییگو یم «نیرینارنج ش» یپرورش دادند، به جا هایکه پرتقال «نیریش

  !«پرتقال»

در غرب لندن  ،«نگیلیا»غرب  یالملل نیب ۀرفتم به محلّ یداشتم م 

سر راهم . رمیبگ یرانیا یمربّا ییمواد غذا یالملل نیفروشگاه ب کیکه از 

 یبرا شهیشدر تمام روز »: اش نوشته است شهیش یکه رو دمیکافه د کی

 یعنیاست، « المطعم»اسم کافه . «آماده است انیمشتر ۀاستفاد

 .است «یعرب»که معلوم است  «خوراکخانه»

به ش  یباشد که در فارس یهمان کلمه ا دیبا «شهیش»فکر کردم که  

که در  یزیچ ییجا نیو حدس زدم که در همچ مییگو یهم م «نهیآبگ»

 است که  «نیغ»با  «انیغل»آماده باشد، البد  هایمشتر ۀاستفاد یتمام روز برا
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 .سندینو یم« قاف»با  شتریآن را ب

اسم  یرانیا. عالم زبان یهایاز شگفت یکیبه  میبرخورده ا نجایتا ا 

و  ردیگ یم یرا از زبان عرب« تنباکو»دود  دنیمخصوص فروکش ۀلیوس کی

و  ردیگ یم یرا از زبان فارس لهیو عرب اسم همان وس «انیغل» دیگو یم

 ای انیغل یرانیو ا ندیب یرا م لهیوس یا شهیرب شکم شع. «شهیش» دیگو یم

  .غلغل آب در شکم آن را

 یزیچ« المطعم» نیبخواهم در ا نکهیبه خودم جرئت دادم و بدون ا 

خوش  ۀپنجاه و چند سال یشویبکشم، رفتم تو و به مرد ر یانیقل ایبخورم 

به طرف من آمد،  ییخوشامد گو یکه برا یصورت و خوش برخورد

 نیا»بود که  نیا دم،یکه ازش پرس یزیچ نیّو اول« !کمیالسّالمُ عل»: مگفت

 هایسیاست که انگل یزیهمان چ د،یالمطعمتان نوشته ا ۀشیش یکه رو شهیش

  «گرفته اند؟ یو آن را از زبان هند (Hooka) «هوکا» ندیگو یبه ش م

 نیرینرم و ش یخوش صورتِ خوش برخورد با لحن ۀصاحب کاف 

جوانش را صدا کرد و از او  شخدمتیو پ« !بله، بله، آقا بله،»: گفت

  .خانه را نشانم بدهد شهیپشت المطعم و ش ۀخواست که مرا ببرد به باغچ

خانم محترم هم آنجا نشسته بود و داشت دود تنباکو را از  کیاتّفاقاً  

        را از دهن ییو دود دل سودا نهیس یتو دیکش یم انیقل یا شهیدل ش

 .رونید بدا یم

: خوش صورت خوش برخورد و گفتم ۀصاحب کاف شیبرگشتم پ 

 ۀلیوس نیبه ا یدر فارس یاست، ول یفارس شهیش ۀکه کلم دیدان یم»

گرفته اند؟ حاال اجازه  یکه آن را از عرب «انیغل» ندیگو یم« شُربِ دُخان»

 «رم؟یشما بگ ۀخان شهیعکس از ش کیکه  دیده یم

 یبالحناو و برخوردش رفت و  از صورتش یصاحب کافه خوش 

 و با « .هستم یرانیبله، ا»: گفتم «د؟یهست یرانیا  شما»: و تلخ گفت خشک 
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عکس  نجایکه ا ستیاجازه ن! رینه خ»: فتخشک تر و تلخ تر گ یلحن

دارد و « هوکا»هست که  یرانیا ۀکاف کیتر  نییچند قدم پا دیبرو! دیریبگ

 «!مع السّالم! دیریآنجا بگ د،یریبگ دیخواه یهرچه عکس م

شرب دخان  یۀوس نیبه ا یدر عرب»: میفرصت نداد که به ش بگو 

 یاز فارس هایفرانسواست و  یکه آن هم فارس ندیگو یهم م «لهینارج»

          (Narguilé) !«لهینارگ» ندیگو یگرفته اند و به ش م
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  یس تصادفمقدّ یزندگ نیا فیح -51
 

نگرفته باشد،  ادیکه خواندن و نوشتن  یسوادیهر آدم ب گریرا د نیا 

 ایدن یها«آباد تیجمع»از  یکی یاز شبه دانشگاهها یکیکه از  یهر آدم ای

قسم بخورد که « کتاب مقدّس»هنوزهم به  یگرفته باشد، ول یدکتر ۀدرج

نُه  وو نُه ماه  عالم  و آدم تا امروز شش هزار و ده سال نشیاز زمان آفر

 ،یهر جانور یعیطب ریتکث یداند که برا یگذرد، خوب م یروز م

« نطفه» کی م،یباش زادیپستاندار، از جمله ما که آدم یمخصوصاً جانورها

  تخمک ای« زِه» کیاست و   جنس نر الزم  جانب از  (sperm) اسپرم ای

 (egg) از جانب جنس ماده. 

که به  یداند که زن از همان روز یرا هم خوب م نیآدم ا نیو هم 

تخمک دارد که در  د،ییکه خواهد زا ییهزاران برابر بچّه ها د،یآ یم ایدن

 «یبارور» ۀرسند و در دور یاز آنها به رشد کامل م ییمجموع چهار صدتا

 «اسپرم» کیبا  یاحتمال دارید یتخمکها برا نیاز ا یکیمعموالً هر ماه 

 !nشو یوارد حجله م

خودش، هر روز،  یبارورکن ۀمرد است که در سرتاسر دور نیاو امّا  

 یو حوّا یآدم امروز نیا نیکند و هربار که ب یم دیتول دیجد یاسپرمها

دهد، در حدود  یدست م یاو در خلوت اتّفاق مصاحبت بهشت یامروز

تخمک  کیتصاحب آن  یاسپرم تازه نفس برا ونیلیپنجاه تا پانصد م

رسد و  یم یروزیاز آنها به پ یکیمعموال فقط شوند، و یم دانیوارد م

 .ردیگ یم یمدال فرزند

  نیگرفته ها ا یفرزند  مدال نیاز ا یکیکه  دیخوب، حاال فرض کن 
 116/ ای کبوتر شرق                                                                                                                   

 

 

 

 



که  دیکن یمالحظه م. شیبوده باشد در هفتاد، هشتاد سال پ یحقّ م ۀبند

چه  ایدن نیکردن من و آمدنم به ا دایوجود پ یحساب سر انگشت کیبا 

  :ندیگو یم هایاست؟ البد بعض یقدر تصادف

  «!قسمتت بوده است! ینگو تصادف» 

 ،دیخواه یم یاسمش را هرچ»: میگو یم هایبعض نیمن هم به ا 

 «.نمیب ینم یقسمت و تصادف فرق نیمن ب! دیبکذار

 یبه فکر تصادف کدفعهیگفتم که چرا  یهمان اوّل م دیبا یراست 

 نیتریپشت و شیچند روز پ. افتادم زادیبودن موهبت وجود آدم

 «دِ هِرد نگینیت»با عنوان  دمیو خر دمید یمحلّه کتاب یکتابفروش

(Thinning the Herd)کوچک کردن »شود  یم یفارسبه  باًی، که تقر

انداخت  یمراغه ا یاز اوحد تیب نیا ادیمرا به  رشت قیعم ی، امّا معن«گلّه

 :دیگو یکه م

 برد، یگله م نیاز ا کیکایگرگ اجل   

 !چرند یکه چه آسوده م نیگله را بب نیو   

 نیا زیو عبرت آم زیانگ رتیو ح بیعج یتهایحکا ۀکه البتّه گردآورند 

موافق باشد، امّا با مصراع دوّم آن  تیب نیند با مصراع اوّل اتوا یکتاب م

  .ندارد یاصالً کار

 یحادثه ها ۀدربار یواقع یتهایاو از جمع کردن حکا یمنظور اصل 

شود،  یاز آدمها م یلیکه باعث مرگ خ یساده و مسخره و مضحک اریبس

     بالش  یکه شب سر سالم رو یزادیهر آدم دیبوده است که بگو نیا

ساده و  یحادثه ها نیاز هزارها از ا یکیبداند که آن روز  دیگذارد، با یم

افتادن  قهیپوست موز و با شق یخوردن رو زیمثل ل حک،مسخره و مض

 اًتوانست تصادف یکردن، م میتسل نیآسفالت و جان به جان آفر یرو

  نیمانده است، قدر ا زنده   یتصادف  که  پس حاال  !و نشد  بشود  قسمتش
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 شترینگهش دارد و ب زیو تم بایبداند،  ز شتریمقدّس را ب یتصادف یزندگ

 !مواظبش باشد

 ونیلیدر پانصد م کیدر پنجاه تا  کی یۀمن هم با صحبت از قض 

 «النیس اینتیس»کتاب خانم  یخواستم معن زاد،یبودن وجود آدم یتصادف

(Cynthia Ceilan)  یزندگ نیا فیح»: میکرده باشم و بگو لیرا تکم 

 ردیاز دست خداوند جان و خِرد  بگ یکه آدم آن را تصادف ستیمقدّس ن

نکبت بکشاند و و ستم به  ایآن را با جهل و دروغ و ر مداًو عالماً و عا

 «ملک الموت بکند؟ میبالحتم و باالجبار تقد
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 سالگرد هدهد صبا نیپنجم -52

 

آن هم اوّل صبح که  ل،یروز شنبه، روز تعط نمیرفتم بب یبا دلخور 

         تا دو سه ساعت بعدش هنوز از رختخواب در هایسیاز انگل یلیخ

 ای (Bloody Foreigner) «نریفار یبالد»ما  ۀدر خان یاند، ک امدهین

از  یکیخواستم در را که باز کردم، اگر  یم. زند یرا م «یلعنت یخارج»

سه چهار تا  یتحت الّلفظ ۀباشد، ترجم «هوهیَدان شاه» ۀفرق یآن مبلّغها

 ینه، بعد از مدّتها چه موهبت بزرگ دمیامّا د. را بارش کنم یکُلُفت فارس

از خواب »: گفت یسالم نکرده، با نگران ز،یمهمان عز. شده است بمینص

 «پراندمت؟

من  ،یهم که آمده بود شیدو ساعت پ! ،بابا ییگو یم یچ»: گفتم 

ام تو هم بود، فکر کردم از شاهدان  افهیاوّلش ق یدیکه د نیا! بودم داریب

 «!یارشادم کن یآمده ا ،یهست هوهی

حقّ،  ۀبند نیا مانیدرست پ قیشف قیموهبت بزرگ، رف نیبله، ا 

شد  یم یدو ماه یول م،یاز حال هم خبر داشت یبود که تلفن ،یاستاد زشک

 دیه گل نسترن سفدست کیدستش  کیبه . میبود دهیرا ند گریکه همد

 کیک کی گرشیداند گل دلخواه من است، و به دست د یبود که م

  .یفرنگ نیشربت ناب سکنجب یطرب کیو  ییمویل یاسفنج

 «و به چه مناسبت؟ ؟یچ یبرا گرید نهایا»: گفتم 

    مگر! بابا یا»: گرفتم و نشست و گفت شیها را از دستها هیهد 

از لندن  یسالگرد نامه ا نیشود پنجم یم د،یایجمعه که ب نیکه ا یدان ینم

  یخواه یم. نیا  از  بهتر  یمناسبت چه ! نامه نیو شصتم  ستیدو  یعنیتو؟ 
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 «نبود؟ ادتیالً که خودت اص ییبگو

که من  یینامه ها نیا یقدر برا نیا یاستاد زشک نیدانم چرا ا ینم 

برد و به  یدانم به کجاها م یسپرم و نم یاز لندن به نوک هدهد صبا م

البتّه خود من هم آنها را ! قائل است تیقدر اهم نیرساند، ا یم هایگوش ک

 .کند یغلوّ م یاستاد زشک نیدانم، امّا ا ینم تیاهم یب

بود، به من  دهیرا شن« حسرت فهم درست» ۀکه نام شیچند وقت پ 

 نکهیبدون ا دینامه ها، شا نیا یجان، تو تو یطوس نیبب»:تلفن کرد و گفت

مخصوصاً از نوع  ،یامروز زادیمشکالت و مسائل آدم ،یخودت بدان

 نیامروز و ا یکه برا یکن ینگاه م یرا با چشم آدم ش،یشرق ای یرانیا

و مذهب و اخالق و فلسفه و  خیکه الزم باشد، از تار یار، آن قدرروزگ

 ،یو چ یو چ یو روان شناس یو جامعه شناس یو مردم شناس یعیعلوم طب

 یرسم لیرشته ها تحص نیاز ا چکدامیدر ه نکهیشود، بدون ا یسرش م

الزم را نداشته  دیکرده باشد، درجه و عنوان گرفته باشد، و باز هم آن د

 «!باشد

       طور باشد که تو نیهم میکن الیحاال به فرض مُحال خ»: گفتم 

وقت  یروزگار وانفساه ک نیا یدارد؟ تو یتیخوب، چه خاص ،ییگو یم

 «حرفها گوش بدهد؟ نیحوصله دارد که به ا ای

 ای دنیشن ۀکه وقت و حوصل ییآنها ۀهم یخواست یمگر م»: گفت 

تا  سندیتو بنو یشوم برا تیفدا ۀنامتو را دارند، بردارند  یخواندن نامه ها

 «ستند؟یکه کم هم ن ینیبب

را  ییمویل یاسفنج کیو ک میو نشست میرا دم کرد ییخالصه چا 

نامه »سالگرد  نیپنجم ،یشما خال یو جا میو گپ زد میو خورد میدیبر

 .میجشن  گرفت یرا دو نفر« از لندن یا
 پایان دفتر پنجم
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