
 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دفتر چهارم از نامه ها را به

 طبع لطفِبه شناسندگان 

 سخن گفتن دريدر 
 تقدیم می کنم

 علیزادۀ طوسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 !ي برادر، تو همان اندیشه ايا -1
 ا،یدن گرید یاز بزرگان هر جا یاز بزرگان ما، مثل بعض یبعض 

 قرنها  دیبزرگتر بود و با یلیزدند که از خودشان خ یم ییحرفها یگاه

              اهل زمانه ثابت یآن حرفها با تجربه و علم برا یگذشت تا بزرگ یم

 . شد یم

از  شیمین یِروم یِبلخ «یِمولو»بزرگان حضرت  نیاز ا یکی 

 یدر حال ش،یاز فرغانه است که در حدود هشت قرن پ شیمیترکستان، ن

بزرگ،  یلیحرف خ کی کدفعهیزد،  یکوچک م یحرفها که داشت

: د و دل و زبانش را روشن کرد و فرمودیذهنش درخش یتو دیمثل خورش

 «!یا شهیتو استخوان و ر یما بق/  یا شهیبرادر تو همان اند یا»

است،  یالدیم کمیو  ستیبلکه قرن ب ،یامروز که نه قرن هفتم هجر 

خواسته اند بفهمند، ثابت شده است که  یکه م ییبا تجربه و علم به آنها

مثل همه  یوانیاست، ح «وانیح»در جسمش  ایبا جسمش  زادیآدم

 «شهیاند»با حافظه و ذهنش است که به  یعنیو با روحش،  گر،ید یوانهایح

 . شده است «انسان»است و  دهیرس

انسان تو  زاد،یآدم یا»: مییاست که بگو نیدرست مثل ا نیخوب، ا 

    کی وانات،یح هیمثل بق م،یکه بگذر شهیاز اند. توست شهیهمان اند

شود  یحرف نم نیاز ا   و «!یا شهیمشت گوشت و استخوان و رگ و ر

   «دکارت»  که  بود  یمولو  بعد از پنج قرن   ر حدودد. گرفت یرادیا

(Rene Descartes) کرد  یا هیرا پا «شهیاند» نیهم ،یفرانسو لسوفیف

، «Je pense, donc je suis»: انسان و گفت یهست ایاثبات وجود  یبرا

حرف او،  نیشد معروف تر نیو ا «!کنم، پس من هستم یمن فکر م» یعنی

تو »: شود گفت یمثالً م. گرفت رادیشود ازش ا یراحت م یلیکه تازه خ

  «!یکن یبعد بگو که فکر هم م ،یکن که هست بتاوّل ثا
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ما اوّل  ،یمولو نیبه گفته هم. است «شهیهمان اند» زادیبله، آدم 

 انسان شهیبعد با اند م،یشد وانیبعد ح م،یشد اهیبعد گ م،یسنگ بود

و با  میرو یاز فرشته باالتر م شهیبا اند م،یشو یفرشته م شهیبا اند م،یشد

 ! شود کرد یکه تصوّرش را هم نم م،یرس یم ییبه جا شهیاند

 شهیهمان اند» ادیکه چه طور شد که من به  میبگو تانیراحاال اگر ب 

 «شهیهمان اند»واقعاً  زادیکرد که آدم دیافتادم، مالحظه خواه یمولو «یِا

         ای لیبقال خرزو ۀشیچه اند ن،ینشتیو ا نیو دارو یمولو ۀشیچه اند  است،

که عمل  یسیخانم هشتاد و نه ساله انگل کی ۀشیچه اند شابور،یعالف ن

          هم  نکیبود و ع یراض یلیچشم راست کرده بود و خ دیارآب مرو

عمل چشم راستش و در  یخواست و حاال آمده بود درمانگاه برا ینم

 یخنداند و سر گرم م یزد و همه را م ینفس حرف م کیاتاق انتظار 

من هشتاد و نه سالم  د،یدان یم»: گفت یم یکرد و وسط حرفهاش ه

 دیگو یبار است که م نیاوّل یبرا دکر یم الیو هر بار البد خ «!است

  !هشتاد و نه سالش است

هشتاد و نه سالش است، راستش  دمیدفعه سوّم، چهارم که ازش شن 

تر است،  ریپانزده، شانزده سال از من پ نکهیوجود ابا  دمید. شد میحسود

واقعاً  ایفکر کردم آ! از من جوان تر است یسال یس ست،یاز لحاظ جسم ب

کند،  ینم یزن فرق ایبه ش حسادت کنند؟ مرد  گرانیخواهد د یدلش م

ام که به سنّ  دهیشن یلیهشتاد هم خ یباال یلندن از مردها نیهم رچون د

 . ند و مرا به حسادت انداخته اندا دهیناز ادشانیز

خواهد خودش را از سنش باالتر نشان  یآدم دلش م یتا چهل سالگ 

خواهد فکر کند که چند سال  یسال نم یاز چهل به بعد سالها. بدهد

کند تا بتواند  یم یطور روز شمار نیامّا از هفتاد که گذشت، هم! دارد

  زادیآدم «ۀشیاند» یهایاز باز یکیکار هم  نیا ! سال باال ببرد کی سنّش را 
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 زادیآدم ای رد،یگ یم یاست که انسان را به باز «شهیاند» نیحاال ا! است

 کند؟ هان؟     یم  یباز «شهیاند»است که با 
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 هر کسی از ظنّ خود شد یار او -2

 گرانید یبه حرفها یکنم وقت یدانم، امّا من فکر م یشما را نم 

و توجّه  میریگ یهاشان را م «جمله» یِمعموالً مفهوم کلّ م،یده یگوش م

 کی یآنها را تو یحرفها نِیحاال اگر ع. میهاشان ندار «کلمه»به  یادیز

 کیهاشان به نظر مان « کلمه»از  یآره، بعض م،ینیب یم م،یکتاب بخوان

       و تازه از خودمان  برد یو ما را تو فکر فرو م دیآ یم بیعج دهخر

 : میپرس یم

بودم،  دهیکلمه را از زبان مردم شن نیچرا من که خداد بار ا یراست» 

 «درست به معناش توجّه نکرده بودم؟ چوقتیه

کتاب  یاز مکالمه ها یکیکه داشتم  روزید نیسؤال را، هم نیا 

 خواندم، سرِ یرا م( Imaginary Conversations) «یالیمکالمات خ»

 د،یدان یاگر نم ست،یبد ن! از خودم کردم( unchristian) «یحینامس» ۀکلم

 یقرن نوزدهم ۀسندیشاعر و نو کیرا  یکتاب شش جلد نیکه ا دیبدان

مرقوم ( Walter Savage Landor) «والتر سَوِج لندُور»انگلستان، به اسم 

خودش را گذاشته است  یالیخ یمکالمه ها نیاز ا یکیفرموده است، و 

باشد، و  ارشاهیکه عمو و مشاور خشا «آرتابانوس»و  «ارشاهیخشا» نیب

 !است ونانیبه  یموضوع صحبتشان هم لشکرکش

 کیمؤمن به  انیاز اع یکی. بود «یحینامس» ۀبله، صحبت سرِ کلم 

  «...که ستمین یحیمن آن قدر نامس»: دیگو یم اکاریر شیکش

! مهمّ است شیحینامس ست،یآنش مهمّ ن... یکه هر چ ؟یکه چ 

خودمان  «نامسلمان» ۀکلم ادیبود که فوراً مرا به  «یحینامس» ۀکلم نیهم

 : دمیاز خودم پرس. انداخت و رفتم تو فکر

 م،یاز ما مسلمانها اعتقاد دار یدرست همان طور که بعض یعنی» 

 مذهب آنها را دارد،   فقط هر کس  هم اعتقاد دارند که هایحیاز مس یبعض
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 کیهر کس  ایدن نیا یتو یعنیشود؟  یسرش م تیانسان است و انسان

 نیدسته اهل د کی: کند یم میرا به دو سته تقس ایدارد، مردم دن یمذهب

 «همه کافر و اهلِ کفر؟ هیو بق نیّدخودش و مت

چه  «ینامسلمان»و  «نامسلمان» یبرا «دهخدا ۀلغتنام» نمیگفتم بب 

      مسلمان، که بر  ریصفت مرکب،  غ: نامسلمان»: داده است ییهایمعن

              مسلمان نبودن، : ینامسلمان...رحمیب ،یسنگدل، قس... ستیاسالم ن نید

رحم و مروت و  ،یقساوت، سخت دل ،یسنگدل ،یانصاف یب ،یرحم یب

 . «انصاف نداشتن

اضافه شده  نهایبه ا «یکافر» یهم معن «نیمع یفرهنگ فارس» رد 

گوگل »را در  شیطور که نمونه ها نیمردم هم، ا یدر گفت و گو. است

         فیهمرد لیقب نیاز ا ییبا صفتها «نامسلمان»ام، صفت  دهید «یفارس

بند و بار، هوسران،  یمنحط ، ب ف،یفاسد، کث د،یپلنجس، »: شود یم

نادان، ناجوانمرد، نامرد،  ،یطاغ ،یاغیکار، جاسوس،  هگمراه، نا ب ر،یشر

که فکر  یگرید یانسان ریخبر، و هر صفت زشت و غ یخائن، از خدا ب

 ! دیبکن

 «یحینامس» یعنی «unchristian»« ۀوضع را دارد کلم نیهم باًیتقر 

                   مخصوصاً  ت،یحیبا جوهر و اصول مس ریلغتنامه ها مغاکه آن را در 

به حال همنوع، ظالم، خودپرست، نامتمدّن،  سبتمطلق ن ییاعتنا یب

 نیهم باًیتقر دیشا. کرده اند یمعن نهایو امثال ا ستهیزشت، ناشا ،یوحش

، «کیناس»، «ناهندو»، «یینابودا»، «ناجهود» ۀوضع را داشته باشد کلم

 یهست و برا ایدن نیا یکه تو یگرید نییو آ نیهر د...نا»و  «ینازردشت»

 ! «ددار یروانیخودش پ

 دیشود گفت؟ شا یم یشود فکر کرد و چ یم یحساب چ نیبا ا 

 و  اوهام   الک یتو  باشد که  آدم سرش را از  دهیرس  وقتش  گرید  حاال
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و  ینیرا نه با چشم خود ب ایو مردم دن ایو دن اورد،یدر ب االتشیخ

 : دیگو یم یکه البد مثل مولو ندیبب «چشم خدا»بلکه با  ،یخودپرست
 

  :من اریاز ظنّ خود شد  یهر کس»  

  «!درون من نجست اسرار مناز    
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  د؟یرا دزد یشود عقل کس یمگر م -3
مکالمات »به کتاب  کردم یاشاره ا شیپ ۀباشد، هفت ادتانی اگر 

 ۀسندی، شاعر و نو(Walter Savage Landor) «والتر سَوِج لًندور»از  «یالیخ

 یالیخ ۀمکالم کیهفته هوس کرده ام که خودم  نیحاال ا. یسیانگل

 . دربان بهشت س،یقدّ «پطروس»آلمان و  یهایرهبر ناز ،«تلریه» نیب سمیبنو

کرده است و به آن  یدکشتازه خو «نیمتفق» یروزیکه بعد از پ تلریه 

ورود  ۀرساند و از پطروس اجاز یرفته است، خودش را به در بهشت م ایدن

 :ندیگو یم یچ مینیبب م،یده یگوش م. خواهد یم

 

  د؟یده یمرا به بهشت راه نم یچ یآخر برا: تلریه

 

که  ییتهایجنا نیبا ا. دادم یحتماً راهت م ،یبود یم یاگر بهشت: پطروس

 ! بهشت؟ واقعاً که یتو ییایب یظار دارانت ،یکرده ا

 

مورچه هم  کیمن در تمام عمرم آزارم به ! چه حرفها ت؟یمن؟ جنا: تلریه

 ! است دهینرس

 

که من خبر دارم، آن هم از منابع موثّق، در جنگ  ییتا آنجا: پطروس

 . آدم کشته شدند ونیلیتو پنجاه تا هفتاد م ۀانیوحش

 

پنجاه  کنفره،یجنگ  کیدر  کنفره،یمن  یعنیجنگ من؟  دیفرمود: تلریه

 نیزم یرو شیقرن پ ستیآدم کشته ام؟ شما که خودتان ب ونیلیتا هفتاد م

 که  دیکن یچه طور باور م! باشد  حساب دستتان دیبا د،یکرده بود یزندگ
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 بکند؟  یجنگ نینفر آدم بتواند همچ کی

 

آلمان را با  تیجمع ونیلیهشتاد م! کنفرهینگفتم . مغلطه نکن: پطروس

 ،یدیعقلشان را دزد ،یداد بیفر ،یپوچ و احمقانه ات گول زد یحرفها

تا  یهشان انداخترازلزله شان کردی،  ،یطوفانشان کرد ،یکرد لشانیس

 ...! کردند و رانیرفتند و زدند و کشتند و سوزاندند و و

 

! میبا هم برو د،یبشو ادهیپ! دیقدر تند نتاز نیپطروس، ا جنابیعال: تلریه

چه  ،یطرفیدادگاه با شعور و ب چیحرفتان را بدهم، ه نیمن اگر جواب هم

 ! من بدهد تیبه محکو یتواند رأ ینم ،یچه آسمان ،ینیزم

 

 تتیبه محکوم یکه همه رأ نیزم طرفیبا شعور و ب یدادگاهها: پطروس

 یکنم حتّ یدر دادگاه آسمان هم گمان نم! دادند و پرونده ات را بستند

 ! حاضر باشد شفاعتت را بکند طانیش

 

معصومم، پاکم، و صد در صد  سم،یفرشته ام، قدّ میگو یمن نم: تلریه

    را چکسیم که هرگز عقل هتوانم ادّعا کن یم یبهشتم، ول قیال

 . ام دهیندزد

 

همه اش من، ! «نبرد من» یاسمش را گذاشت ،یکتاب نوشت کی: پطروس

 ! پس آن جنگ پنج ساله هم جنگ تو بود، نه جنگ ملّت آلمان! من، من

 

اسم را بشنود، ممکن است  نیهرکس ا. دیرا درست گفت نیا: تلریه

 بگذارم  را   اسم کتابم  واستمخ یم  من راستش ! بکند   یتصوّر نیهمچ
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  ناشر پول پرست . «یمبارزه با دروغ، حماقت و بز دل میچهار سال و ن»

کرد که اسمش را  شنهادیدراز است و پ یلیخ اسم نیا: حقّه بازم گفت

  «.بگذارم نبرد من

 

با . کرد ینم یفرق یگذاشت یم یاسم آن الطائالت را هرچ: پطروس

 ! یدیرا دزد یآلمان ونیلیالطائالت بود که عقل هشتاد م نیهم

 

 یشود که کس یمگر م! دیبزن یحرف نیاز شماست که همچ فیح: تلریه

   را زیهمه چ ایآن را بدزدد؟ در دن دیایب یگریعقل داشته باشد و کس د

 ایداناست،  ای! شعوریب ایبا شعور است  ایآدم ! االّ عقل د،یشود دزد یم

           که عقل داشته باشد، گول  یکس! عقل یب ایعاقل است  ای! نادان

آن را  یخورد، عقل ندارد که کس یکه گول م یپس کس! خورد ینم

خواست  یمن گولشان زدم، دلشان م دییگو یم که ییآنها ۀهم! بدزدد

 . بعد هم نشستند کنار! کردند تلریآنها بودند که مرا ه نیبنا بر ا. باشند تلریه

 

 نیحرفت درست باشد، امّا ا نیا دیشا! میبگو یدانم چ ینم: پطروس

بروم  دیبا. پشت در بمان تا برگردم نجایا... خودت ندارد یبه گناهها یربط

 . بگذارم انیدر م ل،یکائیرا با مَلَکُ العَقل، مموضوع  نیا

 

پشت در منتظر همان طور هنوز  تلریهخدمتتان عرض کنم که بله،  

 !است و پطروس هم هنوز بر نگشته است
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 خانواده ينان آورها و نان پزها -4
 یعنی ،یسیچند وقت است که نسبت به دو تا لقب دهن پُرکن انگل 

که  در  یتیکرده ام، همان حسّاس دایپ تیحسّاس یلیخ ،«یدیل»و « لُرد»

 . «یآلرژ» ندیگو یبهش م یاصطالح پزشک

هستند  «یانتصاب»نوعشان  کی دو نوعند، هایدیکه لردها و ل دیدان یم 

 Lord George Gordon «رونیلرد با»مثالً . «یارث»نوعشان  کیو 

Byron ،لقب  ا،یتانیقرن نوزدهم بر لیاوا یشاعرها نیاز بزرگتر یکی

 Lord Alfred) «سونیلرد تن»امّا   را از خانواده به ارث برده بود،  «یلرد»

Tennyson)بود،  یانتصاب لقبش «ایتورکیملکه و» ۀدور ی، ملک الشّعرا

 یخودش خوشش م یلشّعراملک ا نیاز بس که از ا «ایکتوریو» یعنی

 نیعطا کرد و ا «یلرد»به زور بهش لقب  شیآمد، در هفتاد و پنجسالگ

لقب داشت،  نیکه از قبول ا یاکراه ۀبا وجود هم چاره،یب گناهیب ریشاعر پ

 انیو م «انیمجلس اع»به  برود یطور الک نیبشود و هم« لرد»مجبور شد که 

   .بُر بخورد یو انتصاب یارث یلردها

 ادی یسیانگل ۀکه چهار تا کلم یاز وقت یعنی ،یمن از نوجوان   

 سونیو تن رونیبا «یلرد»نسبت به  مقام  چوقتیگرفته بودم تا به امروز، ه

کرده « فکر»خودش  «سونیتن»هم مثل  «رونیبا»نداشته ام، چون  یتیحسّاس

« شاعر»کرده بود و « مالحظه و مکاشفه»شده بود، خودش « آدم» بود و

را موقع برداشتن سقش به نافش چسبانده  «یلرد»لقب  نیبود، وا هشد

 .بودند

مرد  کیبا  دمید ونیزیتلو یتو شیاست که چند وقت پ نیا هیقض  

 ۀدربار (Lord Sebastian Coe) «لرد سبشچن کو»سال به اسم  انهیم

به حافظه ام فشار . آشنا بود میش برا افهیق. کنند یم صحبت «کیالمپ»

 در مسابقات  شیو نُه سال پ ستیآدم ب نیا  آمد که ادمی  آوردم تا باالخره
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دانم  یبعد از آن نم. مدال طال گرفت «متر0011دو »در  مسکو کیالمپ

چه کار کرده است که   ایتانیحزب محافظه کار و ملکه و ملّت بر یبرا

  !ش کرده اند« لرد»اجرش را داده اند و 

                  !خود یرفته به جا انیبه مجلسِ اع ۀرد شدلُ ۀدوند نیحاال ا 

 «مندلسون تریپ»به اسم  یدیگری  به آدم دمید شیچند وقت پ نیباز هم

(Peter Mandelson)   گوردون براون»و « بلر یتون»با 0991که در سال »

 «دیجد»را « کارگر»شدند و حزب « سه تفنگدار»انتخابات  دانیدر م

آدم  نیا. «لرد مندلسون» ندیگو یشدند، م روزیپ« خودشان»کردند و 

 شیهر جا ریمانده است، چون وز دیدحزب کارگر ج شیر خیظاهراً ب

حاال . آنجا به درد او ایخورده است،  یاو به درد آنجا نم ایکرده اند، 

لقب مقدّس دور سر مبارکش به قول  نیا ۀلُردش کرده اند و هال گرید

  .است هشد« پرتو افشان»خودمان  یاُدبا

رکن چهارم »هم مطبوعات، که همان  شیسه چهار سال پ 

« بلر گوردن مندلسون» دیاز حزب کارگر جد ییباشد، پته ها «یدموکراس

 نیتأم یدولت برا نیا! مردم یآ»: که دیآورد و جار زد و هوار کش ریگ

 یم یدوشد و در عوض به آنها لقب لُرد یحزبش خرپولها را م یها نهیهز

 !یالرّاو یالعهده عل! داند یخدا م گریرا د نیراست و دروغ ا« !دهد

را هم « آقا» یو همگان یِدر عمرم همان لقب مجّان خالصه من که 

کرده  جمیپاک گ یو لقب عطا کن یلقب طلب یۀقض نینخواسته بوده ام، ا

 هایکه بعض «یدیل»و « لرد»افتخار پُر پُر عظمت و  یلقبها نیتازه ا. است

کند؟  یاضافه م« آدم»به  یزنند، چ یگرفتنش حرص م یقدر برا نیا

   حرصشان دیداشته است، شا ییقبها در اصل چه معنال نیا نندیبروند، بب

 ! کم بشود
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 و« ساالر و نان آور خانواده»در اصل بوده است  چارهیب« لرد» یمعن 

خوب، با . «ردلُ الیع»، و «خانوده یبانو» ،«ریگ ریخم»هم  چارهیب «یدیل»

« لرد»خانواده دار است که  ۀچاریکدام مرد ب ایدن نیا یحساب، تو نیا

 در کنارش نداشته باشد؟    چارهیب «یدیل» کیو حدّ اقلّ  باشدن
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 سؤال یب يگُنده و آدمها يسؤالها -5
 

آمبوالنس بشود، چه  ۀکه بخواهد رانند یکنم کس یفکر م 

که باشد، چه  ایدن یدر هر جا ،یآمبوالنس اورژانس، چه آمبوالنس عادّ

سواد خواندن و نوشتن داشته  دی، چه در انگلستان، حتماً بادر دالغوزستان

و امتحان هم پس بدهد و قبول هم  ندیکار دوره هم بب نیا یباشد و برا

آمبوالنس بخواهند که  ۀاز رانند ایدن یجا چیکنم در ه یفکر نم اامّ. بشود

گُنده درد بکند، و  یسؤالها یداشته باشد، سرش برا یدانشگاه ۀدرج

دارد که در  یتیرا بداند که دانستن آنها نه خاص ییزهایاهد چدلش بخو

حساب  ایدارد که در آن دن یآدم  نان و آب بشود، نه ثواب یبرا ایدن نیا

 !آدم را باال ببرد ندازپس ا

را سراغ  یآمبوالنس ۀرانند نیهمچ کیکه من  میخواهم بگو یم 

جور  نیا یبراندارد، امّا سرش  یدانشگاه التیدارم، که البتّه تحص

 . کند یهم درد م یلیکند، خ یگُنده درد م یسؤالها

 (Tony)« یتون»تبار است به اسم  ییقایافر یسیانگل کیراننده  نیا 

 ستگاهیا یرا رو وَشیام، راد دهید نکه م یگرید یکه بر عکس راننده ها

کند،  یکه سوار م یماریچند تا ب انیگذارد و اگر م یم کیکالس یقیموس

را  وَشیراد یبزند، فوراً صدا یکلمه حرف حساب کیبشود که  دایپ یکس

  .کند یاصالً آن را خاموش م ای ن،ییبرد پا یم

بلند  یلیکه هم خ مارهایاز ب یکیاز سفرها،  یکیدر  دیآ یم ادمی 

    زد،  یبلند حرف م یلیهمه خ یبرا ایخودش   یکرد، هم برا یناله م

 :گفت یم

 آن . گذارند یم تیمرض تازه رو کی  ستان،ماریب ییآ یهر بار م» 
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همه مرض  نیکردند، خدا ا ینم رهیکب یهمه گناهها نیکه مردم ا مهایقد

 یشوند، آنوقت بچّه م یروند حامله م یواج نکرده، مازد. کرد یمنازل ن

که خدا خودش بعد از شش  کشنبهیروز . کنند یاندازند و قتل نفس م

 یروز برا نیروز کارِ خلقت عالم، استراحت کرد و از ما خواست که در ا

   انگار ! مغازه ها و فروشگاهها بازند ۀحاال هم م،یبرو سایعبادتش به کل

  «!کنند یدا دهن کجبه خ هندخوا یم

 دیو قاه قاه خند نییرا آورد پا وَشیراد یصدا «یتون»موقع  نیدر ا 

ما آدمها ! کند یپدر جان، مرض را خدا نازل نم»: بلند گفت یو با صدا

. شود یشود، امّا خدا عوض نم یگناههامان هم عوض م م،یشو یعوض م

بد هم خواهد است که از ازل بوده است و تا ا ییهمان خدا شهیخدا هم

 «!به استراحت هم ندارد اجیحتبود و ا

بلند همان  یلیخ یناله اش بلند شد و باز با صدا یباز صدا ریپ ماریب  

را گذاشت  وَشیو راد دیباز قاه قاه خند «یتون». را از سر گرفت شیحرفها

 . برد باال یرا حساب شیپاپ و صدا یقیموس یرو

مؤمن را در  ماریب «یتون» یقتو. نگفتم یچیسرم را تکان دادم و ه 

داد و  لیخانه و به کس و کارش تحو یبرد تو وراکرد و ا ادهیخانه اش پ

  :برگشت، گفتم

 چوقتیسوزد، چون ه یآدمها م نیا یدلم برا ،یتون یدان یم» 

 کیاگر در : پرسند یمثالً از خودشان نم. دیآ ینم شیسؤال پ شانیبرا

 ۀو هم یعالم هست نیو ا دنیخدا باشد که شش روز بنش کیطرف 

و مثالً به سوسک که  اوردیاز عدم به وجود ب یکی یکیموجودات زنده را 

و پنجاه هزار نوعش را خلق کند و خسته  صدیرسد، پشت سر هم، س یم

باشد که  ییخدا گریبشود و روز هفتم استراحت بکند، و در طرف د

 لحظه  کیا در عالم ر ۀباشد، و هم اتیو ح یخلقت و هست خودش قانون 
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 «خداتر است؟ یکیآشکار بکند، کدام 

 ۀجوان که بودم، هم»: را خاموش کرد و گفت وَشیراد «یتون» 

      شیپ میسؤالها برا نیاز ا یکیهر وقت . سایبه کل رفتم یها م کشنبهی

از  چکدامیه یو برا دمیسالها پرس. شیکش شیرفتم پ یآمد، م یم

 را  میجواب سؤالها دیکه خودم با دمیآنوقت فهم. نگرفتم یجواب میسؤالها

 «.سایاز کل رونیکنم، آن هم ب دایپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 17/ خوش خبر باشی                                                                                                                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 ! عرب لسوفیف نا،یابن س -6

 ؟یحیدانشمند مس ن،یدارو
 یایکه در صد و پنجاه سال گذشته، در دن دیدان یشما هم مثل من م 

، (The Holy Bible) «اب مقدّسکت» ۀبه انداز یکتاب چیزبان، ه یسیانگل

          و ارزان نیو ساده تر نیچاپ نشده است، آن هم از کوچک تر

   ن،یبنابر ا. شکل نیو گران تر نیتر سیو نف نیشکل تا بزرگ تر نیتر

« کتاب مقدّس» نیمدال طال را هم گر،ید یکتابها ۀبا هم سهیمقا دانیدر م

 امیلیو» ا یا نمایشنامه های منظوممجموعۀ درامهو مدال نقره را  ردیگ یم

 ،«امیّعمر خ اتیرباع»و مدال برنز را   (William Shakespeare)«ریشکسپ

به .  (Edward FitzGerald) «تزجرالدیادوارد ف»به ترجمه و اقتباس 

گذشته، اوّل  میقرن و ن کیدر  ان،زب یسیانگل یایدر دن گر،یعبارت د

 امیّعمر خ»و سوّم  ،«ریشکسپ امیلیو»دوّم  ،«یسیو ع یموس یخدا»

 نیبه ا ریتصو ییبایسبک و ز ییرایاز لحاظ گ میامّا اگر بخواه. «یشابورین

 اتیرباع»من باشم، مدال طال را   سهیو داور مقا م،یمدال بده بیسه تا رق

 .ردیگ یم «امیّخ

« کتاب دست دوّم» ۀمغاز کیسالهاست که هر وقت گذارم به  

برخورده ام، فوراً آن  «امیّعمر خ اتیرباع»از  یه اافتاده است، اگر به نسخ

آن چاپ را  نِیام که ع دهیرا برداشته ام و خوب نگاهش کرده ام و اگر د

 . ام دهیندارم، فوراً آن را خر

 ی«مصوّر»چاپ  دم،یخر شیکه چند روز پ ینسخه ا نیدتریجد 

از  یرنگ معتبر انگلستان، با شانزده تا تابلو یاز ناشرها یکیاست، مال 

 نیا دِیناشر جد.  (Willy Pogany) «یپوگان یلیو»معروف به نام  ینقّاش

 : گفته است امیّعمر خ دینامف یلیمختصر و خ یلیخ یِکتاب در معرّف
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او در  «یعرب یهایرباع»بود که  یرانیا یشاعر و منجّم امیّعمر خ» 

 یهایرباع»منظورش از  دمینفهم«  !منتشر شد یالدیم ازدهمیاواخر قرن 

 یفارس یاز مخترعات شعرا یرباع» یتیچه بوده است، چون به روا «یعرب

که ادوارد بعد هم گفته است . «است که عربها نیز تقلید کرده اند

البد  کهرا حفظ کرده است،  هایرباع «یقالب عرب»در ترجمه  تزجرالد،یف

 . هیاست با چهار مصراع و معموالً سه قاف یمنظورش قالب رباع

از  یبعض ای یلیخ ادیمرا به  ام،یّخ اتیرباع« بودن یعرب» نیا 

 «یرانیا»از دانشمندان  یلیانداخت که خ یغرب یشرقشناسها و صاحبنظرها

محض  ایکنند  یم یمعرّف« مسلمان»فقط  یسیع یرا، البد محض رضا

 : ندیگو یمثالً م! «عرب» فقطاهلل،  یرضا

 یبیاو، با ترک یفلسف فاتیعرب که تأل بیو طب لسوفیف نا،یابن س» 

 ریاروپا تأث ییقرون وسطا ۀدر فلسف ،یو نوافالطون ییاز افکار ارسطو

 یاست که در پزشک ی، تنها کتاباو در طبّ« قانون»داشت و کتاب  یادیز

 «!را گذاشت ریتأث نیشتریاروپا ب یقرون وسطا

    .«یرانیا»از  ریبود، غ زیهمه چ «نایابن س»که  دیکن یمالحظه م 

: دیگو یصاحبنظر، م یاز شرقشناسها یبعض ای یلیخ  نیاز هم گرید یکی

    یقیعم ریتأث ،یفاراببه نام  گر،یعرب د لسوفیف کیاز  نایابن س»

 « ...بود رفتهیپذ

که  بیترت نی، به ا«و دو نشان ریت کی» ندیگو یرا به ش م نیا 

کند  یرا م «نایابن س» حاًیتلو ریت کیهمان  کُشِ قتیحق شیبا ن طرف

. «گریعرب د لسوفیف کی»بشود  حاًیصر «یفاراب»تا « عرب لسوفیف»

 یجا کیشود، و  یم یمعرّف «یترکستان»جا  کی «یفاراب» نیهم 

 کیرا در  «یرونیب حانیابور». «یاسالم لسوفیف» ای« عرب لسوفیف» گرید

 بزرگان   از  یکی»  گرید یجا  در کنند،  یم  یمعرّف  «اُزبک منجّم »  جا
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  «.یمرکز یایدانشمند آس» گرید یجا کیو در  «یاسالم اتیاضیر

 یاز شرقشناسها و صاحبنظرها یبعض ای یلیخ نیکه ا میگو یمن نم 

را فقط با اشاره به  رانیا ییاز دانشمدان عصر طال یلیخ تیبا سوء ن یغرب

            هم  یجّبغفلتشان تع نیکنند، و از ا یم یمعرّف «تیاسالم»و  «تیعرب»

و  میکن یغفلت نم هایرانیاست که چرا ما ا نیتعجّبم از ا. کنم ینم

 دانشمند  ،(Charles Darwin) نیچارلز دارو» مییگو ینم چوقتیه

 امیلیسِر و»به اسم « اورانوس» ۀاریّس یسیاز کاشف انگل ای «یحیمس یِروم

  ادی «یا انهیمخاور یِهودیمنجّم » ،(Sir William Herschel) «هرشل

 !میکن ینم
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اوضاع کجاش خنده دار است؟ نیا -7  

 د،یشنو یم را« مسخره» ۀکلم یکنم شما هم مثل من، وقت یفکر م 

و « مضحک» یبه کلمه ها د،یکلمه بگرد نیذهنتان دور و بر ا یاگر تو

هستند  هیبا هم شب یسه  تا کلمه در معن نیآن قدر ا. دیبر بخور« خنده دار»

          مثالً . میکن یمنظور صدا م کی یآنها را برا ۀوقتها هر س یلیکه خ

 ... مییگو یم

   یخاطر جمع یبرا. اورمیخودم در ننه، بهتر است که مثلها را از  

مسخره  اًواقع»: دیگو یم یکیمثالً  . گرانید یسراغ نوشته ها روم یم

به  یواه یرا به بهانه ها یفرانسو ۀو چهار سال ستیدختر ب کیاست که 

 «!اند دهیمحاکمه کش زیم یپا

طرف  کیواقعاً خنده دار است که از »: دیگو یم گرید یکیو  

 یمردم انیآزاد است، از آن طرف آقا ییمایراهپ دیگو یم یقانون اساس

      کنند و یبازداشت م ،کنند یعمل م یاصل قانون اساس نیرا که به ا

 « !کشند یزنند و م یم

مضحک است که در این اوضاع امکان »: دیگو یم یو سوّم 

تر اینکه حتّى حقّ  سخرهمالقات یا تماس با دیگران را هم به تو ندهند، و م

 «!تقاضاى وکیل هم نداشته باشى

و « مضحک»و « مسخره»عرض نکردم که ما  د؟ییفرما یمالحظه م 

  م؟یبر یبه کار م یمعن کیرا معموالً به « خنده دار»

مثالها، که سه تا آدم مختلف هستند، با  نیا یها ندهیگو مینیحاال بب 

که « ضحکم». بکنند انیخواسته اند ب یرا م ییسه  تا کلمه چه معنا نیا

هم در « مسخره» ۀکلم. «خنده دار»همان   شود یم شیاست و فارس یعرب

 یعنی، «خنداند یم»مردم را  یکه با بذله و شوخ یکس یعنی شیاصل یمعنا

 . «دلقک»
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      یزیچ ای یسه تا کلمه را به کس نیکه ا مییبگو میتوان یپس م 

ضدّ . آدم بشود «حیتفر»باعث  یعنیآدم بشود، «خنده»که باعث  ندیگو یم

دردناک،  ز،یغم انگ یعنی، «آور هیگر»شود  یهم که م« خنده دار»

 . نهایال اجنون آور و امث ،یطانیدلخراش، جگرسوز، هولناک، ش

که از  ییدر مثالها د،یکه حتماً فرموده ا د،یو اگر توجّه فرموده باش 

« خنده دار»و « مضحک»و « مسخره»سه تا آدم مختلف آوردم، در واقع 

جگر »، «دلخراش»، «دردناک» ،«زیغم انگ»، «آور هیگر» یدرست به معن

. ر رفته استبه کا نهایو امثال ا« جنون آور» ،«یطانیش»، «هولناک»، «سوز

طرف  کیواقعاً خنده دار است که از »: بود که نیاز آن سه تا مثال ا یکی

 یمردم انیآزاد است، از آن طرف آقا ییمایراهپ دیگو یم یقانون اساس

        کنند و  یکنند بازداشت م یعمل م یاصل قانون اساس نیرا که به ا

ار است؟ و کجاش واقعاً کجاش خنده د نیخوب، ا« !کشند یزنند و م یم

 آور نباشد؟ هیهست که گر

. افتادم (funny) «یفان» یسیکلمه انگل ادیبه  کدفعهیبود که  نجایا 

بشود، و  نهای، و امثال ا«نشاط»، «لذّت» ،«حیتفر»که باعث   یزیچ یعنی

    امّا . همراه نباشد «خند»تواند با  ینم یزیچ نیواضح است که همچ

     ییهایآن معن ۀبه هم ها،یمعن نیاز ا ریغ یسیدر انگل «یفان»کلمه  نیهم

    در ذهن داشته اند یآن سه تا مثال فارس یها ندهیکه گوبه کار می رود 

         به آتش دلشان بزنند، از یو آب اورندیتوانسته اند بر زبان ب یو نم

 :نهایجمله ا

 کننده جی، گ(bizarre) بی، عج(ridiculous)  مسخره  

(perplexing)مهمل ،  (absurd)احمقانه ،  (idiotic)خالف قاعده ، 

(anomalous)زشت ، (foul)عی، شن (obscene)ناعادالنه ، (unjust) ،

        مثالً . رهی، و غ(ungodly) آمیز، کفر(unethical) خالف اخالق
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 Fate is funny)« اَند کروئِل یفان زیا تیفِ» دیگو یم  یسیانگل کی یوقت

and cruel) ،چه  ریتقد یرحمی، ب«است رحمیخنده دار و ب ریتقد» یعنی

 تواند داشته باشد؟ یم یخنده ا

 یملّتها نیکه ب یا یگفرهن یتفاوتها ۀبشود گفت که با هم دیشا 

شود که داللت  یم دایپ ییزهایهمه شان چ یزبانها یوجود دارد، تو ایدن

همه  یشباهتها  یعنی. دارد ایدن یآدمها ۀبودن جوهر وجود هم یکیبر 

 .مشترکشان است یمال تجربه ها ایدن یملتها

 یهست و از چ یچ تهاشانتفاو دیحوصله داشت و د دیپس با 

 !کرد دیچه با هست و چرا هست و
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  چپ یتا کوچه عل ینیاز راست حس -8
ه و ب« راست» مییدستمان بگو کیتا مجبورمان نکرده بودند که به  

و  میدار« دست»که دو تا  میدانست ی، فقط م«چپ» مییبگو گرمانیدست د

دوتا  ایبودند، مثل دوتا چشممان، دوتا گوشمان، « ربراب» مانیهر دو برا

را « غرب»و « شرق»و « جنوب»و « شمال»مدرسه و  میبعد که رفت. پامان

 در سمت« شرق» م،یستیکه اگر رو به شمال با میدیدادند، فهم ادمانی

 . مان« دست چپ»در سمت « غرب»مان است و « دست راست»

شانزده هفده ساله بُر  یبچّه ها انیو م میرفت رستانیکه به دب نیهمچ 

و « شرق»و « راست»و « چپ»به مشاممان خورد،  استیس یو بو میخورد

 ییایجغراف ثیکه از ح« شرق». کرد دایپ یتازه ا یهایمعن مانیبرا« غرب»

که در سمت « غرب»و  «یدست چپ»بود، شد « تدست راس»در سمت 

 ریاتّحاد جماه»مثالً در آن دوره به . «یدست راست»بود، شد « دست چپ»

که حکومتهاشان در دست  «نیخلق چ یجمهور»و  «یستیالیسوس یشورو

 یو متّحدهاش م «کایآمر»و به « چپ» میگفت یبود، م «ستیحزب کمون»

 !یغرب دست راستبود و   یشرق دست چپ. «راست» میگفت

به مشام همه مان خورده  استیس یکه بو رستانیدب ۀدر همان دور 

گرفته باشد،  یقرمه سبز یهمه مان بو یکلّه ها نکهیبود، بدون ا

افتخار  یلیخودمان خ« چپ بودن»از ما که به  ییآنها یحتّ چکداممان،یه

 چرا چپ؟ مگر راست»: میبود دهیاز خودمان نپرس چوقتیه م،یکرد یم

 ! که از چپ بهتر است راستدارد؟  یبیچه ع

 یبه جا یاگر کس! چپ بلند بشود، بد است ۀاگر صبح آدم از دند 

 اگر ! اهل کلک است  بزند،« چپ  یعل  ۀکوچ»به  ، «راست  یعل  ۀکوچ»
 24/ ای کبوتر شرق                                                                                                                   

 

 

 



 

 

 

شود و به  یدشمن آدم م فتد،یراست افتادن، با آدم چپ ب یبه جا یکس

 !ندک ینگاه م« چپ چپ»نگاه کند، « راست راست»به آدم  نکهیا یجا

حرفش  نیا ،«یدست راست»گفت  یبه ما م یاگر کس نیبا وجود ا 

که  میدانست یتر بود، چون مهم بد یبه گوشمان از صدتا فحش ناموس

 ییتهایفعّال «یمناد»که به اصطالح  ندیگو یم ییحزبها ایبه آدمها « چپ»

اصالح کند تا مردم به  ایبدهد  رییجامعه را تغ یاسیهستند که بتواند نظام س

 ندیگو یم ییحزبها ایبه آدمها « راست»و رفاه برسند، و  یو برابر یآزاد

کند  یصرف م شانیهستند و برا« مرتجع» ای «محافظه کار»که به اصطالح 

تا ظهور حضرت قائم بر جا بماند و معتقدند که « وضع موجود»که 

 کیحرف مفت است، چون خدا خودش هم پنج تا انگشت را  «یبرابر»

که آدم  ستین نیا شیهم معنا «یآزاد»نکرده است، و  قاندازه خل

 !گنده تر از دهنش بزند یحرفها

آن قدر « راست»و « چپ» ریچهل سال اخ یس نیدر اامّا افسوس که  

تازه به  یکرده اند، و آن قدر صفتها یخودشان را دستکار« اصول»

. آورند یخودشان را به جا نم گریخودشان چسبانده اند که خودشان هم د

 گریحاال که د دیشده است، و شا گریهمد هیشب باًیهمه شان تقر یحرفها

 ،چشمک« چپ»به « راست»زند و  یبخند مل« راست»به  نهیآ یتو« چپ»

که  0191و  0190 یدر سالها« چپ»ندانند که اصطالح  هایلیهنوز هم خ

« چپ»طرف  یهایصندل یفرانسه رو ۀمجلس مقنّن یاعضا نیتر یمترق

و  «یمترقّ»شد « چپ»شد، و از همان موقع  داینشستند، پ یسالن مجلس م

  «.محافظه کار»شد « راست»

 دایپ «نینظم نو»بود و  «شهیجهان هم»هنوز همان « جهان»آنوقتها که  

« مذهب» کیکه داشت، مثل  یروانیهم با اصول و پ« حزب»نکرده بود، 

 مؤمن  م؟یدار  یچ  امّا  حاال  مؤمن،  فقط  بود، « مؤمن» یحزب آدم و  بود 
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مؤمن چپ، مؤمن چپ  ،یمؤمن راست افراط انه،یراست، مؤمن راست م

که اسمش باشد  یشما از حزب م،یخودمان! یمؤمن چپ افراط انه،یم

 د؟یفهم یم یچ «یراست افراط یدموکرات مل الیسوس»
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 ومرثیبن ک امکیهوشنگ بن س -9
 یتیدفتر آمار جمع»کلّ  ریخواندم که مد ییدر جا شیچند وقت پ 

 ۀدربار رانیا یدولت یبرگزاربا خ یدر مصاحبه ا «رانیسازمان ثبت احوال ا

   بچّه هاشان انتخاب   یمردم برا یکه به تازگ ییاسمها «نیمحبوب تر»

 . داده است یکنند، آمار یم

محمّد، زهرا، : بود نهایا دمیمصاحبه د نیکه در گزارش ا ییاسمها 

آمد  ادمی. یمهد ریام ،یابوالفضل، مهد نب،یز ن،یحس ریام ،یفاطمه، عل

گذاشت  یاسم بچّه اش را مثالً م یاگر کس شیت سال پکه پنجاه، شص

دست کم  شیشهایها و قوم و خو هیهمسا انیدر م ،«نیپرو» ای« هوشنگ»

: دیبلند بگو یشد که با صدا یم دایپ شیو عاقبت اند رخواهیآدم خ کی

اسم تو  یراست»: و بپرسد نییپا اوردیرا ب شیو بعد صدا« !قدمش مبارک»

  «د؟یگذاشت یرا چ ینور چشم یگوش

        آدم الیخ ،«قهیصدّ» ای« ابوالقاسم»گفت  یاگر طرف مثالً م 

دانست  یشد، چون م یراحت م یتا اندازه ا شیخواه و عاقبت اند ریخ

          داشته باشد، وگرنه صد و یلماناسم مس دیآدم مسلمان با ۀکه بچّ

  کند و یزندگ تیانسان یو شرافت و در مُنتها یسال هم که با پاک ستیب

         یبه پا «یقیزند» یبا آن اسمها امتیبشتابد، روز ق یباق یبه سرا

محشر  یتا ابد در صحرا دیبا چارهیکنند و ب یحساب صداش نم زانیم

 .سرگردان بماند

هزار تا  انیهم در م یگاه شیآمد که پنجاه شصت سال پ ادمیو باز  

    دایتر پ شیو عاقبت اندتر  رخواهیآدم خ کی شیو قوم و خو هیهمسا

 به  یجور کیامّا، اقُالً  کرد، ینم  آشفته را  زن حامله  روح  که  شد  یم
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 یحاال دو تا اسم خدا پسند برا نیاست از هم فهماند که بهتر یم شوهرش

افتاد و خدا نکرده بچّه  یانتخاب کند تا اگر، خدا نکرده، اتّفاق انچّه شب

 !نرود ایاسم به آن دن یسِقط شد، ب

تواند  یاسم آدم م یبودم که حتّ دهیرا هم به گوش خودم شن نیا  

البتّه بسته ! کند آدم بشود و آتش جهنّم را از آدم دور «عیشف» امتیروز ق

پُر واضح است که ! باشند گذاشتهآدم  یرا رو یاست که اسم ک نیبه ا

 !داشته باشد تهایخاص نیکه از ا ستین ییاسمها «نیپرو»و « هوشنگ»

 ادیرا چند بار به زبان آورده ام، « هوشنگ»دانم حاال که اسم  یم 

 : دییگو یخودتان م شیالبد پ! دیافتاده ا یچ

 ست؟ین ومرثیبن ک امکیوشنگ همان هوشنگ بن سه نیمگر ا» 

همان آدم  ،یمُردن اتِیح یمرته، به معن هیگ ای ومَرتَیگ ای ومرثیمگر ک

 مییایحاال تازه ب ست؟یاهلل ن فۀیآدم خل ایاهلل،  یآدمِ ابوالبشر، آدم صف ،یفان

! میپدر بزرگِ هوشنگ را به حساب خودِ هوشنگ نگذار ومرث،یفضلِ ک

بن خلف  نیمحمّد حس نیهوشنگ نبود که برهان الد نیمگر خودِ هم

آتش و آهن در زمان او به : دیگو یدرباره اش م« رهان قاطعب»در  یزیتبر

روان کرد و عمارت بنا  هایساخت و جو دنو آالت زراعت کر دیهم رس

 «؟دیدور گردان انیرا از مخالطت آدم نیاطینهاد و ش

که  یینهایا»: میگو یو مکنم  یکه من حرفتان را قطع م نجاستیا 

 زیچ کیخواهم  یاست، امّا من م یهمه اش حرف حساب دییفرما یشما م

که خداوند  میبگو ییهایسیانگل نیهم یاگر برا دیعرض کنم که شا گرید

 نیو چارلز دارو( Isaac Newton) وتُنیمثل اسحاق ن یینه تنها دانشمندها

(Charles Darwin )ختراع و اکتشاف از ا درفرستاد، بلکه  شانیبرا

معجزات و کرامات صدها هوشنگ برخوردارشان کرد، با تعجّب به من 

 است  نیبکنند و سرشان را تکان بدهند، و آن عرض ا هینگاه عاقل اندر سف
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عقل پسندِ موقّت، بدهند،  یکه خوب، بله، پدر و مادر به بچّه هاشان اسمها

را که  یاسم ایموقّت را،  اسمهمان  ایامّا بچّه ها هجده سالشان که شد، 

ثبت احوال و آن را با  ۀکنند، بردارند، ببرند ادار یخودشان انتخاب م

 «!نندخودشان به ثبت دائم برسا یامضا
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 یزبان يامپراتور -11
 کیبا سر و لباس   ،یچشم آب یسیانگل کی ،یتلفن یتاکس ۀرانند 

 ادهیاش پ یسُرمه ا« بنز» نیر خالفِ انتظار من از ماشب ،یسیجنتلمن انگل

من باز کرد، و من بر خالفِ انتظار او خودم درِ  یشد و درِ عقب را برا

بغل دستِ راننده نشستم و خودم در را  یصندل یجلو را باز کردم و رو

 : که آمد تو و در را بست، گفتم یو وقت ستمب

خوشم . که من جلو نشستم دیناراحت نباش دوارمیام. ریعصر به خ» 

 «!لذّت ببرم یادیو از مسافر بودنم ز نمیعقب بنش دیآ ینم

البتّه . جلو دیهم خوشحالم که آمد یلینه، خ»: زد و گفت یلبخند 

 « .کنم ینم یشنهادیپ نیبه مسافر همچ چوقتیمن خودم ه

   که او دمیزود فهم یلیجا باز شد و خ نیو سر صحبتمان از هم 

           و مهندس بازنشسته است و  ستین یتلفن یتاکس یانندگحرفه اش ر

 کی یخودش برا نیماش باپنج شش ساعت  یدو سه روز، روز یهفته ا

حوصله اش سر نرود،  یکاریکند تا هم از ب یکار م یتلفن یشرکت تاکس

 .او را جبران کند یکه کمبود حقوق بازنشستگ دیایدرب یهم کمک خرج

مؤدّبانه  یلیاز غرض و خ یپهلو و خال کی یحنحاال بود که با ل 

  «د؟یهست یلهستان. دیدار یخاصّ ۀشما لهجه»: گفت

مؤدّبانه  یلیالبتّه پُر از احساسِ غربت و خ یدو پهلو، ول یو من با لحن 

ام و  یرانیا ستم،ین یدارم، امّا لهستان یخاصّ ۀبله، درست است، لهج»: گفتم

 « !بدتر است یلهستان یرهامهاج ۀاز لهج یلیلهجه ام هم خ

. هم خوب است یلیلهجه تان خ»: گفت یسیانگل ۀمهندس بازنشست 

  «د؟یهست (Persian) پس شما پِرژَن

و صحبتمان « !است( یفارس)ام، زبانم پِرژِن  یرانینه، خودم ا»: گفتم 

  یلهستان ۀلهج  به  اشاره  شما»: گفتم  که به آنجا   دیتا رس  کرد  دایکِش پ
 31/ ای کبوتر شرق                                                                                                                   



 

 

 

 

    اواخر قرن یسهایرمان نو نیاز بزرگتر یکیکه  دیدان یم. دیردک

       ۀدر اوج دور یعنی ها،یسیشما انگل ستمیقرن ب لینوزدهم و اوا

  یوُوسکی یکُرزِن سِفیُبود به اسم  یملوانِ لهستان کی ایتانیبر یامپراتور

Korzeniowski) Józef)کیگرفت که بتواند در  ادی یسی، که زبان انگل 

 نیبه ا یو نُه سالگ ستیکار کند و در ب یسیانگل یرانیشرکت کشت

انگلستان شد و  ۀو تبع میمق یو شش سالگ یو در س دیرس شیآرزو

               هر  یو برا یسیرا کنار گذاشت و شروع کرد به داستان نو یملوان

 چوقتیکرد و ه یبه لغتنامه مراجعه م ینوشت، چند بار یکه م یجمله ا

ماند، امّا خودش شد  یلهستان یسیشما نشد، انگل یسیانگل شیسیهم انگل

 «!یسیانگل یها سندهینو نیو معتبرتر نیاز بزرگتر یکی

      را سندهینو نیاست که من ا بیعج»: شسته گفتمهندس بازن 

 «!شناسم ینم

 یکُرزِن سِفیُ شیامّا نه به اسم لهستان د،یشناس یحتماً م»: گفتم 

 . (Joseph Conrad) جوزف کُنراد شیسیبلکه به اسم انگل ،یووسکیُ

یکی دو تا از رمانهایش را هم ! شناسمش یاوه، بله، م»: و او گفت 

 (Heart of Darkness) یکیدل تار از آنها اسمش یکی. خوانده ام

 .است

 (Lord Jim) میجرمان لُرد  یرا هم که از رو یلمیحتماً ف»: گفتم  

کرد،  یباز (Peter O’Toole) اوتول تریاو ساختند و نقش اوّلش را پ

 «؟دیا دهید

 فیح! لمشیکه هم داستانش شاهکار بود، هم ف یراست»: و او گفت 

            یلیلحاظ خ نیاز ا. ستیخوب ن مانیزبان خارج اهیسیکه ما انگل

 «!میاستعداد یب

    را   تانینیزم  یامپراتور  دیکه داشت آنوقتها   !ستین طور   نیا»: گفتم 
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 یسیعدّه انگل کینبود که  ایدر دن یمُرده ا ایزبان زنده  چیه د،یساخت یم

سقوط کرد،  تانینیزم یهم که امپراتور یوقت! در آنها استاد نباشند

 آنجامردم  د،یکه برو ایدن یبه هر جا. را گرفت ایدن تانیزبان یامپراتور

 «!دیریبگ ادی یزبان خارج دیارند اجیشما احت. دانند یزبان شما را م

 تانیکه برا یوگرنه استعدادتان در هر کار»: دلم گفتم یو تو 

 «!است ادیهم ز یلیضرورت داشته باشد و به نفعتان باشد، خ
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 یفرهنگ اشراف يپول اشراف منها -11
و « الک» یعنی «یمان» میکرد یم الیخ م،یکه بود یدبستان ۀبچّ 

به گوشمان نخورده بود تا از  «کوریپد»آنوقتها کلمه . «ناخن» یعنی« کور»

 میشد بعدها که بزرگ. میفتیبه شکّ ب «کوریمان» یبابت حدسمان در معن

 م،یکن دایکتاب لغت پ یرا تو یسیانگل یکلمه ها یکه معن میگرفت ادیو 

        دست  یناخنها شیو آرا شیرایبه پ هایکه اوّالً فرانسو میدیفهم ازهت

 «وریک یمَن»آن را  هایسیانگل اًی، و ثان(manicure) «کوریمان» ندیگو یم

ناخن به  شیآرا یبراکه  ییزهایاز چ یکیکنند، و ثالثاً چون  یتلفّظ م

        « اطالق کلّ به جزء»است، مردم به اصطالح « الک»رود،  یکار م

 . «کوریمان»کرده اند و به الک ناخن گفته اند 

   «کوریپد» ۀکه کلم ییکم بودند کسها یلیکنم آنوقتها خ یفکر م 

(pedicure)  دارد،  ییکلمه چه معنا نیبه گوششان خورده باشد و بدانند ا

پا،  یناخنها شیو آرا شیرایپ یعنی «کوریپد»دانستند که  یون اگر مچ

 !کردند ینم کورینخانمها پاهاشان را ما گریآنوقت د

 «کوریپد»و  «کوریمان» یلغتها یِمن از معن دینیب یاگر م ،یراست 

که عقلم گرد شده است و  دینکن الیخ کوقتیزنم، خدا نکرده  یحرف م

 نیاصل موضوع ا! رینه خ! «یلغت معن»کتاب  شما کرده ام یخودم را برا

ردّ « سالن ناخن» کیاز جلو  ابانیخ کی یهر وقت تو هایاست که تازگ

 . دشمنتان نکند بیکنم که خدا نص یم دایپ یحال کیشوم،  یم

تاالر  کی یآقا، تلفن را بردارد، از منش ایآدم، خانم  ؟یآخر که چ 

راننده اش او  نیز و ساعت معّدر رو رد،یناخن وقت بگ شیو آرا شیرایپ

 را بسپرد به  شیآقا، ناخنها ایخانم  کند و آدم،   ادهیسالن پ دم در   را ببرد
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با انواع ابزارها و موادّ و  یساعت کیکه  دهید رهدومتخصّص  کیدست 

آقا، چه  ایمصالح مختلف و مرموز با آنها ور برود و دست آخر آدم، خانم 

دست و پاش را گرفته باشند و صاف  یکار کرده باشد؟ داده باشد ناخنها

  ؟یمتیبه چه ق! کرده باشند زیو صوف و تم

از  یکی یبر طبق آگه. حرف زده باشم« مستند»به اصطالح  دیبگذار 

و  یس قه،یچهل و پنج دق ،یعادّ کوریمان یبرا نترنتیدر ا کوریمان یسالنها

هشتاد و پنج  م،یساعت و ن کیمخصوص،  کوریمان یپنج پوند، و برا

 !شود یچه قدر م« تومن»به  دیخودتان حساب کن. پوند

از  تشینصف جمع ۀکه درآمد سران ییایدن نیا یآخر تو میگو یم 

که هر سال در حدود ده  ییایدن نیا یتو... ار پوند در سال کمتر استهز

توانند دو سه پوند بدهند،  یچون پدر و مادرشان نم رند،یم یبچّه م ونیلیم

از  یلیاز کارکرها در خ یلیکه خ ییایدن نیا یتو... بخرند نیلیسیپن

 کیکنند و کمتر از  یو جان م زندیر یاز صبح تا شب عرق م ورهاکش

 ایآدم، خانم  کی ییایدن نیهمچ کیبله، تو ... رندیگ یوند دستمزد مپ

صد تا کارگر را بدهد  ۀدستمزد روزان ایصد تا بچّه  یخون بها دیایآقا، ب

مانده  ییخدا عتیکه نظام طب لیدل نیفقط به ا رند،یکه ناخنهاش را بگ

فت م یشده است، و دارندگان پولها یطانیش یبشر ۀامّا نظام جامع ت،اس

 ؟!دانند با پولشان چه کار کنند ینم

. کنم یم یفضول دیبخش یم»: میگو یآقا، م ایآدم، خانم  نیبه ا 

 کوریمان یجعبه ابزار کامل و عال کیپوند  ستیبا ده، ب دیتوان یشما م

هم  یا یاجبار اخالق چیه. دیریو خودتان ناخنهاتان را بگ دیبخر کوریپد

امّا حاال که صد برابر اشراف . دیا بخورر ایدن یرهایفق ۀکه غصّ دیندار

و با  دیکن دایپ یدرصد آنها فرهنگ اشراف کی ۀبه انداز د،یپول دار میقد

 بلکه  م،یدار یکاف ۀاز انداز  شیب  که سا،یکل میگو ینم  تان،یادیز  یپولها
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و  م،یکم دار یلیکه خ د،یو مدرسه و دانشگاه و تئاتر بساز مارستانیب

امرار  یاتا هنرمندها مجبور نشوند بر دیبشو لیاص یسخاوتمندهنرها یحام

کنم؟ حقّ با  یخالف عرض م دییفرما یم!  معاش به ابتذال تن در بدهند

  «!تشماس
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 ندیگو یم یبه فروتن هایسیانگل -12

 یتیلیومیه
 میتنِ خودم خبر ندارم، براآدمها از طرز راه رف ۀمثل هم نکهیمن با ا 

که  یاست، مخصوصاً موقع ییتماشا یلیخ گرید یطرز راه رفتن آدمها

 . از جلو من رد بشوند ندیایحال خودشان ب یخودم نشسته باشم و آنها تو

. اندازد یم یسیانگل (catwalk) «ت واککَ» ادیخودش مرا به  نیا 

و  ند،یگو یم کیارب یراهروها یکه به بعض« گربه رو»شود  یم شیمعن

است که نه  یکیافتم، همان راهرو بار یم ادشیکه من به  ییگربه رو

ناز و ادا و  ایدن کیو خوش اندام، با  بایز اریبس یگربه ها، بلکه مُدلها

دارند و با  یبر م قدم شیلباس، رو فتگانِیمشتاقِ ش یتبختر، جلو چشمها

 . دهند یجان م دیمُد جد یخودشان به لباسها ییجادو جسمحرکات 

! دیآ یروند؟ انگار بدنشان به موج در م یراه م یچه طور دیا دهید 

 د،یدیشن یو وقت د،یشن دیکه با چشم با یحرف. زند یکه حرف م یموج

 !شود یحواسّش پرت م یپرد و قلبتان به کلّ یعقل از سرتان م

« گربه رو»لباس در  یبه طرز راه رفتن مدلها یامّا من کار 

 نیفهمد، ا یکه آدم ازش م یزیندارم، چون تنها چ یکار ههاشگاینما

راه  یخودش آن طور یِعیمدلها در حالت طب نیاز ا چکدامیاست که ه

 یاز رو ریغ یگرید یداند که در هرجا یرا هم خوب م نیرود و ا ینم

خندند و مسخره  یراه برود، همه به ش م یطور آن شگاهینما« گربه رو»

 ! کنند یش م

به طرز راه رفتنِ دکترها  مارستانهایب یراهروها یتو چوقتیه یراست 

امّا طرز راه رفتنِ  ست،ین ادمیرا  رانیا یمارستانهایب د؟یتوجّه کرده ا

 مخصوصاً   د،یآ یم ادمی  و معاونهاشان را  رهایو وز کلّها  ریمد  و سهایرئ
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از . خود من بود سیرئ یوزارتخانه هفت سال کی یآنها را که تو زا یکی

از  یکی شیپ ای گر،یکلّ د ریمد کی شیآمد که برود پ یاتاقش در م

 ابیشرفرفت  یاحضارش کرده بود، م ریدست باال وز ای ر،یوز یمعاونها

دست  ۀشست و انگشت سبّاب نیاز نوک دسته، ب ش،ینیذرّه ب نکیع. بشود

خودکار وسط سبّابه و شست و  ای سیخودنو کیو  زان،یراستش آو

شد،  یم دهیسرش تا آنجا که گردنش کش. انگشت وُسطاش معطّل

کوتاه و  شیقدمها. به سمت چپ لیمتما یافراشته، امّا صورتش کم

که اگر  نیآن قدر سنگ. نیسنگ یلیخ. نیعاً سنگواق. نیشمرده و سنگ

 د،یدید یاو را م ساساح د،ینگاه کن شیچشمها یداد تو یاجازه م

         یاو دارد چه زجر نیسنگ یقدمها ریز چارهیب نیکه زم نیاحساس ا

 !کشد یم

 :میگو یبه خودم م مارستانها،یراهرو ب یدر لندن، تو نجایا 

از  دیدارند؟ چرا من با یچه فرق گرید یاچرا؟ مگر دکترها با آدمه» 

 طرز راه رفتنشان بفهمم که دکترند؟ 

         راه  یاز وازرتخانه آن طور رونیکلّ من ب ریمد رانیچرا در ا» 

 رفت؟  ینم

 یهستند، طور ابانیخ یتو یدر لندن همان دکترها وقت نجایچرا ا» 

فرشته ها در راهرو  روند که انگار خدا هستند و دارند جلو چشم یراه نم

  «دارند؟ یقدم بر م نشگاهیآفر

 ییتماشا ابانیخ یهم هستند که طرز راه رفتنشان فقط تو هایلیالبتّه خ 

احساس را  نیشغلشان به آنها ا میبهتر است بگو ایاست، چون مقامشان، 

 «ۀاراد»مملکت راهرو  ۀآنهاست، هم «ۀادار»شهر راهرو  ۀکه هم دده یم

 !دست او هستند ریز یمردم کارمندها ۀآنهاست، و هم

  نیهمه بادِ بروت، ا نیو افاده، ا سیهمه ف نیا! دیآخر فکرش را بکن 
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 ،یبا آن همه فروتن نوسورها،ید چارهیب ؟یکه چ یخبریهمه از خود ب

 حاال؟  ندیکجا

باد عظمت و جالل و جبروتش  ۀپشه هم کی شیکه با ن یزادیآدم 

سوزن جا  کیکه هزارتاشان سر  یکروبیچند تا م ۀبا حمل ایرود،  یدر م

  به فکر  چوقتیرا رو به قبله دراز کند، چرا ه شیپاها دیبا رند،یگ یم

                یبه فروتن هایسیانگل نیا! را بفهمد «یفروتن» ۀکلم یافتد که معن ینم

 !  (Humility)« یتیلیومیه» ندیگو یم
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!باالسر قسم خطرناک است يخدا به -13
 یم باد هم. و سرد لندن بود کیتار یاز آن صبحها یکی  

خانم . کند و ذهنها را آشفته یم شانیکه موها را پر ییآمد، از آن بادها

خم  نیزم کیرو تا نزد ادهیپ یتو یبا وقار و خوش لباس یِجوانِ بلند باال

استش را گرفته بود و ر یشده بود و با دو تا دستش دو طرف کفش پا

 . شد یبکند و کنده نم نیآن را از زم هزد ک یزور م

که  یزور نیبا آخِر. ستادمیخانم وا یکنجاو شدم و در چند قدم 

درز دوتا  یکفش که رفته بود ال ۀزد، کفش را نجات داد، امّا پاشن

خانم که حتماً . درز ماند یرو، از کفش کنده شد و ال ادهیپ کییموزا

و با  ستادیبه دست، وا اشنهپ یکفش ب ۀشد، لنگ یم ریاش داشت داداره 

شروع کرد به اطراف  د،یبار یم یچارگیو ب یکه ازش درماندگ یا افهیق

بود که  یدرست موقع نیگفتن، و ا یزیلب چ ریخودش نگاه کردن و ز

 .کارم یپ   رفتم یکردم و م یم را بس یکنجکاو دیمن با

   درز  یگر حواسّشان جمع نباشد، الکفش خانمها، ا ۀپاشن یگاه 

کند  یم ریهم گ ینیزم ریقطار ز ایبزرگ  یگردان فروشگاهها یپلّه ها

جور  نیدعا کرد که خدا خطر را از جان صاحب ا دیموقعها با نیکه در ا

  !است «یپاشنه سوزن» یمنظورم کفشها. کفشها دور کند

م من هم تا به گوشتان نخورده است؟ خود یاسم نیهمچ دییگو یم 

 شیکه شصت، هفتاد سال پ دیآ یم ادمی. بودم دهینشن «یپاشنه سوزن»حاال 

گفتند  یجور پاشنه ها م نیمُد شده بود، به ا کیکه کفش پاشنه بلند تَه بار

. دبو یناریصد د ۀسکّ کی یپاشنه به کوچک نیته ا یعنی ،«یپاشنه صنّار»

 شده بود ده  ناریبود و صد دکرده  رییوقت بود که واحد پول تغ یلیالبتّه خ
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اسم  یقران، ول کیشد  یم ناریصد د نار،یهزار د یو حاال به جا نارید

  .مانده بود «ینّارص»همان  کیته بار یپاشنه ها

 یباالخره سکّه هر چقدر هم که کوچک باشد، با ته نوکِ سوزن 

جور کفشها  نیو به ا ست،ین سهیقابل مقا یامروز یاز پاشنه ها یبعض

 . «یپاشنه صنّار»شود گفت  ینم گرید

        و البد  دیهست یپاشنه سوزن یکفشها  ۀکه سازند ییشما ،یآها 

  ریروند و گ یسوراخها فرو  م نیتر زیر یها تو پاشنه نیکه ا دیدان یم

                یکه وقت دیکنند، اقاّلً آنها را آن قدر محکم به ته کفش بچسبان یم

البد ! بکشند، از تخت کفش جدا نشوند رونشانیخواهند از سوراخ ب یم

جور کفشها  نیا  یسازنده ها نیلب به هم ریداشت ز چارهیب ۀخانم درماند

  .کرد یم نینفر ایداد  یفحش م

است که با آن همه  یشهردار ریخوب، حاال به نظر شما تقص 

پر  مانیرا با س کهاییموزا ۀشد یدرز خال رد،یگ یکه از مردم م یعوارض

 کند؟  ینم

       طلسم مُد یکفشهاست که خانمها را تو یسازنده ها ریتقص ای 

  ؟ینه سوزنکنند پاش یرا م شانیاندازند و پاشنه صنّار یم

       یسوزن سوار ،یکفش سوار یجا هخانمهاست که ب ریتقص ای 

 کنند؟ یم

 «عتیطب»اآلن به  نیهم. چکدامیه ریتقص میگو یم د،یاز من بپرس 

 « !از توست، واهلل رهایهمه تقص»: گفتم

« !ستیکنم، دست خودم ن یم یواهلل، من هم هر کار»: او هم گفت 

 یکار آسان یکردن مقصّر اصل دایم پکن یفکر نم. دیگو یراست م 

انداختند  رونمانیب هشتبه جرم خوردن دو تا دانه گندم از ب یاز وقت. باشد

 که  ییآتشها ۀهم م،یکن یکه م یبیو عج بیغر ییکارها  ۀامروز هم تا به 
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 ییدردها ۀو هم میخور یکه م ییغصّه ها  ۀهم م،یسوزان یم ایدن نیا یتو

  !ستیاز ک ریتقص میبدان میخواه یاست که م نیمال ا م،یکش یکه م

به  ینفهم ای یدلسوز یشود از رو ینم ایآ نهایا ۀحاال با وجود هم 

 : گفت چارهیب ۀآن خانم درماند

 دیبخش یم. ندارد یا دهیکردن فا نیفحش دادن و نفر ز،یخانم عز» 

. دیرا به خودتان حرام کن یکفش پاشنه سوزن دییایاصالً ب. کنم یم یفضول

 «     !باال سر قسم خطرناک است یبه خدا
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 رنگ حرام کن شارالتان -14
 یهزار سال صدیس چارهیب زادیآدم ز،یعز یآقا»: دییگو یم ارویبه  

 کی د،یآ یبه نظرش م بایز ییزهایچ کیچرا  دیتا فهم دیطول کش

دارد  یاتیچه خصوص ییبایزشت، و باالخره کشف کرد که ز ییزهایچ

 اتیخصوص نیا حیو توض فیآنها را ندارد، و آنوقت از تعر یکه زشت

            حاال شما . یشناس ییبایزرا گذاشت  شعلم درست کرد و اسم کی

و شارالتان  «هایعجغ وجغ ساز» نیا غاتیتبل یبا بوق و کرنا یخواه یم

سال  صدهزاریس ۀو ثمر یبه خورد مردم بده یرا به اسم هنر نقّاش هایباز

 «؟یرا باد هوا کن زادیفکر و فلسفه و هنر آدم

 یگفتند هنر نقّاش یش م که به یاوّالً آن»: دیگو یدر جوابتان م اروی 

 آنژ کلی، م(da Vinci) ینچی، داو(Raphael) مثل رافائل ییو آدمها

(Michelangelo)رامبراند ، (Rembrandt)سزان ، (Cézanne) و مونه 

(Monet)  خواهد و آن قدر  یهاش بودند، آن قدر استعداد م ندهینما

. امروز عصر سرعت است. رود یدنبالش نم یکس گرید کهزحمت دارد 

و  نیبهتر. تابلو کار کند کی یسال رو کی ند،یتواند بنش یهنر مند نم

 کی. ساعت کارش تمام باشد کیتابلو آن است که سرِ  نیبازار پسندتر

 شیکه تو در عزا یآن هنر نقّاش اًیثان. روز کیالش ساعت نشد، دست با

از مردم بود که به هنر از آن باال  یدر صد کیمال آن  ،یخوان ینوحه م

که به درد نود و نُه در صد مردم  یزیامروزه چ. کردند یباالها نگاه م

خواهد هنر باشد  ینتوانند بهش نگاه کنند، م نهاییپا نییپا نینخورد و از ا

 هیسرما شیبرا دیآ ینم یو کس ستین یتجارت گر،یو آشغال د هر آت ای

 «.کند یگذار

  گرید زیچ کیهزار و  یبروند رو نهایخوب، ا»: دییگو یم ارویبه  
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 «!کنند و دست از سر هنر بر دارند یگذار هیسرما

! آقا ،یکار یکجا»: دیگو یم یو با کمال خونسرد نانیبا اطم اروی 

تجارت  یایدن ایدن یوقت. بردارد یزیتواند دست از سر چ یتجارت که نم

چه  گرید. خدا یخودش را با تجارت وفق بدهد، حتّ دیبا زیاست، همه چ

که دو تا  یگذشت آن دوره ا. و هنر اتیسفه و علم و ادبو فل نیرسد به د

. تجارت یایدن شیکی، و به اصالت یایگفتند دن یم شیکیبه  م،یداشت ایدن

کار  کی یدرش را تخته کند، برود پ دیبا. ندارد داریخر گریاصالت د

 «!گرید

حرف شما، آن  نیمطابق هم! خوب، بله»: دییگو یم ارویو شما به  

کار  کی یبرود پ دیبا ست،یاهل اصالت هم ن ست،یاش نکه نقّ یآدم

 «را ببرد؟ یهنر نقّاش یآبرو دیایب دیچرا با. گرید

ژنرال  کیکفرش در آمده است، با لحن  گریکه حاال د ارویو  

آقا، تو »: دیگو یم د،یسرباز صفر هست کی شیشش ستاره به شما که برا

 «!کارت یپبرو ! وقت ما را تلف نکن! شود ینم تیحرف حال

است که اصالت را  نیکارم و کارم ا یروم پ یکه من م نجاستیو ا 

 کیکند،  یکه تجارت دارد م یآن کار ینگهدارم و برا یهنر نقّاش یبرا

 . درست کنم یاسم تازه و با مُسمّ

 ۀنقش هم شکل هم. کشد یاست که با رنگ نقش م ینقّاشّ کس 

 یکس نیبر ا بنا. وجود دارد عتیاست که در طب یجانیجاندار و ب یزهایچ

ش  به دیبا. ستیزند، نقّاش ن یشما را رنگ م ۀخان واریدر و د دیآ یکه م

با  یبوم پارچه ا ایکاغذ، مقوّا  یهم که رو یکس. «رنگ کار» مییبگو

کشد، نه نقّاش است، نه رنگ کار، و  یمختلف عجغ وجغ م یرنگها

 شی، امّا چون باز«بازرنگ»ش گفت  به دیکند، با یم یچون با رنگ باز

 کتاب و   حساب و  خودش  یبرا  هم  یباز  و  ست،ین  یواقع  یباز  کی
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رنگ حرام کنِ » مییش بگو دهم که به یم حیدارد، من ترج یاصالت

 «.شارلتانِ مردم گول زنِ پول پرست

بشود؟ یخُرده خال کیکه دل پُر دردش  دیبگو یآدم چ       
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 افاده ها طبق طبق،  -15

 سگها به دورش وقّ و وقّ
همه  شیشده است، ما کم و ب رمیطور که من به تجربه دستگ نیا 

           صادر یکلّ یمعموالً حکمها م،یشو یوارد معقوالت م یمان، وقت

 کیخودمان نباشد، چون اگر  رِیهمه ش هم تقص دیو شا م،یکن یم

قرن سابقه داشته باشد،  یقوم قرنها کی انیدر م یطرز فکر ای ،یعادت

 ینسلها ۀبودنش هم مال هم« غلط»ننگ  ایبودنش، « درست»افتخار 

نسل  نیکه هم ،یرسد به نسل آخِر یسهمش م کیگذشته است و فقط 

 . باشد یبنده و جناب عال

عالم به مقصد برسند،  یالکپشتها نیاز آنکه آخر شیامّا باالخره، پ 

هر  ینسل امروز تیپس، بله، مسئول. شد داریب یخواب خرگوشاز  دیبا

  .است شتریگذشته اش ب یانسله ۀقوم از هم

که  ،یرانیدوست ا کی یناچار شدم برا روزینامه را د بتیمص نیا 

 شیکند، بخوانم و پ یم یاست که در لندن زندگ یچهل سال یمثل من س

کنم، شرمنده و  یصادر م یوقتها حکم کلّ یلیخودم که مثل او، خ

 . سرافکنده بشوم

برگشت،  کدفعهیکه  میکرد یصحبت م یراجع به چ ستین ادمی 

منظورش از « .هستند (Modest) یمادِست یآدمها هایسینگلا نیا»: گفت

چهل سال  یالبد بعد از س. ادا و اصول بود یفروتن و افتاده و ب« مادِست»

           ادا یه و افتاده و بافاد یفروتن و ب یدر لندن، اگر کلمه ها یزندگ

            در یاز جوانها یو اصول را فراموش نکرده باشد، او هم مثل بعض

              ،یفارس  به  اعتنا یب  ۀامدین  لندن  به  هرگز  ۀخواند یسیانگل  ۀماند  رانیا
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آن کلمه  ۀبهتر از هم یلیخ «modest» ۀشرفتیمتمدّن و پ ۀکند کلم یفکر م

 .رساند یمنظورش را م یفارس ۀعقب ماند وبیمع یها

کنم  یفکر نم»: گفتم یپُر از فروتن یجلو خودم را گرفتم و با لحن 

 ها،یرانیبله، درست است، آنها هم مثل ما ا. باشد هایسیلانگ ۀمنظورت هم

. هستند یادا و اصول یافاده و افتاده و ب یفروتن و ب یآدمها هاشانیبعض

که  یدان یوگر نه خودت خوب م. دارد به فکر و شعور افراد یبستگ

          آن قدر گند دماغ و تفرعن دارند که حال آدم را به هم  هاشانیلیخ

 «.زنند یم

       یرا جدّ نیواقعاً ا»: بِربِر به من نگاه کرد و گفت یرانیدوست ا 

بر نخورده ام که گند دماغ ما  ییتا حاال به آدمها نجایمن که ا ؟ییگو یم

با  یسیانگل یسهایکه رئ یا دهیخودت د. را داشته باشند هایرانیا

هستند و انگار همرتبه . کنند یرفتار م یدستشان چه طور ریز یکارمندها

 «.با هم ندارند یفرق چیه

چهل سال گذشته  یس نیکه تمام ا یرانیدوست ا نیمعلوم بود که ا 

و  سیرئ»کرده است و صابون  یزندگ «یرانیا»لندن مثل من  یتو نجایرا ا

 یبه قباش نخورده است، دارد تو یسیانگل ۀدر جامع یسیانگل «یمرئوس

 . ندیب یگربه ها را سمور م ۀمهاجرت هم یکیتار

 یتو. زادندیهم مثل ما آدم نهایا ن،جا زیعز»: مینخواستم بهش بگو 

مغازه  نیبب ایمغازه دار هست و دو تا شاگرد، ب کیمغازه که فقط  کی

 ۀکه سابق یفروشد، و آن شاگرد یم یاستیدو تا شاگرد چه ر نیداره به ا

وغ آبد یاو چه ژستها یاست، برا گرید یِکیاز آن  شتریسال ب کیکارش 

نه  ،یسیانگل یکارگرها شتریاست که ب نیهم یبرا. ردیگ یم یا یاریخ

 یخودشان، بلکه به هر کس که کارگر نباشد، به جا یفقط به کارفرما

 خواهد  یکه دلش م  است زادیآدم  عتیطب  نیا. «سیرئ» ندیگو ی، م«آقا»
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وقتها  یلیخ یسیهمان کارگر انگل! دستور بدهد گرانیو به د ستدیکنار با

 «!سیرئ ندیگو یش م است و همه به ستادهیکه کنار ا ندیب یخواب م یتو

 یلیمن هم خگفته باشم که خودِ  یرانیبه آن دوست ا نکهیا یامّا برا 

 ینسلها یکلّ یصادر نکنم و در مورد حکمها یحکم کلّ ادیمواظبم که ز

 : لبخند فروتنانه گفتم کیبدانم، با  زیگذشته هم شکّ را جا

داشته باشند  یضرب المثل دیهم با یسیمن مطمئنّم که در زبان انگل» 

  «!افاده ها طبق طبق، سگها به دورش وقّ و وقّ: بشود یفارسبه  شیکه معن
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 کُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَالَ تُسْرِفُواْ -16
از  افتد، اگر مثل من سنّش یم مارستانیسرو کارش با ب یآدم وقت 

شود و چشمش  یم مارستانیب یوارد سرسرا نکهیهفتاد گذشته باشد، هم

 یبد تر ازخودش، بو ایمثل خودش  ییافتد به زهوار در رفته ها یم

اِنّا لِله وَ اِنّا » یۀتالوت آ یو صدا چدیپ یدماغش م یشب جمعه تو یحلوا

 . گنبد سرش یتو« ه الرّاجِعونیاِلَ

برگشتم،  هیقلب و ر یِز عکسبرداربا دلشوره و خلق تنگ ا یوقت 

 یبو ییو عطرِ چا کیکه با طعمِ ک مارستانیب  ۀرفتم به کاف کراستی

 ۀمبارک یۀکنم و دلم را بسپرم به آ رونیشب جمعه را از دماغم ب یحلوا

هر چه دلت خواست بخور و هرچه  یعنیکه « کُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَالَ تُسْرِفُواْ»

 . ینکن یرو ادهیباشد که ز ادتی دلت خواست بنوش، و فقط

نور گرفت و  یکم میچشمها ییو دو قلُپّ چا کیگاز ک کیبا  

 یمقابل به چند تا تابلو نقّاش وارِید ینگاهم به گردش در آمد و رو

  ؟یتابلو نقّاش مارستان،یب یچه طور؟ تو ؟یچ. برخورد

 وارِیسه تا د ۀنینگاه تند به س کیدو طرف چرخاندم و با  بهسرم را  

تابلو کوچک و  ییصد تا مارستانیب ۀقطور کاف یستونها یو رو عیوس

 یکنم و واقعاً نشسته ام تو ینم الیمعلوم بود که خ گر،ینه د. دمیبزرگ د

  .خورم یم ییو چا کیو دارم ک ،ینقّاش شگاهینما کی

 مارستانیب یرفته بود که تو ادمیکه کم کم  دیآ یم ادمیحاال  

یکراست را موقّتاً ول کردم و  کیو ک ییچا یۀاله، و بقو ک یباران. هستم

             از تابلوها را  یکیو کارت کنار  وارهایاز د یکیبه طرف  رفتم

  صدی، رنگ و روغن، س(Linda Fowler) «فاولر ندایل»از « طلوع»: خواندم
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 «درخت سرخ شکوفه»: یو کارت کنار تابلو بعد ند،و هفتاد و پنج پو

(Red Blossomed Tree)  یبوستان نینازن»از»! (Nazneen Bustani) 

  ؟یبوستان نینازن ؟یک ؟یچ

هم اگر مثل من چهل عقل و منطق به کنار، شما : میخواهم بگو یم 

حتماً  یتیموقع نیهمچ کیدر  د،یکرده بود یغربت زندگ یسال تو

شدم و  یمن که سخت احساسات د؟یشد ینم. دیشد یم «یاحساسات»

 . آشنا بشوم «یخانم بوستان نینازن» نیخواستم با ا

   یاز تابلوها ینقّاش شگاهینما کیدر  یاسم نیهمچ کیخوب،  

 یوندیپ چیباشد که ه یتواند مال کس یلندن نم چهل تا نقّاش در شهر یس

 .نداشته باشد «رانیا»با 

همان طور عقل و منطق را کنار گذاشته و سخت به احساسات  

را  ییچا یۀقورت دادم و بق یرا تُند کیک یۀبق. زمیبرگشتم سرِ م ،دهیچسب

 و با شور و دمیرا تُند تُند د شگاهینما یتابلوها یۀو بق دمیسر کش یتُند

 «مارستانیاطّالعات ب ۀباج»را از  «یبوستان نینازن»با  ییسفرِ آشنا اقیاشت

و با دلشوره و  مارستانمیب یشروع کردم، و باز هم احساس نکردم که تو

 . برگشته ام هیقلب و ر یخلق تنگ از عکسبردار

بود با  یا هیاطّالعات به دستم داد، اطاّلع ۀباج یکه متصدّ یورقه ا 

 یدفتر امور هنر»از  ،«مارانیکارکنان و ب ۀساالن شگاهینما»عنوانِ 

از اسم نقّاشها و  یآن با فهرست لیمیا یتلفن و نشان ۀمارو ش «مارستانیب

خانم »که  دیبه اوج رس یاحساساتم وقت جانِیه. تابلوهاشان متیعنوان و ق

 : گفت یسیانگل حیپشت تلفن به زبان فص «یبوستان

هستند  یپدر و مادرم هند. آمده ام ایه دندر لندن ب. ام یمن زردشت» 

است که  نیا میامّا آرزو مارستانم،یب کارمند. بوده اند «یزدی»و اجدادمان 

 «!بکنم یبتوانم تمام وقتم را صرف نقّاش یروز
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کافه اش  یهست که تو یمارستانیهم ب« تهران»دانم در  ینم 

با دلشوره  یمثل من، وقت یا یمافنگ لیداشته باشد، تا  عل ینقّاش شگاهینما

هم با  ،گردد،  بتواند آنجا یبر م هیقلب و ر یو خلق تنگ از عکسبردار

را از دماغش « شب جمعه یحلوا» یبو ییچا« شُربِ»و  کیک« اَکل»

احساس کند که زنده است و  ینقّاش یتابلوها یکند، هم با تماشا رونیب

کتاب »در  ینب مانیحرف سل نیا ادیرا عشق است، و آنوقت  یزندگ

 :که  فتدیب« جامعه

 یکه بخورد و بنوشد و شاد ستین نیبهتر از ا یزیانسان چ یبرا» 

   «!دینما
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 از لندن به شاه عبدالعظیم -17
هم  یلیهستند، خ. ستندین« تعارف»اهل  هایسیکه انگل میگو یمن نم 

روابط » ایدن یآدمها ۀبا همخواهد  یدلشان م نکهیا یامّا برا. هستند

شسته اند و « آب تعارف» یتو یداشته باشند، زبانشان را حساب« سودمند

 . خشکش کرده اند« آفتاب نزاکت» یتو

است که  یش مال آن وقتیاستثنا. است« قاعده» کی شانیبرا نیا 

 کیمثالً . بکنند «یتعارف تو خال» گریخودشان خواسته باشند به همد

شب با خانمت  کیچرا  یراست»: دیبه همکارش بگو ابانیخ یتو یسیانگل

 « ما؟ ۀخان ییآ یشام نم

هر وقت . میشو یخوشحال م یلیاتّفاقاً خ»: دیو همکارش بگو 

 « شنبه چه طور است؟ نیمثال هم! مییآ یبا سر م ییبگو

بشود  مانیخودش پش «یدعوت الک»و آنوقت طرف جا بخورد و از  

و  یستیرودربا یتنگنا یاز آنکه تو شیو پ فتدیه بو رنگش بپرد و به تته پت

 یک نمیبب م،یبه خانمم بگو. باشد»: دیخجالت غش بکند، به همکارش بگو

 « !کنم یمناسب است، خبرت م شیبرا

از  یدعوت خال»: ندیگو یجور تعارف م نیبه ا هایسیانگل ،بله 

رف شاه   تعا»: مییگو یاست که ما به ش م یزیهمان چ باًی، و تقر«صداقت

 .«یمیعبد العظ

 ۀکه هفت یخواست بلوز یرفته بودم فروشگاه، م الیدر لندن با ع 

درد کمر به کنار، . ردیشماره بزرگتر بگ کیبود، پس بدهد،  دهیخر شیپ

قدم از قدم  ای ستمیتوانستم وا یخواب رفته بود که نم یبه اندازه ا میپاها

 ،هست یصندل کیبغل  نیمن اتو برو، بلوزت را پس بده، »: گفتم. بردارم

 «.ییایتا ب نمینش یم
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رفت و من  الیهست، امّا تا ع یصندل کیبودم که آن بغل  دهید 

سال، با صورت  انهیم یآقا کی دمید  نم،یبنش یآن صندل یرفتم رو

آن  یخودم باشد، رو یشهایاز قوم و خو یکیتوانست  یکه م ییآشنا

شکمش گذاشته  یراحت رو الیرا با خ شیلم داده است و دستها یصندل

 . است

را با  میعصا تا کمر خم شدم تا پاها یرو وار،یدناچار رفتم کنار  

مرا  یا راستش نتوانستم از آن آقا که صندلکنم، امّ داریالتماس از خواب ب

 . غصب کرده بود، چشم بردارم

من، به زبان  رانیو ح چارهیب یچشمها یافتاد تو شیچشمها نکهیهم 

  «!پدر ن،یبفرما بنش»: گفت یتهران ظیغل ۀو با لهج یفارس نیریش

 شیاز جا دمیزند، امّا د یبه من بفرما م« فرزند»خوشحال شدم که  

کنم  یخواهش م»: گفتم یتهران ظیغل ۀمن هم با لهج. خورد یتکان نم

 « !دیراحت باش

هم راحت بود و از جاش هم تکان نخورد و بفرما  یلیکه البتّه آقا خ 

است که  دهیام فهم افهیاز ق دیبود که به من بگو نیا یبرا دیزدنش هم شا

 شیاخالق ۀفیبود که تعارفش را کرده باشد تا وظ نیا یبرا ایهستم،  یرانیا

 . بماند دیوجدانش رو سف شیرا انجام داده باشد و پ

صد سال  «میشاه عبدالعظ»لحظه بود که از لندن رفتم به  نیدر هم 

که  شیتهران قیدم غروب به رف «یمیشاه عبدالعظ» کیکه  دمیو د شیپ

حاال شب را »: دیگو یشود، برگردد به  تهران، م یم شکهدارد سوار در

 «!دیدمان یم ما شیپ

ام و  ستادهیمن وا دیبرگشت و د الیتا ع دیطول کش یا قهیده دق 

نشسته است و  یصندل یسال راحت رو انهیم یکشم و آن آقا یعذاب م

 . ستین الشیخ نیع
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 میلبها یبا زدنِ انگشت سبّابه به دماغم و گذاشتن همان انگشت رو 

 اهمنع کردم و ر یفارس نیریرا از ابراز احساسات تلخ به زبان ش الیع

و با  ستادمیوا م،یشد یسال رد م انهیم یاز کنار آن آقا یفقط وقت. میافتاد

 : گفتم ییخوشرو

کنند،  یم ادیز یمیشاه عبدالعظ یهم تعارفها هایسیانگل نیفرزند، ا» 

 یاز رو ،یام اوّل، بدون معطّل دهید شهیهم یموقع نیهمچ کیامّا در 

لبخند احترام  کیو بعد با  ستندیا یروند کنار م یم زند،یخ یبر م یصندل

  «.دینیبنش دییایب: ندیگو یم زیآم
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  د،یتعارف نکن د،ییبفرما -18

 !خودتان است ۀخانه خان
را  یضرب المثل فارس نیا نیع. «شود یخودِ آدم نم ۀجا خان چیه» 

 ،«There is no place like home»: ندیگو یآنها م. هم دارند هایسیانگل

جا  چیه»: شود یم شیتحت اللّفظ ۀکه ترجم( دِر ایز نُو پلِیس الیک هوم)

را  (تو فیل اَت هوم)«to feel at home» اصطالح. «شود مثل خانه ینم دایپ

      شیتحت اللّفظ ۀامّا ترجم است،« راحت بودن» شیهم دارند که معن

  .«خود بودن کردن ۀاحساس در خان»: شود یم

، که (هوم)« home» ندیگو یهم م «هنیم» ای« وطن»به  هایسیالبتّه انگل 

چند تا اتاق خواب  ای کیاز خانه ها هم به  یدر بعض. است« خانه»همان 

 ای« مهمانخانه»که با « اتاق مهمان» ندیگو یم« مهمان»مخصوص  ۀاضاف

 ما با «ۀخان»دانم  ینم. فرق دارد هایرانیما ا ۀدر خان« مهمانخانه اتاق»

«home »(هوم )چکسیما ه «ۀخان»داشت که در  یچه فرق هایسینگلا 

  !کرد، نه پدر و مادر، نه ما بچّه ها ینم« احساس راحت بودن»

 یسیشروع کرد به انگل ارویباز »: دییگو یخودتان م شیالبد پ  

 « !درس دادن

          فقط ! دیدار اریاخت! ریکنم که نه خ یو من خدمتتان عرض م 

آخر من . ساده آماده بکنم ۀسیمقا کی یرا برا فتانیخواستم ذهن شر یم

             به آن  هایسیخانه، که انگل «منیاتاق نش»هستم که به  یآن نسل ۀبچّ

، که «مهمانخانه»گفتند  ی، م(سیتینگ روم)« sitting room» ندیگو یم

آدم ظاهراً   کی ینعی د،یایبسته بود تا مهمان ب شهیاهل خانه هم یدرش برا

و . داشتند یستیرودربا یکه ازش واقعاً و حساب یا بهیباطناً غر یآشنا

 مهمان  یبه رو شهیدرش هم  که «منیاتاق نش»  گفتند یم  یبه اتاق  آنوقت
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افتاد، صاحبخانه از  یآن م یو اگر، خدا نکرده، نگاه مهمان به تو بودبسته 

چشم » یۀقض. دهن باز کند و او را ببلعد نیخواست زم یخجالت م

گناهش « استغفر اهلل»آدم نبود که بشود با چند تا « ناموس یرو»و « نامحرم

  .را دور کرد

از  یکی م،یزه که به انگلستان کوچ کرده بودتا د،یآ یم ادمی 

 ۀخانواد کی ۀآمده بود لندن و در خان یلیآشنا با بورس تحص یخانمها

 . اقامت کرده بود یسیانگل

غم  یکه از نازک ییزنگ زد و با صدا. تلفن ما را داشت ۀشمار 

 تمبروم و رف دنشیخورد، از من خواست که به د یغربت داشت ترک م

خواستم  یزدم و وقت ییغربت چند روزه اش مرهم آشنا یو به زخمها

باش آشنا شده بودم  منیصاحبخانه که در اتاق نش یکنم، آقا یخدا حافظ

و مرا تا  رونیکرده بود، آمد ب ییرایاز من پذ تیسکویو ب ییو با چا

خانم  نیاز من خواست که به ا یکرد و با عذر خواه یترن همراه ستگاهیا

 : میبگو وطنمهم

 د،ییاین زیصرف  صبحانه با روب دو شامبر سر م یلطفاً صبحها برا» 

  «!زیسر م مییایب م،یاست که درست لباس بپوش نیچون ما رسممان ا

 یلیکه دارند، خ یکوچک و بزرگ یبهایع ۀبا هم هایسیانگل نیبله، ا 

مثالً هر وقت از خانه . کند یما فرق م یاز رسمها یلیاز رسمهاشان با خ

 دیانگار هر روز ع یعنیپوشند،  یلباسهاشان را م نیبهتر ند،یآ یم رونیب

  همه  یو برا شهیاست و هم یروند، مهمان یاست، و هر جا که دارند م

 . خواهند پُز بدهند یم

 میمرحوم شد و خواهرها یمادرم وقت امرزیخدا ب دیآ یم ادمی 

ن بود که م راهنیپ ییچند تا شیصندوق لباسش را باز کردند، تو

 به  یمهمان چوقتیکنم البد ه یفکر م  .بودم دهیند  مادرم به تن  چوقتیه
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 . باشد راهنهاینِ آن پ دیبود که قابل د امدهیسراغ ما ن

 «منیاتاق نش»که همان « اتاق مهمانخانه»امّا از حقّ نگذرم، درِ  

و  «یمرغ  ینیچ» یشد، ظرفها یباز م یباشد، در ماه چند بار هایسیانگل

گلدار  یزیبلور و سفره روم یوانهایو تنگ و ل« ورشو» یقاشق و چنگالها

هر  ،«آدم ۀنیس»و « صندوق»به  هایسیانگل ،یراست. آمد یاز صندوق در م

 !«chest» : ندیگو یدو، م
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 لیبیدوکراسی -19
 ۀمه یعصر ارتباط آن ای نترنت،یعصر ا یعنیبه نظر من عصر ما،  

 ،یهر کس هست. است تیآدم خیعصر تار نیدرخشان تر ا،یدن یآدمها

 زت؟یم یرو یبگذار ،یبخر وتریکامپ کیکه  یآن قدر پول دار. باش

آن  زیخواهد بر یو هرچه دلت م نیبنش  نداز،یوبالگ هم راه ب کیپس 

 چیو ه ت،یرا رع یارباب چیبنده نباش، و ه را ییخدا چیه گریتو و د

 !گردرا شا یاستاد

به  یهرک ۀصاحب ماند یب یایدن نیا یتو ینیب یم یخوب، وقت 

خواهد  یدهن م کیدلِ تنگش  یهر کس که برا ،یچّیبه ه یچّیه یِهرک

  نکهیکند، و او بدون ا یم مشیتقد یمعطّل یب نترنتیفلک، ا یبه پهنا

تواند آناً صداش را به چشم و  یم اورد،یفشار به حنجره اش ب یذرّه ا

 ،یآور یبال در م یبرساند، واقعاً از خوشحال ایدن یآدمها ۀگوش هم

صاحب  یب یایدن نیاز ا ییاتاقت به جا ۀهرچند که دلت نخواهد از گوش

    .یپرواز کن یچّیبه ه یچّیه یِبه هرک یهرک ۀماند

        هست،  نترنتیا! خوب، بگو ؟ییخواهد شعر بگو یدلت م 

 . ردیجلوت را بگ چکسیگذارد ه ینم

  ؟یشعر نگفته ا چوقتیتا حاال ه ییگو یم 

بخواهد و اگر  نیو تمر یکه مربّ ستیشعر که شنا کردن ن. باشد 

 گرید! غرق بشود ا،یدر یتو ندازدینگرفته خودش را ب ادیشنا  یکس

 اتیرفت در زبان و ادب یتا نم «یرازیش ظحاف»که  یگذشت آن دوره ا

 اورد،یزمان خودش سر در ب ۀفاستاد بشود، و از علم و فلس یو عرب یفارس

از خودش را با دقّت  شیچهار قرن پ یشاعرها نیبزرگتر یوانهاید ۀو هم

 شد، و  ینم «بیلسان الغ»ببرد،  یآنها پ یو هنر یزبان یبخواند، و به رمزها
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زبان معتبر  کیحدّ اقلّ  دیبا دیکه شاعر عصر جد یگذشت آن دوره ا

گرفت تا  یم ادیرا خوب  ،یآلمان ای ،یفرانسو ای ،یسیمثل انگل ،یجهان

ده »باز بشود، و با شیبه رو یو فرهنگ جهان اتیاز فکر و هنر و ادب یدر

کرد که حافظ  یرا م یهمان کارباید هم  یسفار اتیزبان و ادب« قرن

 . بود دهآن کر« چهار قرن»با  یرازیش

       را به گردن یریهست و هر تقص چارهیب «نترنتیا» گریحاال د 

. دارد یآرزومند بر م یآدمها یرا از جلو دست و پا یو هر سدّ ردیگ یم

شعر . دیهست «نیعالءالدّ»است و شما هم « چراغ جادو»همان  نترنتیبله، ا

 زیچهر ! زیهمه چ ،ینقد ادب ،یجامعه شناس خ،یفلسفه، تار! چیگفتن که ه

 !زیو همه چ

 ۀدر نام شیپ یسال و اند کیهست که  ادشانیکه  ییالبد آنها 

        الیکرده بودم، خ نترنتیاز ا یشیچه ستا« !دامت خدماته نترنت،یا»

نه ! عوض شده استقدرت و عظمت آن  ۀام دربار دهیکنند حاال عق یم

به قدرت و عظمت  مانمیخورم که ا یقسم م قتیبه نور چراغ حق. ریخ

 . است هصد برابر شد نترنتیا

نوشته  «یپارلمان یکتاتورید»که آن نامه را با الهام از  دیآ یم ادمی 

 یدموکراس»است  دهینامه به من الهام بخش نیا یکه برا یزیامّا چ. بودم

حقّ دارد  ی«وبالگدار»و  «تداریسا»هر  یدموکراس نیدر ا. است «ینترنتیا

النّوع و  رَبّو حافظ معاصر، بلکه  یو سعد یکه خودش را نه فقط فردوس

 . معاصر بداند زیو علم و فلسفه و همه چ اتیرَبۀ النّوع هنر و ادب

« وبالگ» ای «تیسا»از  ریشود که غ یپس معلوم م د؟یکن یباور نم 

 نیا یاقّالً رو. دیزن یسر نم گرید چکسیگ هوبال ای تیخودتان، به سا

 : نوشته است. دیکن کیاست، ت دهیرس تانیکه برا ینظر کی

  تیموفق یبرات آرزو. حال کردم. و قشنگ بود بایز یلیخ ل،وَ یا» 
 58/ ای کبوتر شرق                                                                                                                   

 

 



 

 

 

 «!نرود ادتینظر . ما هم سر بزن تیبه سا. کنم یم

و  یو علم ینقد اصول کیمثالً  یعنی« نظر»که  دیفکر نکن کدفعهی  

نظر  یالگو. رینه خ! «وبالگدار» ای «تداریسا»خانم  ایشعر آقا  ۀدربار یمنطق

  .است دهیشعر شما رس یاست که برا یزیچ نیهم

 «یدوکراسیبیل»را گذاشته ام  «ینترنتیا یدموکراس» نیمن اسم ا 

(Libidocracy)  دیفرو»آن مال  ی«دویبیل». ندارم شیهم برا یحیو توض» 

  .شیدو هزار و پانصد سال پ یهایونانیآن مال  «یکراس»است و 
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 ! اوزوم، عنب، انگور -21
 د،یدان یهمان طور که م ،یمولو« اوزوم، عَنَب، انگورِ»در داستان  

 ستیشود و معلوم هم ن یم شیدایاز کجا پ کدفعهی ستینفر معلوم ن کی

 شانیکیخورد که  یبه چهار نفر بر م کدفعهیفر چه طور ن کی نیکه ا

و آنوقت  ،یروم شانیکیفارس، و  شانیکیعرب،  شانیکیترُک است، 

دهد و  یچهار نفر م نیدرم به ا کی یکیچرا  ستین معلومآدم  نیهم

 : دیگو یم یآنوقت عربه با خوشحال. زند یم بشیغ کدفعهیخودش 

  «!خرم یدهم عنب م یدرم را م کی نیمن ا» 

نه »: دیگو یخدا م یشود، قدرت یسرش نم یرکه که عربآنوقت تُ 

 « !خواهم یخواهم، اوزوم م یمن عنب نم! ریخ

   خدا یقدرت ،یشود، نه ترک یسرش م یو حاال فارسه که نه عرب 

 «!خواهم یانگور م! خواهم، نه اوزوم یمن نه عنب م! رینه خ»: دیگو یم

فهمند و معلوم  یمرا ن گریخالصه هر سه تاشان، چون زبان همد  

دلخواهشان با  ۀویراحت سر م یلیبا هم دارند، خ یاصالً چه رابطه ا ستین

 : شود، و به قول حضرت موالنا یهم دعواشان م

 ؛یاز ابله زنند یمشت بر هم م»  

 « !یچون پُرند از جهل و از دانش ته  

 ۀمدرس»باشد، و البد در ( 0) «یغرب» ای یکه روم یو آنوقت چهارم 

را فوت آب شده است، به پُر بودنِ  یو فارس یو ترک یعرب« هیشرق ۀالسن

برد، و البد  یم یبودنشان از دانش پ یتُرک و عرب و فارس از جهل و ته

 : دیگو یبه هر کدام از آنها به زبان خودِ او م

 یخواه یرا که م یا وهیروم همان م یدرمت را بده، من، م کی» 

 و  یدوست  خوابد و یم فرقهت  جنگ و  متحک نیو با ا « !خرم یم  تیبرا
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 !شود یاتّحاد حکمفرما   م

هزار  او با یریگ جهیو از نت ،نیاز داستان حضرت موالنا با صد آفر 

    که آن  رمیگ یم جهیطور نت نیداستان ا نیگذرم، و از ا یم نیآفر

باش  هایو بعض رندیگ یم« سرکه»و « آب غوره»ازش  هایکه بعض یا «وهیم»

در  ای ،یاست که هر فرقه ا «قتیحق»کنند،  یدرست م« شراب»و  «رهیش»

  .شناسد یجور م کیآن را  ،یزادیواقع هر آدم

سه تا  یبرا ،یونیزیتلو ۀبرنام کی یاست که تو قرار نیاز ا هیقض 

 :کنند که یسؤال را مطرح م نیا« حضّار محترم»مشت  کیصاحبنظر و 

 « کنند؟ یرا نابود م ییایتانیبر یمهاجرها ارزشها ایآ»  

موضوع  رد،یگ یشود و اظهار نظر دور م یبحث گرم م نکهیو هم 

که اعتبار  یفهم ید و کم کم میآ یم انیبه م «یحیمس یارزشها»

است و  دهیدر هم جوش «یحیمس یارزشها»با  «ییایتانیبر یارزشها»

هر  یشود و ارزشها ینم دایپ ایدن یجا چیساخته است که در ه یمعجون

و ضعفها  دیسنج «یحیمس ییِایتانیبر یارزشها»با  دیرا با یو هر مذهب تیمل

              ک اعالم کرد و بر بام فل دکر دایآن را پ یهایو نقصها و بد بهایو ع

   در « فالح»برگردند و راه « ضَاللت»و از راه  ندیایبه خود ب گرانیتا د

 .رندیگ شیپ

خانم  کیعبارت بودند از  یونیزیتلو ۀمعرک نیسه تا صاحبنظر ا 

مأمور در  شیخانم کش کی ا،یتانیبر یاسقف یسایکل یعضو شورا

 ! حقوق بشر در عالممدافع  یآقا کیو  ،ییبایمد و ز ۀدانشکد

 : بود که نیا یخانم اوّل یحرفها ۀکه خالص دیآ یم ادمی 

کنند، مخصوصاً  یرا نابود م ییایتانیبر یارزشها یحیرمسیغ یمهاجرها»

 « !مسلمان یمهاجرها

 خودمان  هاییایتانیما بر»: بود که نیا  یخانم دوّم  یحرفها  ۀو خالص 
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 « !میکن یرا نابود م مانیحیمس یارزشها سایبه کل یاعتنائ یبا ب میدار

که هم  مییبگو یچ»: بود که نیا« حضّار محترم» یحرفها ۀو خالص 

  «را؟ خدا ۀهم بند د،یایخدا را خوش ب

 یارزشها»: بود که نیا یحقوق بشر یآن آقا یحرفها ۀو امّا خالص 

 «  !یاست و بشر یجهان ،یاست، نه مذهب ینه ملّ یانسان

 ۀمثل هم چارهیکف زدند، ب شیهم برا یلیخ« حضّار محترم» نکهیبا ا 

   .ماند تیدر اقل ک،یده به  ا،یدن یهمه جا یها «یحقوق بشر»

   

 یاز آن سه تا یباشد، دست کم «یروم»هم که  «یچهارم» یمولو یمثنو تیدر حکا -0

به   σταφύλι =(stafíli) لیاست، و استاف «لیاستاف»خواهد  یکه   م یا وهیندارد و م گرید

 تیدر حکا یرییدر طنز با اندک تغ طنتیشبه حکم  سندهینو. «انگور» یعنی «یونانی»زبان 

 یواگذار کرد که مولو «یروم»صلح دادن را به  ۀفیرا از قلم انداخت و وظ یچهارم ،یمولو

پس / صلحشان؛  یآنجا، بداد یگر بُد/ صد زبان یزیعز ،یصاحب سّر»: دیگو یاو م ۀدربار

 «   !دهم یتان را م جمله یآرزو/ درم کی نیاو که من زا یبگفت
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 يریموقّر پ لیاص يبایز ۀچهر فیح -21
ر راهشان هم س.  (Lift) «فتیل» ندیگو یبه آسانسور م هایسیانگل 

است و نگهداشتند  یمنتظر تاکس ابانیکنار خ  ییآشنا ،یدوست دندیاگر د

 (Give a lift) «گیو اِ لیفت»: ندیگو یکار م نیو سوارش کردند، به ا

 .«دادن فتیل»یعنی 

که پوست  کیجراّح پالست شیرود پ ینفر م کیهم که  یوقت 

شصت ساله، چهل، چهل و پنج ساله به  مثالًًٌ یجاصورتش را بکشد تا به 

که همان  (Face- lift) «فتیل سیف» ندیگو یکار هم م نیبه ا د،یاینظر ب

 .صورت باشد صاف و صوف کردن

   یاصطالح هم  دارند که ترجمه ش به فارس کی هایسیانگل نیهم 

 یاصطالح نی، امّا داشتن همچ«شدن با عزّت و حرمت ریپ»شود  یم

         ریمردم با عزّت و حرمت پ ۀکه در انگلستان هم ستین نیا شیمعن

 . مانند یشوند و تا آخر عمر از فقر و نکبت در امان م یم

 ۀنیمد»امّا به نسبت خودش، با  ا،یدن یاز جاها یلیم، نه مثل خه نجایا 

 . فاصله دارد یلیخ« فاضله

 یشنو یزمستان، با کمال تأسّف و تعجّب، م ۀهم مثالً در چلّ نجایا 

 ایچون پول ندارند که شوفاژ  کس،یو ب لیو عل ریزن و شوهر پ کیکه 

بت از سالمندان گازسوزشان را روشن نگهدارند، و سازمان مراق یبخار

سفر  ریشب که سرما به ده درجه ز کیرسد،  یدادشان نم بههم به موقع 

         سیمرگشان پنج روز بعد به دماغ پل یو بو رندیم یرسد، هر دو م یم

  .رسد یم

در « شدن با عزّت و حرمت ریپ» یسیاصطالح انگل نیالبتّه ا 

 آدم در  که است  نیهم  موردش  کی. رود یم  مختلف به کار  یموردها
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 . ردینشود و در منجالب خفّت و نکبت نم یماریگرفتار فقر و ب یریپ

است که  نیت، اکه ذهن مرا به خودش مشغول کرده اس یامّا مورد 

که شد،  یانسالیکند، و بعد وارد م یزندگ یجوان عزّترا با  شیآدم جوان

عزّت  د،یکه رس یریرا ادامه بدهد، و آنوقت به پ یزندگ یانسالیبا عزّت م

 . برود ایاز دن یریرا حرام نکند و با اصالت و حرمت پ یریپ

 یر است برابهت! نه ایکنم  انیدانم توانستم منظورم را درست ب ینم 

در اصل  شهیهنرپ. دیریرا در نظر بگ شهیهنر پ کی. مثال بزنم کی نانیاطم

باشد، چه از همان اوّل خوشگل و دلربا و افسونگر باشد، چه  شهیهنر پ دیبا

 ییو دلربا یحاال اگر به خوشگل . زشت داشته باشد یحتّ ای یعادّ یا افهیق

نقش  یبود و در جوان (Brigitte Bardot) «باردو تیجیبر» یو افسونگر

 یکرد، نوش جان و گوارا یو دلربا و افسونگر را باز شگلخو یدخترها

 دیبماند، با گریبازهم خواست باز یامّا اگر بعداز چهل سالگ. وجودش

 شهیهم (Katharine Hepburn) «هپبورن نیکاتر»نقش عوض کند و مثل 

به  لمش،یف نیآخرظاهر بشود، از جمله  لمهایدر ف شیسنّ واقع ۀبا چهر

با  ی، که آن را در هشتاد و هفت سالگ«عشق باشد دتوان ینم نیا»اسم 

 . کرد یباز «نییکو یآنتون»

 ی، که در هفتاد و پنج سالگ(Bette Davis) « سیویبت د»مثل  ای 

هم  یمغز ۀهفته بعد از عمل سرطان، سکت کیدچار سرطان پستان شد، 

 : گفت یتیموقع نیهمچ کیکرد، و در 

 یو در هفتاد و نُه سالگ «!شدن ندارند ریپ یستگیبز دل شا یآدمها» 

 نا،یزن ناب ریپ کی، در نقش «آخر تابستان ینهنگها» لمش،یف نیدر آخر

   .خودش را نشان داد یریاصالت و حرمت پ

 :قبول کرد که دیرا با هاتیواقع نیبله، ا 

 . شود یم  دیفبور است، بعد کم کم س ای ییخرما ای اهیموها اوّل س  
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بعد کم کم پر از . صورت اوّل صاف و شاداب است، مثل برگ گل 

 . شود یو چروک م نیچ

... بعد کم کم. قو ۀنیس نیاست، ع فیو لط دهیگلو کش ریگردن و ز 

 نیو خالصه، ا د،یدان یاش را هم خودتان خوب م هیخوب، بق 

          باالخره آدم به کمال  نکهیطور ادامه دارد و دارد تا ا نیهم راتییتغ

 . شود یم یریبا اصالت و حرمت پ ۀرسد و صاحب چهر یم

 لیاص یبایز ۀچهر نیکه آدم ا ستین فیحساب ح نیخوب، با ا 

       خراب بکند؟ «فتیل سیف»موقّر را با عمل 
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 حرفها را دارد؟ نیا ۀحوصل یک -22
          برنخورده ام که اسم خودش  یا یرانیا چیمن که تا حاال به ه 

             «زاهللیعز»باشد، اسم پسرش را هم گذاشته باشد  «ینبلسُ زاهللیعز»مثالً 

  مردم بتوانند پدر را  نکهیا یآنوقت برا! یسنبل زاهللیعزهم بشود    که او

      زیعز» ای« پدر یسنبل زاهللیعز»بدهند، پدر خودش را  صیپسر تشخ از

             ای« پسر یسنبل زاهللیعز»کند و پسرش را  یمعرف« بزرگ یسنبل اهلل

 ! «کوچک یسنبل زاهللیعز»

 هایو فرانسو هایسیازجمله انگل ها،یاز غرب یاست که بعض یکار نیا 

 Martin Luther King) «کوچک نگیلوتر ک نیمارت» کیمثالً . کنند یم

Jr)  کرد  یمبارزه م کایآمر یاهپوستهایحقوق س یکه برا میداشت            

 «بزرگ نگیلوتر ک نیمارت» اسم پدر او. کشتندش 0991و در سال 

(Martin Luther King Sr)  کوچکه نیمارت». دبو»(Martin Junior)  ا ر

انگار اصالً  (Martin Senior)« بزرگه نیمارت»شناسند و  یم ایمردم دن ۀهم

 .باشد« بزرگ» نکهیبه ا وجود نداشته است، چه رسد

 (Alexandre Dumas père) «آلکساندر دوما پدر» کیمثالً فرانسه  ای 

 «ستویکنت دو مونت کر»نوشته است، از جمله  یخیتار یدارد که داستانها

 (Le Comte de Monte-Cristo)  سه تفنگدار» و» (Les Trois  

Mousquetaires)  د اخالق، نه دلسوز و ولخرج، نه پابن اشیّبود ع یآدم و

بود و سرگرم کننده و پولساز، امّا  یلیّهم تخ شیداستانهاجامعه، و 

پدرش « پسر نامشروع»که  (Alexandre Dumas fils) «آلکساندر دوما پسر»

پابند اصول، که در نوشته هاش  ،یبود اخالق یبود، آدم اطیّزن خ کیاز 

بود  یا سندهینو. قصد سرگرم کردن مردم و پول در آوردن نداشت

      جامعه  یبهایع  خواست یم  که یو اجتماع  روانشناس  ست،یرئال  ،یجدّ
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                  قرن نوزدهم  سینو شنامهینما نیرا نشان بدهد، و شد بزرگتر

 «اتایال تراو» یاوپرا ییایتالی، آهنگساز بزرگ ا(Verdi)  «یورد»فرانسه و 

(La Traviata)  مادام »یکی از داستنهای او ساخت، به اسم ا بر اساس ر

بود که بزرگان علم و  لهایدل نی، و به هم (La Dame aux camélias)«ایکامل

  .اش کردند« فرهنگستان فرانسه»گرفتند و عضو  یجدّادب فرانسه او را 

من معمّا بوده است و هنوز هم حلّ نشده  یبرا شهیکه هم یزیچ 

پدر  ای« کوچکه نگیلوتر ک نیمارت»مثل پدر  ییاست که آدمها نیاست، ا

از فرط عشق و عالقه است که اسم خودشان را « آلکساندر دوما کوچکه»

و خود  یو خود خواه ینیاز فرط خود ب ایگذارند،  یپسرشان م یرو

آرزو  یدرخشان ۀندیآ شیخواهد پسرشان که برا یم دلشان ؟یپرست

 چوقتیخواهد پسرشان ه یدلشان م ایدارند، اسم آنها را زنده نگهدارد؟ 

پسر » ندینشود و تا آخر عمرش به او بگو یتیو با شخص یآدم حساب

  ؟«یفالن

 یچ»جور  نیبچّه هامان از ا یارهم در اسم گذ هایرانیالبتّه ما ا 

« ابواالقاسم»بقّال سر کوچه ات اسمش  ینیب یمثالً م. میها دار «میبگو

آمده است،  ایبچّه به دن نیکه ا یباباش روز. «پدر قاسم» یعنیاست، 

و  ردیحاال کو تا بزرگ بشود و زن بگ. «پدر قاسم»اسمش را گذاشته است 

؟ «ابوالقاسم»و خودش بشود « قاسم»کند و اسمش را بگذارد  دایپ یپسر

  ؟یپس اسم خودش چ

بزرگ شده است و زن گرفته است و « ابوالقاسم» نیهم ینیب یبعد م 

، «اصغر یعل»پسر دارد و چهار تا دختر و اسم پسرش را گذاشته است  کی

 یلع» یعنی، «اکبر یعل»با اسم  هم یگریپسر د. «کوچکه یعل» یعنی

خدا « کوچکه یعل»آمدنِ  ایوقت بعد از به دن نداشته است که چند« بزرگه

 ! رینه خ! او را ازش پس گرفته باشد
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. اسم است« اکبر یعل» ای« اصغر یعل»مثل  ییاسمها« ابوالقاسم» یبرا 

گذارد  یاسم پسرش را م یکی. ستین« بزرگه یعل» ای« کوچکه یعل»

 یعل»است اسم پسرش را بگذارد  ته، او دلش خواس«بابک» ای «نیافش»

پسر دارند و  کیکه فقط  ییها« ابوالقاسم»پس آن . «اکبر یعل» ای« اصغر

اند که الزم است بد یک ؟یچ« اکبر» ای« اصغر»گذارند  یاسم او را م

« بزرگتر» یعنی یخال« اکبر»و « کوچکه» ای« کوچکتر» یعنی یخال« اصغر»

 !ن حرفها را داردیا ۀحوصل یبابا، ک ی؟ ا«بزرگه» ای
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 ییو رسوا حتیشدن با فض ریپ -23
 کتانیاز چند تا دوست نزد»: دیبه شما بگو دیاینفر ب کی دیفرض کن 

اسم آن . است یچه برنامه ا ونیزیدلخواهشان در تلو ۀکه برنام دیبپرس

چند روز بعد، در . دیداشت کن ادیرا  یونیزیتلو یاه دوستها و آن برنامه

دوستها تلفن  نیبار به ا کی یا قهیرنامه ها، هر هفت دقب نیموقع پخش ا

 «!دیریو آنها را به حرف بگ دیکن

 یا «یدوست آزار» نیهمچ کیکه  یآدم نیهمچ ۀاوّالً شما دربار 

که  دیشو یوسوسه م ایآ اًیثان د؟یکن یفکر م یدهد، چ یم ادیرا به شما 

  د؟یرا امتحان کن یریکار خ نیهمچ کیمحضاً هلل 

اصطالح  کی ۀبود که دربار شیدو هفته پ نیباشد، هم ادتانی اگر 

شدن با  ریپ»شود  یم باًیتقر یفارسبه  شیصحبت کردم که معن یسیانگل

: دییو بگو دیباور نکن دیاش.  (Growing Old Gracefully) «عزّت و حرمت

 ! است یسیبنو رزایم یاز ترفندها یکیهم  نیا

 نیقسم بخورم که ع د،یا بخواهکه شم یامّا نه، حاضرم به هر ک 

بزرگ محلّه داشتم به  یکتابفروش یتو روز،یپر. میگو یرا م تیواقع

م افتاد به مکردم که چش ینگاه م« فُکاهه و طنز»بزرگ  ۀقفس یکتابها

شدن با  ریپ»شود  یم باًیتقر یبه فارس شیکتاب که معن کیعنوان 

به  یا سندهیاز نو ،(Growing Old Disgracefully)« ییو رسوا حتیفض

از  شیمین الن،یاز س شیمی، ن(Rohan Candappa) « روهان کانداپا»اسم 

هم که نامه  یا یتلفن «یدوست آزار» یۀقض. ییایتانیمجموع بر دربرمه، و 

 .بزرگوار است میحک نیهم یرا با آن شروع کردم، از نوشته ها

هنوز  هاشان،یسیمخصوصاً انگل ا،یتانیمردم بر شیپنجاه سال پ نیتا هم 

 . را بشکنند ایکتوریعهد و یحُقنه ا فاتینتوانسته بودند طلسم آداب و تشر
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بر  ضه،یفر نیع ز،یهمه چ. حساب و کتاب داشت زیدر آن عهد همه چ

 بلندراه رفتن، نشستن، . شد یادا م« مو ال درزش نرو»و  قیدق ماتیطبق تعل

حاجت  یخوردن، قضا دن،یشدن، حرف زدن، ساکت ماندن، نفس کش

 ... کردن

عمر  یطومار به دراز کیشود  یم م،یاگر بخواهم همه اش را بگو 

و رسوم چنان  آداب نیزندان ا یو اشراف تو انیاع یبچّه ها! آدم کی

شدند، حسرت  یرد م ابانیبا کالسکه از خ یکه وقت دندید یم یشکنجه ا

       .دندیکش یولگرد را م یبچّه گداها یساعت زندگ کی

دوّم مردم، مخصوصاً زنها که  یده پانزده سال بعد از جنگ جهان 

اخالق و »شدند، کم کم طلسم  یخفه م ها«یامر و نه»داشتند از فشار 

 ۀشان یرو یرساندند که   فرشته ها ییا شکستند و کار را به جار« آداب

اعمال آنهاست، از  ۀآدمها در نام یچپ آدمها، که کارشان نوشتن گناهها

 یاز خدا تقاضا یو با التماس و زار دیجانشان به لب رس یخستگشدّت 

 .کردند یمرخّص

د و هستن «یانیعص»مملکت  نیکه هنوز هم مردم ا ینشان به آن نشان 

 کیدر . کنند یم نیرا که خالف عُرف و سنّت باشد، تحس یزیهر چ

 ۀکهن یعقده ها یبو« روهان کانداپا» یآقا نیاست که ا یطیشرا نیهمچ

که مطابق عرف و  ییو به آنها دیآ یخورد و م یم زشیت ۀمردم به شامّ

آداب شکن »از  یکی، در «شوند یم ریعزّت و حرمت پ با»سنّت دارند 

 : دیگو یخودش م یاه« نامه

کار  نیدارد؟ بهتر یحیشدن چه لذّت و تفر ریباعزّت و حرمت پ» 

و خالف  یضدّ آداب ماتیدوره تعل کی دنید یبرا دییایاست که ب نیا

 « !دیثبت نام کن ینزاکت

  ی«طنتهایش» نیبدترکند که با  یم هیتوص  را یی«رفتارها» و آنوقت  
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 کیو ارتکاب آنها را فقط از  ستین سهیادب اصالً قابل مقا یب یبچّه ها

 یهم کتابها نجایا یمردم عقده ا. شود انتظار داشت یم اریتمام ع ۀوانید

کنند و  ینم یوانگیخندند، امّا د یخوانند و م یخرند و م یآقا را م

  !شوند یم ریهمچنان با عزّت و حرمت پ
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  ! شود ترجمه کرد یرا نم زیهمه چ -24
   را زیفرزند، همه چ»بود که  نیا یرانیبحث من با همکار جوان ا 

 « !شود ترجمه کرد ینم

من پدرانه و او فرزندانه، و به  م،یبا هم کلنجار رفته بود یساعت کی 

خسته شده  یهر دومان حساب. میبود دهینرس ییبه جا چکدامیه لیدل نیهم

خواهد هر  یت، چون جوان است و دلش  مالبتّه هم او حقّ داش. میبود

ترجمه کند تا ما  یشود، به فارس یم دایپ ایدن یخوب را که در هر جا زیچ

متمدّن امروز دارد،  یایرا که دن یخوب یزهایچ ۀزبانها هم هم یفارس

ثابت  میبرا یخیتار ۀو با تجرب رمیهم من حقّ داشتم، چون پ م؛یداشته باش

را مال خودش بکند  زیتواند آن چ ینم یزیچ ۀشده است که آدم با ترجم

آن  یبرا ،یرا داشته باشد که در زبان اصل یتیو خاص یاو همان معن یو برا

 تیموقع کیخواسته اند و در  یرا م زیدارد که خودشان آن چ یمردم

و  یهمه شان با معن باًیآن را به وجود آورده اند و تقر نیّمع یخیتار

 . آن آشنا هستند تیخاص

قصّه سر  نیفرزند، ا»: و گفتم دمیخند ییبا خوشرو لیدل نیبه هم 

  «!گرید یو روزها گریروز د کی یبرا میرا بگذار شیپس باق. دراز دارد

 یجان، دو هزار و پانصد و اند زیعز ن،یبب»: فرزند گفته بودم نیبه ا 

 ۀشاه بابِل، شاه سومر و اَکّد، شاه چهار گوش ران،یکورُش، شاه ا شیسال پ

مـردم  ۀوارد بابِل شد، و هم یجهان، با ارتش بزرگش به صلح و آرام

بر تخت  ابـلو او در بارگاه پادشاهان بـ رفتند،یپذ یاو را با شادمان یگامها

را  ملل یمنشور آزادفتح بزرگ  نینشست، و در برگشتن از ا یاریشهر

بشر  یباستان خیکه حاال استوانه اش جزو آثار تار ینوشت، همان منشور

  «.شود یم ینگهدار ایتانیبر ۀدر موز
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 نیجهان در عهد کورُش ا ۀمختلف چهار گوش یداند ملّتها یخدا م 

 ناًیترجمه کردند که بتواند ع یچه جور انخودش ۀجامع یرا برا «یآزاد»

 دیبود، شا یطور م نیاگر ا. ذهن کورش بود یباشد که تو یزیهمان چ

جهان، با صلح و  ۀحاال دو هزار و پانصد سال بود که مردم چهار گوش

کردند و همه به زبان  یم یزندگ« کورش یجهان یامپراتور»سعادت در 

 . ور افتاده بود ایهم از دن ترجمهدند و ز یباستان حرف م یپارس نیریش

سازمان »دوّم که  یبعد از جنگ جهان یبه سه سال میحاال بر گرد 

وحشتناک جنگ و  ۀسازمان، بعد از تجرب نیهست، و ا ی«ملل متّحد

 یخواهد برا یم ا،یاز مردم دننفر ونیلیاز شصت م شیکشته شدن ب

 . کند هیته« منشور» کی ایدن «ملل یآزاد»

با شرکت هجده کشور، به  یونیسیهشت کشور، در کم یها ندهیانم 

         کا،یآمر یجمهور سی، رئ«روزولت نیفرانکل»، زن مرحوم «نوریال» استیر

 یۀاعالم»گذارند  یکنند و اسمش را م یم هیمنشور را ته نیو ا نندینش یم

 . «حقوق بشر یجهان

 ایو کوچک دنو هفتاد و پنج زبان بزرگ  صدیبه س هیاعالم نیا 

و  خیصرف نظر از نژاد و تار ن،یزم یرو یآدمها ۀشود تا هم یم مهترج

! دارند یچه حقوق انسانزبان و فرهنگ و مذهب، بدانند که در مقام 

          هیاعالم نیاز زمان صدور ا یخوب، حاال که شصت و دو سال 

 «ملل یادمنشور آز» نیکه ا ییآن ملّتها ۀهم یگذرد، به نظر جناب عال یم

را به زبان خودشان ترجمه کردند، و هر  «حقوق بشر ینجها یۀاعالم» ای

و  «یآزاد»دارد، از  یرییمتغ ایثابت  یخودش قانون اساس یکدامشان برا

خانم » ونیسیفهمد که در کم یرا م یتیو خاص یهمان معن «حقوق بشر»

 مطرح شد؟  «یسیانگل»به زبان  «روزولت

 آنها را با  ایدن مردم ۀهم  است که قابل ترجمه   ییزهایچ  .فرزند  نه، 
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کنند، مثل نان، خربوزه، آب، علف،   یو با دست لمس م نندیب یچشم م

که در  یقانون اساس ای ،یحقوق بشر، مردم ساالر ،یآزاد مثل ییزهاینه چ

     فرق گرید یبامال جاها تشیو خاص یمعن یو در هر دوره ا ییهرجا

  «.ستیقابل ترجمه ن گرید یجا یجا برا چیکند و مال ه یم
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 !قربان حواسّ جمع  -10
 دینیب یم! مردم چه قدر خدا نشناس شده اند دینیب یشما را به خدا م 

 هیعل میبن مر یسیع یسایالشُأن کل میعظ یو به واعظها نندینش یچه طور م

   حرفها را  نیحاال اگر ا! چسبانند یم ییالصّالۀُ و الساّلم چه وصله ها

  در  هاو آن دور بر« تبّت»و  «النیس»در  ییبودا ییاز راهبها یبعض یبرا

 ای ،«هیقون» یاز خانقاهها یدر بعض هایاز صوف یبعض یبرا ایآوردند،  یم

 ا،یدن یهرجا یشبانه روز یشب در مدرسه ها یاز ناظمها یبعض یبرا

 ! یحرف کیخوب، 

و بر  ایکه بعد از دوهزار سال سه طالقه کردن دن دیا بکنامّا فکرش ر 

امان با نفس  یقرن جنگ ب ستیبعد از ب ،یزندگ یخود حرام کردن لذّتها

معتبر وابسته به  یلیخ ۀپسران ۀمدرس کیکه در  ندیبگو ندیایامّاره، ب

سالهاست که « آلمان»در  کیکاتول یحیمس یاز فرقه ها یکی یسایکل

 یطفل معصوم از آن کارها یاز پسر بچّه ها یبا بعض شهایاز کش یبعض

 !کرده اند یبدان و نپرس م

تهمت تازه  به  کیخدا نشناس، که هر روز  یهایدهر نیا یکاشک 

آدم  چیآوردند، که خوب، ه یبندند، فقط حرف در م یم سایاهل کل

روند چند تا  یو از کجا م یدانم چه طور ینم. شد یباورش نم یمؤمن

تا  رندیگ یکنند و مثالً از آنها اعتراف م یاسم و رسم هم جور م مقصّر با

 . آنها را باور بکنند یدروغ و دَوَلها ممردم مؤمن ه

اعتراف کند  دیایبشود که ب دایپ شیکش کیچه طور ممکن است  

مقرّ  گرید شیکش کیکه با صد تا پسر بچّه از آن کارها کرده است، و 

بار پسر بچّه  کیپنج سال مرتّباً هر دو هفته  و ستیکه بله، در طول ب دیایب

 نیدانند که ا یهمه م. کرده است یشهوت خودش م یها را اسباب اطفا

 با نشان  ایشود از مردم گرفت،  یم  شکنجه به زور   را فقط اعترافها  جور
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 !دادن علفِ پول

 یشهایکش یبرا شیچند وقت پ»: گفتم یم یرلندیبه دوست ا 

خبرنگارها با  نیا. حرفها در آورده بودند نیشما هم از ا رلندیا کیکاتول

 «؟دارند یا یچه دشمن کیکاتول یشهایکش

عدّه  کی یهر صنف یخوب، باالخره تو»: گفت یرلندیدوست ا 

  «.شود یم دایآدم بد هم پ

  «زها؟یچ ندیمردم نگو ،یزکیتا نباشد چ: ییگو یم یعنیپس »: گفتم 

: من نگاه کرد و گفت یچشمها یتو دیبا ترد یرلندیدوست ا 

  «ک؟یکاتول یشهایبه کش یحاال چرا بند کرده ا نم،یبب»

که  ارویکنم،  یدفاع م کیکاتول یشهایمن دارم از کش! یدک 

چرا بند کرده ام به  دیگو یاست، به من  م کیکاتول یرلندیا کیخودش 

 !کیکاتول یشهایکش

و اراده و اعتقاد خودم  لیمن هم حاال افتادم سر قوز و بر خالف م  

خلق نکرده  یرا بدون شهوت جنس یمرد چیخداوندگار عالم ه»: گفتم

 نیا رد؟ین نگخدا عمل کند و ز تیخالف مش دیبا شیپس چرا کش. تاس

 شهایکش یالدیم ازدهمیقرن  لیدانند که تا اوا یاست و همه م خیتار گرید

گرفتند، و  یچند تا هم م هاشانیخود، بعض یگرفتند، به جا یزن که م

مفت خور « بر راثیم» سایکل یانداختند و برا یطور بچّه پس م نیهم

 ۀخجست پاپ ای کتیپاپ بند 0111در سال  نکهیتا ا کردند، یدرست م

حفظ و حراست از اموال و امالک  ی، برا (Pope Benedict VIII) هشتم

هم  0019ممنوع کرد، و در سال  شهایکش یهر نوع ازدواج را برا سا،یکل

را باطل کرد و  شهایکش ۀازدواج هم (Pope Innocent II) مدوّپاپ معصوم 

بدهند، و  متأهّل بودند، دستور داد که زنهاشان را طالق که ییشهایبه کش

 که زن نگرفته باشد و تا   بشود  شیتوانست کش یم یفقط کس  از آن بعد 
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 «.آخر عمرش هم مجرّد باشد

و  هیپا. است یحرفها همه اش ساختگ نیا»: تگف یرلندیدوست ا 

 فیعف: باشد حیمس یسیمثل خود ع یدر زندگ دیبا شیکش! ندارد یاساس

  «.و پاک و مجرّد

را  نیمگر من خودم از اوّل هم! قربان حواسّ جمع»: دلم گفتم یتو 

 «گفتم؟ ینم

 !البد نه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 77/ خوش خبر باشی                                                                                                              

 

 



 

 

 

 

 چراغ يسر چراغ، سو  -26
باشد سر  ادتی»: زنگ زد و گفت الیاتوبوس بودم که ع یتو 

چراغ راهرو و ! ریبگ یو صد وات یراهت چند تا المپ شصت وات

 « !آشپزخانه هر دو تا سوخته

بعد از ظهر بود و هنوز  ۀقیدق ستیپنج و ب. ساعت نگاه کردمبه  

 خودمنشده  میبشوم و پنج و ن ادهیمانده بود که من پ ستگاهیچهار پنج تا ا

بدو خودم را رساندم، !  سرکوچه یفروش زیهمه چ ۀرا بدو برسانم به مغاز

 .گذشته بود میاز پنج و ن یا هیده پانزده ثان یامّا بد شانس

فروشنده، هر سه  یخانم و دوتا آقا کی. یا ستادهیاپشت در و 

نگاه  شهیبه عالمت پشت ش. مغازه مشغول خوش و بش هستند یتاشان تو

 قهیتا پنج دق یعنی .«Closed» برگشته است و شده است «Open» ،یکن یم

 میانداخت رونیرا ب یمشتر نیآخر میو سر پنج و ن میبود« باز» میبه پنج و ن

و مثل  ستایپشت در وان خودیب. میا« بسته»و حاال  م،یفل کردو در را از توق

« باز» تیدر را برا د،یایدلمان به رحم ب دیمادر مرده ها به ما نگاه کن که شا

بعد از  میشود و رأس پنج و ن یم«  باز»صبح  میفروشگاه رأس نُه و ن. میکن

هم از السّالم  هیعل یسیخود حضرت ع! یچیتو که ه. شود یم« بسته»ظهر 

 .میاستثناء قائل بشو میتوان یمتأسّفانه نم د،یایآسمان ب

 یاز روزها یکی ۀگذشت میاز پنج و ن هیبود؟ ده پانزده ثان یو حاال کِ 

، «سرِ چراغ»، «سرِ شب» یعنی. شد یکه تازه داشت چراغها روشن م یزییپا

شلوغ،  اابانهیخ: بازار یاوّل گرم یعنیاز وطن،  یرانیمنِ ا یکه با خاطره ها

قسم خوردن و  ردر چانه زدن و فروشنده ها د هایمغازه ها چراغان و مشتر

  !دینیرا بب رشیخ! خدا بدهد برکت! پول و کاال در ردّ و بدل شدن

 در انگلستان روزها  نجایو زمستان و بهار که ا زییپا تیحکا نیحاال ا 
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شب هنوز آفتاب از آسمان  میکه ساعت نُه و ن یتابستان چ. کوتاه است

ده صبح که باز  ای میساعت نُه و ن! کند ینرفته است؟ باز هم فرق نم

 . بندند یند، و مببند دیشش بعد از ظهر با ای میکردند، ساعت پنج و ن

ساعت شش بعد از ظهر، در آفتاب ولرم و درخشان لندن،  ماش 

 یخودیفروشگاهها همه چراغهاشان ب. دیزن یدر مرکز شهر قدم م دیدار

         خودتان  شیپ. روشن، و درهاشان به حکم عادت و سنّت همه بسته

 : دییگو یم

و سرد  کیتار درست که ده ماه سال روزهاتان کوتاه و نیبابا، ا» 

دو سه ماه  نیا یاقّالً تو. ردیگ یاست و باد و باران حال همه تان را م

کنار، به ساعت  دیتابستان که روزها دراز است، عادت و سنّت را بگذار

نشده است، فروشگاههاتان را « سر چراغ»و « سر شب»و تا  د،ینگاه نکن

 !«دینبند

ن، که با حساب عقل وقت ناهار خودشا. هاییایخوش به حال اسپان 

 یدو ساعت. بندند یهم هست، مغازه هاشان را م هایوقت ناهار مشتر میسل

کنند، و آنوقت،  یم یزنند و استراحتک یم یخورند و چرتک یم یناهار

از  یکنند، و روز از نو، روز یسر حال و تازه نفس مغازه هاشان را باز م

 . شب مینو، تا ساعت نُه، نُه و ن

             عجله و  یقدم زدن و ب ابانهایخ یدارد تو یفیواقعاً چه ک 

دارند، « سر چراغ»ما  یآنها هم مثل مغازه دارها! کردن دیخر یدلواپس یب

و قسم خوردن فروشنده هاشان با مال ما  هاشانیچانه زدن مشتر دیامّا شا

از  یمثل بعض ایدن یجا چیدر ه یفروشنده ا چیه دیفرق بکند، و شا

 : قسم بخورد« چراغ یبه سو»را نداشته باشند که  نیما ذوق ا یهافروشنده 

! تمام شده متهایق نیا شترازیچراغ قسم واسه خودمان ب یسو نیبه ا» 

 « !دیباش یکه به ضرر ما راض دیستین ییشما از آن آدمها
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و  فیقسم به نور چراغ، قسم جاندار و ظر یعنیچراغ،  یقسم به سو 

در غربت آدم دلش  دینیب یم! اگر دروغ محض باشد یاست، حتّ یدلچسب

  آدم! خورد یم را زهایشود و افسوس چه چ یتنگ م زهایچه چ یبرا

 !  گریاست د
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 !انتلکتوئل کجا، روشنفکر کجا -27
لطفاً  د،یکنم که شما دوست من هست الیمن خ دیخواه یاگر م 

چون من  د،یبه من نچسبان« انتلکتوئل»و « روشنفکر»صفت  چوقتیه

 دایپ تیدو تا کلمه حسّاس نیاز گذشته نسبت به ا شتریب یلیخ هایتازگ

 . کرده ام

دانم، امّا  یکلمه ها را م نیا یکردم معن یم الیجوان که بودم، خ 

باشد، امّا « انتلکتوئل»تواند  یکه آدم م دمیتا فهم دیشطول ک یلیخ

که در مدرسه و دانشگاه، و در کتاب و  ینباشد، در صورت« روشنفکر»

 یعنی« انتلکتوئل»طور فهمانده بودند که  نیبه ما ا ویروزنامه و راد

  «.روشنفکر»

اوّل به صورت « روشنفکر» ۀدانستند که کلم یرا م نیا هایلیالبد خ 

و مصر باب شد، و بعد در  رانیو ا هیترک مثل ییدر جاها« منوّر الفکر»

 تیبودن اهم« منوّر» ۀبه انداز شانیبودن برا «یرانیا»که  یعدّه ا ران،یا

        کردند یرا فارس« منوّرالفکر» یمرکّبِ عرب ۀداشت، پنجاه در صد از کلم

قطع نکنند، وگرنه « سنّت»حساب بشوند، امّا رابطه شان را با « اهل تجدّد»تا 

را بگذارند  یعرب« فکرِ»و  یفارس« روشنِ»را بکنند  یعرب« منوّر» ندیایبچرا 

  .«شیروشن اند» ندیبماند و مثالً نگو یهمان طور عرب

            شدند که  یم دایپ ییالبتّه از همان اوّل تک و توک آدمها 

در « غرب»از  دهیوز یمیاست که با نس یعطر «یتجدّد خواه»دانستند  یم

تک و  نیاست، و هم دهیچیپ« شرق» یها لکردهیاز تحص یه ادِماغ عدّ

 ۀکلم ۀترجم« روشنفکر» ای« منّورالفکر»دانستند که  یتوک آدمها م

 «نتِلِکچوئلیا» یسیانگل ۀکلم ای (Intellectuel) «کتوئِلاَنتِلِ» یفرانسو

(Intelletual)   گوش  به   آدمها  توک و  تک   نیا  یصدا امّا   ست،نی 
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 . دیرس یکتابخوان نم یحسابدان و روشنفکرها یمنوّرالفکرها

: سندینو یدارند، م یجا ورم کی ینیب یهنوز هم که هنوز است، م 

 یسیانگل ۀواژ ای انتلکتوئل یفرانسو ۀواژ ۀترجم یلفظ روشنفکر»

 اتیروشنفکر در ادب»: سندینو یم گرید یجا کی، و «باشد یم انتلکتوئال

است که همزمان با عصر « Intellectual» یغرب ۀواژ ۀامروز، ترجم یاسیس

  «.ترجمه شد« منور الفکر»کشور گذاشت و به  یاسیس اتیمشروطه پا به ادب

مثل من باشد  ییاشتباه از آدمها دید گفت؟ شاشو یم یخوب، چ 

تواند  ی، و اهل تفکّر م«اهل تفکّر» یعنی« اَنتِلِکتوئِل»کنند  یکه فکر م

 . نباشد ایباشد « روشنفکر»

 یلیهستند، خ ییشود انکار کرد که امروز هم آدمها یرا نم نیامّا ا 

« نوّرالفکرم» ۀکلم نیا یدانند که اصل فرنگ یاز تک و توک، که م شتریب

قرن هجدهم، مخصوصاً در انگلستان و فرانسه و  یدر اروپا« روشنفکر» ای

و  «یزندگ»بر « خرد» ای« عقل» ییکرد، و چون فرمانروا دایپ یمعن کایآمر

  .«عصر خرد»انسان در آن عصر  شروع شده بود، به ش گفتند « فکر»

 «اِکلِرِه» هایبه قول فرانسو« اصحاب عقل» ای« اهل خرد»عصر  نیدر ا 

(éclairé) نِهیلومیا» ای »(illuminé)تِندیاِنال» هایسی، و به قول انگل» 

(enlightened) ،به   لیدل نیو به هم ،«شیروشن اند» یعنی، شده بودند

که  ند،یگو یهم م «یعصر روشنگر»قرن هجدهم  یجنبش فلسف نیا

 .  باشد «یشیعصر روشن اند» نهما

النّاس، عقلتان  هایا»: بود که نیعصر ا نیا یلسوفهایحرف ف ۀخالص 

 دیو برو دیو دست از طاعت و اطاعت کورکورانه بردار دیرا به کار ببند

 « .یدنبال تفکّر علم

 : دیبگو دیایب یقرن پنجم هجر ریمتفکر کب کیحاال اگر مثالً  

  ۀو بدون اجاز ندیدر خانه بنش دیبامرد است و  ۀبند قتیزن در حق» 

 
 82/ ای کبوتر شرق                                                                                                                   

 



 

 

 

  ریهمان متفکّر کب ۀسر کوچ ریو بقّال حق« !نرود رونیشوهر ازخانه ب

 : دیبگو

و  او هم مثل من آدم است و آزاد. من به زنم اعتماد دارم! رینه خ» 

  «!ستیمن که ن ۀبرد. اریصاحبِ اخت

  است؟« روشنفکر»دوتا مرد کدامشان  نیبه نظر شما از ا 
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 !ارزش یب يلهاارزش پول و پو -28
 کیبا  دیگردنبند دار کیو  دیهست یشما خانم پولدار دیکن الیخ 

به شکل قلب  راط،یق( 91/01)شصت و سه  زیّبه وزن چهل مم اقوتیدانه 

و درشت الماس جمعاً به وزن صدو  زیر یدر وسط و دورش هم دانه ها

  چه قدر پول باالش رفته؟. راطیق( 000)پنجاه و پنج 

  !دالر ونیلیچهارده م - 

  !دیکن ینم زانیهر روز که آن را به گردنتان آو - 

  .مهمّ یلیخ یهایفقط در مهمان ر،ینه خ - 

  د؟یترس ینم  - 

  !برم یدو تا محافظ با خودم م. ادینه ز - 

  د؟یدار یکجا نگهش م - 

  !میبگو دینبا چکسیرا به ه نیکه ا دیدان یم - 

که  ییرا آنها زهایجور چ نیا معموالً. دمیکه پرس دیبخش یم - 

 ایدارند  ینگه م یبا قفل رمز یصندوق مخف یدر خانه شان تو ایدارند، 

 ! میبگذر. بانک یتو

خانم  کیخواهم ازتان بپرسم که اگر  یم د،یحاال، اگر اجازه بده  -

 شتریب ردال ستیگردنبند را داشته باشد که ده ب نیا یبدل ۀنمون کی گرید

آن را به  یهم بدون ترس و واهمه ا شهیباشد و هم باالش پول نداده

  دارد؟ یدارد؟ چه فرق یبیکند، چه ع زانیگردنش آو

 ونیلیاست، ارزشش چهارده م یاست که بدل نیا بشیخوب ع - 

اقرار  دیامّا از بابت فرقش با. ارزد ینم شتریدالر ب ستیده ب. ستیدالر ن

وقتها  یرا دارم که بعض شیبدل کیتازه خودم ! ندارد یفرق چیکنم که ه

 فقط . خود من یفهمد، حتّ یفرقش را نم چکسیه. کنم یم زانیآن را آو
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 صیدارد، آنها را از هم تشخ شیو بدل شیکه اصل یمخصوص المتبا ع

 !دهم یم

گردنبند چهارده  نیو ا دیهست یپولدار یشما آقا دیکن الیحاال خ 

البد . دیا دهیکه خانم شما باشند، خر شانیا یرا هم شما برا یدالر ونیلیم

صد و چهل هزار  ۀدرآمد ساالن یعنیدالر،  ونیلیکه بتواند چهارده م یکس

 ریغخانمش بخرد،  یگردنبند برا کیبدهد  حبشه را اینفر از مردم کنگو 

دالر  ونیلیمنقولش که سر به صدها و هزارها م ریاموال منقول و غ ۀاز هم

 نیمملکت خودش، هم ینقدش در بانکها یاز پولها ریزند، و غ یم

 ! دارد سییسو یبانکها یپول نقد تو نها،یاز ا شتریب ایقدرها، 

درست  دیفهمم که حدسم با یو از سکوتتان م دیکه ساکتت نمیب یم 

مرخّص  د،یپولدار هست «یآدم حساب» کیخدمت شما که  زحاال ا! باشد

  «یکتاب یآدمها» یهم برا یموضوع چند کلمه ا نیا ۀشوم تا در بار یم

 .تازه کنم یپول حرف بزنم و نفس یب

 یاز آدمها یلینظر خ دیاست که به نظر من، که با نیبله، موضوع ا 

کند،  یم نییتع یدالر ونیلیزش پول را نه گردنبند چهارده مباشد، ار ایدن

 ریو غ یسییسو یدر بانکها یدالر اردهایلیو م ونهایلیم ینه حسابها

 . یسییسو

  د؟یدینان را چند خر نیا 

 . شصت و سه پنس 

 مرغ را چند؟  نیا 

 . وندپنج پ 

 کت و شلوار را؟  نیا 

 ! پوند ستیصد و ب 

 : کند یم نییتع زهایجور چ نیرزش پول را اکه ا میخواهم بگو یم 
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             نمایس تیاتوبوس و ترن، دوا و درمان، بل تیخانه، بل هیغذا، لباس، کرا

           خوش آب و هوا  یجا کیهفته سفر به  کیر، و دست باالش و تئات

 . در سال

« ارزش دار یپولها» یکی م،یارحساب دو جور پول د نیپس، با ا 

          نییساده و شرافتمندانه تع یزندگ کی اجاتیکه ارزش آنها را احت

ده » دالرش با «ونیلیچهارده م»که « ارزش یب یپولها»هم  یکیکند، و  یم

  !ندارد یفرق چیدالرش ه «ستیب

           یکه باعث شد من موضوع ارزش پول و پولها یزیو امّا چ 

جلد  کی هیریخ ۀمغاز یتو روزیبود که د نیبکشم، ا شیارزش پ یب

 عت،یدوستدار طب ،ییکایشاعر آمر ،«تمنیکامل اشعار والت و وانید»

پوند  کیبه  دمیرا خر شیچاپ صد سال پ ،یو دموکراس ،یآزاد ،ییبایز

هفتاد  «تمنیوالت و»را که  یا یعالم هست اسرسرت یعنیو چهل و نه پنس، 

شناخت را  نیو ا یزندگ نیکرد و شناختش، و ا یزندگ شیو سه سال تو

   !ندارد ییمعنا چیپول ه گرید نجایا. به آواز در آورد شیشعرها یتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 86/ ای کبوتر شرق                                                                                                                   

 

 



 

 

 

 هحُبّ اللّغ ای ایلولوقیاندر باب مرض ف -29
حُبّ » ای (Philologia) «ایلوق لویف»را به مرض  چکسیخداوند ه 

ض المذهب مبتال مر نیجنون گرفته بودم و به ا یکاشک! مبتال نکند« الّلغه

 . هزار بار از جنون بدتر است. نشده بودم

دارد که سراغ هرکس  یخوب کی نیفقط ا هاش،یبد ۀالبتّه با هم 

 نیدچار ا ییاز دو سه تا شتریکرور آدم، ب کیاز هر . رود یهرکس نم

 . شد یم نیدارالمجان ایشوند، وگرنه دن یمرض نم

بازار، جنس  یکه تو دیدان یم. دیبخند م،یبگو یزیچ کیحاال  

مرض  نیا تیحاال حکا. رود یباالتر م متشیتر بشود، ق ابیهرچه کم

 نیهستند، داشتنِ ا ابیکم یلیاست که چون مبتالهاش خ «ایلولوقیف»

    . سبکسر، شده است اسباب افتخار یاز آدمها یادیز ۀدع یمرض برا

هم  نهایا کنند الیکنند که مردم خ یم ییکارها کی یپلک یالک دینیب یم

شامل حالشان شده است و شده اند  یو لطف اله تینظر کرده اند و عنا

 !«لولوقریف»

در کتاب  یحتّ د،یو جد میدر طبّ قد نکهیا لیکنم دل یفکر م 

 نیمرض برده نشده است، ا نیاز ا یهم اسم« مؤمن میحک ۀتحف»مستطاب 

و  بیع چیه یبه آن مبتال شد، اوّالً از لحاظ جسم یکس یباشد که وقت

شود، و هر قدر  یمرض م نیمعتاد ا هایونیمثل اف اًیکند، و ثان ینم دایپ یعلّت

             دلش  گریداشته باشد، د تیو شکا تیمرض حکا نیهم که  از ا

 ! کند دایخواهد شفا پ ینم

 فیتعر تانیرا برا «ایلولوقیف»مرض  یهایچشمه از باز کی دیبگذار 

  :دیایکنم تا مظنّه دستتان ب

  ۀدربار  کند یم  ترجمه  یگزارش  دارد  که  یرانیا جوان  همکار  
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ر در غرب عالم، که د ییاز جا یمملکت یبزرگداشت روح چند نظام

 :دیگو یشده اند، م یدر شرق عالم، تابوت ییاز جا یدر مملکت یجنگ

که  یینهایا ینوشته است اجساد سربازان، ول یسیدر متن انگل نجایا»  

اجساد  مییچه طور است بگو. بوده است انشانیهم م سرکشته شده اند، اف

 « سربازان و افسران؟

     زانیم یسیزبان گزارش نو یذهنم را رو ۀو من که حاال عقرب 

           رم،یخودم را بگ ی «ایلولوقیف»مرض  یجایکرده ام تا جلو دخالت ب

تا سرباز  رینه جانم، در ارتش همه سربازند، از ارتشبد بگ»: میگو یم

 «!فرص

که  یبه طور رد،یگ یرا م میگلو خیب یزیچ کی کدفعهیآنوقت  

مرض  نیخالت اجلو د. چرا؟ خوب، معلوم است. خواهد خفه ام کند یم

شود  ینم هایآسان نیشود، به ا یسرش نم« باجا»و  «جایب»المذهب را، که 

 ؟یتا چ ؟یتا کِ... دست از سرم برنخواهد داشت تا گریحاال د. گرفت

  .داند یخدا م

سرباز  ۀکلم ریز: یسیلغات انگل یشناس شهیروم سراغ قاموس ر یم 

 یجنگ» یاست، به معن نیباشد، نوشته است اصلش الت «soldier» که همان

 . «مزدور

روم سراغ مرحوم  ی؟ م«سرباز» مییگو یپس چرا ما به ش م 

مرض  یهایقربان نیاز معروفتر یکیکه  یسیانگل« ساموئل جانسون»

: نوشته است «soldier» ۀکلم ریز نمیب یم. است نیزم مغربدر  «ایلولوقیف»

 «.جنگد یمزد م افتیکه با در یکس»

 نیاز معروفتر یکی، «اکبر خان دهخدا یعل»غ روم سرا یبعد م 

نوشته « سرباز» ۀکلم ریز نمیب یم. نیدر مشرق زم «ایلولوقیف»مرض  انیقربان

  تیب نیا  است  آورده که  هم   یمثال  ، و«را ببازد  خود سر  آنکه » : است
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  :است« حافظ»منسوب به 

 عشق تو مشهور خوبانم چو شمع؛ یدر وفا  

 .سربازان و رندانم چو شمع یکو نیشب نش  

به پول  یربط چیجان باختن در راه عشق است و ه ایمنظور سرباختن  که

 . گرفتن و جنگ کردن ندارد

 نیا یحساب امروزه تو نیبا ا یعنی»: میگو یخودم م شیت پآنوق 

              پول  چارهیکه ب یچ فهیپس سرباز وظ ست؟یسرباز ن چکسیه ایدن

 « !بازد یو جان م ردیگ ینم

 ۀفرق کلم ۀدربار قیتحق وروم دنبال مطالعه  یو حاال تازه م 

دانم که  یچون م  ،«یجان فروش»با  «یجانباز»و  «یسر فروش»با  «یسرباز»

 کیمن  ی «ایلولوقیف»روشن نشود، درد  «یمعان»و « الفاظ» نیا قتیتا حق

 !نخواهد کرد دایپ نیذرّه هم تسک
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 خَشم  ياز خوشه ها  -31
 خِشم يها چهیتا دل پ          

 ۀسندینو ،«نبِکیاِشتا وهانی» ای (John Steinbeck) نبِکیجان اِستِ 

و احساس و  شهیاند ییاوج شکوفا»به قول اُدبا، در ،ییکایتبارآمر یآلمان

 اهیس یسالها ۀدربار« خشم یخوشه ها»نوشت به اسم  یاش رمان «حهیقر

 یخوشه ها»و اسمش را گذاشت  0911 ۀدر ده کایآمر یکاریکساد و ب

 . «خشم

   یخاصّ و عام نشست که هم برا یرمان آن قدر به دلها نیا 

 «دیجد کیکالس»نوبل آورد، هم به داشتنِ عنوان  یادب ۀزیاش جا سندهینو

 یو استادها رهایکه معموالً دب ییکتابها فیمفتخر شد، هم رفت در رد

 .بخوانند ندیگو یهاشان مبه شاگرد اتیادب

 ییاز آقا یچشمم افتاد به عنوان کتاب یکتابفروش ۀشیحاال تا پشت ش 

 یسهای، از روزنامه نگار ها و طنز نو(Simon Carr)« کار مونیسا»به اسم 

آخر « !روحت شاد»: گفتم «نبکیجان است»به مرحوم  ،یسیمعروف انگل

 ،       ««The Grapes of Wrath» شود یم یسیبه انگل« خشم یخوشه ها»

زیرکانه از معروفیت اسم این رمان استفاده « کار مونیسا» یآقا نیو ا

، ««The Gripes of Wrath» اسم کتابش را گذاشته استکرده است و 

 .«خشم یها چهیدل پ» یعنی

دندان »مثالً ! دییبگو د،یدار شیبرا یبهتر یمعن دیکن یاگر فکر م  

 «.خشم یغُرّ و لُندها» ای« خشم یاشِکوه ه»، «خشم یقروچه ها

 تیو حکا ۀطرف رفته است صدها نکت نکهیا یچرا خشم؟ برا 

مثل او  یکرده است، که به جگر آدم دایپ« امروز یایتانیبر» ۀدربار یواقع

 و چرا غُرّ و لُند؟ ! کند  یخنجر فرو م  است، «روزید یایتانیبر»  ۀکه پرورد
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 تواند بکند؟  یچه کار م نکهیا یراب

 سر بدهد؟  یو مرگ بر چ یمرگ بر ک ادیفر ابانیخ یبرود تو 

 بانکها را بشکند؟ یها شهیبرود با پاره آجر ش 

 آتش بزند؟  لیومبات کیبرود الست  

« به ظهورت شتاب کن م،یبن مر یسیع ای» ادیبرود رو پشت بام فر ای 

  سر بدهد؟

          کند، رسوا یانتقاد م د،یایکه دلش درد ب یلیخ یسیانگل ر،ینه خ 

کند، و  یرا بر مال م« نامردم» یهایدردیب و« مرد م» یکند، درد ها یم

دندان قروچه  رد،یگ یم چهیر دل پو خوب در ضمن انتظا! ماند یمنتظر م

موشکاف  گارکند، و اگر روزنامه ن یکند، غُرّ و لُند م یکند، شکوه م یم

  سدینو یم« خشم یها چهیدل پ»باشد، کتاب  یو با حوصله و خوش قلم

              هرکس که به عدالت،»: آن گفته است ۀکه ناشرش دربار

کتاب    نیعتقاد داشته باشد، در اسالم ا یو غذا میشرافت، انصاف، عقل سل

خواهد کرد که او را  دایپ یو عاطف یاز نکبت اخالق یتیحکا ای ینکته ا

 « .کند نیسخت خشمگ

کند  یم نیکتاب تضم نیا»: عنوان کتاب هم نوشته شده است ریو ز 

               که خون  تهایحکا نیاز ا یکی« !اوردیکه خون شما را به جوش ب

              چیراد کایاسالو»است از خانم  یآورد، نقل قولبه جوش  مرا

 «اکلستون یبرن» ی، زن آقا(Slavica Radić Ecclestone)« اکلستون

(Bernie Ecclestone)که گفته بود ، : 

 یخودم در کرواس یخواهم، از هموطنها یتخم مرغ م یمن هرچ» 

رغ را از دهات روم تخم م یتوک پا م کی مایاز لندن با هوا پ. خرم یم

را  یسیانگ یمن تخم مرغها یدخترها. گردم یخرم، بر م یخودمان م

 «!دوست ندارند
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اوّل  دیپس بگذار. است هامدیدانم که هنوز خون شما به جوش ن یم 

 .روشن بشود تانیکنم، تا حسابها برا یآقا و خانم را در چند کلمه معرّف نیا

 یمسابقات جهان نیباالتر ۀهمه کار: اکلستون یبرن یآقا 

 . یلرانیاتومب

 . پوند ونیلیاز دو هزار م شتریب: ثروت 

 . پوند ونیلیم 01: شیاز خانه ها یکی متیق 

مدل سابق  ،یاز دهات کرواس یکیو، اهل همسر ا :کایاسالو 

 19سال جوان تر از شوهر،  11 ،«یآرمان» ییبایمحصوالت مد و ز

 «یآقا برن»با  ینیسال همبال 10بلند تر از شوهر، که پارسال، بعد از  متریسانت

 یآزاد» یمن و شما، از شوهر تقاضا ۀقابل تر از مالحظ ی«مهر» افتیو در

 سابها روشن شد؟خوب، حاال ح. فرمود« جان
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 پادشاههفت  ۀو سکّ دیمروار ۀعصار -31
 دیاقّالً با. حاضر بشود میام که دواها ستادهیدواخانه منتظر وا یتو 

افتم، دور  یراه م. وقت بگذراندم تا نوبتم برسد یا قهیدق ستیب کربعی

    نگاه  ییدارو ریغ یاجناس بهداشت یچرخم و به قفسه ها یدواخانه م

 . کنم یم

افتد  یشوم، چشمم م یدندان و مسواک که ردّ م ریاز قسمت خم 

 ؟یچ .ییو سرشو ییو دستشو ییتنشو یعهایشامپو و ما ۀقفسبه 

 د؟یمروار ۀو عصار تیّبا امالح بحرالم ییتنشو عیما 

  د؟یمروار ۀو عصار النیا النیبا گُل ا 

  اسمن؟یسبز و گُل  ییچا ۀبا عصار 

 نارنج؟  ۀو شکوف دیسف ییچا ۀبا عصار 

  ؟ییایو امالح در انهیبا راز 

 با گل بابونه و روغن هوهوبا؟  

  نگ؟ینسیو ج اهیفلفل س با 

با »با شعار  شیکی ،«دیاز پوستتان مواظبت کن»عار با ش شیکی 

و  ،«دیپوستتان را با ناز بپرور»با شعار  شیکی ،«دیپوستتان مهربان باش

امالح و گلها و روغنها و  ۀو هم گرید یبا شعارهار گرشید یهایکی

 یحرفها حقّمخصوصاً، به  ب،یو دلفر زیعصاره ها دلخواه و دل انگ

 ! «دیمروار ۀعصار» ده،ینشن

همه اش فقط   نهایا! بخش و آرزو پرور دیو ام نیریشعارها ش ۀو هم 

شرکت از دهها شرکت معروف،  کی ییتنشو یعهایاز ما ییمال چندتا

که هر  میرا بگو نیفقط ا شانییدستشو یعهایکه شامپوهاشان به کنار، از ما

  یچاشن وهیم  کی ایگل،   کی اه،یگ  کی  ۀعصار  از  حدّ اقلّ کدامشان 
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کند که  یبه حال یرا چنان حال ییبایبهداشت و ز فتگانیگرفته است تا ش

 زیانگ رتیح یها «ریاکس»  نیحاضر باشند جان هم خرج ا چ،یپول که ه

 :بکنند

به، توت فرنگی، زغال اخته، زردالو،  ،یانگور، هلو، گالب ر،یانج 

سرخ،  لگ ،یآب لوفرین! گرید یها وهیپرتقال، هندوانه و م مو،یل ،یویک

 یو گلها بیس ۀگل بومادران، شکوف ا،یبهار نارنج، نار مشک، گل اقاق

 .گرید

مردم به دعا  شتریافتادم که ب یآن روزگار ادی کدفعهیدانم چرا  ینم 

اوّالً به آدم  میچون عقل سل م،یاعتقاد داشتند تا به عقل سل شتریو طلسم ب

، یمحرفش را باور کن نکهیا یبرا اًیداد، و ثان ینم یجور معجزه ا چیه دیام

 . خواست ینم بیو غر بیعج یزهایاز آدم چ

اگر خدا نکرده مرض صرع  م،یبرعکس عقل سل سهیعانود ارویامّا  

 کرد و مثالً  یبه وُسع و بضاعتتون نگاه م شش،یپ دیرفت یو م دیاشتد یم

هفت تا  هفت تا پادشاهِ یطال اینقره  ۀهفت تا سکّ دیگفت برو یم

 ۀورق کیتا او آنها را بدهد آب کنند و به صورت  دیکن دایمملکت پ

 یمخصوص صرع  را با قلم فوالد یو دعا اورندیدر ب یبرنج ای یسرب

 . دحکّ کنن شیرو

نوشت، امّا نه با مرکبّ، بلکه با ده  یکاغذ م یدعا هم رو کی 

هم  اهیخال س کیکه  دیمثقال زعفران و خون هفت تا مرغ سف ستیب

هم نداشته  دیخال سف کیکه  اهینداشته باشند و خون هفت تا مرغ س

 . باشند

را  زهایچ نیا دیبا یا یبا چه سخت آدمکه  دیحاال حسابش را بکن 

کرد که  یدل آدم را خوش م بیعج یزهایچ نیورد، امّا همآ یم ریگ

     .کند یم دایشود و آدم شفا پ یحتماً معجزه م
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 یشفا یکه برا ییاز آن آدمها یلیوز خکه امر میخواهم بگو یم 

روند  یم گریشدند، حاال د یم سیمرض صرعشان دست به دامن دعا نو

 میاز علم و عقل سل ییکارها کیدکتر متخصّص اعصاب، چون  شیپ

 . توانند انکار کنند یآنها را نم یاند که خوب دهید

 یفه هارفته اند دنبال حر ارآن روزگ یسهایاز دعا نو یلیخ جهیدر نت 

 باتیبا ترک ،ییدارو ریغ یاجناس بهداشت دیتول نیاز جمله هم گر،ید

چون  ت،یّو روغن هوهوبا و امالح بحرالم دیمروار ۀمثل عصار یبیعج

اعتقاد  شتریب بیعج یشبه علم یکه به ادّعاها ییهستند آنها یلیهنوزهم خ

 ! میعلم و عقل سل قتیدارند تا به حق

رود،  یکهنه م ۀشود، دور یم عوضدوره ها ! شود کرد یچه م 

 یرا در دوره ها زشانیچ چیاز آدمها ه یلیخ یول د،یآ یم دیجد ۀدور

 دیرنگ جدخودشان می آورند و با همانها را با . گذارند یکهنه جا نم

 !دارند ینگه م
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 يهنر یدر عصر ب استیهنر س -32
 ینتوانسته ام برا گرید «لیچرچ»بعد از  ،یکیکه من  میاگر بگو 

 الیقائل باشم، خ یانگلستان حرمت واعتبار یاستمدارهایاز س چکدامیه

 یکابوسها خدا نکرده دارم و یدل خوش «لیچرچ»که شخصاً از دینکن

پنجاه و هفت سال  «ینفت یکودتا»و  «رانیاشغال ا»و « کنفرانس تهران»

 !  ابداً! رینه خ! فراموش کرده ام یرا به کلّ شیپ

. ندارد «رانیا»به  یربط م،یخواهم بگو یکه من حاال م یزیچ نیمّا اا 

     را استمدارهایکه من باش س ییترازو. جا ندارد چیبه ه یدر واقع ربط

« هنر» ۀفقط قدر و مرتب. ردیگ یرا نم «تیانسان»سنجم، از آنها سراغ  یم

  .کند یآنها را معلوم م

ترازو بگذارم،   یرا تو «یخواجه نظام الملک طوس»مثالً اگر من  

دارد؟ نه  یمتیاش چه قدر و ق «تیانسان»خواهم بفهمم  یم دیکن یم الیخ

اآلن من فقط مال  یازوتر. الزم است یگرید یکار ترازو نیا یبرا! ریخ

      خواهم بدانم که خواجه نظام الملک  یم یعنیاست،  «استیهنر س»

  !هن ایبود  «استیهنر س»با  «یاسیهنرمند س» ۀرابط «استیس» ارابطه اش ب

سال از  یس ،«اتیادب»در قلمرو  ،«یطوس یفردوس»بله، اگر  نمیب یم 

خواجه نظام الملک » کرد،« کاخ بلند شاهنامه»عمرش را صرف  ساختن 

: دیآ یبر م« دهخدا ۀلغتنام»طور که از  نیا ان،یهم در عهد سلجوق «یطوس

و قدرت خود را  یو کاردان اقتیل تیسال وزارت نها یدر طول س»

او بود، و در  تیبه دست کفا انیمُهامّ امور دولت سلجوق د،آشکار نمو

 تیکه به سعا یبسزا داشت، و سرانجام روز یسهم انیبسط قدرت سلجوق

از هم  نظم و قدرت دولت سلجوقی ۀرازیمخالفان از وزارت معزول شد، ش

 «.گسست
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از آنکه  شیپ ینجاه سالصد و پ «یخواجه نظام الملک طوس» نیهم  

شهر، بلکه در  کینه در  د،یایدر ب «سایکل»از شکم « دانشگاه آکسفورد»

شهر بغداد، موصل، نیشابور، بلخ، هرات، مرو، آمل، گرگان، بصره،  ازدهی

« نظامِ مُلک»شیراز، و اصفهان دانشگاه بر پا کرد، و البد چون هم عاشق 

و  «هینظام»نشگاهها را گذاشت دا نی، اسم ا«نظام الملک»بود هم عاشق 

 ات،یعلوم ادب ،«نیعلوم الدّ»ها عالوه بر  هینظام نیدستور داد که در ا

    .بشود سیریاضیات، طبّ و حکمت هم تدر

چه  دیخواست یبود؟ م یچه طور آدم «تیانسان»از لحاظ  دییگو یم  

 دینیو بب د،یبخوان د،ینرسد؟ برو چکسیباشد؟ آزارش به ه یطور آدم

خانه و  دیخواست یم. تلخ داشتند یوزارت او چه زندگ ۀها در دور عهیش

              کند؟ ریس ریداشته باشد و شکمش را با نان و پن یا شانهیدرو یزندگ

 یگو»هم  «یمِلکدار»در  «یمُلکدار»خداوندگار  نیا ندیگو یم 

 ! زمان ربوده بود یمّالکها نیرا از بزرگتر «یشیپ

ملّت و  یکه برا یبزرگ یبا آن همه کارها! باشد»: میگو یو من م 

 «.مملکت کرده بود، نوش جانش

نبود  ی«هنر یب»امروز آدم جُلُنبُر  یاستمدارهایاز س یلیامّا او مثل خ        

 یو کسب و کارها یسلمان ،یینانوا ،یقصّاب ،یبقّال ۀکه حوصله و جُربز

و  یو چاپلوس یو لفّاظ یزو حُقّه با یرا نداشته باشد، وبا چشم بند گرید

. بچاپد رادرآورده باشد تا ملّت و مملکت  استیسر از بازار س یدستبوس

 یقیدر هنر موس یکیشد،  یم «یفردوس»در هنر شعر  یکی: بود« هنرمند»

شده بود، همان طور « نظام الملک» استیشد، او هم در هنر س یم« باربد»

شد،  یم «وتیال»هنر شعر  در یکی شیکه در انگلستان پنجاه شصت سال پ

 «لیرچچ» استیهم در هنر س یکیشد،  یم« الگار» یقیدر هنر موس یکی

  .شده بود
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آمده بودند در : و مال هم داشتند اصل و نسب داشتند، مِلک نهایا 

هر « ارسطو»وگر نه به قول ! به شهرت و افتخار برسند «استیهنر س»

     ابیکه دارد نا یمّا آنااست،  «یاسیس وانیح» کیبالفطره  یزادیآدم

     !است «یاسیهنرمند س»شود  یم
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 یسیو بچّه محلّ انگل یاحکام انتقام -33
بچّه محلّ  کیبرخوردم به  ۀمحلّ ۀکتابخان یتو شیچند روز پ 

 یمعلّم است، نقّاش. باش آشنا شدم ینقّاش شگاهینما کیکه در  یسیانگل

  .اهل فلسفه است شتریکند، امّا ب یهم م

 یتو میرفت م،یاز کتابخانه که درآمد. اش تو هم است افهیق دمید 

. دو قُلپ قهوه سر دلش باز شد یکیبا . میسر کوچه نشست یلهستان ۀکاف

. رفت باال که خودش هم از خودش تعجّب کرد یصداش طور کدفعهی

  :گفت یم

 یعلم یشرفتهایپ ۀهم ۀجیود نتب نیا ؟یکه چ! اعدام! اعدام! اعدام» 

 ییآن کشورها کم،یو  ستیقرن ب یتو میگذار یپامان را م یبشر که وقت

را کنار گذاشته اند،  یکردند که قانون قصاص عهد شبان یهم که افتخار م

درآوردن چشم و شکستن دندان رو  یبراو دوباره بر گردند به همان عهد 

  «هم بلند بشوند؟ تدس

بود که مال « وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ...الْعَیْنَ بِالْعَیْن»َمان حکم اشاره اش به ه 

 یکه با کتابهاش گذاشته بود رو یبه روزنامه ا. است شیچند هزار سال پ

  :اشاره کرد و گفت زیم

بهتر باشد  دیاتّفاق افتاده، نوشته اند شا یقتل کیباز امروز، چون » 

مردم خاطر جمع بشوند که  نکهیا یچرا؟ برا! بشود یکه اعدام دوباره قانون

 رونیب دیایخورد که ب یسال به عفو نم یسبیست قاتل حبس ابدش بعد از 

            ریمنطق خدا عاقبت ما را به خ نیبا ا! را بکشد گرینفر د کیو 

 د؟یآ یاز کار درم یو جهل را با هم مخلوط کن، چ یموکراسد! کند

 «!سمیفاش

 عادت کرده ام که هر وقت با  یملکت غربم نیا  چرا در دانم  ینم 
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حضرت  یکنم، از حرفها یصحبت م یموضوع مهمّ ۀدربار یسیانگل کی

 یسیبچّه محلّ انگل نیا یال وقتحا! اورمیب یهم شاهد حیمس یسیع

قانون »با آن طنز تلخ و لحن گزنده ش به قانون قصاص گفت  ،یحیمس

 یکیافتادم که در  «یمتّ لیانج»در  حیمس یها عظهمو ادیبه  ،«یعهد شبان

 :دیگو یاز آنها م

به  یو دندان یبه چشم یکه گفته شده است چشم دیا دهیشن» 

بلکه هر که به  د،یمقاومت مکن ریبا شر میگو یمن به شما م کنیل ،یدندان

  «.بدو واگذار زیرا ن یگریراست تو طپانچه زند، د ۀرخسار

 یرا از آن حالت تلخ عصب یحیمس یسیبچّه محلّ انگل نکهیا یبرا 

خواهد  یکه دلشان م یینهایخوب، اگر ا»: زدم و گفتم یلبخند اورم،یدر ب

هستند، چرا به  یحیواقعاً مس نند،یبرا سر دار ب یگناهیب ایهر محکوم با گناه 

از  یلیکنند که حکم قصاص را، مثل خ یگوش نم حیحرف خود مس

اعدام  یتماشا ینسخ کرد؟ اگر دلشان برا ق،یعهد عت گرید یاحکمه

 ا،یدن یاز دالغوزآبادها یکیتوک پا بروند به  کیتنگ شده است، 

 «!بخوانندتوبه  یدعا سایتماشاشان را بکنند، برگردند، بروند کل

 ؟یکن یم الیخ یچ»: سرش را تکان داد و گفت یسیآقا معلّم انگل 

به  شینفر بود که دو هزار سال پ کیفقط  ،یخواه یم یواقع یحیمس

عقل و شعورش  زادیآدم یتا وقت! تماشاش کردند ستادندیدارش زدند و وا

ضع و نیاحکام و قوان شیو برا دیایب یکیقانون نشود و منتظر باشد  شیبرا

 «!نیآش خواهد بود و کاسه هم نیکند، آش هم

انتظار  امتیتا روز ق دیفلسفه با نیبا ا یسیبچّه محلّ انگل چارهیب دمید 

  :سرم را تکان دادم و گفتم. هم به آرزوش نرسد چوقتیبکشد و ه

 نیو به ا هایزود نیکنم به ا یامّا فکر نم ،ییگو یم یفهمم چ یم» 

 فقط . میعورش را قانون بکند و صراطش را مستقعقل و ش  زادیآدم هایآسان
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 یدر صحرا امتیاز ظهور دجّال و طلوع آفتاب روز ق شیاگر بتواند پ

و  اتیر قلبش و احساساتش حاکم بکند، و در قضائمحشر، عقلش را ب

هنر کرده  یلیبدهد، خ یرا به احکام مدن یاحکام انتقام یاج اتیجزائ

 «!است
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 از مقوالت علم النّفس یکی -34

 زیچ کی ادیبه  اریاخت یب کدفعه،یخوانم،  یم یزیچ کیدارم  من 

 نیزم ۀآدم کر ونیلیهفت هزار م یۀبق. طور نیشما هم هم. افتم یم گرید

 ای« علم النّفس»از مقوالت  یکیموضوع هم خودش  نیا. طور نیهم هم

 .است «یروانشناس» فیعلم شر

 هیو فق احیّ، س«ابن بطوطه ۀسفرنام» یسیانگل ۀمن دارم ترجم مثالً 

که  ییرسم به آنجا یخوانم، م یرا م یقرن هشتم هجر یمسلمان مراکش

: دیگو ی، و م«سلطان ازبک»، در عهد حکومت «خوارزم»رفته است به 

نوازتر از  بیتر و سخاوتمندتر و غر یعال یمردم ایدن یجا چیمن در ه»

 «.ام هدیند هایخوارزم

از  شیبه خوارزم پ یربط چیاست، ه دهیکه او د یخوارزم نیا البتّه 

 ادی ای ،یک ادی« ابن بطوطه»حرف  نیشما از ا دینیحاال بب. مغول ندارد ۀحمل

 : دیفرما یم. دیافت یم یچ

دارند که من در  ینیرسم قابل تحس یدر مورد نمازخوان هایخوارزم» 

اطراف مسجد  یها خانهبه  یمؤذّنهر . مشاهده نکرده ام یگرید یجا

نماز به  یادا یکند که برا یزند و به ساکنان آنها اخطار م یخودش سر م

   امر  یمسجد بروند، و هر کس که در نماز جماعت حاضر نشود، قاض

 یدر هر مسجد. قش بزنندالو در حضور مردم شّ اورندشیکند بروند ب یم

 «.است زانیآو واریکار به د نیا یبرا القشّ کی

من  یوقت دیدان یانداخت؟ م یچ ادیو  یک ادیشما را  نیا خوب، 

 یآن کس ادیافتادم؟ به  یک ادیبه  دم،یرس« ابن بطوطه ۀسفرنام» ینجایبه ا

و رهبر حزب مردم پاکستان  ریبوتو، نخست وز یذوالفقار عل هیکه عل

 .کودتا کرد و او را انداخت تو زندان و بعد هم به دارش زد
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از به  ریالبتّه او غ. ستاد ارتش پاکستان سیالحقّ، رئ اءیژنرال ض بله، 

ز جمله هم کرد، ا گریمهمّ د یکارها یلیبوتو، خ یدار زدن ذوالفقارعل

  .«یواریزن و چادر و چار د»زنده کردن رسم 

شباهت داشت به همان رسم  یلیمهمّش بود که خ یلیکار خ کیامّا  

مؤذنها،  یبه جا اءالحقّیعهد ژنرال ض در .خوارزم در عهد سلطان ازبک

، «پاسداران نماز» یعنی، «الصّلوۀ نیناظم»گفتند  یکه به شان م ییمأمورها

          « امر به معروف»شتند و به رهگذرها و مغازه دارها گ یتو محلّه ها م

 .نماز جماعت بروند به مسجد یکردند که برا یم

 نیناظم» ادینماز در عهد سلطان ازبک مرا به  یرسم پاسدار یوقت 

 ۀالحقّ انداخت، فکر کردم که ژنرال هم حتماً ترجم اءیژنرال ض« الصّلوۀ

از من  شیپ یو دو سال یا حدّ اقلّ سر« ابن بطوطه ۀسفرنام» یسیانگل

 .را زنده کند «نیرسم قابل تحس»گرفته بود که آن  میخوانده بود و تصم

 فیعلم شر ای« علم النّفس»از مقوالت  یکیکه عرض کردم  ینیا 

و ! افتد یم «یک» ادی «یچ»آدم از  دینیبب. است نیاست، هم «یروانشناس»

افتادم که « توپولف» یماهایهواپ ادیدفعه  کیرا گفتم، باز  نیحاال که ا

 سیافتاد و رئ شانیکیبود که باز  شیچند وقت پ نیافتند، و هم یم یه

 یباق اریرا به د« لهستان»و نود و شش نفر از رجال مملکت  یجمهور

 .فرستاد

از رجال پاکستان  یالحقّ و عدّه ا اءیکه ژنرال ض ییمایآخر هوا پ امّا 

( 0M Abrams)آبرامز  کیام  یتانکها» داریدسوارش بودند و داشتند از 

« توپولوف» یمایگشتند، هواپ یبرم« اسالم آباد»به  کایساخت آمر

(Туполев )ساخت « هرکولس» یمایهواپ کی. نبود هیساخت روس

از رجال حکومتش،  یالحقّ و عدّه ا اءیاز ض ریبود و تازه غ کایخود آمر

 .هم سوارش بودند ییکایژنرال آمر کیدر پاکستان و  کایآمر ریسف
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 هایبعض نیبا وجود ا. و بر قبرشان نور ببارد امرزدیخدا همه شان را ب 

کا گ »کار  ر،یهم گفتند نه خ هایبوده است، و بعض« ا یآ یس»گفتند کار 

 فیعلم شر ای« علم النّفس»از مقوالت  گرین دیا! بوده است« ب

 .ستین «یروانشناس»
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 جواب دار  يچرا ها -35
 جواب یب يو چراها   

 ۀرا به انداز یسی، که زبان انگل«ماگدا»به اسم  یزن جوان لهستان کی 

ما چند  ۀخان دیآ یدو روز م یتواند بلغور کند، هفته ا یم اجشیاحت

مدرسه رو، پا  ۀاو هست و شوهرش با دو تا بچّ. کند یم یزکاریتم یساعت

 کی نجایا شانیتا البد زندگ« انگل ستان»آمده اند « تانله س»شده اند از 

  .ذرّه بهتر از آنجا باشد

زن هر هفت روز هفته را هم که کار بکند، درآمدش به  نیو حاال ا 

آب و برق و گاز و تلفنشان را  یخانه و قبضها هیتواند درد کرا یزور م

 کیته است هنوز نتوانس یسال و اند کیبعد از  چارهیشوهرش ب. دوا کند

اتوبوس بشود، امّا چون  ۀحاضر شده بود رانند. کند دایکار پر و پا قرص پ

بلغور کند، قبولش  اجشیاحت ۀرا به انداز یسیتواند زبان انگل یهنوز نم

  .نکردند

طور منتظر باشد تا آن دو سه تا مقاطعه کار  نیفعالً مجبور است هم 

را دارند، هر چند وقت  لشیتلفن موبا ۀکه شمار یساختمان یاستثمارچ

 یتواند سر یالبتّه اگر بخواهد، م. کار موقّت خبرش کنند کی یبرا کباری

 «یرفتگر»کنم  یرفتگر بخواهند، چون فکر م دیبزند، شا یبه شهردار

               یهم به خوب« الل»آدم  کی ۀباشد که از عهد ییاز آن کارها یکی

  .دیآ یبرم

   یشنهادیپ نیهمچ کی دیرفت یم د،یبود یمن م یامّا شما اگر جا 

افتادم، و  یشنهادیپ نیمن به فکر همچ شیبله، چند روز پ د؟یبه ش بکن

رفتم سر کوچه  یبود که داشتم م نیا ،فکر انداخت نیکه مرا به ا یزیچ

  پنجاه و پنج شصت « رفتگر»چشمم به زن  رم،یبگ ازیو پ یگوجه فرنگ
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و جاروب و انبرک دسته دراز  شیبا چرخ دست یکه چندبار ادافت یساله ا

  .امش دهیخودمان د ۀکوچ یاش تو یکاغذ جمع کن

از آن ور . مهست یسیکند من انگل یم الیهنوز هم خ چارهیزن ب 

دفعه، عالوه بر لبخند  نیمن ا. دهد یزند و سر تکان م یکوچه لبخند م

 ادی« ماگدا»از  یکه چند تا کلمه ا یزدن و سرتکان دادن، به زبان لهستان

  «یدُبره، پان نیج»: گفتم ریبلند به ش صبح به خ یگرفته ام، با صدا

(Dzień dobry, pani)  !» 

را  یبودن کس یسیو انگل ستمین یسیانگل خواستم بداند که من دیشا 

هم آدم است و  یلیکند و خاطر جمع بشود که آدم است و خ یآدم نم

 ۀغصّ کدفعهیو حاال بود که باز ! بلغور کند یسیانگل ستیفقط بلد ن

  .دلم تازه شد یو شوهرش و دو تا بچّه شان تو« ماگدا» یزندگ

« رود رفتگر بشود؟ یخوب، چرا شوهر ماگدا نم»: خودم گفتم شیپ 

 الیتو خ»: نشست و به خودم گفتم میشانیفکر عرق شرم به پ نیامّا فوراً از ا

به  یبخور، امّا کار ،یمردم را بخور ۀغصّ یخواه یم ؟یهست یک یکن یم

 «!نداشته باش شانیزندگ

صدها  ایکه وضعشان دهها  اینفر از مردم دن ونهایلیم ۀو آنوقت غصّ  

             و دیدلم گُر کش یو خانواده اش بدتر است، تو« اماگد»برابر از وضع 

: دلم گفتم یو بعد تو« چرا؟ آخر چرا؟»: زدم ادیدلم فر یتو اریاخت یب

 «؟به خدا ایبه خودت  ؟ییگو یم یچرا را به ک نیا»

 یکی: میداشته باش« چرا»دو جور  دیو آنوقت بود که فکر کردم ما با 

آدم وقت و شعور و حوصله اش را داشته  که اگر« جواب دار یچراها»

هم  یکیکند، و  دایآنها را هم پ نیتواند جواب مشکل تر یباشد، م

آنها  ینتواند برا چکسیهم ه امتیتا روز ق دیکه شا« جواب یب یچراها»

  .کند دایپ یجواب قانع کننده ا
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باشد،  یکار ساده ا دیهم نبا« چرا»دو جور  نیتفاوت ا دنیتازه فهم 

 یخودیآمدند ب ینم ایهمه از مردم دن نیبود، ا یم یچون اگر کار ساده ا

در »: ندیوراحت بگ یلیرا به خدا نسبت بدهند تا بعد بتوانند خ یهر کار

 «؟ستین زیکار خدا چون و چرا جا

 یتو دیبا گناهیب ۀبچّ کیچرا »: میحساب، اگر بپرس نیخوب، با ا 

 «د؟یایب ایشرق اروپا به دن ای ایدر جنوب آس ریهفت پشت فق ۀخانواد کی

  است؟ ییچرا چه جور چرا نیا
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 ؟یچ یعنیآخر،  -36
که اسمش را  یکوه ،«خستانی» ای «سلندیا»که در  شیچند وقت پ 

آنها بلد است درست تلفّظ کند،  یفقط خدا هایسلندیاز خود ا ریغ

شش تا  یر و خاکستر به قدّ و باالاز دود و غبا یویکرد، و د یآتشفشان

و به آسمان رفت، و به علّت ترس  دیآن تنوره کش ۀاز دهن لومتریک ازدهی

از شانزده هزار پرواز  شیهمان روز اوّل ب و،ید نیا یآزار مایپاز خطر هوا

هر جا  یهفته ا کی الًًهست، اقّ ادمیرا در اروپا لغو کردند، تا آنجا که 

بود،  یحرفشان هر چ هایلیآمد، خ یم شیپ یعیطب ۀواقع نیاز ا یحرف

 «؟یچ یعنیآخر »: شد که یم نیخالصه اش ا

 0910افتادند که  یم «یپُمپِئ»شهر  ادیبه  یآتشفشان نیاز ا هایلیخ نیا 

 تشیجمع ۀبا هم (Vesuvius) «وِزوو»کوه  یبا آتشفشان ش،یسالِ پ

 !متر آتش و خاکستر مدفون شد ستیب ریز کپارچهی

 یو فاجعه ها لهایزلزله ها و طو فانها و س ادیبه  یآتشفشان نیاو از  

کنند که خدا، معمار بزرگ  یافتادند، و البد چون فکر م یم گرید یعیطب

را  نیزم ۀساختمان نقص ندارد، کر یکه حسابش در مهندس ،یعالم هست

حضرات آدم و حوّا و پس انداخته هاشان طرح « اقامت» یاختصاصاً برا

که هر کدامش  ن،یزم ۀکر یهایجور جنغولک باز نیست، از اا مودهفر

شود، انگشت به  یم گناهیهزارها نفر آدم ب ایباعث مرگ دهها، صدها، 

  !ماندند یم رانیدهن ح

و حاال که دارد، ! نقص داشته باشد دیکار خدا که نبا ؟یچ یعنی 

هم  دیشا. کرده باشد یاللعنه، تو کار خدا خرابکار هیعل طانیش دیپس با

 زادیمهربان از دست آدم ۀباعث شده است که خداوند بخشند یزیچ کی

 زهر چشم  یبرا رد،یبگ  خشمش  که ییخدا  باشد، و البد  خشمش گرفته
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سوزاند، وگرنه چرا  یتر و خشک را با هم م یگرفتن از همه، عدّه ا

  ؟یچ یعنیآخر  ل؟یآتشفشان؟ چرا زلزله؟ چرا طوفان؟ چرا س

که البتّه جوابشان را البد از شخصِ  ها،یلیخ نیمن حاال در جواب ا 

          رض ع ،«یال اَدر» یخواسته اند، نه از منِ لُغَز گو« بِکُلِّ شَیْءٍ عَلیم»

 : کنم که یم

چند قرن گذشته  نیمگر در ا ؟یچ یعنی دیبدان دیخواه یرا م یچ» 

سر  یسرشان برا اخبر، که خواست خد یاز خدا ب یمشت آدم دهر کی

کرده است، با دود چراغ خوردن و حرام  یدرد م عتیدرآوردن از کار طب

و به « عقل» یاریبه خودشان و به « خور و خواب و خشم و شهوت»کردن 

 «دگاهیتبع» ن،یزم ۀکُر یهایجنغولک باز نیا یعیطب یعلّتها« علم»زور 

را مفت و  اتشانیآدم و حوّا، را کشف نکرده اند و کشف ۀتخم و ترک

 «حال و حوصله نگذاشته اند؟ یب یما آدمها اریدر اخت یمجّان

خبر از  یب ن،یزم یعنی! گرید نیهم یعنی! ندارد یچ یعنیآخر   

به کار ما ندارد،  یکند، و نه فقط کار یدارد کار خودش را م خودش،

 یبرا مینازک سردش، دار ۀپوست یو رو میداند که ما هست یبلکه اصالً نم

صادره از بهشت، صاحب  ۀو خودمان را، با قبال میخور یخودمان وول م

 .میندا یآن م

 خبریدلش دارد، پاک ب یکه تو یآتش نیهم از ا نیتازه خود زم 

 دیدور خورش یخودیطور ب نیداند که مجبور است هم یست، و نما

و  گر،ید اهیس ۀحفر کیو بشود  فتدیب یدیاز خورش دیبگردد تا خورش

 .بسته بشود یشمس ۀدفتر منظوم

          گِرد  یتصادفاً درست و حساب نیزم ۀاگر کر: دیفکرش را بکن 

داشت،  یها را نمو کوه اهایدر یو بلند یذرّه پست کی نیبود و هم یم

  ریآب باشد، تمام سطحش ز ریز  سه چهارم سطحش  نکهیا  یبه جا  حاال
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د تا چهار تا کرم بو ینم یهم خبر یوجب خشک کیبود و از  یآب م

نه  ،ینه خزنده ا! یآب، پر از ماه ۀکُر کی. دوول بخورن شیرو ندیایب

 ! یینه دوپا ،یینه چارپا ،یپرنده ا

 نیقدر ا دیبا شتریحساب حاال ب نیبا ا یعنی! گرید نیهم یعنی 

که  میو بدان م،یرا بدان «یاقامتگاه تصادف» نیدر ا «یتصادف یزندگ»

 یلیاز هر آتشفشان و زلزله و طوفان و س شتریب میدار شهیخودمان هم

 .میکش یرا م گریهمد
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 تمدّد اعصاب در غربت -37
 ،«ستوفریکر» دیسر کوچه که شا یستانله ۀرفته بودم به کاف 

نرفته بودم  رونیبود از خانه ب یهفته ا کی. نمیام را بب یسیهمصحبت انگل

 یا قهیچند دق یدلم برا. بود امدهیهم به سراغ ما ن یو طبق معمول کس

امّا هرچه نشستم، . آدم اهل دل لک زده بود کیگفت و شنفت با 

  .نشد داشیپ ستوفریکر

 دمیشدم که پا شوم، که د یا نخورده، داشتم آماده مسوّم ر ییچا 

سر  ،یبا من و خانم کافه چ یبقّال محلّه آمد تو و بعد از سالم و احوالپرس

       شود،  یکه خسته م یگفت گاه. من نشست و قهوه سفارش داد زیم

بود،  «ییآشنا»خورد، و اگر  یقهوه م کی نجایا یا قهیچند دق دیآ یم

  .کند یتمدّد اعصاب م یعنی. گردد مغازه یبر مو  ندز یم یگپ

تفاوت  نیتمدّد اعصاب آمده ام، امّا با ا یخوب، من هم برا دم،ید 

بشود، با او چند  داشیام پ یسیانگل« همفکر»که منتظر بوده ام دوست 

. کنم یگفتم حاال امتحان م. سر کوچه« بقّال»گپ بزنم، نه با  یا قهیدق

کرد، خوردم و گذاشتم که سر  یم خیه داشت سوّم ک ییقلپ از چا کی

  :او باز کند، و کرد احرف ر

امّا  ،یکوهستان یجا کیخواست اآلن بازنشسته بودم، در  یدلم م» 

                    اآلن شما. کردم یم یزندگ ایاسپان یکوستا بالنکامثل  ،یگرم و آفتاب

                    چه قدر فرق م،ینشسته بود یکافه ا نیهمچ کیو من، اگر آنجا تو 

  «کرد؟ یم

نگفتم و فقط  یزیامّا من چ. کرد یفرق م یلیخ. گفت یدرست م 

و  د،یلبخند زدم و سرم را تکان دادم و گذاشتم خودش فرقش را بگو

    پوستت   از  انگار ! صاف  یآب  آسمان  کی  و  درخشنده  آفتاب» : گفت
 111/ خوش خبر باشی                                                                                                               

           

                                                                                                                



 

 

 

سبک، آزاد، شراب : شود روح یم چهکپاریانگار بدنت ! رونیآردت ب یم

 یروز بهار کیاآلن بعد از ظهر  نجایمثال ا! ننگاه ک ا،یب. نخورده مست

! یکن یات احساس نم نهیس یکو آسمان؟ کو آفتاب؟ هوا را تو! است

 ،یآسمان آب کیهست و  یآفتاب یکه تصادفاً چند ساعت کوقتی یا دهید

 »شوند؟ یچه قدر مهربان مو  رونیب ندیآ یمردم چه طور از خودشان م

 یسر کوچه گوش دادم و همان لذّت« بقّال» یبه حرفها یا قهیده دق 

  ایاسپان یکوستا بالنکا یاز آفتاب و آسمان آب الشیرا بردم که او در خ

و دو تا  نمیمجبور بود برگردد به مغازه و گرنه حاضر بودم بنش. برد یم

  .هم بخورم گرید ییچا

 یفکر به سرم آمد که راست نیا کدفعهیر راه خانه که آمدم، د رونیب 

گول خودمان را خورده  دیمثل من چه قدر با یا «یشرق یروشنفکرها»

پوچ و دهن  یحرفها دنیسر گفتن و شن دیو چه قدر از عمرمان را با میباش

و چه  شی، چه شرق«بقّال» کیکجا  !میتلف کرده باش گریر کن همدپُ

  !را دارد «یوشنفکر شرقر» کیو اطوار  داا ش،یغرب

شهر . کنم یم یملک غربت زندگ نیاست دارم تو ا یچهل سال 

همه هم مثل خود من  باًیو تقر ،یرانیر است از الندن، اال ماشاءاهلل، پُ

« کاسب»رفته اند  یناچار یکه از رو ییاز همانها یلیخ ی، حتّ«روشنفکر»

  !شده اند

و رفت و  میدوست بود« رروشنفک» یهموطنها نیاز ا ییبا چند تا 

از من بزرگتر است، اآلن چهار پنج  یکه شش ماه شانیکی . میداشت یآمد

پاش هست، هم  ریز نیهم ماش. از ما نگرفته است یاست که سراغ یسال

 یلیچرا ترک ما را کرده است؟ خ! پاهاش بر عکس مال من سالم است

 آمده بود، و   ما ۀانبه خ  بار او  نیچون آخر  میبگو دیبا باشم،  نیخوش ب
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  .است شتریضمناً شش ماه سنّش از من ب

   حضور به هم ییشنوم که در چه محفلها یم گرانیامّا چون از د 

 نیزنم علّتش ا یشود، حدس م یمحشور م ییرساند و با چه هموطنها یم

 یحرفها» یاست که من برا یده پانزده سال گریباشد که حاال د

وجود « شمع»کنم، و آن جناب  یبَه بَه و چَه چَه نم ادیز« روشنفکرانه

« آفتاب»مثل  شانیبرد که بتواند برا یم ییهاکس شیمبارکش را پ

             هم لذّت « بقّال» کیبا  یکه از همصحبت یآدم من شیبدرخشد، نه پ

  .برم یم
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 با مهر و اخالص -38

در تهران، مهمان  شیل، چهل و پنج سال پحدود چه دیآ یم ادمی 

 یپسر دو سه ساله ا. معاصر بودم ۀمعتبر و بلند آواز یها سندهیاز نو یکی

 ش،یدید یهم بد قلق، که هر وقت م یداشت، تُپُل مُپُل، تو دل برو، کم

ا یکه باباش  ییمقوّا ایکاغذ  یرو یرنگ یوسط اتاق نشسته بود و با قلمها

 . کرد یم «یستیپسا مدرن» یهایبودند، داشت نقّاش مامانش جلوش گذاشته

   یطفلک معصوم دارد هنرش را تو دمیآن روز خم شدم، د  

و  یکتاب را با مهربان. تعجّب کردم. کند یم ادهیکتاب پ کی یصفحه ها

از  یکیکتاب شعر . به آن کردم یزبان خوش از دستش گرفتم و نگاه

 یبه بابا« با مهر و اخالص»معاصر بود که  ربمش لسوفیف یشاعرها

  .شده بود میمحترم آن طفلک معصوم تقد

 یبود که وقت دهیاز کجا فهم« طفلک معصوم» نیا دیکن یفکر م 

 کیباباش،  یکتابها ۀبرود سراغ قفسباید  د،یآ ینم رشیگ دیکاغذ سف

 دارد؟ ادیز دیسف یها و صفحه ها هیبردارد که  حاش« مدرن»کتاب شعر 

دانست، و  ینم که هنوز خواندن و نوشتن« فلک معصومط» دیکن یفکر م

 نیا د،یرس یباباش نم یکتابها ینییپا نییپا فیهم به آن رد دشتازه قّ

  آورده بود؟ ریگ یکتاب را چه جور

معاصر را صدا کردم و کتاب  ۀمعتبر بلند آواز ۀسندینو یعنیباباش،  

                  جوابش دیکن یفکر م. سؤال را ازش کردم نیرا نشانش دادم و هم

است  ادمیخوب  یول د،ینکن دیخواه یم د،یباور کن دیخواه یبود؟ م یچ

 : که گفت

کتاب را  نیکنم، ا دایکاغذ پ شیکرد، وقت نداشتم برا ینق نق م» 

 «.افتاده بود، دادم دستش زمیم یآنجا رو یخودیچند وقت است ب که حاال
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 نیاز بهتر یکی. بارها خوانده ام. کتاب را خوانده ام نیمن ا»: گفتم 

 « !شاعر است نیا یکتابها

و  یخوانده ا یچرا بارها؟ البد ه»: با تعجّب به من نگاه کرد و گفت 

 « !یو باز ولش نکرده ا ،یا دهیازش نفهم یچیه

من هر بار که هر شعرش را خوانده ام، از آن ! برعکس»: گفتم 

 « !ام دهیفهم یا ازهت یزهایچ

نه، »: گفتم یجدّ یلیخ «؟یکن یمسخره ش م»: زد و گفت یلبخند 

 « .میگو یم یجدّ یلیخ

 یشعر! دست ور دار، بابا»: خنده و گفت ریآنوقت قش قش زد ز 

ازش نفهمد، صدبار هم که بخواند،  یزیبار بخواند و چ کیکه آدم 

 « !کند ینم یبازهم فرق

دست ! گریفهمد د یفهمد، نم یکه نم یآدم. دیگو یراست م دمید 

ورداشتم و کتاب را دادم دست بچّه اش و موضوع صحبت را عوض 

  .کردم

 ۀبازارچ بعد از آن واقعه، در یدر لندن، چهل سال نجایا روزیحاال د 

با  یسیکتاب شعر انگل کیچشمم افتاد به  «هیریخ ۀمغاز» یمحلّه، تو

 . «بودم امدهین ایکاش به دن»: شود یم باًیتقر یکه ترجمه اش به فارس یعنوان

 یزیچ نمینبود که خوب نگاهش کنم، بب یسیشاعر انگل کیکتاب  

ست، شاعر جوان هموطن ا کیمال  دمیقدر که د نیهم. نه ایبارش هست 

که بروم  رونیپوند باالش دادم و از مغازه آمدم ب کیورش داشتم، 

رفتم . کشد یطول م یا قهیمعموال ده پانزده دق. چمیدواخانه، نسخه ام را بپ

 نیا نمینشستم و حاال سر فرصت خواستم بب یصندل یگوشه دواخانه رو

به  خواهد یچرا دلش نم د،یگو یشعر م یسیکه به انگل یرانیا نخانم جوا

 .آمد یم ایدن
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دارد به خطّ نه  منامچهیتقد کیدوّمش  ۀکتاب در صفح دمید 

به  میدتق»: دیگو یخود شاعر که م یبا امضا ،یچندان خوش فارس

 مانهیشما صم یهایبانیاز تمام پشت. یاستادم، شاعر بزرگ، فالنِ فالن

 . «یمتشکرم، دوستدار شما، بهمان بهمان

افتادم و آن کتاب  شیچهل سال پ ادیبه  کدفعهیآنوقت بود که  

شده بود به  میتقد« با مهر و اخالص» خوش شاعر اریکه به خطّ بس یشعر

 ! معاصر ۀزمعتبر و بلند آوا ۀسندیآن نو

  ؟یک یپاکت، بفرستم برا یکتاب را بگذارم تو نیا دییگو یم 

 !دیآ یخدا را خوش نم! نه 
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 ! اَلغور با اَلبوش ۀسیمقا -39
 «آلبرت آرنولد گور کوچکه» ای« ال گور»جناب آن سال که  

(Albert Arnold Gore Jr)،   آلبرت آرنولد گور بزرگه»پسر سناتور» ،

 بشیو رق« دموکرات»، از حزب (Bill Clinton) نتونیکل لیمعاون ب

جورج »پسر  ،(George Walker Bush Jr)« جورج واکر بوش کوچکه»

در  ،«خواهیجمهور»، از حزب «اِ یآ یس»سابق  سی، رئ«ر بوش بزرگهواک

شروع کردند به گرد و خاک کردن، من  یانتخابات یهایرجزخوان دانیم

 : گفتم یدلم م یتو «یکشک»طور  نیهم

چند مرده حلّاج است، چون در  مینیال گور برنده بشود، ببب یکاشک» 

  «.میدیند یتیصو خا میدینشن ییمعاونتش که از او بو ۀدور

خورند و  یکه نان خودشان را م ییاز آدمها یلیالبتّه من هم مثل خ 

بازار  نیکرد که تو ا یفرق نم میزنند، برا یرا هم نم یتنابنده ا چیه میحل

را از  د،یکاخ سف ینیخواهد خوش نش یمسخره کدام سگ زرد م  ۀمکار

 یه کار مسخرگشد ک یباورم نم گریامّا د. اوردیچنگ کدام شغال در ب

مثل جورج بوش کوچکه بشود  ین بازار به آنجا بکشد که موجودیا

خدای عادل  ا،یدن تیکه با پنج درصدِ  جمع یمملکت یجمهور سیرئ

که پنجاه و پنج چنان عزّت و مرتبه ای برایش قائل است رحمان و رحیم 

 آن ۀدُردان زیملّت عز بیخودش را  نص غِیدریخوان ب یدر صد از نعمتها

 .کرده است

« ال  گور»صلح نوبل را به  ۀزیسوئد جا یکه آکادم شیسه سال پ 

 ایمردم دن نکهیا یبابا برا نیو خواندم که ا دمیشن خبریب ایداد و منِ از دن

را بهتر بفهمند،  نیزم ۀکُر یجوّ راتییدر تغ زادیآدم ۀدخالت جاهالن یمعن

  نهیرا به س ستیز طیکرده و چه قدر سنگ حفاظت از مح الچه قدر تقّ
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اسکار  ۀزیساخته، جا هیقض نیا یهم که برا یمستند لمیزده است، و ف

روزگار کمر  ۀاللّعن مهیعل یطانهایکه چرا ش دمیگرفته است، تازه فهم

 یرا دوباره گذاشتند تو دیکاخ سف دیجورج بوش کوچکه را بستند و کل

 .انداختند رونشیب دانیرا هو کردند و از م چارهیو ال گور ب بش،یج

 بوشجورج  «یبخش یدموکراس»و  «یصدّام برانداز» استیس یوقت 

: مخودم گفت شیعالم را گرفت، من پ بوشدر عراق گندش در آمد و 

برود خدا را شکر کند که انتخابات را به  دیال گور کوچکه با نیا»

تا ابد از  کایمثل جورج بوش کوچکه باخت که ملّت آمر یموجود

کاش  یا: خواهد بود و خواهد گفت کندهوسراف مانیانتخاب کردنش پش

 «.میداده بود یبه ال گور رأ

 نیار گذشته، ااگر بخواهد، حاال که کار از ک کایباالخره ملّت آمر 

      است که مثل من حدّ یبکند، فقط کاف سهیدو تا موجود را با هم مقا

را خوانده باشد، مثالً « کوچکه ال گور» یاز کتابها یکیاقلّ 

جنگ با »شود  یکه ترجمه اش م ، را «Assault on Reason»:کتاب

عنوان و  ل،یقب نیاز ا ییزهای، و چ«با خرد زیست»، «حمله به شعور»، «عقل

، «حفظ قدرت یسوء استفاده از مذهب برا»: این کتاب هم هست فرعی

 .عالم یاستمدارهایاز س یلیروزها شده است کار خ نیکه ا

 «!جورج بوش هم چند تا کتاب نوشته است»: دییگو یم 

به درد همه  یآدم فکرها نکهیا یعنی« کتاب»منظور من از  ر،ینه خ  

بکند، و آنوقت  قیمطالعه و تحق یمدّتآنها  ۀبخور داشته باشد، دربار

به درد  یها «یسخندوان» ندیایب نکهینه ا سد،یکارش را بنو ۀجیو نت ندیبنش

نوشته اند، چاپ  شیبرا گرید ینخور جورج بوش را، که کسها چکسیه

 !«کتاب»کنند و اسمش را بگذارند 

  ۀسیبه فکر مقا یده سال  بعد از  تازه من   حاال  دینیب یم  که  نیا           
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« جنگ با عقل»کتاب  نیخواندن هم لشیافتاده ام، دل« البوش»و « الغور»

  .است

 یو به جا« الغور» میوگ یم« ال گور» یچرا به جا دییگو یم 

« البوش». دیدان یرا م شیکه معن« غور»؟ «البوش» میگو یم« جورج بوش»

 انیکه فرانسو... است  یلقب» دیگو یم« دهخدا»عّالمه دانم چرا  یهم نم

 «!دادند یاول به آلمانها م یدر جنگ جهان
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 امان اهلل یالمفلس ف -41
 ییما که پنجاه تا ۀسر کوچ ۀتو بازارچ ریدو ماه اخ یکی نیتو ا 

سر و صدا  یاز مغازه ها ب ییکوچک و بزرگ دارد، سه چهار تا ۀمغاز

 یجنتلمن ارمن کیاز آنها که  یکیفقط . ندکردند و بستند و رفت یخال

خدا » ۀورق کیداشت،  یزیتر و تم اریبس یفروش هیبود و اغذ یرانیا

 یفهم یم ،یخوان یبا دقّت م یزده است که وقت شهیش شتبه پ «یحافظ

 اریبوده است و بس یراض یلیبازارچه خ یتو یسال کاسب ستیکه از ب

 !محلّه برود نیمتأسّف است که مجبور شده است از ا

آن  کدفعهیپرس و جو کردم، معلوم شد که صاحب ملک مغازه ها  

 گریکند د یاصالً صرف نم هایبعض یرا باال برده است که برا هیقدر کرا

بدهند به  دیشان را حاال با« روزانه» یمنفعت کاسب ۀبمانند، چون هم نجایا

 یدزدلقمه نان، اگر  کی یبروند برا« شبانه»صاحب ملک و خودشان 

 .کنند ییگدا د،یآ یرنمازشان ب

 یفروش ارمن هیاغذ نیمثل ا یا چارهیکاسب ب یاز زندگ یحاال ک 

روزها که  نیخوب، حاال ا»: رود ازش بپرسد یم یما خبر دارد؟ ک ۀمحلّ

 «؟یکن یم یزندگ یچه جور ،یندار یدرآمد

 « !اهلل بیاَلکاسب حب»: ندیگو یم 

  «؟یچ یعنی نیا»: یپرس یم« دهخدا»از می روی  

 ییگو یخودت م شیپ« .کاسب دوست خداست یعنی»: دیگو یم 

 نیکه مردم از ا یا یمعن. ستیجامع و مانع ن یمعن نیا ونیبه قول منطق! نه

کاسب  یعنیدارد،  یاست که خدا کاسب را دوست م نیفهمند ا یم هیآ

 . خداست« محبوب»

 فروش  هیاغذ. باشد یک« کاسب» نیدارد که ا نیبه ا یامّا حاال بستگ 
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 رهاشیکه مد ایتانیبزرگ بر یاز بانکها یکی ایما باشد،  ۀسر کوچ یارمن

پوند به  ونهایلیزدن م بیاز جمله به ج ،«یارندانم به ک»آن را با هزار جور 

به امر خدا با  دیایکشانده باشند و دولت ب یورشکستگ ۀ، به لب«پاداش»اسم 

جور بانکها کمک بکند تا  نیملّت به ا «یپول نبود»پوند از  اردیلیپنجاه م

  !نجاتشان بدهد یاز ورشکستگ

 یفشانآتش «سلندیا» یکوه تو کی ینیب یم. خود یبه جا نکهیحاال ا 

آسمان خدا و آنوقت  یشود تو یکند و دود وخاکسترش پخش م یم

تواند  یدود و خاکستر  م نیکه ا یاز ترس خطر ییمایهواپ یشرکتها

کنند  یروز پروازهاشان را لغو م نیداشته باشد، چند ماهایپرواز هواپ یبرا

در شأن آنها « اهلل بیالکاسب حب» یۀهستند که آ ییکاسبها آنو چون از 

  ...ازل شده استن

 ضرر کنند،  دیو نبا*  

  نند،یبنش اهیبه خاک س دینبا*  

  فتند،یب ییبه گدا دینبا*  

 باشند،  اردریلیم شهیهم دیبا رهاشانیو صاحبهاشان و مد*  

  بزنند بیپوند پاداش ساالنه به ج ونهایلیبتوانند م شهیو هم*  

  رند،یهم بگ «یلرد»لقب  اناًیو اح*  

 ...هم باشند« محبوب النّاس»، «اهلل بیحب»ه بر و عالو*  

 نیالمال ملّت ضرر ا تیاز ب دیکنند به نق زدن که بله، دولت با یشروع م 

  !را جبران کند ییمایهواپ یشرکتها  ده روزِ ،هفته کی

هزارتاشان  یکه روز ییخرده پا یکه از درد دل کاسبها یکس  

               د، نه به چشم خدا کوچک هستن یلیشوند، و چون خ یورشکسته م

تواند در جواب  نق نق  ینه به چشم دولت، خبر داشته باشد، م ند،یآ یم

 :دیبگو ییمایهواپ یشرکتها
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 یچند روزه را از منفعتها نیضرر ا دیکنار، برو دینق نق را بگذار» 

 یمنفعتها امتیتا ق دیبزرگ که نبا یهایکاسب! دیهمه روزه تان جبران کن

 یمعموالً کاسب! دارد یکوچک یضررها کیهم  یگاه! گنده داشته باشد

 «!کند یکوچک است که صاحبش را مفلس م

 بیالکاسب حب» یامروز معن یارد هیسرما یایهمان طور که در دن 

 یکوقتیرا که  ییهم آن معنا گرید یزهایچ یلیعوض شده است، خ« اهلل

 ! «امان اهلل یالمفلس ف» یۀداشت، ندارد، از جمله آ

بانک » کی مثالً نکهی، امّا به شرط ا«ورشکسته» یعنی« مفلس» ۀکلم 

که « امان اهلل یف»ما، تا بتواند  ۀسر کوچ «یفروش هیاغذ»باشد، نه « بزرگ

  .هم بماند« امان الدّولت یف»خود،  یبه جا
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  القوزی یاندر معن -41
 ! گرید زیو هزار چ

که حساب  ایاز دن ییبه جاها یچه حساب و کتاب ین رودانم م ینم 

، امّا از خودم تعجّب «دالغوزآباد» میگو یم ست،یکارشان ن یتو یو کتاب

کارشان  یتو یکه حساب و کتاب ایاز دن ییآن جاها یکنم که چرا رو یم

  !نگذاشته ام یاسم چیهست، ه

پس . هم  دارد یضدّ کی یزیهر چ ایدن نیا یباالخره تو 

راستش من فکر کرده ام . ضدّ خودش را داشته باشد دیهم با« دالغوزآباد»

  «.القوزآبادی»گفت  دیبا« دالغوزآباد»جور جاها، در مقابل  نیکه به ا

عرض کنم خدمتتان،  د؟یبدان دیخواه یاش را م «هیوجه تسم» ؟یچ 

 ۀتدس. کنم یم میرا به سه دسته تقس ایدن یدانم، امّا من آدمها یشما را نم

« با همه»که  ییدوّم آنها ۀدست ند؛ی«تنها»هستند و « با خود»که  ییاوّل آنها

« همه با»خواهند هم  یکه م ییسوّم آنها ۀند؛ و دست« خود یب»هستند و 

جِر بدهند  خهیو قسم بخورند و  ندیبگو دی، که بگذار«با خود»باشند، هم 

شما باور  یول ،سندیکتاب بنوشعر عرفانی بگویند و کنند و  یو سخنران

 نکهی، مگر ا«خود یب»باشد، هم « با خود»تواند هم  یچون آدم نم د،ینکن

دسته  نیمن به ا! باشد و بخواهد هم از توبره بخورد، هم از کاهدان اکاریر

 !برم یو از دست آنها به خدا پناه م« دو دوزه باز» میگو یآدمها م زا

 ایدن یها«القوزآبادی» یۀبه وجه تسم یعنیبله، برگردم به اصل مطلب،  

ما علم  یایآباد کرده اند و اگر در دن« با خود»و « تنها» یکه آنها را آدمها

 . سر آنهاست ۀشود، صدق یم دایپ یو فرهنگ و تمدّن

. «تنها»شود  یم «یتُرک»به زبان  «زیالنی» ضاًیو ا ،«القوزی»که  دیدان یم 

 و هر جا که  «قوزالی»شود گفت  یم« باخود یتنها» یآدمها بهپس 
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  «.القوزآبادی»شود  یداشته باشد، م ادیز «القوزی»

 نیا یوت میمُجمَل بود که بگو نیا یبرا یمفصّل نیبه ا ۀمقدّم نیا 

خواهد  یکلمه حرف م کیخورم،  یکه من آب غربت م ی«القوزآبادی»

 جیکه خدا نکرده به تر دیکن اطیصد جور احت دیبا د،یایاز دهنتان در ب

تان را  خهیاست و فوراً  ستادهیآنجا وا« قانون»برنخورد، چون  یکس یقبا

  .بردتان دادگاه یم رد،یگ یم

تواند  یکه خودش نم یزیچ یبرا آخر چرا من»: دیپرس یاز قانون م 

 دیحرمت خودش را حفظ کند، حرمت قائل باشم؟ و اگر قائل نباشم، با

 « مجازات بشوم؟

چرا . من قانونم»: دیگو یدر جواب شما م دیآ یآنوقت قانون در م 

  «!را برو از قانونگذار بپرس شیچرا! شود یسرم نم

            الیودند که خب ییآدمها انوسیدر عهد دق کوقتی! پناه بر خدا 

داشتند  دهیکردند، بلکه واقعاً و مؤمنانه عق ینم الیخ ر،یکردند، نه خ یم

از  یکی یهر سال رو نیزم ۀکه کر «نیگاو زم»هست به اسم  یکه گاو

 . است ستادهیا یماه کیگاو هم بر پشت  نیگردد و ا یم شیشاخها

 کهایکوپر نکه  ییها« حقّ ای»آن  ۀهم  از عدحاال امروز، ب 

(Nicolaus Copernicus)  کپلرها و (Johannes Kepler) ها لهیو گال 

(Galileo Galilei)   گوش ما خوانده اند و  یچند قرن گذشته تو نیادر

باز هم واقعاً و مؤمنانه و بر خالف  یعدّه ا خوانند، اگر یهنوز هم م

خواهند داشته باشند و ب دهیعق «نیگاو زم»به  «نآسما یخدا»خواست 

مؤمن به علم و اهل  یآدمها یبرا یطانیرا با هزار جور عمل ش یزندگ

  قائل باشم؟« حرمت»شان  «دهیعق» یبرا دیفرهنگ تلخ کنند، من چرا با

و  استمدارهایس شتریکه ب القوزآبادی نیا یتو نجا،یامّا ا 

 کنند تا  یکار م خودشان  منفعت  یبرا  شتریب  گریا د حال شیدولتمردها
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طور  نیرود و هم یگوششان نم یتو «هایحقّ خوان ای» نیمصلحت مردم، ا

آزاد است  دهیعق»: ندیگو یو م رندیگ یانگشتشان را رو به قانون م یکشک

  «.میمردم حرمت قائل باش دیعقا یبرا دیو ما به حکم قانون با

                جان مردم  یمن برا»: میگو یدلم به قانونگذار م یو من تو 

که اگر خودش نتوانسته  ستین یزیچ دهیامّا عق. حرمت قائلم تینها یب

« زور» حرمت خودش را حفظ کند، صاحبش بخواهد با« منطق»باشد با 

  «.حرمت دست و پا کند شیبرا
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 سه جنسه یفاعل ریضم -42

 کیملّت  کی نجا،یا ینیب یم. میکن یم یزندگ یبیعج یایتو دن 

داند چه کار  یدرد سرش شده است و نم یۀدارد که داشتنش ما یزیچ

  .درمانده اش کرده است زینداشتن همان چ گریملّت د کیکند، و آنجا، 

، من «است یاو انسان خوب»: دیگو یزبان م یسیانگل کی یمثالً وقت 

   چون اگر مرد ست،یزن است، مرد ن« او» نیکه ا میفهم یو شما فوراً م

.  (he) «یه»گفت  ی، م(she) «یش» دیبگو نکهیا یبود، طرف به جا یم

آنها را  یباشند، مستقلّند، و کس« سوّم شخص مفرد»زن و مرد اگر  یعنی

 «یرازیحافظ ش» یدر غزلها« خدا»و  «یساق»و « ممدوح»و  «عشوقم»مثل 

  .ردیگ ینم یبا هم عوض

را در نظر  یا رهچایحال آن مترجم ب! میحاال از خودمان بگذر 

بُتِ گُل رخسار سنبل » ۀرا  که حافظ دربار تیب نیخواهد ا یکه م دیاوریب

  :ترجمه کند یسیخودش گفته است، به انگل «یسویگ

   رب ایرخش،  دیخورش دیغبار خط بپوشان» 

 .«جاودانش ده که حسن جاودان دارد یبقا 
خوب، »: دییگو یم! و حسن جاودان دهینودم شیرُخ و ر دیبت و خورش

 یما فارس یوقتها برا یگاه (she) «یش»و  (he) ««یه»نداشتن  نیبله، ا

بابت  نیاز ا دیکه با هایسیشود، امّا خود انگل یزبانها باعث درد سر م

 «!باشند یراض

قرار  یوقت د،ینیبب! کنم چرا یحاال عرض م. ستندین یراض ر،ینه خ 

بود که هر دو انسانند،  نیا شیباشد، معن یمساو« مرد»و « زن»شد حقوق 

مثالً به  دییایاست؟ حاال شما ب نیاز ا ریغ. هر دو آزادند، هر دو مستقلند

 انسان »: دییبگو  یفارس  به زبان  ،یونانی میحک  معلّم اوّل، ارسطو،  نقل از
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  «.یاسیاست س یوانیح

. کند دایپ یعضیجور تب چیتواند ه ینم چکسیجمله ه نیا یتو 

بزرگ  لسوفی، ف(John Stuart Mill)« لیجان استوارت م»حاال شما 

کامل  یبرابر ۀدربار یرساله ا شیو صد و پنجاه سال پ دیباش یسیانگل

نکرده و حساب  اطیاحت  دییایامّا امروز ب د،یهم نوشته باشحقوق زن و مرد 

 عتیسخن گفتن جزو طب»: دییبگو یسیو معمول انگل یعیطب زباننکرده، به 

، آنوقت «است یاکتساب ست،ین یعیطب یامّا عواطف اخالق...است انسان

 !به پا خواهد شد ییچه غوغا دینیبب

اشکال دارد  جاشنیا« حرف اشکال دارد؟ نیا یکجا»: دییگو یم 

             «لیجان استوارت م» ی، ول«انسان» مییگو یم یکه ما در زبان فارس

است، هم به « مرد» یهم به معن یسیکه در انگل (Man) «مَن» دیگو یم

 «.انسان» یمعن

      کامل حقوق یمدافع برابر ل،یجان استوارت م ۀدر همان دور  

 «یبرتیل زیمَن اَند ه»گفت   یم یانگلیسی زبان  کی یزن و مرد، وقت

(man and his liberty)  انسان »که منظورش  دندیفهم یم ایتمام مردم دن

که بعد از قرنها  یسیانگل« زن» کیامروز  م،یامّا خودمان. ست« او یو آزاد

برابر « مرد»با  یانسان« حقوق»برسد و در « استقالل» بهمبارزه توانسته است 

 «هِر» یو صفت ملک (she) «یش» یفاعل رید ضمتوان یبشود، چه طور م

(her)  و « مرد یآزاد»بشنود « انسان یآزاد» یداشته باشد و آنوقت به جا

  د؟یایهم در ن کشیج

        یزندگ یدر عصر میحق دارد که غوغا به پا کند، چون ما دار 

مهمّ تر از  یلیشان خ« حرف»آدمها مهمّ هست، امّا « عمل»که  میکن یم

 استیس»با طبع  دیآدمهاست که با« حرف». شود یشان حساب م« لعم»

  .داشته باشد یسازگار«  زمانه
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 دیانسان با»: دیتواند بگو یراحت م یلیزبان خ یکه فارس نجاستیا 

راحت  یلیخ دیایب یسیانگل کی، امّا اگر «باشد یکیحرف و عملش 

 : دیبگو

 «!وان  یشود  ب  دید  زیاِ  مَنز وُرد  اَند  ه» 

(A man's word and his deed should be one)نی، ممکن است با ا 

  .فتدیب یسر بزرگ ردبه د یاطیاحت یب

که از ترس متّهم شدن به  ییواقعاً هستند کسهاامّا  د،یباور نکن دیشا 

سه جنسه درست کرده اند و  ریضم کی« خدا»شخص  یبرا یجنس ضیتبع

که هم  (Heshit) «تیشیه» ای «تیا یش یه» ندیگو یم «یه» یبه جا

  «!یخنث»است، هم « مؤنّث»است، هم « مذکّر»
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 زدیلندن تا سرو ابرکوه  انیگر دیاز ب -43
روز  کیتابستان، تا  یلندن، در اواخر بهار و تو ماهها یتو نجایا 

نشان بدهد، مردم  یکند ابرها را پس بزند و خود یهوس م دیخورش

هر کس که وقت و حال و حوصله اش . شود یعوض م اشانیدن عهکدفی

را تا  شیرساند و رختها یپارک م کیرا داشته باشد، خودش را به 

چمنها دراز  یآورد و رو یاجازه بدهد، در معمومی که اخالق  ییآنجا

  .ردیگ یکشد و حمّام آفتاب م یم

 یزید، چخو یبه جا دنیامّا چمن که مال قدم زدن است و دراز کش 

آنها را  نیباتریو ز نیتر میپارکها عظ یپارکها دارند، و بعض ۀکه هم

آدم حمّام آفتابش را گرفت و پوستش  یدارند، درخت است، که وقت

  .آن پناه ببرد یۀتواند به سا یسرخ شد و به سوزش افتاد، م

بود و آفتاب آن قدر تند  نیآن روز تصادفاً هوا آن قدر داغ و سنگ 

خرما پزان ماه  یتهران انداخت و آن ظهرها ادیکه مرا به  رحمیو ب

 یمغازه ها ۀدر راست دیخر. شهر نییپا یابانهایمردادش، مخصوصاً تو خ

را موقّتاً ول کردم و رفتم تو  (West Ealing) یغرب نگیلیا ۀمحل یشرق

  .یپارک کوچک همان حوال

گو صد ب! یچه درخت بلوط نیبب! یمجنون دیچه درخت ب نیبب ایب 

تا عرقشان خشک بشود و  نندیآنها بنش یۀتو سا ندیایبه دو ب ابانینفر از خ

 !نفسشان تازه

 یکم مخشک شد و نفس یبلوط نشستم و عرقم کم یۀدر سا نکهیهم 

سبز  یبزرگ ۀچه معجز میکجا   نشسته ام و جلو چشمها دمیتازه، تازه فهم

مات و  نیمدا وانیعت اکوه دماوند و به وس یبه بلند یفوّاره ا. شده است

  یهایدردها و زشت ۀآن هم کیدر ! ندیگو یم نیبه ا  درخت. مبهوتم کرد
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  .برد یآدم م ادیخ را از یتار

      حالت  نیکند و آدم در ا یآدم را از راه چشم سحر م انگار 

 ۀکند و مز یاحساس م یعالم هست یخودش را به بزرگ یسحر زدگ

« مجنون دیب» مییبگذار ما به ش بگو. چشد یرا م یمرگ یو ب یابد یزندگ

 الی، ما خ(weeping willow) « انیگر دیب» ندیزبانها به ش بگو یسیو انگل

زبانها  یسیاز غم هجران است، و انگل وانهید یعاشقها بانیکه سا میکن

خم  شانشیپر یاست که سرش را با موها یا دهیکنند که زن داغد الیخ

 !کند یم هیاز دست رفته اش و دارد گر زیقبر عز یکرده است رو

صد سال  ،مجنون باشد که عمرش پنجاه دیدرخت، چه ب ر،ینه خ 

کند و  یچند هزارسال عمر م جور سرو باشد که کیچه  ست،ین شتریب

شود  یبهشت بکارندش، اسمش م یتو یو وقت ،است مرغیس ۀانیآش

 یهزار سال پرواز مرغها شگرید ۀشاخه اش تا شاخ کیو از  «یطوب»

 .ستا اتیح ۀاست، در اصل سرچشم یبهشت

 ،یکن یم نگاه شیبه دندانها ،ستاده اییوا ریباغ وحش جلو ش یتو 

 ینیب یم ،اده ایستیوا لیجلو ف. یکن یقارت نمامّا احساس ح ،یترس یم

حاال ! یکن یتو گنده تر است، امّا احساس حقارت نم کلیاز ه شیپا کی

و به کاخ بلند و باشکوه  یا ستادهیدرخت بلوط وا کی یۀسادر پارک،  تو

وقتها شده بود که من در برابر  یبله، گاه! یکن یم نگاه ونمجن دیب

  شما چه طور؟. بودمعظمتش احساس حقارت کرده 

دلم  یدرخت تو یواقع یوقتها من هنوز معن یآن گاه ر،ینه خ 

و احساس بکنم   نمیصورت خدا را بب شییطلوع نکرده بود تا در روشنا

اش دارم صورت خودم را  نهیینشسته ام و تو آ اتیآب ح ۀکه کنار چشم

  .نمیب یم

      که   ستمیوا  هم زدی (ابرقوه)ابرکوه   درخت  جلو  بروم  اگر  حال 
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متر  یدر حدود چهار هزار و پانصد سال عمر کرده است و س ندیگو یم

را که  ییهایمعن نیا ۀکنم، چون هم یقدّش است، احساس حقارت نم

و  میده یم گرید یزهایچ ۀبه درخت و به هم میگفتم، ما که انسان هست

خود  تینها یب یاز معنا یجزئ م،یده یم زیچ کی هرا که ب ییهر معنا

    !انسان تینها یب یماست، معنا
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 هفته گرد نیستمیدو -44
  !کُمیدرود بر شما، و اَلسّالمُ عَلَ 

از  ینامه ا»هفته گردِ  نیستمیمروز درست مصادف است با دوا 

و مناسبت من  نیبه ا. یطوس ۀزادیحقّ، عل ۀبند نیا ینامه ها یعنی، «لندن

 ،یخراسان یزشک نیام، استاد مصلح الدّ لهیپ لهیش یو ب ایر یتنها دوست ب

 (London) نربت را در لندغ  (Evian) انیدامَ افاضاته،  که او هم آب او

چرا که نه؟ مگر ما چه مان . میریامروز را جشن بگ میخواه ید، مخورَ یم

  !یشما هم خال ۀهم یو جا میریگ یجشن  م! است

 یب یب یبه سه نفر از بزرگان بخش فارس ش،یند هفته پو چ ستیدو 

و « از لندن ینامه ا»با عنوان  سمیبنو یکردم که هر هفته مطلب شنهادیپ یس

که )خواهد کرد،  دایکه پ یزبان یفارس یشنونده ها ینامه، برا نیا یتو

عطر »که  سمیبنو ییزهایچ( کرده است و نگاهشان خواهد داشت دایپ

 «!یطعم فرهنگ غرب»شته باشد و دا «یشرق گفرهن

که اهل کالم  یکس. ستین یاست، امّا تو خال یدهن پُرکن فیتوص  

که هم اهل کالمند، « مقامات»و آن  رد،یگ یاز آن  م زهایچ یلیباشد، خ

 ۀنام نیو خواستند که اول امدیبدشان ن شنهادیپ نیاز ا ،یهم اهل معن

دهم، و نوشتم و ضبط شده ب لشانیو ضبط نشده تحو سمیرا بنو یشیآزما

 .دادم لشانیتحو

سوّم  فیاز مقام رد. نشد یکه گذشت و خبر یدو سه هفته ا 

 « شد؟ یاز لندن چ ینامه ا نیپس ا»: دمیپرس

شود به  یم مینیبب میخواست یفقط م! بود یعال»: زد  و گفت یلبخند 

 « باشد؟ قهیچهار دق ریز قه،یپنج دق یجا

 که بتواند  یکس یول  ست،ین شتریمصراع ب  چهار  هم  یرباع» : گفتم 
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صد  ۀدیتواند کار ده تا قص یم شیچهار مصراع رباع د،یبگوخوبش را 

باشد، خوب  هیثان یو س قهیاگر نامه ها درست سه دق خوب،. را بکند یتیب

  «است؟

 « !میکن یهفته شروع م نیاز هم! است یعال»: گفت 

نامه هم  کیکه تا حاال  یو من شروع کردم و نشان به آن نشان 

سر زده باشد، و حاال  هیثان یو س قهیننوشته ام که ضبط شده اش از سه دق

و چهار صد روز گذشته  کهزاری یعنیهفته،  ستیجمعه دو نیاز آن اوّل

« چهار»هفته کم دارد تا بشود « هشت»نکه یهفته، با ا «ستیدو»است، و 

 یلیخ« و هشت ستیدو»و « چهار»است، از  یسال تمام، عدد قشنگ

دهد به  یوم ردیگ یم« سال» و استقالل را از تیقشنگتر است و ضمناً اهم

 .«از لندن یطوس ۀزادیعل یهفتگ ینامه ها»

مهمّ خودشان  یکه همه مشغول کارها میچه کار دار ن،یبنا بر ا 

انتظار داشت که چشم و  دینبا چکسیکه از ه میهستند، و چه کار دار

و  ندیبر دارد، و ما را بب ایمهمّ دن یزهایهمه کسها وچ نیگوشش را از ا

 !حرف ما را بشنود

            د ام، استا لهیپ لهیش یو ب ایر یمن و دوست ب یعنیما هم،  

را   امروز یعنی. میکن یکار خودمان را م ،یخراسان یزشک نیمصلح الدّ

 ریاز لندن است، با نان سنگک تازه و پن ینامه ا« هفته گرد نیستمیدو»که 

 ۀو پست جانیاله یو چا رازیش ریاردکان و ماءالشّع ۀو حلوا ارد قوانیل

جشن  ،یهمه تان خال یجا ،کجا و کجا و کجا یِو چ یو چ یو چ ادگناب

 .میریگ یم

مناسبت  نیهم به ا یمن، استاد زشک مانیو درست پ قیشف قیرف 

 :کنم ینامه م نیگفته است که آن را حسن ختام ا یرباع کی
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 ، در نامۀ تو حرف، حسابی دارد  

 ؛ با ظاهرِ ساده، پیچ و تابی دارد  

 ،  خواننده اگر اهل تأمّل باشد  

 . در پیش مگو نامه، کتابی دارد  
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 !بۀ فارسی گر -45
 یدو تا کتاب دیدوست هنرمند هموطن که شا کی ۀرفتم به خان یم 

      دو هفته از من به امانت گرفته بود و هر وقت یبرا شیرا که دو سال پ

آورم در خانه تان  یگفته بود فردا م یبه ش تلفن کرده بودم، با عذر خواه

 ملندن ه یدارم و تو اجیاحت یلیکتابها خ نیبود، حاال که به ا وردهایو ن

 . رمیشود، بتوانم آنها را ازش پس بگ ینم دایپ

به اصل موضوع  یربط دیکه عرض کردم، شا زیگله آم ۀمقدّم نیا 

آن دوست مجبور  ۀشدم تا خان ادهینداشته باشد، امّا اگر از اتوبوس که پ

 ۀگرب»بروم، اصل موضوع هم که  ادهیپ یا قهیبودم ده پانزده دق ینم

 تانیبرا یگریهفته البد از موضوع د نیو ا آمد، ینم انیاست، به م «یرانیا

 .زدم یحرف م

نوجوان شانزده  کیبزرگ،  یلیخ ۀخان کیرو، جلو در  ادهیدر پ 

کوچکش را گذاشته بود کنارش  اهیس ۀسیک ییایاحتماالً آس ۀهفده سال

 دیسف «یرانیا ۀگرب»سته بود و هوس کرده بود که و سر پا نش نیزم یرو

               دم در آن خانه را ناز کند، امّا گربه ناز او را ییجادو یدلربا یبایز

او را از حدقه  یخواست با پنجولهاش چشمها یم چ،یکه  ه ستخوا ینم

  .اوردیدر ب

و جوانک مثل من  ستیحدس زدم که گربه مال خود جوانک ن 

افسونش کرده  «یرانیا ۀگرب» ییبایشده است، ز یست از آنجا ردّ مداشته ا

نازش نکند، دل از  یو حساب ردیبغل خودش نگ یاست و حاال تا او را  تو

جنباندم و  یسر شیدلم به حال جوانک سوخت و برا. او نخواهد کند

 .کارم یپ فتمزدم و ر یلبخند

 کتابخوار وست د ۀپشت در خان  که یا قهیدق  هشت  هفت  در طول 
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زنگ درش را محکم فشار دادم، امّا  یده پانزده بار ستادم،یمنتظر وا

و  نییرا انداختم پا سرم یو عصبان طیو پ طیخ. «امدیخواجه به در ن»

 .برگشتم

که خوشحال، امّا شتابزده دارد  دمیسر راهم باز همان جوانک را د 

که سر آن را محکم به دست گرفته است، سخت  اهشیس ۀسیرود و ک یم

  !دیآ یم رونیگربه ازش ب یدرد و خشم و درماندگ یدر تقّالست و صدا

 نیا»: پرسمکنم و از جوانک ب یبه من چه مربوط بود که فضول 

 یخواه یم ای یخودت شکار کرده ا یرا برا یو مامان دیسف یرانیا ۀگرب

 نیَپِرش»و  «نترنتیا»به خانه که برگشتم، رفتم سراغ  «ش؟یبفروش ،یببر

  .باشد «یرانیا ۀگرب»که همان  (Persian Cat) «کَت

 یدائرۀ المعارف مجّان «ۀگربه نام»در صدر فهرست، چشمم به  

 یی، البد به راهنما(Persian Cat) « کَت نیَپرش»جلو  دمید. افتاد «ایپدیکیو»

 . باشد «یفارس»که همان  ،«یپارس ۀگرب»پرانتز نوشته اند  یتو ،یرانیا کی

 یاسم زبان رسم یبابا، فارس! چه یعنی «یفارس ۀگرب»! عجبا 

و  یو مولو امیّو خ ییو سنا یو فردوس یزبان رودک یعنی هاست،یرانیا

و  هیو نادرپور و سا یساعدخانلری و و  تیحافظ و بهار و هداو  یسعد

  .لیبقّال خرزو...اخوان و شاملو و زهری و کسرایی و 

 تیوال نیاست و اسم ا رانیا یتهایاز وال یکی« فارس»واهلل، به خدا  

 نیهم یسیکه در انگل «رانیا»امّا  ران،یا یزبان رسم یرا گذاشته اند رو

« فارس» تیفقط همان وال (Persia) «ایپرش»ته اند گف یبه ش م یطور الک

 ندیایب هایتا بعض میکن یطور شلوغش م نیحاال ما خودمان چرا ا! ستین

 !کنند؟ نییدعوا نرخ تع انیم

 تینها یدائرۀ المعارف ب»بعد از  نترنت،یا یخالصه تو! میبگذر  

 شد که  کردم و معلوم یهم نگاه گرید تیبه چند تا سا ،«ایپدیکیو یمجّان
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 ۀگرب نیتر متیو گران ق نیباتریدارد و ز یادیانواع ز «یرانیا ۀگرب»

تا ده هزار دالر  ستیو دوستدارهاش، نسبت به وُسعشان، از دو استیدن

 .دهند یپول م شباال

 ییپولها نیبتواند همچ ییایکنم آن جوانک آس یالبتّه گمان نم 

  !است متیغن رد،یامّا هر چه بگ. ردیبگ «یرانیا ۀگرب»آن  یباال
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 به آنها؟ ای میخند یبه خودمان م -46
لندن،  یتجارت ونیزیتلو ۀواقعاً سرگرم کنند یاز برنامه ها یکی 

مثالً . «کنند یکارها را م نیخنده دارتر واناتیح»است به اسم  یبرنامه ا

و  ستدیا یم یوا  دو پا یدهند که مثل آدم رو یسگ را نشان م کی

  .برد باال یدست راستش را به عالمت سالم م

. دیخند یقش قش م ار،یاخت یب د،ینیب یکار سگه را م نیا یشما وقت 

 نیا ۀدربار یو کم دیبشو اریو، با اخت دییایخوب، حاال اگر به خودتان ب

دو پا  یرو»: دییممکن است به خودتان بگو د،یکار سگه فکر بکن

 یرو م،یستیا یم یدو پا وا یما آدمها رو ۀهم. خنده نداردکه  ستادنیوا

   وقتها به خودمان یهم هست که گاه نیهم یو برا م،یرو یراه م پادو 

 «.جانور دو پا مییگو یم

دست راست را باال  نیا»: دییبعد هم ممکن است به خودتان بگو 

ط خنده باب است، و نه فق ایدادن هم که در تمام دن یبردن و سالم نظام

است که آدم را به  یاست، و حالتش طور یهم جدّ یلیبلکه خ ست،یدار ن

و  یران و خراباسپاه و سرباز و فرمانده و جنگ و کشت و کشتار و بمب ادی

 «پس کجاش خنده دار است؟! اندازد یو آه و ناله و اشک م یآوارگ

افتم که در  یم تلریه ادیو به  میگو یرا به خودم م نیمن هم هم 

 تیجمع ونیلیاز هشتاد م ونیلیحدود پانزده سال، دست کم شصت م

جور دست راست باال بردن و حواله شان کردن، هم  نیآلمان را با هم

 !خودشان ۀخودش کرد، هم مسخر ۀمسخر

نفرت  یتلریه یکه از سالم نظام یونیلیم ستیالبتّه از آن دست کم ب 

 یبودند که تنها تو هایلیآمد، خ یدر نم کشانیاز ترس ج یداشتند، ول

 اتاق مثل  یو تو دندیکش یبستند، پرده ها را م یرا م  و پنجره ها خانه، در
 138/ ای کبوتر شرق                                                                                                                  

 

 



 

 

 

 ۀبردند و حوال یباال م راو دست راستشان  د،ستادنیا یدوپا وام یرو تلریه

               گفتند و قش قش  یم یزک یکردند و ها یم ونیلیآن شصت م

 !دندیخند یم

 یونیزیتلو ۀبرنام نیا یکه تو میرا بگو نیخواستم ا یبله، م  

   یکار چیه یوانیح چی، ه«کنند یکارها را م نیخنده دار تر واناتیح»

که  ییتا آنجا وانات،یدر واقع ح یعنی. مینکن زادهایدمکند که ما آ ینم

 یادا دنیآورند، و ما از د یما را درم یاز کارها یبعض یبتوانند، ادا

ما  ستیوسط معلوم ن نیا. میافت یخودمان قش قش به خنده م یکارها

 !به خودمان ای میخند یم واناتیبه ح میدار

که هر روز  دمید ینم یزینشسته بودم و چ مکتین یپارک رو یتو 

و پنج  یس ،یخانم س کیچشمم افتاد به  نکهیباشم، تا ا دهیند شهیو هم

ملوس، که از سمت راست  دیسف یسگ کوچولو کیخوشگل، و  ۀسال

سگ  کیو  افه،یخوشق ۀچهل، چهل و پنج سال یآقا کیآمدند، و  یم

 .آمدند یاز سمت چپ م هبا وقار، ک یبزرگ قهوه ا

و آقا و خانم  ،یبه چاق سالمت ستادندیوا دند،یسگها به هم که رس 

نگاه کردند و لبخند زدند و سر پا نشستند و شروع  گریهمد یهم به سگها

و صحبت  گریهمد یسگها یبه همه جا دنیکردند به دست نوازش کش

  .سگ خودشان اتیو خصوص یزندگ ۀکردن دربار

نگاه  کی. خورد یداشت خون، خونشان را م ،ییگو یسگها را م    

 زیوب تخگوشم را . گرینگاه به همد کیکردند،  یبه صاحبهاشان م

 : دیگو یسگ بزرگه به سگ کوچکه م دمیکردم، د

        صحبت  گریما با همد ۀنگاه کن، نشسته اند، دارند مثالً دربار» 

ما را بهانه کرده اند  را؟خودشان  ایزنند؟ ما را  یرا گول م یک. کنند یم

 دست به  یه یخودیحاال ب! هم آشنا بشوند کنند و با   بتصح نند،یکه بنش
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 !!گذارند یکشند و راحتمان نم یسر و گوش ما م

دلش قاه  یکه تو ین داد و در حالسگ کوچکه سر و دمش را تکا 

آدمها  نیکه ا یراست. ییگو یم یفهمم چ یم»: گفت د،یخند یقاه م

   «!ستین شانیکنند، امّا حال یکارها را م نیخنده دار تر
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 هیریخ ۀدکّان صدقات و مغاز -47

به آن  یسر کباریسر کوچه، که من هر چند روز  یۀریخ ۀمغاز یتو 

 راتیچند روزه مردم آورده اند، خ نیکه ا ییکتابها انیم نمیزنم، بب یم

 انّفاق چوقتیه دینه، شا ایهست  یکرده اند، کتاب به درد من بخور

که با پسر پنج شش ساله و  نمیپدر و مادر جوان بب کیبود که  فتادهین

  .هشت ساله شان آمده باشند دسته جمع لباس بخرند فتدختر ه

 بایزن و شوهر و بچّه هاشان هم واقعاً ز نیکه ا میرا بگو نیاوّل ا 

اگر صبح . و موقّر نیبودند، هم تندرست و شاداب بودند، هم سنگ

: گفتم یدلم م یتو دم،ید یم ینقّاش شگاهینما کی یتو آنها را کشنبهی

             را یمتوسّطِ سنّت ۀطبق ۀخانواد کی نجایشکر خدا که هنوز هم آدم ا»

         پا  د،یشما فکر کن یهرچ یبه جا...  یبه جا... یکه به جا ندیب یم

 «!ینقّاش شگاهینما ندیآ یم یشوند، دسته جمع یم

       ییخودم خانواده ها ۀمحلّ یت است که تووق یلیخ! رینه خ 

 یمتوسّط سنّت ۀطبق یاز خانواده ها دیام که حاالت و رفتارشان بگو دهیند

 . هستند یسیانگل

        با هم حرف  یکه دارند به زبان لهستان دمیکردم، فهم زیگوش ت 

 نیهم با ها،یتازگ نیباشند که هم  ییهایاز لهستان دیفکر کردم با. زنند یم

قوم و  ایکه به تنشان هست، وارد لندن شده اند و دوستها  یلباس

 :دارند، به شان گفته اند نجایکه ا ییشهایخو

 ۀمغاز نیبه هم دیرو یم د،یدار یپوند ور م ستیده ب تانییچهار تا» 

 راهنیمحلّه، از کت و دامن و کت و شلوار و پالتو و پ ۀبازارچ یتو ه،یریخ

با  د،یخواه یم یه و دستکش وشال گردن، هرچتا کفش و کال ریبگ

 «!دیخر یپول م نیهم
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و  یگیو همسا یلبخند دوست ، مخصوصاً بچّه ها،همه شان یبه رو 

لباس  دنیقصد خر نکهیزدم و خودم را، بدون ا یو همدرد یقگهمطب

تازه مهاجر  ۀمردانه مشغول کردم تا خانواد یکتها دنیداشته باشم، به د

 یکردند و با لباسها یپوندشان را دادند و خدا حافظ ستیده ب یلهستان

 . رونیمغازه رفتند ب ازبودند،  دهیکه خر ینو باًیتقر

هم مغازه اش . هیریخ ۀمغاز ندیگو یم نیبه ا»: خودم گفتم شیپ 

است، صندوق صدقات  هیریاش خ هیریهم خ ست،یمغازه است، دکّان ن

 «!ستین

 «دارد؟ یمغازه با دکّان چه فرق»: دییگو یالبد م 

! ولشان کن بابا» ندیگو یم ام که دهیشن یلیاست که خ نیفرقش ا 

 نیام که با هم دهیم نشنامّا به گوش خود« !دکّان باز کرده اند! حقّه بازند

 «!مغازه باز کرده اند! حقّه بازند! ولشان کن بابا»: ندیمنظور بگو

دکّان »سراغ  یو از گوگل فارس دیرا روشن کن وترتانیکامپ دیبرو 

 نیاز ا ییو دو هزارتا یدست کم س دینیب یم. دیریرا بگ« باز کرده اند

 !دهد یدکّانها نشانتان م

چه  اتیریصدقات با خ نیخوب، ا»: دییبگو دیخواه یحاال البد م 

 «دارد؟ یفرق

انگلستان هم  یتو نجایا. دیبکن یسؤال نیهمچ دینبا گریشما که د  

 یحیدل مردم مس ،یغاتیکه با هزارها افسون تبل« هست هیریدکّان خ»صدها 

 شانیکو حساب بان بشانیکنند و از ج یکباب م ایدن یرا به حال گرسنه ها

       «هیریخ»دهند، به اسم  یم یو مردم هم هر چ رون،یکشند ب یپول م

رفع بال به مطبّ دکتر  یبرا. بکند« رفع بال»که « صدقه»دهند، نه به اسم  یم

عوض در  کیدهند، انتظار  یکه م یکنند و با پول یمراجعه م مارستانیب ای

 .و صد عوض در آخرت هم ندارند ایدن
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درواقع  «هیریخ یسازمانها»دانند که  یم شیهم کم وب نجایمردم ا 

ده در صدش هم که »: ندیگو یخودشان م شی، امّا پ«دکّان باز کرده اند»

 «!است متیبه حقّ دار برسد، غن
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  یونیزیتلو يو شوهر و مصاحبه ها زن  -48
 ای یجور تعصّب چیبزند که ه یحرف کیخواهد  یم کوقتیآدم  

ترسد آن حرف را بر  یکه دارد، م یبا تجربه ا امّا ست،یتوش ن یتیسوء ن

و گرد و غبارش  فتدیکه مبادا طوفان سوء تفاهم به راه ب اوردیزبان ب

  .بکند اهیروزگار او را س

رفته اند  نمیب یلندن م ونیزیتلو یچند وقت است، هر بار که تو 

زن و شوهر  کیدارند با  ن،ییمتوسط به پا ۀطبق ۀخانواد کی ۀخان یتو

است برسند  کینزد  نمیب یکنم، م یکنند، خوب که دقّت م یمصاحبه م

به آخر مصاحبه و تا حاال هرچه جواب بوده است، فقط خانمه داده است و 

هر چه حرف اضافه بوده است،  فقط خانمه زده است، و آقائه در تمام 

زده  مدّت فقط سر تکان داده است و به زنش نگاه کرده است و لبخند

 قیهم که از دهانش درآمده است، فقط در تصد یاست و چند تا کلمه ا

 «!بله، بله، درست است! بله، بله، درست است»: زنش بوده است یحرفها

. است شیفکر کرده ام که ساکت ماندن شوهره از زرنگ یگاه 

به ش ثابت کرده است که اگر ساکت بماند، به نفعش  خیتجربه و تار

گفته است که موافق طبع زنش نباشد و  یزیمصاحبه چ نه در ضمن. است

که او جلو  دیبگو ییزهایو برگردد، چ دیایباال ب شیدلخور بشود و آن رو

پول، و  کی ۀو شنونده سکّ نندهیب ونیلیجلو چند م چ،یخبرنگاره که ه

 یاگر زنش در ضمن مصاحبه دندان رو نکهیبشود، نه ا خی یسنگ رو

نگفته است، بعد از مصاحبه  یزیالفتِ با او چجگر گذاشته است و در مخ

 !بکند ادیکه رَبّ و رُبّش را  اوردیبه سرش ب ییبال

 یامّا بعد فکر کرده ام که ساکت ماندن شوهرها در مصاحبه ها 

 صد،  نیتا هم نکهیا شیکی. هم داشته باشد یگرید یلهایدل دیبا یونیزیتلو
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مملکت قانون ساز و قانون شناس، زن  نیهم یتو ش،یصد و پنجاه سال پ

زبانش را در حدّ خودش نگهدارد، و  نکهیمحترم بود، امّا به شرط ا یلیخ

 !نکند یدانه دخالت و فضولوارد معقوالت نشود، و در امور مر

و  دیایباعث شد که باالخره زنها خونشان به جوش ب نیخوب، ا 

را به کام  یو زندگ ندازندیبکنند و تظاهرات راه ب انیمتّحد بشوند و عص

 . رندیمردها تلخ بکنند و حقّشان را بخواهند و حقّشان را بگ

و، در چشم  گرفته اند  زهر چشم یحاال مردها، که زنها ازشان حساب 

از آنها باال زده اند،  ییشده اند، و در موردها یمساو یمساو آنهاقانون با 

کرده اند و نشسته اند کنار و بعد از هزاران هزار سال  سهیناچار ماستها را ک

 !نوبت را داده اند به زنها

 دند،یحرف را شن نیهستند که تا ا ییاآلن خانمها نیدانم که هم یم 

داده اند به زنها؟  یچ ینوبت را تو»: ندیگو ین به من مدلشا یدارند تو

 یکجا ؟یخانوادگ یامور زندگ ۀدربار یونیزیتلو یمصاحبه ها یتو

             هم حاضر  امتیتا روز ق م،یشناس یکه ما م ییمردها نیآقا؟ ا ،یکار

  «...!کنند و بگذارند زنها یرا خال دانیم د،شون ینم

من به خودم حقّ  گریرا د شینجاینند؟ نه، ابگذارند زنها چه کار ک 

امروز  یزنها به قول فصحا و بلغا میزنها فکر بکنم و بگو یدهم به جا ینم

مردها کجا؟ و درک و فهم حقوق و مطالبات زنها . دارند یچه مطالبات

 کجا؟

. رسد ینم ییبه جا فرصت کوتاه نیا یجوربحثها تو نیا. میبگذر  

خبرنکار  کیبدانم که اآلن اگر در تهران  خواست یدلم  م یلیفقط خ

 ۀدربار ن،ییمتوسّط به پا ۀطبق ۀخانواد کی ۀخان یرفت تو یم یونیزیتلو

به  یمصاحبه بکند، زن و شوهر در حرف زدن چه سهم یامور زندگ

   ؟...نکهیا ای ؟یسهم مساو دادند؟ یم گریهمد
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 هاشانیامروز و اطراف يبچّه ها -49

 «شِنیتِیمیا یلِرن با لدرِنیچ»: همیشه می گفته اند هایسیانگل 

(Children learn by imitation) ،ادی زیچ دیبچّه ها با تقل» یعنی         

بعد از  بزرگشان، یلیخ یتیعلوم ترب یرا هم دانشمندها نیا و ،«رندیگ یم

 یلیبازارخ وکوچه  ۀساد یهم آدمها ند،یفرما یرموده اند و مف اد،یتفکّر ز

 نیکنند، و ا یعرض کرده اند و عرض م  اد،یز ۀکوچکشان، بعد از تجرب

  .کرده است دایحکم ضرب المثل پ شانیرا هم آن قدر گفته اند که برا

باشند و  دهیفهم هایسیکه فقط انگل ستین یزیچ یتیترب یۀقض نیه االبتّ 

 یزادهایآدم ۀهم. کرده باشد دایحکم ضرب المثل پ شانیگفته باشند و برا

مغضوب شدنِ جدّ و جدّه شان  که از زمان یهزارسال ستیدو نیدر ا ایدن

     خدا  هشتِشان از ب دیفهم و شعور و تبع ۀممنوع ۀویبه گناهِ خوردنِ م

 دیبچّه با تقل»گفته اند که  یاند و م دهیفهم یاند و م دهید یگذرد، م یم

 «.ردیگ یم ادی زیچ هاشیاز پدر و مادر و اطراف

 رمیگ. بوده است واناتیگرفتن هم اصلش مال ح ادی زیچ دیبا تقل 

ساده شان  یزندگ یفنّ و ترفند را که برا ییچند تا شهیحاال و هم واناتیح

 . گرفته اند یم ادیاز ننه و باباشان  دید، با تقلالزم داشته ان

سال گذشته به همان  ونیلیهستند که در چند م یواناتیحاال ح نیهم 

به فنّ و  یاجیقناعت کرده اند و احت شانیدیو ترفند تقل چند تا فنّ

 .تازه نداشته اند یترفندها

آن  هاشیهر روز و هر ساعت از پدر و مادر و اطراف زادیآدم ۀامّا بچّ 

داند با آنها  یکه نم ندیب یم ایقدر فنّ و ترفند و حقّه و کلک و درو غ و ر

آنها، خوب و  ۀاست که هم نیمهمّ ا. ستیاآلن نداند، مهمّ ن! چه کار بکند

  د،یو بزرگ که شد و موقعش که رس  ماند،  خواهد حافظه اش   یتو بد، 
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  .ممکن است  آنها را به کار بزند

 یکه جلو رو دیهست نیحاال شما پدر و مادر امروزه مدام در فکر ا 

کند  دیکه او خدا نکرده از شما تقل دیینگو یزیچ ای دینکن یبچّه تان کار

 . اش خراب بشود ندهیو آ

و  د،یامروز هست یسیپدر و مادر انگل کیشما  میخوب، فرض کن 

اند که بچّه ها  فتهبزرگتان گ یلیخ یتیعلوم ترب یکه دانشمندها دیدان یم

و از بابت خودتان  رند،یگ یم ادی زیچ هاشانیاز پدر و مادر و اطراف دیبا تقل

بچّه تان  یجلو رو دیکن یم یهم سع هایو از بابت اطراف دیخاطر جمع هست

 «هایاطراف» یباز ممکن است معنا یول. دیمواظب رفتار و گفتار آنها هم باش

و تالشها، باز هم خودتان  اطهایاحت آن ۀو با هم دیباش دهیرا خوب نفهم

 .بچّه تان خراب بشود ۀندینخواسته و خدا نکرده، آ

ها وُ قوم وُ  ها وُ دوست وُ آشنا هیفقط همسا هایاطراف نیبله، ا 

نه  هایاطراف شتریب. ستندیبچّه تان ن یو همدرسها هایهمباز ایشما،  یشهایخو

و  ید یو یو د ویدیو و ونیزیمثل تلو ییزهایاز در خانه، بلکه از درِ چ

تا  صدکنند و از  یکه م یخانه و از صد تا کار یتو ندیآ یم نترنتیا

 ۀاز دور گریهم که د خود شما یزنند، نود و نه تاش برا یکه م یحرف

چه رسد به بچّه هاتان که دارند در  ست،یگذشته است، خوب ن دتانیتقل

  .رندیگ یم ادی زیچ هاشانیاز اطراف دیجنگلِ جامعه با تقل

و  لمهایکه چرا داستان ف میا دهیاز خودمان پرس چوقتیه یراست 

ا، دزده یمربوط  به زندگ یماجراها دیبا شترشیب یونیزیتلو یالهایسر

معتادها، خود فروشها،  ها،یآدمکشها، التها، ولگردها، چاقوکشها، قاچاقچ

کشت و  یباشد، با صحنه ها نهایو امثال ا ستها،یدروغگوها، خائنها، ترور

  گر؟ید ییو ننگ و رسوا یدیو انفجار و هزارها نکبت و پل شتارک

            زاشان س  به کارها  بد  آخِر دستِ   داستانها،  نیا  ۀهم در   نکهیا 
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است  طنتیاهل ش شیوانیح عتیبچّه که هنوز با طب. ستیرسند، مهمّ ن یم

دو  ایساعت  کیساعت،  مین یاز تماشا رد،یگ یم ادی زیچ دیو دارد با تقل

همان بدکارها  یو جنگل زیانگ جانیه یطنتهایو ش هایساعت قهرمان باز

  !داستانها نیا ۀمزّیب یریگ جهیبرد، نه از تفکّر در نت یلذّت م

و خداوندِ  م،یبرّ یو بُن م میهمه مان بر سر شاخ نشسته ا! فیح 

 !میبُستان هم خودمان هست
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  د؟یکن یفکر م یشما چ -51
          دایلندن پ یزبان تو یفارس میگو ینم ش،یچهل، پنجاه سال پ 

از  شتریکنم عدّه شان ب یامّا گمان مهم کم نبودند،  یلیشد؛ بودند، خ ینم

هم  شترشانیب. زبانها نبود یفرانسو ایزبانها  یسوئد ایزبانها  یمثالً پرتقال

. نجا نبودندیآمدند و ماندگار ا یمعامله به لندن م ایمعالجه  ایگردش  یبرا

 ۀبند نیکه ا یمحلّه ا نیهم یفقط تو ر،یسال اخ یس ست،یب نیا یامّا  تو

شده است، که به  ادیزبانها ز یفارس ۀکند، آن قدر عد یم «یمانزنده »حقّ 

با  یو خواربار فروش یرستوران و چلوکباب ییمرور پنجاه، شصت تا

خوش و ناخوش  طّو خ یفارس نیریدو زبانه، در اصل به زبان ش ییتابلوها

گرفته  یدرست و شکسته باز کرده اند و کارشان هم حساب قینسخ و نستعل

  .است

. شد نیشد که همچ یکه از چ میندار نیبه ا ی، حاال کارخوب 

فکرش  ،ینیزم ریدر رفت و آمد با اتوبوس و قطار ز ها،یکه تازگ یزیچ

من افتاده است و باعث عذاب وجدان من شده است، استراق  ۀکلّ یتو

  .است ینخواه یسمع خواه

ام به من  دهیوجدان عذاب کش نمیب یم ،ینخواه یخواه میگو یم 

 چ،یهست که ه یبخواه یوقتها خواه شتریب ر،ینه خ»: زند که یر متش

 یصندل فیدو رد ای کی ۀاز فاصل یکه بتوان یکن یم زیهم گوش ت یلیخ

و از حال و روزشان و  یآنها را خوب بشنو یقطار حرفها ایدر اتوبوس 

 یبرا ؟یکه چ ،یاوریسر درب یو شرّشان حساب ریخ ودوز و کلکشان 

 «!داند که بنده شناس است یخدا م گریرا د نیا ؟یچ

بکنم که وجدانم از کردنش  یکار دیکه چرا من با هیقض نیهم 

 کار را بکنم، و با شور و عالقه هم بکنم، و  نیباز هم ا یبکشد، ول  عذاب
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کنم، و  یکار را    م نیاز کردنش لذّت هم ببرم، امّا خودم ندانم که چرا ا

 عثبنده شناس هم انتظار نداشته باشم که مشکلم را حلّ بکند، با یاز خدا

باشد،  یباشد، فرهنگ یخیتواند تار یمشکل را که م نیشده است که ا

 انیباشد، با شما در م یشخص یمرض روانجور  کی ایباشد،  یاخالق

  .بگذارم

زبانها هم با  یسیانگل ،ینیزم ریاتوبوس و قطار ز یآخر تو د،ینیبب 

زنند، و  یبد م یزنند، حرفها یخوب م یزنند، حرفها یحرف م گریهمد

دانند  یالزم باشد بدانند، م نکهیوطن خودشان هستند، بدون ا یچون تو

 مهمّ شانیاصالً برا نیشنوند، و با وجود ا یرا م مسافرها حرفهاشان ۀکه هم

استراق  دیاست که آدم نبا نیشان ا «یاخالق عموم»چون البد  ست،ین

  .سمع بکند

اخالق » مییاگر بگو دیکه شا ،«یاخالق خصوص»خوب، البتّه در  

 ای شانیملّ تِیامن یآنجا که برا. کند یتر باشد، وضع فرق م قیدق ،«یاسیس

است، الزم  شانیملّ تِیو امن یمنفعتِ مال تیکه در نها شان،یاسیمنفعتِ س

ها را هم  لهیوس نیکار بهتر نیا یکنند، و برا یباشد استراق سمع بکنند، م

 زیو گوشهاشان را ت نندیقطار بنش ایاتوبوس  یتو ستیدارند، و الزم ن

  .بکنند

که تا حاال، محض خاطر  یهمه فشار نیبا ا میخواهم بگو یم 

شده است که  رمیدستگ نیام آورده ام، فقط ا چارهیبه مغز ب چارهینِ بوجدا

زبانها در وطن  یباشد که ما فارس نیاستراق سمع من ا نیعلّت ا دیشا

 گریصدا به همد کیحرفهامان را در همه جا با  ۀهم م،یخودمان که هست

کافه و  یتو ما،یهواپ یتو ،یتاکس یاتوبوس، تو یتو. مییگو ینم

را که  ییحرفها ،یعموم ۀو امکن هینقل طیوسا ریسا یو تورستوران 

       گریبه همد  بلند یلیخ  یبا صدا  بشنوند،  گرانید  میخواه یم  مخصوصاً
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گوش  یبشنوند، تو گرانید میخواه یرا که نم ییو حرفها م،یزن یم

 .میکن یپچپچ م گریهمد

 د؟یکن یفکر م یشما چ  
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 ! پول است، عاطفه ندارد مهیجر -51
      افتد که دل آدم را آتش  یم ییوقتها اتّفاقها یگاه میگو یم 

خوب است که خدا . کند یزند و عقل آدم را از کلّه اش آواره م یم

که با  روزیوگرنه، د ست،یبدهکار ن زادیآدم ینهایگوشش به دُعاها و نفر

و سه تا  ستیب ا،یخدا»: دلم گفتم یاتّفاقها تو نیاز ا یکی دنیشن

حاال هفت «  !و چهارتا کن، برمان گردان به جنگل ستیب اکروموزوم ما ر

 .گشتند یداشتند در به در دنبال جنگل م مونیم اردیلیم

خانم  لم،یاز پا عل یۀبه درخواست همسا هیناح یشهردار 

 نگیعالمت پارک دی، جلو خانه اش با خط سف(Paterson)پَتِرسون

هم که  «یکارت آب ۀمخصوص دارند»پالک  کیاست و  دهیکش نیمعلول

 یۀاند به پا دهیکوب خیمعلول بودن راننده است، با چهار تا م یدر واقع گواه

  .جلو خانه اش وارکید

         لشیخانم سوار اتومب نیا یاست که وقت نیا ازیامت نیا تیخاص 

تواند  ینم یبخرد، کس یزیمحلّه چ ۀرود مثالً در بازارچ یشود و م یم

 گریمعلول د ۀرانند کیاو پارک کند، مگر  ۀجلو خان اورد،یرا ب لشیاتومب

خودش را وِل  ۀجلو خان نگیپوستش و پارک یرفته باشد تو طانیکه ش

بُن بست ما و  ۀکوچ یتو اوردیرا ب لشیاتومب دیایب یکند و از چند فرسخ

 !خانم پترسون نگیپارک یآن را بچپاند تو

 یِتنها ۀشوهر مرد رِیپ (Gentlewoman) «جِنتِل وُمَن» چارهیب 

از  ستیطرفدارِ حزب محافظه کار، که هنوز هم حاضر ن یِسیانگل

 یِمنِ اجنب شیدلش را پ ۀو بد بشنود، سفر دیمارگارت تاچر بد بگو

خواست  یم یشهردار یعاطفگیباز کرده بود و از ظلم و ب یا انهیخاورم

  :گفت یم. کند هیخون گر
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         رونیرا از خانه ب میشود که پنج روز پا یم  یگاه چارهیمنِ ب» 

ما،  ۀکوچ یتو دوشنبه آمده است ییراهنما ۀمیمأمور جر نیا. گذارم ینم

نگاه هم نکرده است که  ست،ین شهیمن پشت ش یاست کارت آب دهید

این و در هم نزده است که از من بپرسد  ل،یافتاده است کف اتومب ندیبب

 یواشکی! نه ایخودم  نگیپارک یخودم تو ۀمن است جلو خان لیاتومب

 سه روز بعد باز. چسبانده است و رفته است یصد پوند ۀمیبرگ جر کی

. اوّل سر جاش است ۀمیاست که برگ جر دهیآمده است و د یواشکی

 یبغلِ اوّل گرید یصد پوند ۀمیبرگ جر کیخوشحال شده است و 

از پنج روز از خانه ام در  بعدامروزصبح، من . چسبانده است و رفته است

 یک هدیۀ تولّد پست کنم به دخترم بچّۀ  یآمده ام بروم پستخانه برا

پنجاه در  فیرا ندهم، تخف مهیهفته جر نیبله، اگر هم نم،یب یم ،ایاسترال

 «!شود یصد هم شامل حالم نم

، «!طور نیکه ا»طور غمخوارانه به درد دلش گوش کرده ام و  نیهم 

   ییراهنما ۀمیدلم فحش نثار مأمور جر یگفته ام و تو« !طور نیکه ا»

 دهیتا رس ،دیخواهد، بگو یدل تنگش م یکرده ام و گذاشته ام که هر چ

اش را بپردازد، به کارمند  مهیجر ،یکه رفته است، شهردار نجایاست به ا

 :دیگو یم مهیجر افتیدر

مأمور شما، که سه روز بعد از چسباندن برگ  نیا! آقا د،یببخش» 

 ۀسر جاش است، عاطف مهیاست برگ جر دهیاوّل آمده است و د ۀمیجر

 دیمرا بزند، شا ۀد و در خانهمراهش نبوده است که دو قدم بردار یانسان

 ینعشم بگندد و بو رم،یبگذارند بم دیبا! خانه سکته کرده باشم یمن تو

 «!را خبر کنند سیها بخورد، بروند پل هیگندش به دماغ همسا

 دل آتش زنِ عقل آواره  یاز آن اتّفاقها یکی دمیآنوقت بود که د 

 ه خانم پترسون نگاه ب نکهیبدون ا مه،یجر افتیکارمند در. کن افتاده است
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 : در جوابش گفته است یجدّ یلیبکند، خ

! شما را بزند ۀدر خان دیایکه ب ستیاش ن فهیجزو وظ مهیمأمور جر» 

  «!است سیمأمور پل ۀفیآن وظ

 یبخواند که فقط در جنوب غرب ایحساب اگر آدم بشنود  نیبا ا 

 رند،یم یم ییخانه شان در تنها یانگلستان هر روز دست کم سه نفر تو

  ! تعجّب بکند دینبا
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 ! دستمال ناپلئون -52
خورد، چه  یمعروف به گوشتان م یلیآدم خ کیاسم  یشما وقت 

است مثل  یمعروف یدهد؟ منظورم آدمها یبهتان دست م یاحساس

 کلیآنژ، ما کلیم ،یریناپلئون، نادر شاه افشار، آوا گاردنر، قمر ملوک وز

که  دینیب یم. نهایو امثال ا ،یوسکیِداستا ناترا،یجکسون، بتهوون، فرانک س

 هم چهار شانیکی ش،یچند وقت پ نیهم شانیکیمرده اند،  مهمه شان ه

 .وسطها نیشان هم ا هیو بق ش،یصد و چهل و شش سال پ

نفر از فرانسه آمده  کیاآلن  میفرض کن: گریسؤال د کیحاال  

                 دستمال دارد که مال شخص ناپلئون کی دیوگ یاست به لندن و م

و به عصمت مادرش و عفّت  ستدیا یالّلحم هم م تیبوده است، و رو به ب

فرانسه هم  یو اصالت جمهور نیوتیگ ۀغیبزرگهاش و به عدالت ت مادر

و مادر بزرگِ مادر بزرگِ  ست،ین یجعل لخورد که دستما یقسم م

 بیآن را از ج ،کرد یناپلئون را م یِت هلن کُلفتسن ۀریمادرش که در جز

طور از مادر به  نیاو هم ۀخانواد یشلوار ناپلئون کِش رفته بوده است و تو

 یویموس نیهم یعنیاست تا حاال که خودش،  دهیرس یدختر به ارث م

گرانبها، و چون خواهر  راثیم نیا یِقانونشده است صاحب  ،یسیپار

خواهد آن را به حراج بگذارد و پولش را به  یاال مندارد که به او برسد، ح

  .بزند شیزندگ یزخمها

دستمال مال ناپلئون بوناپارت بوده است و او به  نیباشد که ا ادتانی 

 .کرده است یم نیف دستمال نیا یدست خودش دماغ خودش را تو

خواستند  یفردا م نیدستمال را هم نیاگر ا: گریسؤال د کیو حاال  

 یلیمعتبر لندن بفروشند، و شما هم آدم خ یها« حراج خانه»از  یکی یتو

  د؟یپول باالش بدهچه قدر  شدید  یمحاضر  د،یبود یم یپولدار
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کرده اند  زیهم گوش ت گرانیو د دیکن یفکر م دیکه دار نمیب یم 

 . دییگو یم یشما چ نندیکه بب

چند  نیهم! دیکن یم یشوخ دیحتماً دار! ممکن است ریبله؟ نه، غ 

 کیحراجها  نیازهم یکیدر  ییپولدار کانادا کیبود که  شیوقت پ

 کی... شود گفت یکه نم یرشلواریبه ش ز... ایکتوریملکه و یرشلواریز

به  باًیتقر یعنیدالر، ( 9111)را به نُه هزار  ایکتوریملکه و یردامنیشلوار ز

اگر پولتان  دییگو یآنوقت شما م! دیتومن خر( 01, 111, 111) ونیلیده م

 ؟!دیهم باالش بده یپن کی دیبود یرفت، حاضر نم یاز پارو هم باال م

 یتمالدس نیامروز اگر همچ دیشا. کند یخوب، آدم با آدم فرق م 

پولدار  نی، هماست کرده یم نیف شیشد که ناپلئون دماغش را تو یم دایپ

  !دالر هم باالش بدهد( 911, 111)شد تا نهصد هزار  یحاضر م ییکانادا

 ایسوف» یبند جوان نهیس گریسال د ستیمثالً ده، ب دینیحساب بب نیبا ا 

  د؟یگفت یها؟ چ! خواهد کرد دایپ یمتیچه ق «لورن

به تان بدهند، حاضر  یآن را هم اگر هزار دالر دست دییگو یم 

 !میرو به رو شده ا ی؟ با عجب آدم کلّه شقّ!دیدست بهِ ش بزن دیستین

مثالً پالتو  ستمیکه خود من هم حاضر ن میرا هم بگو نیالبـتّه ا 

بخرم، چون از  یپن کیکاله جورج واشنگتن را به  ای نکلنیآبراهام ل

 :پرسم یخودم م

ماند که ده سال، صد سال، هزار سال،  یم یآدم بزرگ چ کیاز » 

هزارها سال بعد از او ارزش و اعتبار داشته باشد، آن هم همان ارزش و  ای

شده  قهیحاال کهنه و عت نکهیا یکه روز اوّل داشته است، نه برا یاعتبار

 است؟ 

کاشفش بود، اوّالً مال همه است، و  یراز یایمثالً الکل که زکّر 

  ۀقانون جاذب ای! را دارد شیپ  هزار سال ارزش   همان  روز، متیق به   ایثان
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  «!نگیآلکساندِر فلم نیلیسیپن ای! وتنین

 زیهم گوش ت گرانیو د دیکن یفکر م دیه باز شما دارک نمیب یم 

  .گفت دیخواه یشما چ نندیکرده اند که بب
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 : فهرست نامه ها

 

 1 صفحۀ   ای برادر، تو همان اندیشه ای -0

 9   هر کسی از ظنّ خود شد یار او -1

 9   مگر می شود عقل کسی را دزدید؟ -1

 01   نان آورها و نان پزهای خانواده -0

 00   سؤالهای گنده و آدمهای بی سؤال -0

 01    !ابن سینا، فیلسوف عرب -9

 10   این اوضاع کجاش خنده دار است؟ -1

 10   از راست حسینی تا کوچۀ علی چپ -1

 11   هوشنگ بن سیامک بن کیومرث -9

 11     مپراتوری زبانی -01

 11   پول اشراف منهای فرهنگ اشرافی -00

 19  انگلیسیها به فروتنی می گویند هیومیلیتی -01

 19  !به خدای باال سر قسم خطرناک است -01

 01    رنگ حرام کن شارالتان -00

 00  افاده ها طبق، طبق، سگها به دورش وقّ و وقّ -00

 01    کُلُواْ وَاشْرَبُواْ واَلَ تُسْرِفُواْ -09

 00    میاز لندن به شاه عبدالعظ -01

 00 !خودتان است ۀخانه خان د،یتعارف نکن د،ییبفرما -01

 01     یدوکراسیبیل -09

 91    !اوزوم، عنب، انگور  -11

 91   یریموقّر پ لیصا یبایز ۀچهر فیح -10
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 99   حرفها را دارد؟ نیا ۀحوصل یک -11

 99   ییو رسوا حتیشدن با فض ریپ -11

 11   !جمه کرد شود تر یرا نم زیهمه چ -10

    10    !قربان حواسّ جمع  -10

 11    چراغ یسر چراغ، سو  -19

 10   !انتلکتوئل کجا، روشنفکر کجا -11

 10   !ارزش یب یارزش پول و پولها -11

 11   حُبّ اللّغه ای ایلولوقیاندر باب مرض ف -19

 91  خِشم یها چهیتا دل پ خَشم یاز خوشه ها  -11

 91   هفت پادشاه ۀو سکّ دیمروار ۀعصار -10

 99   یهنر یدر عصر ب استیهنر س -11

 99   یسیو بچّه محلّ انگل یاحکام انتقام -11

 011    از مقوالت علم النّفس یکی -10

 010  جواب یب یو چراها جواب دار یچرا ها -10

 011     ؟یچ یعنیآخر،  -19

 000    تمدّد اعصاب در غربت -11

 000     صبا مهر و اخال -11

 001    !اَلغور با اَلبوش  ۀسیمقا -19

 011    امان اهلل یالمفلس ف -01

 011   ! گرید زیو هزار چ القوزی یاندر معن -00

 019    سه جنسه یفاعل ریضم -01

 019   زدیلندن تا سرو ابرکوه  انیگر دیاز ب -01

 011    هفته گرد نیستمیدو -00

 010     ! یفارس ۀگرب -00
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 011   به آنها؟ ای میخند یبه خودمان م -09

 000   هیریخ ۀدکّان صدقات و مغاز -01

 000  یونیزیتلو یزن و شوهر و مصاحبه ها  -01

 009   هاشانیامروز و اطراف یه هابچّ -09

 009    د؟یکن یفکر م یشما چ -01

 001   !پول است، عاطفه ندارد  مهیجر -00

 000     !دستمال ناپلئون  -01

  001     فهرست نامه ها -** 
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