
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 دفتر اوّل از نامه ها را به

 بهروز آفاق تبریزی
 تقدیم می کنم
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 یگیهمسا  -1
را ندارد که ما  یلندن همان مفهوم یاهال یبرا« بودن هیهمسا» 

که من در حافظه دارم،  ییتهران، تا آنجا در .میاز آن در ذهن دار هایرانیا

ما نقلِ مکان  ۀامروز به کوچ یکه اگر خانواده ا بود نیا یگیمفهوم همسا

بعد با هم  ۀاکثر از هفتو حدّ م،یشد یاکثر فردا با هم آشنا م کرد، حدّ یم

            با هم نشست و برخاست م،یکرد یبا هم دردل م م،یدوست بود

 ۀرو قربان و صدق شِیپ م،یکرد یم بتیغ گریو پشت سر همد م،یکرد یم

                    با هم دعوا م،یشد یم گریاسباب درد سر همد م،یرفت یم گریهمد

    یو با هم آشت م،یبزن ریرا با ت گریهمد ۀیسا میخواست یو م میکرد یم

ت از چشمهامان و اشک محبّ میدیبوس یرا م گریهمد یو رو میکرد یم

مطبوع و نامطبوع و  ینوع برخوردها نیاز ا یمجموعه ا با .شد یم ریسراز

در ذهن و روح ما  «یگیهمسا»ساز و ناساز بود که مفهومِ  یهایختگیمآ

 .گرفت یشکل م

بن بست، با  ۀکوچ کیکه ما در لندن، در  یو چند سال یس نیدر ا 

    کوچ کرده اند و  ییها هیهمسا م،یشده ا هیو سه تا خانه همسا ستیب

هم  هیمساآنها را گرفته اند؛ و چند ه یجا یدیجد یها هیمسارفته اند؛ ه

ما  یِگهگاه یها به برخوردها هیهمسا نیارتباطِ ما با ا. ماندگار مانده اند

و اگر  م،یکرده ا یم یکیعلسالم و . شده است یدر کوچه محدود م

« هوا» ۀدو جمله دربار یکی، است شده یاضافه م کیبه سالم و عل یزیچ

و  ییآشنا از هوا، آن هم در چند کلمه، در واقع اظهارِ تصحب. بوده است

 09هوا هم که در . است یگیسن رابطه و احترام متقابل در همساحُ دیِیتا

 : یشنو یم ای ییگو یم کیو بعد از سالم و عل ست،یدرصدِ موارد خوب ن
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چه روزِ »: هیدر صد بق 19و در « !یزیمالل انگ یِو باران کیچه روزِ تار»

 «!یخوب یِآفتاب

 یکه آدم س ،یگیهم شد همسا نیا»: دییگو یخودتان م شیپ البد 

از  باشد، و اصالً هیو سه تا خانواده همکوچه و همسا ستیو چند سال با ب

« !کند یدق م یطیمح نیچن کیآدم در . ر نداشته باشندخب گریحالِ همد

          و دق  میکرده ا یو چند سال زندگ یس یطیمح نیما در چن یول

 . آنها از حالِ ما خبر دارند م،یاگر ما از حالِ آنها خبر نداشته باش. مینکرده ا

در زد، و  هیهمسا یخانمها نیاز هم یکیموارد،  نیاز ا یکی در 

پخته بود، به من داد بیمارم  همسر یرا که برا یوپ مخصوصظرف س کی

دسته گل به در  کیرا با  یو من آن را رد نکردم، و روز بعد ظرف خال

 ولی البتّه م،یدق نکرده ا یلندن یگیهمسا نیما از ا له،ب. او بردم ۀخان

 .هم دلِ ما را ترک نکرده است یتهران یِگیحسرت آن همسا
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 پلیس و مردم -2
 ،میآمد یگردش به لندن م ایمعالجه  یکه برا یوقت شیسال پ چهل 

            ا در ذهن ِ ماها و لندن شناخته ه دهیکه لندن د ییزهایاز چ یکی

، دیبپرس دیرا خواست ییِ جا یشهر نشان نیبود که اگر در ا نینشاندند، ا یم

شوند،  یم یکه سخت عصبان دینپرس ابانیکنار ِ خ یاز روزنامه فروشها

شهر، اگر روزنامه  یمرکز یابانهایاست و در خ یستیشهر تور نیا ونچ

ِ سرگردان را بدهند،  یستهایفروشها بخواهند از صبح تا شب جواب تور

 نیا ۀیتوص. خودشان برسند یِوقت نخواهند داشت که به کاسب گرید

که  یکس نیبود که بهتر نیلندن شناخته ا ۀدیلندن د یآشناها ایدوستها 

، است سی، پلدیرا بپرس ییِ جا ی، از او نشاندیتوان یلندن م یابانهایدر خ

 .شدخودمان با« آژان»یا « پاسبان»که همان 

لندن  ۀ، تا به مرحلمیلندن شد میکه مق شیسال پ یو اند یس 

    را تجربه ستهایِ تور یتها سرگردان، مدّمیبرس یو لندن شناختگ یدگید

 میخواست یکه م یشهر لندن، وقت یمرکز یابانهایا در خامّ. میکرد یم

، هرچه میکرد ی، هرچه به اطراف خودمان نگاه ممیرا بپرس ییجا ینشان

و  میستادیا یم مانیچه سرجا  ، هرمیرفت یرو به چپ و راست م ادهیدر پ

 بعدها .شد یحاصل نم یداریدۀ جلو سی، از مأمور پلمیدیکش یم انتظار

  افتاده یفاقاتّ ییجا  که در یدر لندن، وقت سیکه مأموران پل میدیفهم

 ابانیخ یتو یبه دعوا درآمده باشد، کس یلیدل به یبا کس یباشد، کس

 شیجور کمکها پ نیبه ا یاجیباشد، و خالصه احت سکته کرده ایغش 

 مچشم به ه کیموشان را آتش کرده باشند، در  نکهیآمده باشد، مثل ا

 هر چند  ۀ، در فاصلسیمأموران پل گریبه عبارت د. شود یم داشانیزدن پ
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اند تا از  ستادهیشهر به گشت نا یو کوچه پسکوچه ها ابانهایخ ۀقدم در هم

آن جور   اگر از  ضمن هم  بکنند ، و در  نظام ِ حاکم حفاظت و حِراست

 .نشان بدهند یفاقها افتاد، خوداتّ

، فکر یو لندن شناختگ یدگیندن دسال ل یو اند یبعد از س حاال 

 ابیکم یلیشهر خ نیدر ا یچه کس گرید سیاز مأمور پل ریکنم که غ یم

بله ، زن حامله در لندن  .شود یاست ، و فوراٌ زن حامله در ذهنم حاضر م

 نجایباشد که ا نیعلتش ا دیشا. است  ابیکم سیمأمور پل ۀبه همان انداز

آبرومند برسند،  ییکار و حرفه شان به جاکنند تا در  یصبر م هازن خیلی از

فکر کنند  یپنجاه سالگ یازدواج کنند، و در حوال یچهل سالگ یدر حوال

دست به  دیشده است، و با رید یلیخ گریخواهند، و آنوقت د یم ه که بچّ

بشوند و هزارها پوند  یعیطب ریغ یهایص بارورمتخصّ یدامن پزشکها

 یجا گریه دار بشوند، ده توانستند بچّاز صدتاشان ک یکی، و ندخرج بکن

به  اریاخت یتلخ شما را ب تیواقع نیهستند، و ا چارهیب ۀمادر بزرگِ آن بچّ

 ینه سالگ به سنّ نکهیاندازد که در آنها دخترها هم یم ییجامعه ها ادی

 پانزدهشود، و در چهارده،  یپدر، مادر تنگ م ۀخان یتو شانیجا ،دندیرس

 . کنند یم یه شان عروسک بازبچّ نیلبا اوّ ،یدگزن ۀدر غمکد ،یسالگ

 ،دو هوا روو بوم  کی ،برم خدا رو قربون  

 !بوم گرما رو اون ورِ ،بوم سرما رو ورِ نیا  
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 کتابخانه  -3
و  یمحلّ یشهر لندن کتابخانه ها یاز سودمند ترین موهبتها ییک 

زیاد کتاب ندارد و  یمحلّ یکتابخانه ها. این شهر است یناحیه ها یمرکز

خواهند  یخورد که م یبازنشسته م هایو زن هاه ها و مردبیشتر به درد بچّ

. دبه کتابخانه برسن یپیاده رو یه اکه از خانه در آمدند، با چند دقیق یوقت

که  یدر هر زمینه ا یهر کتاب هر ناحیه تقریباً یمرکز یا در کتابخانه هاامّ

که ممکن است در پنجاه شصت  یکتابهای یشود، حتّ یبخواهید، پیدا م

 . سال اخیر تجدید چاپ نشده باشد

ا خودمان ر ۀیناح یمرکز ۀکتابخان یفلسف ین قسمت کتابهااآل همین 

دو ردیف قفسه، هر ردیف شامل شش قفسه، هر : بینم یبر پرده ذهنم م

ر دو متر و نیم، همه پُ یک متر و نیم و به ارتفاع تقریباً قفسه به عرضِِ تقریباً

 راطپیش از سق هایاز فیلسوف ،یفلسف یاز قدیمترین تا جدیدترین کتابها

    کنم  یر نمفک! گفتم امروز؟ امروز که چه عرض کنم. گرفته تا امروز

       به فیلسوف  یم قرن بیستم به بعد احتیاجدوّ ۀکه دنیا و روزگار از نیم

فکر انسان در طریق  یداشته است، همان طور که دیگر به اعتال یم

ندارد و دلش  یاحتیاجهم بشریت در اکنون و آینده  عامّ یخوشبخت

 .دارد  یدارد، تجارت دارد، دموکراس ینولوژخوش است که تک

 ۀکتابخان یفلسف یگفتم که همین اآلن قسمت کتابها. بگذریم 

که از این  یتوصیف! خیره ن. بینم یخودمان را بر پرده ذهنم م ۀیناح یمرکز

. به تاریخ پیوست و تمام شد. قسمت کردم، دیگر امروز واقعیت ندارد

چرا »و « تحلیل ذهن» ییک ماه پیش به همین کتابخانه رفتم تا کتابها

 را به امانت  یفیلسوف انگلیس ، برتراند راسل  ۀنوشت« ؟ جنگند یم  هاانسان
 7/ خوش خبر باشی                                                                                                                  

 

 

 

 

 



م، از هرچه نگاه کرد. یفلسف ییکراست رفتم به قسمت کتابها. بگیرم

 یا از رمانهاامّ  همان قفسه ها بود، قفسه ها  . ندیدم  یاثر یفلسف  یکتابها

از کارکنان  یرفتم پیش یک. مبتذل پر شده بود سرگرم کننده و اکثراً

ممکن . عوض شده است یفلسف یکتابها یجا. ببخشید» :و گفتم هکتابخان

         د و مرا به جلو افتا یاو با خوشروی« آن را نشانم بدهید؟ است لطفاً

  کرد و در یک قفسه، یک ردیف کتاب  یاز کتابخانه راهنمای یگوشه ا

 یبا حیرت و ناباور. شد، نشانم داد یم بیست تایی ،را که حدود پانزده

پسند است با  عامّ ینوشته ها. نیست یاینها کتاب فلسف ر،خیه ن»: گفتم 

 «!یعطر و طعم فلسف

          فهمم چه  یم» : آمیخته به تأسف گفت یکتابخانه با لحن یمتصدّ 

. خواند یرا نم یجدّ یفلسف یآن جور کتابها یدیگر کس یگویید، ول یم

 « .آنها را برده ایم به انبار

نوشته برتراند راسل را « تحلیل ذهن»مثل  یکتابهای یحاال جا. بله 

. ک. یجِخانمی به اسم  ۀ، به هم بافت«پاتر یهار»مثل سریال  یرمانهای

امروز لندن دیگر  یحال و هوا. ، گرفته است(J. K. Rowling) راولینگ

. ی، د(Bertrand Russell) برتراند راسل ، شصت سال پیش ،مثل پنجاه

و ( T. S. Eliot)الیوت . اس .  ییا ت (D. H. Lawrence) الرنس. اچ

 یبرا. ردبازار ندا آثار ین جور آدمها اصالً. دهد یامثال اینها را پرورش نم

با این حساب، . بریتانیا مراجعه کرد ۀموزکتابخانۀ از کتابها باید به  یبسیار

خسته شده است،  بودن یآیا غرب از جدّ»: که از خودمان بپرسیم اردجا د

 «گیرد؟ یرا جشن م ییا انسان دارد وداع با خرد گرای
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 حسرت و افسوس -4
 ۀ، هنرپیش(Anthony Hopkins) هاپکینز یوقت اسم آنتون هر 

شنوم، آه سوزان حسرت و افسوس از دل دردمندم  یرا م یمعروف انگلیس

 هاپکینز یسر آنتونکه این ل بگویم اوّ. کند یآید و مغزم را داغ م یبر م

 1002در سال « سکوت برّه ها»درفیلم  یباز یاست که برا یهمان کس

 ۀاز یک نویسند یکه براساس رمان یاسکار گرفت، همان فیلم ۀجایز

        ساخته شد، و  (Thomas Harris) پولساز به اسم تامس هریس

لِکتر  است آدمکش و آدمخوار به اسم دکتر هانیبال یداستان مرد

(Hannibal Lecter )ّا گرفتار نوع که خودش روانپزشک بوده است، ام

خودش را با ظرافت و نزاکت  یشود و بیمارها یم  یروان عفونتِ یخاصّ

 . خورد یم یکشد و آنها را با ظرافت و نزاکت خاصّ یم یخاصّ

 لرد الرنس اولیویر یمکتب تئاتر ۀهاپکینز پرورد یسرآنتون همین 

(Lord Laurence Olivier)شکسپیر ویلیام  یدر نمایشنامه ها ی، زمان

توانست  یمثل من، م یآدمهای یتر، شاید براکرد، و از آن مهمّ یم یباز

      مثل هنریک  ینویسندگان بزرگ ینمایشنامه ها یاصل یشخصیتها

 و آنتون چخوف ،ینروژ ۀ، نویسند(Henrik Johan Ibsen) ایبسن

(Anton Pavlovich Tchekhov)تحسین  یبا شایستگ راروس  ۀ، نویسند

بارید، چون  یا البد این بازیها بر سر او پول نمکند، امّ یباز یانگیز

، «هدا گابلر ابیسن»، و «استاد معمار»، «عروسک ۀخان»مثل  ینمایشنامه های

 ۀچخوف هم، چه بر صحن ی«باغ آلبالو»و  «سه خواهر»، «وانیا یدای»و 

تواند به  یو نم تتوانس یما، و چه در تلویزیون، نمسین ۀتئاتر، چه بر پرد

 این نوع   و سازندگان  و او را،  داشته باشد  بیننده  «ه هاسکوت برّ»  ۀانداز
 9/ خوش خبر باشی                                                                                                                  

 

 

 

 

 



 . فیلمها را پول باران کند

شنوم، آه سوزان  یم  هاپکینز را یاسم این آنتون  هر وقت  که گفتم 

کند ، چون  یآید و مغزم را داغ م یحسرت و افسوس از دل درمندم بر م

 ۀخان»و  «هدا گابلر» یمن نمایشنامه ها 10۹9و  10۹9 ۀنه فقط در ده

 «سه خواهر»و  «وانیا یدای» یهنریک ایبسن و نمایشنامه ها «عروسک

هاپکینز دیده بودم ، بلکه آنها را در کانال  یآنتون یبازآنتون چخوف را با 

 یهفته ا یس یب یم بدیده بودم ، و این کانال دوّ یس یب یم تلویزیون بدوّ

 ییک نمایش خوب کالسیک داشت، که آنها را هنر پیشه ها حدّ اقلّ

آن . کردند یم یاو باز ۀالتر از مرتبهاپکینز یا با یآنتون ۀدر مرتب یبزرگ

داشتیم، و یک کانال تلویزیون  یس یب یوقتها فقط دوتا کانال تلویزیون ب

 یس یب یبه کنار، چهار تا کانال ب یماهواره ا ی، و حاال کانالهایتجارت

هر شب  یکه به صورت دیجیتال یداریم و تا دلتان بخواهد کانال تجارت

و  نندهسرگرم ک یتلویزیون بنشینید و برنامه ها یتوانید تا صبح روبرو یم

 یو آدمخوار یو آدمکش یلیّتخ یو علم یو پلیس یو جنای یعشق یفیلمها

 یاز نمایشنامه ها یببینید ، و میان آنها یک بار هم تصادفاٌ یک یو آدم فریب

 . ایبسن یا چخوف غافلگیرتان نکند

چیزها فرع و  یباق اصل باشد و مهمّ، و« تجارت»که  یدر دنیای شاید 

افتد به دست حسابدارها، و آنوقت  یدموکراسیها هم م ۀاهمیت، ادار یب

هم  یکند که در برنامه هایش جای یصرف نم یهیچ دستگاه یدیگر برا

شاید به همین دلیل باشد . اقلیت فرهیخته و روشنفکر در نظر بگیرد یبرا

فلسفه »ود، ش یاقلیت هم دارد به تدریج همرنگ اکثریت م مینکه ه

چه ! آورد یم یرو «یحسابدار»گذارد و به  یکنار م یرا در زندگ «یباف

 شود کرد؟ یم
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 سهیمقا اریمع  -5
 یاز فارس یرکتان عرض کنم که چند نفربه حضور مبا باید 

مرا شنیده اند، به  یقبل ۀکنند و چند تا نام یم یکه در لندن زندگ یزبانهای

تو چرا فقط از » :کرده اند به این مضمون که  یمهمّ اشاره های ۀیک نکت

بریتانیاست،  ۀهم موجود در لندن، که منظورت تقریباً یعیبها و نارساییها

مثبت وضعِ این جامعه سکوت  یجنبه ها ۀدربار چرا ؟یزن یم رفح

تا  یکن یدیگر مقایسه نم یچرا آن را با وضع جامعه ها ؟یاختیار کرده ا

 «...ۀانصاف راهنمایت باشد؟ مثالً با وضع جامع

خواهید وضع این جامعه را مثالً با  یکجا؟ م ۀوضع جامع بامثالً  

 ۀبا اجاز! خیره ننم؟ مقایسه ک «یموریتان یِاسالم یجمهور» ۀوضع جامع

سال پیش، یا  یاینجا را با وضع همین جامعه در س ۀشما من وضع جامع

اگر پدر  شما. کنم یبیست سال پیش، یا همین ده سال پیش مقایسه م

 یفهمیده و تحصیلکرده و با فرهنگ و روشنفکر و با انصاف و آزاده ا

  ببینید، حاضر  یایداشته باشید، و با وجود این در کردار و رفتار او عیبه

فرهنگ و تاریک فکر و  یشوید او را با یک پدر بیشعور و بیسواد و ب ینم

  خودش ۀمقایسه کنید که زن و بچّه هایش را برد یانصاف و مستبدّ یب

زند، فحش و  یدارد، کتکشان م یداند، آنها را گرسنه و برهنه نگه م یم

 یانتظار دارد که مثل خدا کند و در عینِ حال از آنها یم ناسزا نثارشان 

آیید دیگر هر  ینم ،با این مقایسه ،قادر متعال ستایشش کنند، و آنوقت

بگیرید و شکر  دیدهرا که در کردار و رفتار پدر خودتان دیدید، ن یعیب

ف باشد؛ نباید بد بین باشد؛ نباید اانص یآدم نباید ب بله، .خدا را هم بکنید

 . گوید، هنرش را هم بگوید یا که مر یباید عیب کس! باف باشد یمنف
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اینجا  یهست که مثالً در مورد خدمات بهداشت و درمانِ عموم یک 

معاینه تان  . روید پیش دکتر محلّه یشوید، م یحقشناس نباشد؟ مریض م

ص در فرستد پیش یک متخصّ یکند و اگر الزم باشد، شما را با نامه م یم

شما  یمورد بیمار الزم در یآزمایشها ۀبیمارستان هم در. یک بیمارستان

گیرد و  یم الزم باشد، عمل انجام یگیرد، و اگر عمل جرّاح یانجام م

از  خودمان باشد،« یک غاز»، که همان هم یاین خدمات یک پن ۀهم یبرا

 ! گیرند یشما نم

ندیده بگیرد؟  یهست که بخواهد این خدمات را با حقّ ناشناس یک 

من، این  ۀببیند، به عقید یاین خدمات عیب و ایراد یامّا اگر آدم در اجرا

از  «یبَه بَه گوی»که  یتا آنجای چون! آدم هرکس باشد، نباید ساکت بماند

باشد، و معاونش  «بلر یتون»الزم باشد، رئیسِ دولت که حاال  این خدمات

    یباشد، و وزیران و مدیر کلّها و مشاورها «جان پرسکات»که حاال 

کابینه اش، و نمایندگان حزبش در پارلمان، و صدها نفر دیگر که وابسته 

 یویاختیار دارند، مدام در حال بَه بَه گ درتریبونها را  ۀبه آنها هستند و هم

دهند که آب  یاین بَه بَه ها هم چنان لفت و لعاب م یهستند، و در ادا

ماوراء بحار  یشنوندگان و بینندگان کشورها ۀهم ۀحسرت از لب و لوچ

 .شود یم سرازیر

باز است، و  ،بینم یکه در این جامعه م یمن چشمم به عیبهای! خیره ن 

کنم و در این  یقایسه مگفتن آنها این جامعه را با خود این جامعه م یبرا

 !امّا به چشم. باشد، اتّکاء دارم «قانون»انتقادها به بزرگترین قدرت اینجا که 

 .خواهم گفتهمچنان باشد،  یو شنیدن یکه گفتنواقعیتی  از هر
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 سیاست یا فلسفه؟  -6
خودم پیش آمده است،  یگویم، بارها و بارها برا یم که این   

   آدم ده، پانزده یهست و گاه یبیشترهم در ایستگاه اتوبوس، که صف

در این انتظارها با  یایستد، و گاه یاین صف در انتظار م یتو یدقیقه ا

باز یک  یبین یم مثالً. شود یارها سر صحبتش باز مهمصفها و هم انتظ

 یخدا نه، محض رضا ییا غریبه، محض رضا ینوجوان ناراحت، محلّ

 روح ناآرام و سرکش خودش، در عبور شبانه، خیابان را خلوت دیده

بزرگ سر پناه ایستگاه اتوبوس  ۀخودش را سر شیش ی، و دق دلاست

 . و رفته است است شه فرش کرده، و زمین را با خرده شیاست کرده یخال

و  یگرد یبرم ،یناراحت شده ا یاجتماع یکه از این ناهنجار تو 

با لهجه و کالم و  یکن یدر صف نگاه م تخود یِبه زن یا مرد بغل دست

و  یهست زند که مهاجر یل جار ماوّ ۀخودت، که با همان جمل یانگلیس

از اینجا  ینوجوان، وقت تها دارد که یکعلّ یخیل»: یگوی یم ،ینیست یبوم

یک  را که احتماالً یکوکاکوالی ۀاینکه این شیش یبه جا  شود، یرد م

ظرف  یزمین انداخته است، بردارد و آن را تو ینوجوان دیگر، اینجا رو

    بیمصرف مانده اش ینیرو ۀآشغال که همین بغل است، بیندازد، با هم

ه این نوجوان دلش البتّ. شکند یاتوبوس را م گاهِسرپناهِ ایست ۀزند، شیش یم

این  !بزند یاجتماع تربیت باشد و مدام دست به اعمالِ ضدّ یخواهد ب ینم

و  یکه باید به راهنمای یجامعه است که او را فراموش کرده است، آنجای

را در  شکمکش بیاید، نیامده است، و این نوجوان قدم به قدم خود

احساس کرده است، و قدم به و فراموش شده  همیتا یاجتماع تنها و ب

 ق قدم با اجتماع بیگانه تر شده است، و دیگر هیچ چیز این جامعه را متعلّ
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که این  یش هیچ چیز ندارد، از هر چیزداند، و چون خود یبه خودش نم

خواهد آن را  یآید، و م یاین جامعه، بدش م« نظمِ»جامعه دارد، از جمله 

خودش هم   فانهسّأمت  یول بشود،   بشکند، در هم بریزد تا دلش خنک

   یاصل یـتهاجامعه هم که از علّ. کند یچرا این کار را م  داند که ینم

گوید  یبه او م ینیست، همین طور کشک این نوجوان آگاه یتربیت یب

کند که الت  ی، و او هم فکر م«الت»یعنی،  (hooligan)« هولیگان»

 «!کند یم یاست، و بنابر این الت باز

       زن یا  ،یهایین موردهمچو بارها پیش آمده است که در  بارها 

        از زبان من، یچین حرفهایهممرد طرف صحبت من، بعد از شنیدن 

 Are you a)« آر یو اِ فیالسوفِر؟»: احترام آمیز پرسیده است یبا لحن

philosopher?) شما فیلسوف »: شود یم لفظیشتحت الّ ۀترجم که

مفهوم درستش این است که شما اهل فلسفه هستید؟ شما  یول« ؟هستید

یک  ینگاه کردن برا یاین طور به مسائل اجتماع یفلسفه خوانده اید؟ یعن

در جامعه اش چهار  «یروشن رای»و  «یخرد گرای» ۀکه از دور ،یانگلیس

از این  یاما هر وقت در یک. است نفکر کرد یگذرد، فلسف یپنج قرن م

    که از او ی، حرفباشد طرف صحبت من یک هموطن و همزبان ردهامو

 «؟یباز وارد سیاست شد»: شنوم، این است که یم

               از سیاست ،یسانگلی ۀدلیلش این است که در جامع البد 

حرف زدن، کار اهلِ  یحرف زدن فقط کار سیاستمدارهاست، و از زندگ

 .مردم یکجا و دربست اهل سیاست و سیاستمدار نیستند ۀهم. فلسفه

 !دانم ینم !شاید 
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 زیر و رو کردن یدر معنا -۹
هست که من و شما مفهوم  یدر زبان فارس یترکیب یفعلها یخیل   

بریم، امّا کمتر  یدانیم، در موقع مناسب آنها را به کار م یآنها را م یکلّ

چنان  یکیبپیش آمده است که به تجربه فهمیده باشیم که چرا فالن فعل تر

 ۀخود من تازه دیروز، در همین شهر لندن، با مالحظ مثالً. دهد یم یمعنای

زیر و رو »درخشانِ فعل مرکب  یاز معنیها یاز خانمها به یک یلباس بعض

 .بردم یپ «کردن

«  ویکتوریا»دانید که قرن نوزدهم در انگلستان با اسم ملکه  یم 

(Queen Victoria )معروفه در  ۀمقتدر ۀکهمراه است، چون این مل

و هفتمین سال قرن  ینوزدهمین سال قرن نوزدهم به دنیا آمد، در س

تا سال  یکبیر نشست و تا پایانِ عمر، یعن ینوزدهم بر تخت سلطنت بریتانیا

چیزها  یزمان ویکتوریا خیل در. کرداوّل قرن بیستم، حکومت و سلطنت 

 ،یلت، اخالق، آزادشد، از آن جمله مفهوم انسانیت، عدا «زیر و رو»

باال گرفت، اصولش بیشتر و  یدر اخالقیات سختگیر. نجابت و اشرافیت

بود، به  یکرد، ریاکار یکه این اصول را حفظ م یمحکمتر شد، امّا چیز

و  «!حاضر»: گفت یم «یریا کار»فوراً  «!اخالقیات» یگفت یکه تا م یطور

 یزنها باید رو. شد یا مزنه «ِسرتاپاگیر»اخالقیات هم بیشتر  این .بالعکس

بلند  یرست، پیراهنهایو شلوار بلند و جوراب و کُ یزیرپیراهن یا زیر دامن

باال و پایین  یانحناها ۀبپوشند که هم یخیمه مانند ۀپوف کرد یبا دامنها

 . بدنشان را پنهان کند

    بود که زنها باید یا یاز صدها اصل و فرع اخالق یتازه یک این 

 این   و البتـّه  کردند، یرعایت م یریاکار  در کمالِ ،یاهرظ  یِدر زندگ
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نجبا و اشراف  ۀطبق متوسّط به باال، مخصوصاً ۀاخالقیات اختصاصاً مال طبق

در   دوره،   همان  در  ،(Charles Dickens) « دیکنس  چارلز»  که بود، 

. کنند یم یخورند و شرافت ق یرا م بتداد که نجا یرمانهایش نشان م

خودش  یشد تا در کتاب اخالقیات برا یفقیر هم که آدم حساب نم ۀطبق

 .داشته باشد یفصل

          « کُت یپِت»خانمها که به آن  یِمنیا زیر دا یامّا زیر پیراهن و 

پستانها نشان  یگویند، از حریر یا ململ بود، سینه را از باال یگفتند و م یم

داشت، و خالصه پوشیدن  یقشنگ یدامن آن تور دوز یداد، یخه و پا یم

 یه مردکرد، البتّ یمرد سرازیر م ۀآن در اتاق خواب، آب از لب و لوچ

آن را  ۀحقّ یا اجاز ،ییا با رعایت اصول ریا کار یالقکه بر طبق سند اخ

 . ببیند یهوس انگیز یِچین زیر پیراهن یا زیر دامنهمداشت که زن را در 

خواب ابد به هم  یهمینکه ویکتوریا چشمهایش را برا یول 

ط، که جانشان از متوسّ ۀطبق ۀتحصیلکرد یگذاشت، زنها، مخصوصاً زنها

ب رسیده بود، به تدریج عصیان کردند، و این اخالقیات ریاکارانه به ل

از آن  یعصیان ادامه داشت تا به امروز که دیگر هیچ اصل و فرع

 «زیر و رو»آن اخالقیات را زنها  ۀهم یاخالقیات به جا نمانده است، یعن

آن دوره  یکردند، از جمله زیر دامنیها یا زیر پیراهنها «زیر و زبر»کردند، 

پوشند و  یم «رو»از زنها  یخیل یبین ی، حاال در لندن مبود «زیر»را که مال 

کرده  «زیر و رو» یرا حساب یپوشند تا ریاکار یزیرش هم هیچ چیز نم

  .کرده باشند« رو»ریاکاری را «ِ زیر»، یا بهتر بگویم، باشند
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 یقیمت گذار -۹

از عمرمان را در لندن گذرانده ایم،  یوجود اینکه نزدیک به نیم با  

این پالتو را »: پرسم  یم مثالً یبهترم که همسر من باشد، وقت ۀهنوز هم نیم

 ییعن ،یپن اگر یک. «یرده اپوند و خُ 09»: گوید یم «؟یچند خریده ا

اضافه کند، آنوقت در جواب خواهد  «یخرده ا»یکصدم پوند، به این 

 . «پوند خریدم 199پالتو را »: گفت

انگلستان، اگر  بازارِ یکنید که در فرهنگ قیمت گذار یم مالحظه 

پوند و  0یک پنی ازش کم می کنند تا بشود پوند باشد،  19قیمت کاال 

که  یبه همین ترتیب، وقت. «خُرده ای» پوند و 0و شما بگویید  ،یپن 00

، این «یرده اخُ»پوند و  0999خرد به قیمت  ییک نفر یک اتومبیل م

 . پوند پنجاکثر  تا حدّپوند یک  یپوند است منها 1999 معموالً یرده اخُ

از اصول  یگویند به کار بستن یک یم یاین ترفند قیمت گذار به 

دانند،  یفروشنده ها این را م. «یترمش یروانشناس»یا  «فروش یروانشناس»

که نخواهند خودشان به دست خودشان کاله سر  یمشتریها هم وقت

  : گویند یفهمند و پیش خودشان م یخودشان بگذارند، این را خوب م

ده گویند  یچه؟ چرا نم یو نهصد و نود و نه پوند یعن ربابا، نه هزا یا»

کنند  یکنند؟ خیال م یت نمو ما و خودشان را راح( 19999)پوند  هزار

 «زنند؟ یم را گول یک

 یزنند که وقت یرا گول م یآنهای! زنند یرا گول م یاست ک معلوم 

 09»: گویند یدر جواب م «؟یاین پالتو را چند خریده ا»: یپرس یازشان م

   هزار پوند و 0999»: گویند ییا در مورد اتومبیل م «!یرده اپوند و خُ

  «!یرده اخُ
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  یمخصوص یمغازه ها ،یمخصوص یدر همین لندن در خیابانها هالبتّ 

 د، کهپوشاک و مُ  ۀدر حیط مخصوصاً ،یمخصوص یمشتریها یهست برا

گذارند، چون اگر این کار  یجنسهاشان هیچوقت برچسب قیمت نم یرو

آنها  یمشتریها. مخصوصشان توهین کرده اند یرا بکنند، به مشتریها

کنند، و همینکه آن را  یکنند، به تنشان آزمایش م یجنس را نگاه م

. دهند و کار تمام است یپسندیدند، کارت اعتباریشان را به فروشنده م

آن پیراهن یا کت و شلوار یا کفش  یکنند، ببینند مثالً برا ینگاه نم اصال

 . چه قدر پرداخته اند

امثال بنده و  یکه برا یهر دو حال، چه در مورد فروشگاههای در  

 یزنند، چه در مورد مغازه ها یم یپن 00پوند و  00شما به پالتو برچسب 

، و آن هم این است از یک لحاظ خاطرش جمع است یاز ما بهتران، مشتر

کند، نه فروشنده را، و دست آخر  یخسته مبا چانه زدن که نه خودش را 

چانه زده است یا با آن همه چانه  یکاف ۀماند که آیا به انداز ینم رانهم نگ

 !؟زدن بازهم سرش کاله رفته است

مثل همین قیمت گذاریها و قیمت نگذاریها، یا قیمت  یچیزهای در 

چانه زدن و تخفیف دادنها  یگفتنها و بعد بنا یقیمت واقع را دو سه برابر

. بیند یتفاوت فرهنگها را م ۀاز هزارها نشان یرا گذاشتن است که آدم یک

         تهران، دلش  «الله زارِ»آید پنجاه شصت سال پیش که خیابان  ییادم م

این لندن پهلو بزند، در ( Oxford Street) خواست به خیابان آکسفوردِ یم

، «یک کالم ۀمغاز»خیابان یک مغازه بود که اسم خودش را گذاشته بود 

یک »نخریده بودم که بفهمم واقعاً  یا من هیچوقت از این مغازه چیزامّ

تازه آدم بدبینی مثل من به شکّ می افتد و پیش ! یا نههست « کالم

ود این مغازۀ یک کالم توانسته بتابلو خدا می داند که »: خودش می گوید

 «!صاحبش را هم یک کالم بکند یا نه
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 سنگ صبور -0

 یکه در ایران اسم فارس یلین کساناوّ ۀلندن پارک، یا به گفت در 

 یزیاد است، که توریستها معموالً فقط چندتای «یباغ ملّ»ختند، برایش سا

در  یه اتقریباً هیچ محلّ یول. بینند یاز بزرگترین و معروفترین آنها را م

 .نداشته باشد شدر خور جمعیت خود ،یلندن نیست که یک پارک محلّ

ماسه  ۀبا تاب و سرسره و چال ،یپارکها معموالً یک زمین باز این 

ه ها، یک باغ وحش بچّ یاز آنها هم، باز برا یه ها، و بعضبچّ یبرا

ز و گوسفند و مثل خرگوش و بُهایی از جانور یکوچک، با مجموعه ا

مثل مرغ و خروس و اردک و  یاالغ و گوزن و امثال اینها، و پرنده های

 .اینها دارد الو امث یانوع طوط

یک خصوصیت . مبه هیچکدام از این چیزها ندار یمن فعالً کار اامّ 

 یه کرده ام، سگ گردانبه آن توجّ یکه خیل یمحلّ یبارز این پارکها

در  یسگ گردان این. ساکنان محلّه در آنها در صبحها و عصرهاست

خاصیت دارد که مهمترین آنها، اگر از خود آدمها  یپارک چند تای

کنم که مهمترین  یمن فکر م یسگهاست، ول ۀبپرسید، همان ورزش روزان

در پارک، دیدار صاحبان سگها، با پیش درآمد  یصیت سگ گردانخا

 یسگها ۀهمدیگر و قربان و صدق یتعریف و تحسین کردن از سگها

درد دل کردن و غیبت کردن و از بعد از آن، ، و باشد رفتن رهمدیگ

 یا پیر زنها و پیر مردهایدرآمدن، امّ یگویم از تنهای یم .درآمدن یتنهای

به کار هیچکس ندارند، سگها شان هم مثل  یکار یبین یم هستند که

    خودشان از سگهاشان عقب یگاهو  راه رفتن افتاده اند، یخودشان از نا

 . سگهاشان از آنها یافتند، گاه یم
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دارند که رفته اند  یه هایبچّ فرسوده و دردمند حتماً یپیرها این 

دارند، و با  هم نوه  شاید  ه وبچّ کنند، خودشان  یم را   خودشان یزندگ

کنند که با پدر  یخودشان دست و گریبانند، و کمتر وقت م یگرفتاریها

نتیجه  در. داشته باشند یبمرتّ یخودشان دیدارها ۀواقعاً تنها ماند یا مادرِ

تنها مانده، همان  یتنها کس و مونس و همدم و همصحبت این پیرها

 . سگها شان هستند

ا باید است، امّ یو شنیدن یپیرها با سگها در پارک تماشای یهمصحبت 

در تماشا و گوش تیز کردن، زیاد به آنها نزدیک نشوید که مزاحم 

توانید بشنوید که  یهم م یهفت هشت قدم ۀفاصل از. خلوتشان باشید

         هم،  یزنند، و گاه یسگهاشان حرف م یدارند از زندگیشان برا

مثل اینکه این سگها واقعاً آدم باشند، دوستشان، همسایه شان، همسرشان، 

کنند،  یکنند، آنها را سرزنش م ییا فرزندشان باشند، از آنها گله م

 . کنند یم شانآبدار نثار یفحشها ینند، و حتـّک یموأخذه شان م

 یشاید باور نکنید که در میان این پیرها، هرچند به ندرت، کسان اامّ 

دهند و مثالً به  یرا به سگ خودشان م یهم هستند که نقش یک آدم واقع

          بردم؟  یبزرگ کردن تو چه رنج یمن برا یدان یم»: گویند یاو م

مرا  یچه قدر دوست داشتم و دارم؟ چرا در این پیر که تو را یدان یم

گویند آنچه از  یو م «!...انگار نه انگار که من زنده ام ؟یاکرده  ترک

 . فرزند در دل دارند یبیوفای

چه، و اگر قصّه اش را هم خوانده یا  ییعن «سنگ صبور»بدانید  اگر 

اینکه اصالً خبر  ، بدونِسگهااینجا بیشتر توانم بگویم که  یشنیده باشید، م

  .مانده اند  تنها یپیرها «سنگ صبور» داشته باشند،
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 یزبان یسیاست باز -19

 یا یک همکارِ میانه سالِ انگلیسروزِ پیش، سرِ ناهار، ب چند 

    یِانگلیسیها، بر عکس ما ایرانیها، معموالً صحبتها یبرا. همصحبت شدم

 یچندان جدّ ،(table talk)« تِیبِل تاک»، که به ش می گویند سر میزِ غذا

انسان پیش از آنکه به قولِ »: گفتم یم من که داشتم به او یول .نیست

، و پیش از آنکه به قولِ ارسطوییها، حیوانِ باشد سقراطیها، حیوان ناطق

. گفتم یاین را م یجدّ یخیل «!یاست اقتصاد ی، به نظرِ من حیوانیسیاس

کن در اظهارِ عقیده مطابق  یسع»: زد و گفت یاو لبخند شوخ طبعانه ا

 «.یبکن ینثخُ ۀامروز، از زبان استفاد یسیاسعرف 

امروز  یسیاس از حرف من مخالف عرف یچه کلمه ا»: پرسیدم 

  «مَن» ۀدرست است که کلم»: با همان لبخند شوخ طبعانه گفت «بود؟

(Man )به طورِ اعم به کار «انسان» یِهم به معن یهمیشه در زبانِ انگلیس   

 یحاال اگر بخواه اامّ .به طورِ اخصّ «مرد» یرفته است، هم به معن یم

از لحاظ  ییعن ، (Politically Correct)« پولتیکالی کُورکت»حرفت 

در این مورد (  Man)« من» ۀکلم یصحیح باشد، باید به جا یعرف سیاس

 یانسان به طورِ کلّ یکه به معن (Human Being) «هیومَن بیینگ» یبگوی

 «!است

 یِبه معن ،ینگلیسا( Woman)« وُمَن» من کار به این ندارم که حاال 

  «مَنِ»و  «همسر مرد» ینیع یبین یم ،یرا هم، به ریشه اش که نگاه کن «زن»

(Man )آنها که نگاه  ۀهم به ریش یعبر «ِآدم»و  یفارس «ِمرد»و  یانگلیس

                                                                                                           شود، هم یکه هم شامل مرد م ،یخاک ،یرنده، فانیم ییعن یبین یم  ،یکن

 . همریشه باشد «یزندگ»و  «زنده»هم البد باید با  یفارس «نِز»شاملِ زن، و 
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 که از این زبانِ ییکبارِ دیگر بر زخم ،یهمصحبت انگلیس ۀا این اشارامّ

 یچرا وقت! بابا یا. نشسته است، نمک پاشید  دلم  بر « پولیتیکالی کُرکت»

، طرفداران «رئیسِ جلسه» ی، یعن(chairman)« رمَنچِ»گویید  یکه م

خیر، رئیسِ جلسه امروزه هم ه ن» :آیند که یمرد به صدا در م و  زن یبرابر

، (chairperson) « چِر پِرسن»  دیگر باید بگوییدحاال. مرد هست، هم زن

  که  یا وقتامّ. باشد یتا خنث، کند یاداره م که جلسه را یشخصمعنی به 

، هیچکس «زباله جمع کن» یبه معن ، (Dustman)« داست مَن» یدگوی یم

 ،م شخصسوّ یهم برا هنوز یدر همین زبان انگلیس! آید یصدایش در نم

وجود  اصالً یِکه در زبانِ فارس یکّر هست ، چیزث و مذمؤنّ یضمیرها

تواند منظورت زن باشد یا مرد، که  ی، م«او» یگوی یم یفارس در .ندارد

 یوقت یا در انگلیسامّ. فهمد یکالم م یرا از فحوا «او»مخاطب جنسیت 

  !شود یحساب زن و مرد از هم سوا م ،یرس یکه به سوم شخص م

گویند  یبیندازید که م یآنهای یست بازهم به سیا یبیایید نظر حاال 

آورند، هیچ  یکه م ی، و دلیلهای«مذکّر ومرد ساالرانه است یزبان فارس»

. استفاده از زبان است ۀهمه اش مربوط به نحو و به خود زبان ندارد، یربط

آقا  یدوست»داریم، نه  «خاله خرسه یدوست» یگویند در فارس یم مثالً

از این استدالل هم خاله . دساالرانه استمر ی، پس زبان فارس«خرسه

، هم عمو خرسه یهم دایهم عمّه خرسه، گیرد،  یخنده اش م خرسه

 ! خرسه

     زنها از ما مردها»: گفتم یجد یام خیل یهمصحبت انگلیس به 

درست باشد، بلکه  یزبان یسیاست بازخواهند که رفتارمان با آنها در  ینم

. باشد یما با آنها واقعاً انسان یو اخالق یو حقوق یخواهند رفتار عمل یم

همیشه و همه جا زبان .  است، نه زبان فرهنگچیزی که باید عوض شود، 

 «.است تابع فرهنگ
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  یشیراز یاز سعد ییاد -11

شویم،  یمن که صبحها سوار یک اتوبوس م یاز همسایه ها ییک 

است پنجاه و چند ساله، کارمند، و این طور که فهمیده ام، معتقد به  یخانم

ل تعطیل آخر هفته، رفتم نه صبح شنبه، روز اوّ ساعت. مذهب یخدا، امّا ب

 یصبح به این زود»: گفتم. شدسوار اتوبوس بشوم، دیدم او هم پیدایش 

خیریه کار  ۀروم مغاز یشنبه، یک هفته در میان، م یروزها»: گفت «کجا؟

  «.کنم یم

   این خانم کارمند، روز شنبه که روز استراحت اوست، دارد بله، 

             اجرش را از خدا . کار بکند یخیریه مفت و مجان ۀرود مغاز یم

نیست که به بهشت و جهنم و پل صراط  یبخیر، چون مذهه خواهد؟ ن یم

گوش . بیند یدارد، م چشم. ثواب و گناه اعتقاد داشته باشد یو ترازو

این  یدید و شنید که تو یمهمتر از اینها دل دارد، و وقت. شنود یدارد، م

 یسوزند، این دل یم یو بیمار یدنیا میلیونها نفر در آتش فقر و گرسنگ

آسایش دیگران  یبرا»: گوید یه خودش مسوزد، و او ب یکه دارد، م

 «!بکن یکار

که  دیبین یمغازه م یچندتای ،دیبکن یلندن که زندگ ۀهر محل در 

و وسایل  یفروشند، از لباس و اشیاء زینت یم مدست دوّ یآنها چیزها یتو

خیال  نه. یو کاست موسیق ید یآشپزخانه گرفته تا کتاب و ویدیو و س

این ! خیره ن! کهنه و فقیرانه یم، یعندست دوّگویم لباس  یم یوقت دیکن

از  ییک یتو ،دیهست یخدا نکرده آدم کم درآمد یدفرض کن. طور نیست

 انو از پارچه و رنگ و دوختش خوشت ،دیاین مغازه ها یک کت دیده ا

          خیال ،دیکن یآینه نگاه م یتو ،دیپوش یم ،دیدار یآن را بر م. آمده است
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            یاکثر یک و حدّ دی، نو خریده ااست بوده انکت خودت دیکن یم

  پنج  اکثر حدّ د، سه پون  دو پوند،  چند؟  .دیپوشیده ا آن را  ای هفته دو 

به . اقل هفتاد پوند چند؟ حدّ ،دینو بخر دیبخواهکُت را همان   اگر. پوند

 ۀمغاز» ی، یعن(Charity Shop)« چَریتی شاپ»گویند  یاین مغازه ها م

 . «ینیکو کار» ییدآید، بگو ینم انخیریه خوشت ۀاز کلم. «خیریه

دام از آنها هم در هر ک. زیادند یخیریه در بریتانیا خیل یسازمانها 

     الیت فعّ ییا جهان یمنطقه ا ،یمحلّ ۀاز خدمات نیکوکاران ینیّبخش مع

کلمه غیر  یواقع یبه معنا یاست، یعن «خیریه»این سازمانها . کند یم

به این سازمانها  نیّمع یاز مردم ماهانه یا ساالنه مبلغ یبسیار. است یانتفاع

مردم هر . خیریه دارند یمغازه هااز این سازمانها هم  یبعض. دهند یم

 یها مغازه. دهند به این مغازه ها یخواهند، م یرا که نم یچیزهای یمحلّ

کم  یفروشند به آدمها ینزدیک به مفت م یخیریه هم آنها را به قیمت

    آید، صرف خدمات نیکوکارانه  یکه از این راه در م یدرآمد، و پول

 ضمناً. یا گرفته تا دور ترین نقاط آفریقااز خود بریتاندر همه جا، شود،  یم

دفع بال  ینیست که برا «صندوق صدقه»اسم هیچکدام از این سازمانها هم 

شود، هم  یآدم هم خوشحال م. یا پاداش روز جزا درست شده باشد

این  ،یغرب این دیار خاج پرستِ بیند که در یم یگیرد وقت یغمش م

 :یدار دارداین قدر خر یمسلمان شرق «یِسعد»حرف 

 یک پیکرند یآدم اعضا  یبن  

 در آفرینش ز یک گوهرند که  

 به درد آورد روزگار یعضو چو  

 عضوها را نماند قرار دگر  

 یغم یکز محنت دیگران ب تو  

 !یکه نامت نهند آدم نشاید  
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 اهل کجایی؟ -12
دانم در چند  یا نمچهل سال پیش است، امّ ،یهمان لندن س لندن 

شود من  یسال اخیر در محیط لندن چه چیز عوض شده است که باعث م

ا زنم، امّ یم یحدسهای. بودن بکنم یبیشتر از گذشته احساس خارج یخیل

فروشگاه منتظر آسانسورم که بروم  یتو. آید یاین حدسها خوشم نماز 

یک زن جوان . شود یدر آسانسور باز م. آید یآسانسور م. دوّم ۀطبق

مگر شما »: پرسم یم. آید یآسانسور است، امّا بیرون نم یتو یانگلیس

           .«!خیره ن»: گوید یخشمناک م یزن جوان با لحن «آیید؟ یبیرون نم

 «!خواهید بیایید بیرون یفکر کردم، چون از باال آمده اید، م»: گویم یم

     «!روم باال یم! خیره ن»: گوید یزن جوان، خشمناکتر از پیش، م  

شما ! ببینم»: گوید ی، م«هستید، خانم؟ یچرا این قدر عصبان»: گویم یم

 ۀبقط بهرسیم  یم. مانم یمن ساکت م «اهل کجایید؟! باشید ینباید انگلیس

 .فکر که ببینم اهل کجایم یروم تو یدوّم، و من م

است،  (Multicultural)« مولتی کالچِرال» بریتانیا ۀگویند جامع یم 

از مقامات دولت  یاین را خیل. متعدّد تشکیل شده است یاز فرهنگها ییعن

بریتانیا  ۀملک یگویند، و حتّ یپارلمان م یاز نماینده ها یگویند، خیل یم

 یباشید و هر مذهب و مسلک یپس شما از هر نژاد و قومیت. یدگو یهم م

بریتانیا به شما اعطاء شده باشد،  یکه شهروند ینداشته باشید ، هم

 . هستید و خیالتان باید از هر بابت جمع باشد یبریتانیای

دهند پر بکنید، آنوقت باید  یم یرسم ۀکه یک پرسشنام یگاه فقط 

کنید تا بدانند که شما  نیّمع یقوم ییتهاخودتان را در فهرست اقل یجا

 یا  ،یسفید ایرلند ،یسفید بریتانیای: اصل و تبارتان چیست و از کجاست
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  وغیره، سیاهِ یِیا آسیای ،یبنگالدش ،یپاکستان ،یهند یوغیره، آسیای فیدِس

  ی، یا قومیت یوغیره، چین  یا سیاهِ  ،یسیاه آفریقای  کارائیب، الجزایر  جمعم

از  یاز پرسشنامه ها مذهب هم یک یه در خیلغیر از اینها؟ و البتّ

 .سؤالهاست

بریتانیا واقعاً و  ۀر جامعاگ»: پرسید یشما بیخود از خودتان م آنوقت 

 «چیست؟ یاست، این سؤالها دیگر برا یو چند فرهنگ یرسماً چند قوم

اگر ! آمار است ۀادار یگویید البد برا یرسد و م ینم یفکرتان به جای

 ارکارکنان قط درصد کلّ 2۹دانستند که  یآمار نبود، مثالً از کجا م یبرا

 یقوم یبریتانیا، از اقلیتها یپزشکها درصد کلّ 24لندن، و  یزیر زمین

 .هستند

. خوانید یر کنید که در ترن نشسته اید و دارید روزنامه متصوّ حاال 

از  یهست با عکس و تفصیالت از برخورد خشونت آمیز عدّه ا یخبر

مهاجر، با این شعار که  یبا جوانها یاروپای یاز کشورها ییک یجوانها

 «!به کشورت برگرد یخارج»

شما نشسته است، و البد به  یکه پهلو یمیانه سال یانگلیس مرد 

خوب، حقّ »: پرسد یمقدّمه از شما م یکرده است، ب یشما نگاه م ۀروزنام

  «...دارند، مگر نه؟ آلمان مال آلمانیهاست، سوئد مال سوئدیهاست، 

 بریتانیا هم مال»: گویید  یکنید و با لبخند به او م یحرفش را قطع م 

 یا یو شما حقّ دارید که بگویید این سه میلیون نفر خارج! یاییهاستبریتان

  «!خودشان یکنند، باید برگردند به کشورها یم یکه اینجا زندگ

        خوشحال بشود، به او  یامّا پیش از آنکه از حقّ گفتنش خیل 

برگشتن دهها میلیون  یالبتـّه به شرط اینکه بریتانیا برا»: گویید یم

 یو کشورها یجنوب یاسترالیا، نیوزیلند، آفریقا آمریکا، تبارِ یبریتانیای

 «!دیگر جا باز بکند
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 و طنز هستند یا نیستند؟ یاهل شوخ -13

 یآیند، و گاه یسیاحت به لندن م یکه برا یز هموطنهایا بارها 

 یمقیم اینجا شنیده ام که انگلیسیها طبع سرد یاز هموطنها یاز بعض یحتّ

من هیچوقت به صرافت  راستش. و طنز نیستند یدارند و چندان اهل شوخ

 . انگلیسیها واقعیت دارد یا نه ۀنیفتاده بودم که ببینم این برداشت دربار

 یاز روزنامه ها ییک ۀضمیم ۀداشتم مجلّ یز پیش، وقترو چند 

مغزم برق زد و  یدر فضا یزدم، ناگهان نکته ا یانگلستان را ورق م

 یکرده ام، درست مثل اینکه برا یخودم کشف یاحساس کردم که برا

لین بار در آیینه متوجه شده باشم که گوش راستم از گوش چپم بزرگتر اوّ

 . است

. اختیار مرا به خنده انداخت یه باین مجلّ یاله هااز مق ییک عنوان 

است،  یهم جدّ یشروع کردم به خواندن مطلب، دیدم موضوع مقاله خیل

  به یادم آمد که تقریباً هر تازه. نوشته شده است یامّا تماماً با طنز شیرین

خوانده ام، کم و بیش  یانگلیس یه هاکه من در روزنامه ها و مجلّ یمقاله ا

 امّا حاال به این برداشت خودم شکّ. طنزآمیز داشته است یو لحنکالم 

بوده است، چرا من زودتر  اگر این یک واقعیت عامّ: به خودم گفتم. کردم

انگلیسیها »گوید  ییک هموطن م وقتیه آن نشده بودم تا از این متوجّ

ه ن»، به او بگویم «و طنز نیستند یدارند و چندان اهل شوخ یطبع سرد

 . او دلیل بیاورم ی، و برا«ابداً این طور نیستخیر، 

ه و دیدم نه، دیگر آن مجلّ یشروع کردم به خواندن مقاله ها آنوقت 

حاال چند روز بود . آشکار است یو طنز به خوب یدر بیشتر آنها شوخ طبع

 خواندم،  یمختلف را م  یه هاو مجلّ روزنامه ها  بیشتر   اطمینان  یکه برا
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 یهارا، از تفسیر و مصاحبه گرفته تا سریال یو تلویزیون یرادیوی یبرنامه ها

طنز   و یله، شوخ طبعدیدم ب یکردم، و باز م یت گوش مپسند، با دقّ هعامّ

 . اینجاست یگروه یدر رسانه ها مهمّ یاز مایه ها یاصالً یک

از  ینداشته باشم، با یک یاینکه دیگر از این بابت هیچ شکّ یبرا 

دوستان اهل فن هم صحبت کردم و دیدم او نه تنها با من همنظراست، 

اینجا، از  ینو تلویزیو یرادیوی یبلکه در میان روزنامه نگارها و گوینده ها

           هم  یخصوصیات طنز آنها چیزهای ۀکند و دربار یبه اسم یاد م یکسان

 .گوید یم

      ایران را در اینترنت یاز روزنامه ها یدر لندن مطالب بعض من 

و طنز انگلیسیها  یشوخ طبع ۀتا همین چند روز پیش که دربار. خوانم یم

این  افت نیفتاده بودم که ردّفکر نکرده بودم، به صر یاین طور جدّ

در این چند  حاال. ایران دنبال کنم یخصوصیت را در مطالب روزنامه ها

رسیده باشم؟ بله،  یکنید به چه نتیجه ا یفکر م. روزه این کار را کرده ام

 یایران یروزنامه نگارها ینوشته ها ۀبه این نتیجه رسیده ام که تقریباً هم

است که انگار  یاینکه آن قدر جدّ ییک .دو تا خصوصیت برجسته دارد

که انتظار دارند تا روز قیامت  یقانون ینویسند، یعن یم یدارند قانون اساس

 یایراد و ابهام و شوخ طبع یجامعه باشد و مو یمسائل جدّ ۀهم یجوابگو

را  یکس ۀدرزهایش نرود، و دیگر اینکه اگر بخواهند پت یو طنز هم ال

لحن پرخاش داشته باشد، و اگر بخواهند  هاآن ۀآب بنیدازند، نوشت یرو

 فقط. یآب جمع کنند، لحن بادنجان دور قاب چین یرا از رو یکس ۀپت

ره لحن طنز آمیز داشته باشد، بخورید که یک ذّ بر یاگر تصادفاً به نوشته ا

 .است یاختصاصاً فکاه ۀحتماً مال یک روزنامه یا مجل
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 یفرهنگ نامگذار -14

خودمان  ۀشام به خان یاو را برا ،یبا یک انگلیس یاز سالها آشنای بعد 

او هم از ما خواست که هر وقت برایمان مناسب . دعوت کرده بودیم

اطمینان  یا برااش را نوشتم، امّ ینشان. او برویم ۀبه خان یالع قبلبا اطّ باشد،

         «لندن یخیابانها یِفبایالاطلسِ »لندن را که به آن  ۀرفتم کتاب نقش

نقشه پیدا کنم و  یرا رو یدوست انگلیس یِگویند، آوردم تا نشان یم

خیابان او را اسم  ،اطلس هرچه گشتم یفهرست الفبای در. عالمت بگذارم

اول آن نگاه کرد و با  ۀاطلس را از دستم گرفت و به صفح. پیدا نکردم

 : لبخند گفت

این اطلس پیدا  یاسم خیابان مرا تو یتوان یمعلوم است که چرا نم» 

             یمن در محلّه ا ۀخان. این اطلس چهل سال پیش چاپ شده. یکن

   ست سال گذشته احداثآن در همین بی ییابانهااز خ یاست که بعض

 «!شده است

فقط . نه»: گفت « !پس باید دورش بیندازم»: با لبخند به او گفتم من 

را که در چهل سال اخیر احداث شده است،  یاسم خیابانها و کوچه های

  «.بقیه اش همان است که بوده است. ندارد

با هم  یتتهران انداخت، و مدّ یحرفش مرا به یاد خیابانها این 

شهر و خیابان و کوچه در انگلستان و  یتفاوت فرهنگ نامگذار ۀربارد

 یپست یایران حرف زدیم و تفریح کردیم، مخصوصاً از بابت نشانیها

شود که اسمش  یپیدا م یتهران، که به ندرت خیابان یا میدان یا کوچه ا

پاکت، جلو هر  یکه رو یعوض نشده باشد و ناچار نباش راقل یک باحدّ

 .«بهمان سابق»، «فالن سابق» یآن بنویس یو تو یپرانتز باز کنیک  یاسم
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وسعتش دو قرن اخیر  یکه در یک یاست بسیار قدیم یشهر لندن 

 یپادشاه انگلستان  پیش،  قرن   چهار  حدود در . است  شده برابر   دهها

که با مجلس سخت در افتاد، و باالخره کار به  «لچارلز اوّ»داشت به اسم 

 « اولیور کرامول» یکشید، و در این جنگ مجلسیها، به رهبر یداخلجنگ 

 (Oliver Cromwell)  ه جرم خیانت به شاه را ب ،«ولکرام»پیروز شدند، و

به حکومت  مجلس. اعدام کردکشید و محاکمه به ت و مملکت ملّ

را  «کرامول»برقرار کرد و  یحکومت جمهور یپایان داد و نوع یسلطنت

 . گذاشت در رأس این حکومت

که جانشین او شده  «ریچارد»، پسرش «کرامول»بعد از مرگ  هالبتّ 

 یمجلس دوباره حکومت سلطنت بود، چند ماه بعد مجبور به استعفاء شد، و

جسد  آنوقت. نشاند یرا بر تخت پادشاه «چارلز دوّم»را بر قرار کرد و 

بعضیها  یبود، و برا یبعضیها قهرمان آزاد یرا که برا «کرامول» ۀپوسید

 .ش، از گور درآوردند و اعدام کردنددیکتاتور شاه کُ

عظیم  ۀسمچرا با وجود این هنوز هم مج» :گفتم یدوست انگلیس به 

کرامول در مقابل ساختمان مجلس بر پاست، و در همین لندن در حدود 

ما »: گفت یدوست انگلیس «چهل تا کوچه و خیابان به اسم اوست؟

میراث، میراث است، چه . کنیم، نه انکار یخودمان را نه تحریف م ۀگذشت

 این است که امروز از گذشته درس بگیریم و خطاها را مهمّ. خوب، چه بد

  «.تکرار نکنیم

، «ولهعلیقلیخان مخبرالدّ»این لحظه میان صدها اسم به یاد  در 

لین وزیر تلگراف و بعد وزیر علوم، وزیر فرهنگ، فرنگ و اوّ ۀتحصیلکرد

وزیر معادن و وزیر کشور عهد قاجاریه افتادم که بیچاره میدانش در 

چهار »ت و حاال شده اس «مرداد 2۹میدان » یکوقت شد ،«یسعد»خیابان 

 .«راه استقالل
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 . . . آب که سر باال برود -15

 یکرد، زبان یکه نسل پیش از من با آن صحبت م یا یفارس زبان 

که این  یار، پویا، دلنشین، خیال انگیز، روشن و رسا، و چیزبود جاند

کرد، کاربرد اصطالحات و ضرب المثلها و نقل  یخصوصیات را نمایان م

بود که در این هزار و  یمنظوم و منثور از شاعران و نویسندگان تهایعبار

 . را زنده و بالنده نگهداشته اند یزبان فارس گذشتهسال  یاند

یاد گرفت، امّا نه آن  شبان را از نسل پیش از خودمن این ز نسل 

 ه های از افراد نسل من که نویسند یبعض یطور که باید و شاید، و حتّ

  از اصطالحات و ضرب المثلها را ناقص و  خیلیبودند، شده هم  یمعروف

    که  یبرند، و خنده دار بود وقت یمهنوز هم بردند و  ینابه جا به کار م

نصف یک ضرب المثل را با نصف ه ها از این نویسند یدیدم بعض یم

آب که سر »: یک ضرب المثل دیگر ترکیب کرده اند، و مثالً نوشته اند

آب که سر »که نصفش مال  « !یگوید صلّ عل یرود، سه پایه م یم  باال 

دیگ به »است، و نصفش مال  «خواند یرود، قورباغه ابو عطا م یم  باال

 «!علیگوید صلّ ِ  ییاه است، سه پایه مگوید رویت س یدیگ م

اندک  ۀتحصیلکرد ینسل جدید، مخصوصاً شهر نشینها فانهمتأسّ 

دان، به ندرت در گفت و گوها یا نوشته هاشان  یاندک فارس دانِ یانگلیس

زنند که انگار  یحرف م یکنند، و با زبان یاز ضرب المثلها استفاده م

 یزبان انگلیس یالگو یاز رو یسفار یکامپیوتر آن را با کلمات اساس

            هم حرف زدن و نوشتن با آن زبان جاندار،  شاید. ساخته است

پویا، دلنشین، خیال انگیز، روشن و رسا را، که غنایش با اصطالحات و 

 .دانند یم یضرب المثلها بیشتر شده است، عالمت عقب افتادگ
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خواهم مختصراً عرض کنم که کاربرد به  یدراز، م ۀاین مقدّم با 

 یدانستن آنهاست، چون اینها را فارس  مهمتر از یخیل ضرب المثلها   یجا

ساخته اند، و همیشه  یاجتماع یجریان تجربه ها قرنها، در یزبانها در طّ

من تازگیها  مثالً. مشابه آنها را به کار برده اند یدر برخورد با تجربه ها

شنوم که اگر در  یانیا متبری «حزب محافظه کار»که از زبان مقامات  یوقت

 ۀرفاه طبق»و  «یعدالت اجتماع»خواهند  یانتخابات آینده پیروز بشوند، م

     یاد این ضرب المثل به کارشان قرار بگیرد، فوراً  ۀر رأس برنامد «فقیر

 «!خواند یابوعطا م غهرود، قوربا یآب که سر باال م»: افتم که  یم

 ۀهم «بلر یتون» یبه رهبر «حزب کارگر جدید»که  یوقت از 

خواست بکند و از مردم ترسید و  یم «حزب محافظه کار»را که  یکارهای

که حزب محافظه کار فکرش را هم  یکارهای ۀ، به اضافنکرد، کرده است

که به حرف هم  ه استه رسیدجنکرده بود، حزب محافظه کار به این نتی

حزب »را در پیش بگیرد و بشود  دیمکه شده، اصول حزب کارگر ق

فقیر در انتخابات  ۀکه شاید کارگرها و افراد طبق «محافظه کار جدید

 . بدهند یرأ «یدحزب محافظه کار جد»به  یعموم

نخود نوشته  ۀکیس یو رو «نخود»انگور نوشته بود  ۀجعب یرو بقّاله 

 یانگور نوشته ا یرو ،یحاج»: از مشتریها به او گفت ییک. «انگور»بود 

آدمی، شما که عمو، » :اله گفتبقّ «!انگور ینخود نوشته ا ینخود، رو

 «.زنبورها نوشته ام یاین را برا! یبین یم ،یدارهم چشم 
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 نسل جوان -16
ندارم،  یمعاشرتبا هیچکس  ینسل جوان انگلیسدر میان که  من 

افراد  یاز رفتارها و عادتها برداشتم از خصوصیات این نسل به مشاهداتم

در اتوبوس و ترن، و در گذار از  ،یتلویزیون یاین نسل در برنامه ها

هم  یانگلیس یجوانها ۀقضاوتم دربار بنابراین. شود یخیابانها، محدود م

تواند حکم  یا این محدودیت نمامّ. ماند یبه همین مشاهدات محدود م

آخر ما . بزنم یآنها حرف یعادتهارفتارها و  ۀندارم دربار کند که من حقّ

     نگاه  یو جهان با چشم جوان یهم یک وقت جوان بودیم و به زندگ

 . کردیم یم

کالسیک  یبه موسیق ،یایران یتسنّ یعالوه بر موسیق یجوان در 

 ،یمعتبر ایران یعالوه بر آثار نویسنده ها. کردیم یهم گوش م یفرنگ

 یه هامجلّ یجا به. خواندیم یم بزرگ جهان را هم یآثار نویسنده ها

و خریدیم که ما را با فکر  یرا م یو ماهانه ا یهفتگ یه هامبتذل، مجلّ

بر شعر و داستان،  عالوه. کرد یفلسفه و هنر و ادبیات جهان آشنا م

و امثال اینها را هم  یو روانشناس یو جامعه شناس یو فلسف یتاریخ یکتابها

کرد  یپرورش پیدا م ییب ذهنمان طورکردیم، و به این ترت یمطالعه م

         کردیم، و به این اعتقاد  یکه خودمان را در جامعه مسئول احساس م

مردم  ۀو سعادت هم یو سعادت ما وابسته به شاد یرسیدیم که شاد یم

دانستیم که با این روحیه و طرز فکر در جامعه  یم عین حال در. است

دنیا  یدر همه جا «اکثریتها»دانستیم که  ینداریم، و این را هم م «اکثریت»

آن قدر هستند که  «اقلیتها»دارند، اما به هر حال  یزیاد یبه هم شباهتها

 در هر   اگر  این بود که دریافتمان. بکنند امیدوار   نسبت به آینده  را  آدم
 33/  خوش خبر باشی                                                                                                                               

 

 

 



خودش  یتواند با رأ یدر صد است که م 09تقریباً  «اکثریتِ»دنیا  یجا

در صد  19تقریباً  «اقلیتِ»کار بیاورد، آن  یدولتها را در دموکراسیها رو

 .کند یسازد و حفظ م یم است که فرهنگ جامعه را

بر  یازگیها، این طور که از مشاهدات من از نسل جوان انگلیست اما 

 «اقلیتِ»شوم، چون آن  یاین جامعه م ۀآید، سخت دارم نگران آیند یم

 یتو. بینم ییک در صد هم نم یفرهنگ را حتّ ۀسازنده و نگهدارند مهمّ

جوانها گوشهاشان با سیم وصل  ۀتقریباً هم یبین یم ،یترن نشسته ا ۀکوپ

پاپ  یموسیقیشان، و موسیقیشان هم فقط موسیق یدیجیتال ۀجعباست به 

موبایل تلفنهای با  ییا مشغول باز دستهاشان. یجنگل یاست، با آن هیجانها

زند  یرا ورق م یاقرنگین و برّ یه هایا دارد مجلّ ،همه کاره است ۀپیشرفت

 یر است برامصوّ یهایصفحه اش آگه 0صفحه،  19که در مجموع از هر 

پاپ، هنرپیشه ها و  ییا تصویر خواننده ها ،یو پوشش یآرایش یهاکاال

اصالت  یو ب یساختگ یبه زندگ بوطخبر ساز و شایعات مر یورزشکارها

است  یاز آن کتابهای ،یببین یکتاب جوانهااز  یهم در دست بعض اگر. آنها

که اصالً فکرش را هم  یحیف کاغذ، و خالصه تنها چیز یگوی یکه م

 . است و سعادت جامعه یمسئولیت اجتماعکنند،  ینم

گفتم، و  یکه این قضیه را به یک دوست میانه سال انگلیس یوقت 

       فرهنگ در اینجا دارد از اقلیت ۀسازنده و نگهدارند اقلیتِ»گفتم که 

این جامعه  ۀشود، و من واقعاً نسبت به آیند یافتد و به صفر نزدیک م یم

کند،  یقدرت پیدا م یانحطاط وقت! نباشنگران »: گفت «!نگران هستم

 اش این است که انحطاط  یجلوش را بگیرد، امّا خوب تواند ینم یکس

 «!ندارد یآینده ا

از دل « نور»شاید باید به این دلخوش بود که همیشه ! نمی دانم 

 !در می آید« ظلمت»
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 غاتیتبل لیچاه و -1۹
که  ییاز مسافرها یلیخ ینیب یم ،یشو یکه سوارِ ترن م صبح 

مصوّرِ  نِیرنگ ۀروزنام کیاند،  دهیکه خر ینشسته اند، عالوه بر روزنامه ا

البتّه . (Metro) «مترو»به اسمِ  صفحه، ۹2هم به دست دارند، در  «یمجّان»

        محروم یمجّان ۀاز داشتنِِ روزنام ،ینیبنش یخواه یتو هم که تازه م

 یکاف ۀبر کفِ کوپه به انداز یو حتّ ،یخال یهایصندل یرو. یمان ینم

 .افتاده است« مترو» یِمجّان ۀروزنام

 یزیچ یتجارت یهایاز آگه ریغ ،یمجّان ۀکه روزنام دیکن الیخ نه 

و جهان، تمام صفحه  ایتانیعالوه بر اخبارِ بر! ریخه ن! خواندن ندارد یبرا

         ؟یپس چه طور و چرا مجّان. معتبر راهم دارد یِپول یِروزنامه ها ۀژیو یها

 یتتجار یهایسودِ هنگفتش را از آگه ۀتمام خرجش به اضاف نکهیا یبرا

ترن، حدّ اقلّ دو نفر دم  هِستگایبه ا یرو یهم که باز م عصر. آورد یدر م

« لُندُن الیت»پُر ورقِ  یمجّان ۀروزناماز آنها  یکیاند،  ستادهیا ستگاهیا

(London Lite) دِ » پُر ورقِ یِمجّان ۀروزنام یگریدهد، و د یبه دستت م

از این هر نسخه  عِیتوز یکه البد برا ،(TheLondonPaper)« لُندُن پیپِر

دهها روزنامه و  نهایاز ا ریغ . دهند یمُوَزِّعها مهم به  یپنیک  روزنامه ها

 ۀخان یاز آنها را موزّعها تو یهم هست که بعض گرید ینامجّ ۀهفته نام

 یپول ۀصدها روزنامه و مجلّ دیشا ایکه دهها  دینیحاال بب. اندازند یlآدم 

 !آورند یچه قدر در م یتجارت یهایاز بابت آگه

و  ییویراد ۀاغِ دهها فرستندسر میو برو میمطبوعات بگذر از 

 یهایخرج و سودشان از راهِ آگه  ۀهم هم  که آنها   ،یتجارت  یِونیزیتلو

  ۀدر شبک یآگه هیثان 39 متِینمونه از ق  کیاآلن . شود یم نیتأم یتجارت
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جلوِ من  (ITV) «یو یت یآ»به اسم  ا،یتانیبر  یِتجارت  ونیزیتلو  یسراسر

هزار پوند  26به  کیدر وسطِ اخبار نزد یآگه هیثان 39 متِیمثالً ق. است

« تریتکورونیشن اس»به اسمِ  یعامّه پسند الِیشود، و اگر در وسطِ سر یم

(Coronation Street)  ،ر پونداهز 05باشد. 

 هایپردازند، ک یم یآگه یپولها را برا نیکه ا ییآنها خوب، 

     که من و شما یعرضه کنندگانِ اجناس یعنی! هستند؟ صاحبانِ تجارت

 یطور اجناس نیو هم م،یبخر میکه من و شما مجبور یاجناس. میخر یم

 م،یکه بخر میپولش را ندار یول م،یرخواهد بخ یکه من و شما دلمان م

 .خرند یپولدار تر از ما آنها را م یهایترامّا به هر حال مش

همه  نیعرضه کنندگانِ اجناس، ا نیا: میپرس یاز خودمان م خوب، 

و  وهایها به روزنامه ها و مجلّه ها و رادیآگه نیا یرا که باال یپول

سؤالِ ساده  نی؟ جواب اکنند یجبران م یدهند، چه جور یم ونهایزیتلو

 یکشند رو یپول را م نیا ۀاست که هم نیو آن ا م،یدان یما م ۀرا هم

خرجِ سرسام آورِ  گریبه عبارتِ د. میخر یکه من و شما م یاجناس متِیق

 . پردازد، نه فروشنده یم یرا مشتر یتجارت یهایآگ نیا

    را که الزم دارند، چه  یکننده ها که باالخره اجناس مصرف 

سرِ  دیتوان یم! خرند یبکنند، چه نکنند، م یعرضه کنندگانِ آنها آگه

 یپول آگه د،یخر یکه م یاجناس یکه اگر برا دیحساب کن یانگشت

 یزندگ یاست که برا یتاوان نیامّا ا د؟یآ یچه قدر ارزانتر در م د،ینپرداز

     خرجِ رقابتِ  یعنی م،یبپرداز دیبا شرفتهیپ یصنعت ۀکردن در جامع

 یِتجارت را مشتر رحمِیب دانِیدر م گریعرضه کنندگانِ کاال ها با همد

  !پناه بر خدا .پردازد یم چارهیمجبورِ ب

امّا خوب که فکرش را بکنیم، می بینیم آدمیزاد برای فرار از شرّ  

 ! خودش نمی تواند از خدا انتظار پناه داشته باشد
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 پوند به تومان لیچورتکه تبد -1۹

ندارم و معتقدم که هرکس  یکه عادت به نصیحت کردن کس من 

که مسافر  یکند، تازگیها وقت یخودش زندگ ۀباید با عقل و تجرب

 «تومن»و  «پوند» ۀآید، همینکه درد دلش به مقایس یم به دیدنم یهموطن

رفیق، تا اینجا »کنم که  یرسد، فوراً او را با این جمله نصیحت م یم

 که در ایران در یبه تومنهای یکن یرا که خرج م ییمدام پوندها ،یهست

کنم  یدلم این جمله را هم به آن اضافه م توی و «!تبدیل نکن ،یآور یم

سفر را به کام خودت  یشیرین یبا این چورتکه انداز یاهخو یچرا م»که 

  «!یکنبتلخ 

که به لندن آمده بود، تلفن کرد و  یروز پیش هموطن پولدار چند 

خواهد، پیش از برگشتن به  یندارد، دلش م یگفت که چون وقت زیاد

شد که حدود ساعت سه  قرار. مرا در محل کارم ببیند یایران، نیم ساعت

      البته گفتم ناهار بیاید، و او اصرار کرد که نه، . پیدایش بشودبعد از ظهر 

ناهار را کجا »: که آمد، گفتم یوقت. خواهد مزاحم من بشود ینم

  «.شما یدر همین نزدیک یدر یک رستوران»: گفت «؟یخورد

خورم و خرجش  یم یس یب یخودم که ناهار را در رستوران ب من 

دوبار تجربه فهمیده ام  یکند، اما با یک یز نماز قیمت دو تا ساندویچ تجاو

یک ناهار ساده  ینزدیک محل کار من برا یکه در ارزان ترین رستورانها

 یبابا، تو چه فکرهای یا»: خودم گفتم پیش! دست کم باید ده پوند سـلفید

آید به  یگردش م یشود، برا یکه پا م یکس یده پوند ناهار برا! یکن یم

در همین  یدر یک رستوران» عبارتِاین  ،طرفا امّ ،«یستن یانگلستان، پول

 آن  ۀکلم  کلمه به کردم از  احساس   گفت که  یبا لحن را  «شما  ینزدیک
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 یناهار را در رستوران یخواست یخوب، تو که م»: گفتم. بارد یم ینارضای

 با  یس یب یناهار را در رستوران ب ،یآمد یم ،یما بخور یدر همین نزدیک

  «!یخورد یمن م

 یا اینجا واقعاً گرانخواستم مزاحم تو بشوم، امّ ینه، نم»: گفت باز 

نجا خوردم، بیست و دو هزار و نهصد یک ناهار ساده ای. کند یکوالک م

 (1)«.تومن سلفیدم

اینکه  یبرا یا جلو خودم را گرفتم، ولقاه قاه بخندم، امّ خواستم 

من . شود دوازده پوند یاین که همه ش م»: خیالش را راحت کنم، گفتم

 یکه باید دست کم س یاز آن رستورانهای ییک یکردم رفته ا یفکر م

در حدود پنجاه و  ییعن»: گفت یناراض ۀهمان قیافو او، با  «!یپوند بسلف

سریع پوند را به  یاو خیل یذهن ۀخیر، چورتکه دیدم ن «!تومن ارچهار هز

رفیق، تا اینجا »: گفتم .شود یعذاب او م یۀکند و ما یتومن تبدیل م

فراموش کن، بگذار پوند کار خودش را بکند،  یتومن را به کلّ ،یهست

 «!آورد یبه تومن دخلت را م وگرنه این تبدیل پوند

ل از حال و روزگارش در وطن بپرسم، یا او اینکه اوّ یبه جا آنوقت 

: راحت کردن خیالش گفتم یاز حال و روزگار من در غربت بپرسد، برا

باید  ،یایستگاه بعد هم که پیاده بشو ،یشو یبله، اینجا اتوبوس سوار م»

صد و ده  ،یخر یر میک پاکت سیگا! یسه هزار و ششصد تومن بسلف

 پوند ... آید، پانصد و چهل هزار تومن یگاز م ۀسه ماه قبضهزار تومن، 

 «!شود یآدم دیوانه م... تومن...  پوند ... تومن. .. پوند ... تومن... 

_________________________________ 

تصد هشبیست و دو هزار و می شد تومان،  1099با نرخ پوندی که ، یپوند 12آن   -1

خدا بدهد . شصت هزار توماندر حدود می شود است،   2913 اوت 5، اآلن که ناومت

 !برکت
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 خانه داریم تا خانه  -10
هفتاد و سه چهار سال بیشتر . هم پیر نبود یاره خیلبیچ پدرشان 

گذاشتند تنها از خانه بیرون  ینم. شد یم یدچار فراموش یگاه. نداشت

و دخترش  پسر. ترسیدند راه را گم کند و سرگردان بشود یم. برود

نشستند با مادرشان حرف زدند و باالخره به این نتیجه رسیدند که او را 

 یاوّلها زن و بچّه هاش هفته ا. بود «خانه» یتو یالدو س. «خانه»بگذارند 

ماه پیش  یک. زدند یرفتند، به او سر م ییکبار م ییکبار و بعدها ماه

رد و حسرت برگشتن به ذات الرّیه گرفت، مُ «خانه»همان  یبیچاره تو

 !را به گور برد «خانه»

بود در  یانگلیس ۀکه شنیدید، صحبت از پدر یک خانواد یخبر در 

مقیم لندن هم از این  یایران یاخیر در میان خانواده ها یدر سالها. ندنل

گیج  یکم «خانه» ۀکنم که در این خبر، کلم یامّا گمان م. افتد یاتّفاقها م

را به  «خانه»برگشتن به  یمرد و آرزو «خانه»مرد بیچاره در  پیر. کننده بود

 . «خانه»داریم تا  «خانه»بله، . گور برد

، امّا به خانه (house)« هاوس»گویند  یبه ساختمان خانه م اانگلیسیه 

، و این کلمه به (home)« هوم»گویند  یخانواده م یبه مفهوم محلّ زندگ

دیگر  «خانواده»که  یمدرن شهر ۀجامع در. رود یوطن هم به کار م یمعن

که خودشان خانواده به راه  یآن مفهوم گذشته را ندارد، بچّه ها وقت

آن را ندارند که به پدر و مادر پیر  ۀ، دیگر وقت و حوصلانداختند

 «یزیاد»زود احساس  یپیر خیل یدر واقع پدر و مادرها. برسند شان خود

توانند بگویند ما پدر و مادر  یعین حال بچّه ها نم در. کنند یم بودن

  نتوانند به خودشان برسند،   مادر دیگر  پدر یا همینکه   بنابر این  .نداشتیم
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کنند تا  یخودشان ببرند و از آنها نگهدار یآیند آنها را به خانه ها ینم

در عین   و نوه هاشان باشند، و بچّه ها یعمر تماشاگر زندگ آخر چند سال

رسم شده است که آنها را  متأسّفانه. از زنده بودن لَذّت ببرند مندیها،درد

سازمانها به این . پیرها بدهند ینگهدار سازمانهایاز  یببرند، تحویل یک

که  ی، در حال(home)« هوم»گویند  یگول زدن پیرها، م یهم، شاید برا

 یخیل. است «فراموشگاه»، به نظر من مانهاسازاین  یمناسب ترین اسم برا

ها هم که پدر و مادر پیر  هاز بچّ یشوند، خیل یم« یفراموش»از پیرها دچار 

 «فراموشگاه پیران»کنند، بنابر این انصاف نیست که به  یم «فراموش»را 

 !کدام خانواده. خانواده یمحلّ زندگ ی، یعن(home)« هوم»بگویند 

 یدارد خیل یشهر یایران هم، که جامعه هاشنویم که در  یم حاال 

دایر کرده اند  یهای «فراموشگاه»پیر  یپدر و مادرها یشود، برا یمدرن م

سالمندان از جوانان،  یجدای ی، یعن«سالمندان ۀخان»گویند  یکه به آنها م

 هقصّ یدنیا یویران ی، یعن«پدر بزرگ»و  «مادر بزرگ»پایان تاریخ  ییعن

که به جهان  ی، آن هم درست در زمان«وانفساه»عصر ورود به  یها، یعن

 ! «برهوت»کدام روستا؟ بگو . «یجهان یروستا»گویند  یامروز م

مادر »و  «پدر بزرگ»افتم، که نوه ها  یشصت هفتاد سال پیش م یاد 

 ۀپرستیدند و بچّه ها هم سر اینکه پدر یا مادر در خان یرا م «بزرگ

گذاشتند  یآنوقت قرار م. شد یاشان مکنند، با هم دعو یکدامشان زندگ

که به نوبت از پدر و مادر پیرشان، که برکت خانه و اعتبار خانواده حساب 

 . کنند یشدند، با افتخار نگهدار یم

 ! کبابم یو کرد یگفت «خانه»بله، تو  
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 هستید؟ یشما ایران -29

 یهمینکه تو. دوشنبه، روز اوّل هفته، رفتم بانک پول بگیرم صبح 

دیدم فقط سه  وآن نگاه کردم  ۀصف دراز بانک ایستادم، به شش تا باج

ه نفر بودند، و با بیست و س ،تا از آنها باز است، و افراد صف را شمردم

صف  یباید تو یاقل بیست دقیقه ا فهمیدم که حدّ یحساب سر انگشت

 . انتظار نوبت بکشم

دادم، که چشمم افتاد به نفر بعد  یخودم تکان م یسرم را برا داشتم 

دیدم او هم با لبخند . بود شصت و چند ساله یاز خودم، که خانم

انم شروع کرد با زبان خ آنوقت. دهد یسرش را تکان م یهمدردانه ا

آخر این »: به انتقاد کردن و گفت یغیر انگلیس ۀفصیح، امّا با لهج یانگلیس

است؟ چرا صبح دوشنبه، روز اوّل هفته، باید نصف باجه ها  یچه وضع

را که  یفرع یشعبه ها ۀهم ؟بانک یاصل ۀبسته باشد، آن هم در یک شعب

برند، چند برابر  یمردم م یلهاپورا که از  یبستند تا میلیونها میلیون سود

! این صفها تلف بشود یآنوقت ما مردم هستیم که باید وقتمان تو. کنند

 « !هزینه هم بگیرند یجار یخواهند از حسابها یحاال تازه م

لباسش با لباس . موهایش را سیاه نگهداشته بود. خانم سبزه بود این 

 یانگلیس ۀلهج. کرد ینم یفرق یانگلیس ۀشصت و چند سال یاز زنها یخیل

یا که مثالً  یحدس بزن یفور یایران یِنبود که تو یحرف زدنش هم طور

 ییا حتّ ییونان ،یتوانست اسپانیای یصورت م به. یاست یا ایران یایتالیای

 یانگلیسزبان خوب، من هم ناچار با این خانم با . باشد ییا مصر یلبنان

 . وارد گفت و گو شدم

 که حاال  یلبخند شدیم، با  یم  صف نزدیک   به سرِ  داشتیم یوقت 
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 یشما ایران»: هم گرفته بود، گفت یبرق آشنای ،یعالوه بر همدرد

 « ؟هستید

از خودم و همین طور از او خجالت کشیدم که چرا نتوانسته بودم  

 یو به زبان فارس یبا خوشحال. است یپیش از او حدس بزنم که او ایران

هستم، امّا شرمنده ام که نتوانستم حدس بزنم که شما  ییرانبله، ا»:گفتم 

 «!هستید یهم ایران

 ییرانیها به دالیلاز ا یرا صادقانه گفتم، چون در لندن خیل این 

از این بابت بلوند . بودن خودشان را پنهان کنند یدانند که ایران یصالح م

عجیب و  یدر چشمها، و پوشیدن لباسها یکردن رنگ مو، گذاشتن لنز آب

از این  یاگر یک امّا. کند یکمک م یجوان ایران یاز زنها یغریب به بعض

حدس زده باشد که شما  قبیل ایرانیها، چه زن و چه مرد، در صف بانک

گرداند که اگر خدا نکرده شما هم  یهستید، معموالً رویش را بر م یایران

برخورد دوتا هموطن  ۀاست، گرفتار فاجع یحدس زده باشید که او ایران

 . در دیار غربت نشود

این است  ،یاز ایرانیها در لندن، به دالیل یبسیار یدیگر، برا ۀفاجع 

وِر آر یو کامینگ »: الم بشوند، و او از آنها بپرسدهمک یکه با یک انگلیس

« شما اهل کجایید؟» یکه یعن( ?Where are you coming from)« فرام؟

از  یخیل یکه ممکن است با دلیلها یاست به دلیل یتخود من مدّ راستش

ای  یانگلیسیک نفر دهم به  یدیگر فرق داشته باشد، ترجیح م یایرانیها

      « !آی  اَم  اِ  بالدی  فارینِر»: بگویم ،یهست ید کجایپرس یمن م  از  که

  (I am a bloody foreigner!)و « !هستم یلعنت یمن یک خارج»  ی، یعن

 . کردم یشوخ یبالفاصله بخندم که یعن

توانم تحمّل و  یهستم، نم یتجربه فهمیده ام که اگر بگویم ایران به 

 .را داشته باشماو  یبعد یجواب دادن به سؤالها ۀحوصل
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 سیگار یمعما -21

 ۀکنند که هم یچاپ م یهولناک یسیگار هشدارها یپاکتها یرو  

 سیگار سمّ ییعن! «شدکُ یسیگار م»: شود یاز آنها خالصه م یآنها در یک

شد، و عذابش ادامه کُ یم یفور است، با یک تفاوت، و آن اینکه سمّ

آورد، با عذاب  یکه م یشد و مرگکُ یا سیگار به تدریج مندارد، امّ

 . همراه است یطوالن

و  ،یآن هم به صورت رسم ،یمعلوم است که چنین هشدار خوب، 

باشد، و  یتواند یک تهدید تو خال یر دولت، نمبا نظر مقامات مسئول د

        دارند که کشیدن سیگار را  بنابراین حقّ. نداشته باشد یعلم ۀپشتوان

در  یاز جمله در اتوبوس و ترن و هواپیما، حتّ ،یعموم یدر تمام مکانها

 . و میکده ها ممنوع کنند تورانهاکافه ها و رس

 یبرا ،یباش یاگر سیگار ،یکار بکن یدر هر شرکت و سازمان تو 

 یبیرون، تو یکشیدن سیگار باید از ساختمان آن شرکت یا سازمان برو

، بارانزمستان، میان باد و سرد  یو مثالً در هوا یپیاده رو خیابان بایست

 . به ساختمان یو برگرد یسیگارت را بکش

تر از همیشه  یپانزده بیست سال اخیر، که مبارزه با سیگار جدّ در 

از دستش  یده است، دولت در راه تشویق مردم به ترک سیگار هر کارش

 یو االنصاف در این راه به جای ، کرده است، و الحقّاست آمده یبر م

رسیده است که چند وقت است این زمزمه را به گوشها انداخته است که 

که بیماریهاشان  یبیماران ۀاز معالج یوزارت بهدار ستدر آینده ممکن ا

بر  آفرین. کند یز استعمال دخانیات تشخیص داده شود، خود دارا یناش

 حفظ سالمت مردم  یدولت برا خواهید  یدیگر م! و پشتکار یاین دلسوز
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 چه کار کند؟

 و پشتکار دولت در تشویق مردم به   یدر دلسوز  اقدام  مهمترین  اامّ 

 سیگار در ۀمالیات ساالن. ترک سیگار، باال بردن مالیات سیگار بوده است

هشت میلیارد پوند، برابر با حدود پانزده میلیارد دالر بوده است  2996سال 

در پاکت سیگار در بریتانیا  یک. فته استباالتر هم ر  299۹که در سال 

شش پوند است، که از هر کشور دیگر دنیا گرانتر است، و این به  حدود 

 یدر دنیا برا یدهد که دولت بریتانیا از هر دولت دیگر ینشان م یخوب

دولت بوده  یهمین دلسوز ۀنتیج در. سوزد یسالمت مردم دلش بیشتر م

 دو سه تا یا حدّ یروز ینکه تفنّ یآنهای از یاخیر خیل یاست که در سالها

پولش را هم نداشتند،  ۀکشیدند و اصالً غصّ یاکثر چهار پنج تا سیگار م

از اینها هم چون همه جا خواندند و از  یسیگار را ترک کردند، و بعض

    قرمز به سالمت آدم کمک بشنیدند که شرا ،همه کس، در همه جا

ط یک شراب به طور متوسّ تازه. بردندکند، مصرف شرابشان را باال  یم

دو بطر  یتوان یبا پول یک پاکت سیگار م یبطرش سه پوند است، یعن

بوده اند و معتاد بوده اند و  یکه واقعاً سیگار یا آنهایامّ. یشراب بخر

متوسط بوده اند،  ۀپایین طبق یکارگر یا از الیه ها ۀبیشترشان هم از طبق

یا در واقع خود  کشند، یت سیگار میک پاک یاقل روز همچنان حدّ

و غمهاشان آنها را به  یکنند، تا مبادا بار سنگین زندگ یم  یتدریج یکش

 .وا دارد یفور یخودکش

، این است ا شدهمن معمّ یکه در مورد سیگار در بریتانیا برا یچیز 

کند، و اگر  یشنده را ممنوع نمکُ است که چرا دولت تولید این سمّ

مالیات سیگار را  ن هشت میلیارد پوند درآمد ساالنه از محلّممنوع کند، ای

  از جیب مردم کم درآمد درخواهد آورد؟ یاز چه راه دیگر
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  یاندویچآدم س -22

 یاز رهگذرها یر رفت و آمد لندن، که خیلپُ یهم در خیابانها هنوز  

تابلو بزرگ که  تا بینید که میان دو یرا مآدمهایی آنها توریستها هستند، 

      . شده اند شود، ساندویچ یدر سر شانه هاشان با تسمه به هم وصل م

، تئاترها و سایر رستورانها، فروشگاهها، سینماها هاییتابلوها آگه این

 . کاالها و خدمات استه های عرضه کنند

 ی، یعن(Sandwich Man)« سندویچ مَن»گویند  یاین آدمها م به 

، که حاال دیگر مثل گذشته «رکاعالن متحّ»یا در واقع  ،یآدم ساندویچ

رات باید یک جا رعایت مقرّ یتوانند در پیاده روها راه بروند و برا ینم

ور خودشان بچرخند و گرنه صاحبکارشان مشمول مالیات بایستند و فقط د

 . دشو یم یتجارت یهایآگه

 پیدا شده یساندویچ یآدمها یتغییر دیگر هم که در دنیا یک 

بازنشسته از این راه اندک  ی، این است که در گذشته بیشتر پیرمردهااست

 یشرق یمهاجر اروپا یاز جوانها یآوردند، امّا حاال عدّه ا یدرم یپول

 . آنها را گرفته اند یجا

  را حمل  یتابلوهای یساندویچ یخواهم بگویم که این آدمها یم 

به خود این آدمها ندارد و مسئول  یربط چآنها هی یکنند که نوشته ها یم

داند  یم راست و دروغ این نوشته ها هم نیستند، و هرکس آنها را ببیند، 

یک لقمه نان است که بار این  یپول و بیکارند و برا یکه این بینواها ب

 . کشند یت را مخفّ

این  شود،  یفکر بکند، باعث تعجّبش م یکه اگر آدم کم یچیز اامّ 

  یآدمها  کار  همین جوانها،  مخصوصاً  مردم،   از  یبسیار  که است 
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 یگیرند و خیل یهم از بابت این کار نم یکنند، یک پن یرا م یساندویچ

 روند و  یهمه جا م  شرکتها  یتبلیغان  هایبا اعالن کنند و  یم  افتخار  هم

رک یک متحّارتی جت یهایهم از بابت این آگه دهاعالن دهن یشرکتها

 . پردازند یبه دولت نممالیات  یپن

ر رفت و آمد بایستید و پُ یاز خیابانها یدقیقه در پیاده رو یک یک 

مردم، مخصوصاً  یکتان یجین، و کفشها یشرتها، شلوارها و کتها یبه ت

 یشرتشان، آدم ساندویچ یاز این جوانها با ت یبعض .جوانها، نگاه کنید

 ۀکه عرضه کنند( Calvin Klein) «ین کالینکلو»شده اند به اسم  یشرکت

همه جور عطریات و سایر  ۀد روز است، به اضافمُ یهمه جور لباسها

 . یفات خود آرایمخلّ

شرت را  یسینه ت  کلوین کالین با حروف درشت تمام پیشِ اعالن 

شش تا  ی، چون جوانهااستزیادخیلی این شرکتها عدّۀ . گرفته است

 هرکس بخواهد اسم معروف. زیادند یخیل شصت ساله و باالتر هم

 یدنیا که هست، برود به سراغ نوجوانهای یترینهاشان را بشنود، در هرجا

که خودشان  یاند، یا به سراغ جوانهای وابیدهگنج خ یکه پدرهاشان رو

 . به گنج رسانده اند یدست

یغمبرهای بینید که این هم از معجزات پ یکه فکر کنید، م خوب 

 یآسان توانسته اند مردم را افسون کنند و تو یاست که خیل عصر تجارت

هرکس . ترین لباسها هستیم اح معروفببینید، ما طرّ»: گوششان بخوانند که

فهمند که  یما به تنش باشد و در میان مردم ظاهر بشود، همه م یلباسها

 تبلیغ سلیقه و ثروتِ یبرا! این آدم هم خوش سلیقه است، هم پولدار

دیگر بدنتان  یاسم شرکتمان را به سینه، پشت سر، و جاهاه ما ست کشما

چسبانیم، آن هم با حروف درشت که مردم از دور هم بتوانند آن را  یم

  «!بخوانند
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این شرکتها را به چندین  یروند لباسها یمردم هم با این افسون م بله،

 یشوند آدم ساندویچ یپوشند و م یخرند و م یآنها م یبرابر قیمت واقع

 ! جیره و مواجب این شرکتها یب

این چه حرفی است، »: می گوید! بله، ندای غیبی است... صبر کنید 

هیچ معلوم ! ش راضی، مُد خر و مُد پوش هم راضیمُد ساز و مُد فرو! عمو

  «!ست چرا تو این وسط خون خودت را کثیف می کنیه
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 آقا؟ ،یکار یکجا -23

« ایندیپندنت»روزنامۀ معروفِ  ۀضمیم ۀوقت پیش در مجلّ چند 

(Independent)خواندم  یبریتانیا مقاله امعتبر  ۀاز چند روزنام ی، یک

این . (Robert Hughes)« رابرت هیوز»به اسم معتبر یک منتقد  ۀدربار

. و توابع آنها یمجسمه سازو  یاشاست و کارش نقد هنر نقّ یآدم استرالیای

به  ینقد هنر هیچ ربط»ل مقاله از قول او نقل شده بود که همان بند اوّ در

در  ینام (Jasper Johns) «جاسپر جانز»این موضوع ندارد که مثالً 

. فروشد یا نه یو پنج میلیون دالر م یآمریکا یک تابلوش را به صد و س

کار من  ۀرود، از حیط یفروش م یاین که این طور چیزها به چه قیمتهای

ه دارم این است به آن توجّ یکه من در یک اثر هنر ییزچ. بیرون است

و  یو عالم فکر یهنر یشناس یدر بردارد و از حیث زیبای یکه چه معنای

 «.دارد یچه ارزش یمعنو

 یکجا» :را که خواندم، در دلم به او گفتم «رابرت هیوز»حرف  این 

تجارت و تبلیغات  یدر دنیا یامروز، یعن یدنیا آقا؟ تو که در ،یکار

سر و صدا کار  یاش که بکه مثالً یک نقّ یانتظار دار ،یکن یم یزندگ

 یکند و وارد بازار شارالتانیسم نشده است، گالریها یخودش را م

نشان داده باشند تا اسمش به  یبه آثارش اعتنای یاشنقّ یمعروف و موزه ها

 یمه هاتابلوها یا مجسّ یباشد و تو رفته باشه خورد یگوش تو منتقد هنر

 یآنها برا یو معنو یارزش هنر ۀدربار یو نشسته باش ،یاو را دیده باش

  «؟ینقد بنویس ،یدار یکه باش همکار یا ۀروزنامه یا مجلّ

« اِمین یتریس»یک خانم مثالً هنرمند در لندن هست به اسم  االن 

(Tracey Emin) یگروه یدر رسانه ها ا ندیده ام، امّ یاو نقّاش  که من از  
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هنر  یاز خبرساز ترین چهره ها ییک»مثل  یاو را با جمله های معموالً

  یآثار این خانم چیز نیمعروفتر  از ییک. کنند یم  یعرفم  «بریتانیا مدرن 

 ۀدو نفر ۀو این اثر واقعاً تختخواب کهن «تختخواب من»عنوان  است با

 یچاله شده، و پاه دار و مُکثیف و لکّ ۀاوست، با دو تا بالش و یک مالف

شورت و  ،یدکا، دمپایوُ یخال یآن یک مقدار آشغال پراکنده، از بطریها

 ضدّ یسیگار، کاندوم، قرصها یتهاکثیف گرفته تا پاک هنِزیرپیرا

 .خود هنرمند ۀبرهن یپوالروید یو عکسها ،یحاملگ

 یسفر ۀاثر بسیار معروف دیگرش هم یک چادر یا خیم یک 

و کف آن اسم  یداخل یسه پهلو یکه رو یرنگ ۀکوچک است از پارچ

ین اثر را شده و اسم ا یدوز یرنگارنگ برودر یمرد با نخها یه اعدّ

 . «که من تا به حال با آنها خوابیده ام یکسان»گذاشته 

      یدر یک آتش سوز ینظیر هنر یاین اثر شگفت و ب فانهمتأسّ 

درن با صد اثر مُ یآثار هنر ه هایاز معروفترین جمع کنند یدر انبار یک

و  (Leonardo da Vinci) یوینچ لئوناردو دا روحمشابه سوخت و 

و صدها هنرمند نظیر آنها را،  ( Renoir) رنوآرو ( Rembrandt)ند ارامبر

 .یا غمگینکرد دانم شاد  ینم

 ،ی، منتقد هنر«رابرت هیوز» یباز طاقت نیاوردم و در دلم به آقا و 

     خریدار  یب یِجدّ یاز این حرفها یکه تو دار یاین دنیای یتو»: گفتم

 یمبارکش توپ یبا پا ییک فوتبالیست معروف، که گاهدربارۀ  ،یزن یم

کند، چند وقت پیش نوشتند که درآمدش در  یدیگر م یوارد گل تیمها

کنم از حقوق یک سال یک  یپوند است، که فکر م رروز هفتاد و دو هزا

هر  ییک چنین دنیای یپس تو! استاد دانشگاه بیشتر نباشد، کمتر نیست

 «!داشته باشد یهیچکس هیچ تعجب یبیفتد، نباید برا یفاقاتّ
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 آقا و خدمتکار -24

در راه رفتن آهو را است و هزار درد، یکیش درد پا که  یپیر 

با  یرسد، تو ده قدم یکه اتوبوس ماش این نتیجه. کند یالکپشت م

 یشود، تو پنج قدم دیگر دار یتا نفر آخر سوار م ،یایستگاه فاصله دار

      با حالت التماس عصایت را رو به راننده باال . یبه در اتوبوس برس که

 یدان ینم. صبر کن تا من این پنج قدم دیگر را بردارم یکه یعن یبر یم

یک قدم مانده به . یکند، اما کور خوانده ا یم صبرکه  یهست چرا مطمئنّ

 . شود یکمه را زده است و در به رویت بسته مدر اتوبوس، راننده دُ

بلکه  ،یمثل آهو بدو یتوان یدیگر نه از دست خودت که نم حاال 

هم احساس و عاطفه نشان  ییک آدم ماشین ۀاز دست راننده که به انداز

       اتوبوس  ۀعصایت به در بست و با یشو یم یدهد، سخت عصبان ینم

 .یشو یکند و تو سوار م یراننده ناچار در را باز م. یزن یم

 یخواست یم یدیگر چه طور»: گفتمراننده همینکه سوار شدم، به  و 

بر خالف  راننده« ها؟ ،یمن خودم را به تو نشان بدهم تا چند ثانیه صبر بکن

: گفت یسومالیای ۀبا لهج ،یانگلیس خدمتکارانه، به زبان یمانتظارم، با تبسّ

  «.حال شما خوب است؟ بفرمایید بنشینید. سالم»

احساس کردم که نا به خودآگاه، تا چشمم به . به خود آمدم یکدفعه 

با او حرف زده ام که یک  ی، با کالم و لحناست افتاده یسومالیای ۀرانند

اگر راننده » :خودم پرسیدم از. زند یبا خدمتکارش حرف م یناراض یآقا

    سفید پوست بود، با همین کالم و همین لحن باش حرف  ییک انگلیس

از خودم شرمسار شدم، چون به یادم آمد که یکبار در چنین « ؟یزد یم

 اتوبوس  ۀسفید پوست به من که با عصا به در بست یانگلیس ۀرانند یموقعیت
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   و رفت، و من با ازگ ینکرد و پایش را گذاشت رو یزدم، اعتنائ یم

نثارش کردم که در آبدار  تا فحش چند  یبلند، به زبان فصیح فارس یصدا

 .هوا گم شد

انداخت که بریتانیا  یه یاد زمانمرا ب «لحن آقا با خدمتکار» این 

. کرد یداشت که آفتاب هیچوقت در قلمرو آن غروب نم یا یامپراتور

 یعالوه بر خدمتکارهاخودشان  یدر خانه هابزرگان آن دوره  در

خدمتکار سیاهپوست هم داشتند،  یسفید پوست، چندتای یِانگلیس

  مخصوصاً یک نوجوان سیاهپوست با لباس مخصوص که کفشها و 

بروید، در  یاشنقّ یاگر به موزه ها امروز. زد یآقا را واکس م یچکمه ها

 یاز این خدمتکارها یآقا و خانواده، بعض یدسته جمع یتصویرها

است، نه  «کبیر»حاال که بریتانیا دیگر نه  اامّ. بینید یسیاهپوست را هم م

ت بزرگان، در خدم یخانه ها یاین خدمتکارها را به جا ،«یامپراتور»

اند،  یقطار زیرزمین یاتوبوسند، مأمور ایستگاهها ۀرانند. بینید یجامعه م

سازمانها و  یاند، دربان و نگهبان و نظافتچ یپرستار بیمارستانند، پستچ

کبیر و امپراتورمآب نیستند، در  یهتلهایند، و بزرگان هم که دیگر خیل

سوادشان از  دارند که بعضاً یخانه هاشان به ندرت از آن سرپیشخدمتهای

زدند، محرم  یحرف م «شکسپیر» ۀرا با لهج یخانه بیشتر بود، انگلیس یآقا

از ( Lady)« یلید»از یک طرف و خانم یا ( Master) «ماستر»اسرار آقا یا 

به اهل خانه آداب معاشرت درس  دتوانستن یطرف دیگر بودند، و م

و ( Butler) «باتلر»گویند  یگفتند و م یاین سرپیشخدمتها م به. بدهند

از آنها را ببینید، باید بروید به آمریکا و  یامروزه اگر بخواهید نمونه ا

از  ینمای آقا یرا بگیرید که برا یهای «تازه به دوران رسیده»سراغ 

و به امثال  آورند یتاریخ را درم یکنند و ادا یاستخدام م «باتلر»انگلستان 

 . خودشان فخر عاریتی می فروشند
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  خلوت در جلوت  -25

افتد، مخصوصاً اگر باران  یکه گذارتان به یک پارک م یگاه 

ردم این دیار سوخته باشد و نیاید، و احتماالً خورشید هم دلش به حال م

یک  یبینید یک نفر تنها رو یبه آنها نشان بدهد، م یخواسته باشد روی

کند و  یرد مآورد و خُ ینان در م یپاکت ینیمکت نشسته است و از تو

 یه گنجشکها و سارها و کالغچه ها، و گاهریزد، که البتّ یپیش کبوترها م

ده، به نسبت زور و جسارتشان به شهر رو آور ۀگرسن یِدریای یهم مرغها

 .قاپند یم یسخاوت سهم ۀاز این سفر

است، و شاید شما را هم به هوس  یاین صحنه تماشای خوب، 

خواهد به یک پارک  یدانید گذارتان م یدیگر که م ۀبیندازد که دفع

 . داشته باشید یه نانبیفتد، با خودتان تکّ

        ین به مردهایهم چشمتا یدر این گذارها در پارک، گاه امّا 

هرگز  یکثیف و چروکیده و کفشها یژولیده، لباسها یافتد، با موها یم

یا  یآبجوی ینشسته اند، هر کدام با قوط ینیمکت یواکس ندیده، که رو

که آن را معموالً، شاید از ترس قانون، در یک  ،یشراب ارزان قیمت یبطر

 ینتوانند گهگاه جرعه ا نه آن قدر که یکنند، ول یپنهان م یاپاکت قهوه 

نوشند که  یم یاز آن بنوشند، و از این مهمتر اینکه آن جرعه را طور

آورده اند و در « پارک»را به « خرابات»رهگذرها حتماً بفهمند که آنها 

 .کنند یسیر م یعالم مست

هستند که جامعه،  یبیعار شده ا یبیشترشان بیکارهاخراباتیها  این 

و  است به آنها بدهد، به هر حال دورشان انداخته یاگر هم بخور و نمیر

             و با خداشان  با خودشان،  باشند،  تنها  اگر. هم گذاشته است چشمش را 
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 کنند و یم نثار   آبدار یفحشها  همه به   زنند، یا یم  حرف ها رهگذر  با

. خواهند یم یهمین آزاد یرا هم برا ییا مست نمای یخندند، و مست یم

 بینید  یترن م ۀیا کوپ اتوبوس   در را   یحرفه ا  یمستها  همین  هم یگاه

     بلند جفنگ یخیل یمعرکه گرفته اند و با صدا ،نشسته یا ایستاده ،که

می بینید کنید که  یب مدهند، و تعجّ یرکیک م یگویند و فحشها یم

ایرادی از آنها نمی گیرند، بلکه قاه قاه  نه تنها به آنها ندارند و یمردم کار

 . کنند یم مرا گر یحرفه ا یاین مستها ۀمعرکبازار خندند و  یم

بینید  یترن م ۀکوپ هم در اتوبوس یا یرا گفتم که بگویم گاه این 

 یبلند به زبان شیرین فارس یبا صدا، ایستاده یا نشسته ،یدو یا سه نفر ایران

     خواهند هیچکس  یزنند که نم یم یزنند و حرفهای یبا هم حرف م

          است که  یهموطن ۀحرفهاشان دربار یغیر از خودشان بشنود، و گاه

                ی، و حاال دارند فحشهااست و به آنها نارو زده است ودهناتو ب

که اگر به دیوار بدهید، ترک  یکنند، از آن فحشهای یم نثارش   رکیک 

 . خورد یم

 یآدمها ،یانگلیس یحرفه ا یخیال کنید که اینها، مثل آن مستها نه 

به آنها کردم و  یخیر، یکبار سرم را برگرداندم و نگاهه ن. باشند یولنگار

هم آدمهای با شخصیت و فهمیده  یشدم که خیل مطمئنّ از سر و وضعشان

 . هستند یآداب و اهل نزاکت یبادو فرزانه و فرهیخته و مُ

ه دو نفر از آنها، پشت سر من، سه چهار در اتوبوس محلّ یکبار 

آب نکشیدۀ فحش  یردیف عقب تر، نشسته بودند، و من چهار پنج تای

              م یک بار هم نشنیده از آنها یاد گرفتم که در تمام عمربدیع 

         .بودم

  آن دو هموطن، من داشتم از خجالت آب  یدانم چرا به جا ینم 

            فکر تا دلیل این  یاین موردها از ده تا تجاوز کرد، رفتم تو یوقت. شدم یم
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در  یرا پیدا کنم، و خالصه به این نتیجه رسیدم که آنها وقت یاحتیاط یب

         یلهستند، در حا «خلوت»کنند در  یزنند، خیال م یحرف م یلندن فارس

جایی نیست که یک عدّه ید یادشان باشد که حاال دیگر در لندن که با

همدیگر را « خلوت»خودشان « جلوت»ایرانی جمع یا پراکنده نباشند و با 

 .ضایع نکنند
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 !خدا قوت، پیرمرد  -26

شما در لندن صبح زود از خانه بیرون بیایید که به سر کار  اگر  

پیر  یبروید، در ایستگاه اتوبوس یا ترن، به ندرت چشمتان به مردها و زنها

گویم پیر، به این معنا نیست که پدر بزرگ و مادر  یم یوقت. افتد یم

 ییا دخترهاشان نوه دار پسرها ۀخان یبزرگ شده باشند و در چهار دیوار

گذاشته باشند، دیگر آن قدر به نظر  یبکنند، و اگر تازه پا به شصت سالگ

واقعاً احساس  یبشنوند که گاه یهمه پیر بیایند و از همه در لفافه حرفهای

بودن بکنند و خودشان هم کم کم به این فکر بیفتند که ماندنشان  ییادز

 .ندارد یین دنیا دیگر معنایا یتو

اش، که  یرا ببینید که با چرخ دست یاین دیار اگر زن نود ساله ا در 

رود به  یحلزون دارد م یکند، به آهستگ یاو کار عصا را هم م یبرا

: گویید یم در دلتان به اوآورید و  یخرید روزانه، اوّالً از تعجّب شاخ درم

 ارال نزکه در این سنّ و سال، و با این ح یرا ندار یزن بیچاره، مگر کس»

    یهر آن ممکن است تواز خانه بیرون آمده ای؟  فکر نمی کنی که 

کنید که شما هم  یو ثانیاً آرزو م «؟یو نفس آخر را بکش یپیاده رو بیفت

پا باشید و بدون هیچ بیم  یبرسید و باز هم رو یبتوانید به چنین سنّ و سال

 .رویدب یرونتنها از خانه ب یو هراس

در . گوید ینم« پیر»به همین زن نود ساله هم  ییسانگل ۀجامع امّا 

 : گویند یمعموالً م. ندارند« شاءاهلل ان یپیر بشو» یزبان روزمرّه هم دعا

  «!عمرت دراز باد» ی، که یعن(May you live long)« !مِی  یو  لیو  لُونگ»

    « !یپیر بشو یکند؟ عمرت دراز باد هم یعن یچه فرق م»: شاید بگویید

 است « پیر» ۀمهمّ همان کلم. کند یبا هم فرق م یلخی دو دعا   این! یرخه ن
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  عمر. گویید یله هم نمنود سا یشما هیچوقت به یک آدم حتّاینجا که 

 « پیر» کلمۀ  ایرانیها  ما  یزبان  فرهنگ  در ! دارد  یپیر  به  یچه ربط دراز 

الرّحمان گرفته،  یدر رفته، هافهافو، بو علیل، زهوار دارد مثل یمترادفهای

است که همین زن  یچیز« عمر دراز» یول. اینها امثالو یک پا توی گور، 

اش تنها از خانه  یخرید روزانه با چرخ دست یبرا نود ساله دارد و هنوز هم

 .آید یبیرون م

اگر شما در لندن صبح زود از خانه بیرون بیایید که به سر کار  گفتم 

پیر  یبروید، در ایستگاه اتوبوس یا ترن به ندرت چشمتان به مردها و زنها

امّا اگر بعد از ساعت نه صبح به ایستگاه . خود یاین به جا. افتد یم

 این. جوان یبینید تا آدمها یپیر بیشتر م یاتوبوس یا ترن بروید، آدمها

از شصت و شصت و پنج سال به باال دارند و میان آنها نود به باال هم پیرها 

گذاشتند بعد از  یتازه اگر یک مانع کوچک نداشتند، نم. شود یپیدا م

  .ساعت نه صبح از خانه بریزند بیرون

جا به زنها بعد از شصت و به مردها بعد از این است که این قضیه  

 Freedom)« فریدُم  پَس»دهند به اسم  یم یکارت یشصت و پنج سالگ

Pass)یا در واقع ،«یجواز آزاد»شود  یم شیلفظتحت الّ ۀ، که ترجم 

نرسیده باشد و بخواهد با  «یدراز عمر»هنوز به  یاگر کس. «یسفر مجان»

سیزده پوند  و برگردد، باید حدّ اقلّ برودلندن به مرکز شهر  ۀترن از حاشی

گویند  یرسد، نم یکه به این امتیاز م یپول بلیت بدهد، و تازه به کس

شود  ی، که تقریباً م(senior citizen)« سِنیوُر  سیتیزِن»گویند  ی، م«پیر»

 . «ارشدشهروند »

شده ام و به « شهروند ارشد»که وقت است  یراستش من که خیل امّا 

و زهوارم خُرد خُرد  گرفته ام «الرّحمان» یبوری عمر افتاده ام و سرازی

   محلّه  یفروش  یبه سبز  یوقت  کنم که یم  آرزو یگاه ، دارد در می رود
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ارشدیت »نخواهد به است میانه سال،  یروم، صاحب مغازه که مرد یم

 قّالبی و بیمعنای انگلیسی اش   با نزاکت  د و بگذار  عزّت  من « شهروندی

 :گویدبدر جواب سالم من پیری مرا انکار بکند و 

که  (?How are you, young man)« هَو  آر  یو،  یُونگ  مَن؟» 

 :بگوید مثل خود ما ، بلکه«جوان؟ ،یرچه طو» ییعن

 «!قوّت، پیر مرد اخد» 
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  تفاوت لندن با برج بابل -2۹
 یسرزمینهاخیلی از کنم که  یر مدانم واقعیت دارد یا من تصوّ یمن 

، دارند و خوبش را دارند یچیزها را دارند و خیل یدنیا بعض یگرم و آفتاب

مثل هندوانه، خربوزه، توت، انگور، انجیر، انار، سیب، زردالو،  یچیزهای

گر، به دی یبهشت ۀآلو، آلبالو، گیالس، لیمو، پرتقال، خرما، و ده ها میو

 ۀهم ۀمرغ و قرقاول و تیهو، به اضاف ۀگندم و برنج و پنبه، به اضاف ۀاضاف

ا در امّ است،آدمیزاد الزم و مفید  یمادّ یزندگ یکه برا یدیگر یچیزها

        پیدا  چیزها یا اصالً یبعض یگرم و آفتاب یهمین سرزمینهابعضی از 

 یو تو خال یو ساختگ یالبشود، یا اگر هم پیدا بشود، جنساً و نوعاً قّ ینم

 یبیان، آزاد یعقیده، آزاد یمثل آزاد یچیزهای، است یو مهمل و بیمعن

دیگر، به  یسلیقه، و آزادیها یلباس، آزاد یکار، آزاد یحرکت، آزاد

 یزندگ یکه برا یچیزهایآن  ۀو خالصه هم ،یعزّت و حیثیت انسان ۀاضاف

است و « اهلله خلیف»که  یانسان الزم و مفید است، همان انسان یمعنو

 .به شکل خودش خلق کرده استاو را خداوندگار عالم 

 یموضوعهمچین طور شد که من یکدفعه در لندن به فکر  چهحاال  

باز هوا مثل نود درصد  و افتادم؟ بله، صبح از خانه بیرون آمده بودم،

ایستگاه ترن، شلوغ، عین  یتو رفتم. و گرفته بود یاوقات سرد و ابر

دو  یهمراه و حرفها ییکطرفه با تلفنها یحرفها یمحشر، و غوغا یاصحر

عالم، از چین و ماچین  یهمراه، آن هم به انواع زبانها یآدمها ۀطرف

« برج بابل»احساس کردم که وارد  یکدفعه. گرفته تا افریقا و بحرالغرایب

آن را با چنان خواستند  یمگستاخ بابل  ردممکه همان برجی  شده ام،

 خشمش   هم  بزند، و خدا باال   خدا از عرش  ش که سر  بسازند  اعیارتف
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خراب را آنها  ۀهم برج نیمساختگرفت و برای مجازات مردم گستاخ بابل 

را فراموش کردند و  یهمزباناین سرزمین  کرد که مردم کاری کرد، هم  

همدیگر را  یکه حرفها یشدند، به طور «لسانالّمختلف »به اصطالح 

 . شدند «پراکنده»و در دنیا  ساختندنفهمیدند و با هم ن

 «جمع»وطن کرده  یجال ی، آدمها«بابل»بر عکس  «لندن»در  اامّ 

         در میان خودش به زبان خودش  یاینکه هر دسته اشده اند، و با 

، یعنی به زبان  «تفاهم»این دسته ها با همدیگر به زبان  ۀزند، هم یحرف م

فهمند، بلکه  یهمدیگر را م یزنند و نه تنها حرفها یحرف م یانگلیس

  .فهمند یهمدیگر را هم م یدردها

بد رنگ ناشیانه و د، و کن یکه در خانه ات را رنگ م یاز جوان مثالً 

   و او   «؟یداشت یچه حرفه ا ،یدر لهستان که بود» :یپرس یکند، م یم

 ینم ا یک پنجم درآمد حاال را نداشتم وپاسبان بودم، امّ»: گوید یم

چون درد او  «.خانه ام را بدهم یۀکراپول ه و توانستم خرج زن و دو تا بچّ

این  ،یه رنگ زدن بلد نیستبا اینک» :یگوی یدلت م یتو ،یفهم یرا م

 «!حاللت باشد ،یگیر یکه م یپول

نیم  ،ینیم هند ینشسته است با قیافه ا یجوان یبین یترن هم م یتو 

، «در جهان سوم یمشکل دموکراس»کتاب  یانگلیس ۀدارد ترجم ،یچین

 ، استاد دانشگاه دوزبورگ اسنِ(Jochen Hippler)تألیف یوخن هیپلر 

(Duisburg-Essen) یپرس یم و یشو یم کنجکاو. خواند یلمان را مآ: 

که در آن  یهمان کشوریعنی ، «هل برمها»گوید  ی، م«؟یاهل کجای»

          ، علمدار مبارزه در(Aung San Suu Kyi)« یچآونگ سان سو »

صلح نوبل، سالهاست در  ۀجایز ۀبرند و در برمه یو دموکراس یراه آزاد

 . محبوس بوده استخانه اش تحت نظر یا در واقع 

 در ذهنمان  بنشینیم و   توانیم یخواست، م  اگر دلمان  خوب، حاال 
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شباهتها  ۀربارو با حواسّ جمع و دل پریشان دنظری به اطراف دنیا بیندازیم 

و قضایای حول و حوشی آنها بیشتر  لندن و برج بابل شهر  یو تفاوتها

 . فکرکنیم
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 سالم  یترازو -2۹

 یچیزها یهم مثل خیل« سالم»کنم که  یدانم چرا فکر م ینم !سالم   

دهد، از  یتا آنجا که حافظه ام قد م. داشته باشد یدیگر باید آداب و اصول

 یامّا من هیچوقت برا. آورد یم «یسالمت»مردم زیاد شنیده بودم که سالم 

عادتم این بوده است که تا  همیشه. نکرده امسالم  یاین پاداش به کس

کرده  یهم نم یبرایم فرق. افتد، به او سالم کنم یچشمم به یک آشنا م

هر که باشد، سنّش هرچه باشد، هر موقعیت و . باشد یاست که طرف ک

گویم  یداشته باشد، اگر اوّل چشم من به او بیفتد، بدون درنگ م یمقام

در ! خیره ن. عادت را از انگلیسیها یاد گرفته امخیال کنید که این  نه. سالم

 یزندگ یتا راستش بعد از مدّامّ. ایران هم که بودم، این عادت را داشتم

  ه شدم که انگلیسیها تقریباً همه شان این عادتکردن در انگلستان، متوجّ

 . را دارند

خورند، هر کدام  یکار به هم برم نفر آشنا که در خیابان یا محلّ دو 

 من در  یحتّ. کند یافتد، به او سالم م یم یل چشمش به دیگرکه اوّ

شناخته ام، تا چشمم به آنها افتاده  یکه نم ییاهاز کس یه ام، از خیلمحلّ

ل چشم من به آنها افتاده در واقع با وجود اینکه اوّ. است، سالم شنیده ام

 ۀبدهند، چون مرا در محلّ آنها بدون اینکه خواسته باشند خجالتم است،

 .کرده اند یخودشان دیده اند، در سالم گفتن پیشدست

از هموطنها به من فهمانده اند، نه انگلیسیها با  عدّه ایاین طور که  اما 

از عدّه  این. مثل من یآداب و اصول سالم آشنا هستند، نه ایرانیهای

یک  یرا تو دقیق دارند که آدم یخیل یسالم یک ترازو یهموطنها برا

 ارزش آدم در چشم آنها، نشان  ۀدیگر، به انداز ۀگذارند و کفّ یآن م ۀکفّ
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 . ا او چه طور رفتار کنندسالم باید ب یدهد که برا یم

هر  یمثالً یک جای. بدهم یمثال توضیح بیشتر  ذکر با   نظرم باید به 

 یل با نگاه ناآشنایسالم، اوّ ۀبر طبق آدابنام. به یک آشنا یخور یروز برم

       به نگاهش یآشنای یچاشن یکم بعد. کند یچشمهایت نگاه م یتو

در بیشتر وقتها . ید که به او سالم کنخواه یزند و با همان نگاه از تو م یم

حاال او رد شده است و جواب سالم . سالم یگوی یو م یرو یتو از رو م

 . دهد یتو را از پشت سرش م

       فرق  یبا آن یک یترازویش کمی کفّۀ که ارزش تو یدیگر 

شود، سرش  یاز تو دور م یافتد، دو قدم یکند، چشمش که به تو م یم

گوید حال شما چه طور است؟  یزند و م یم ید، لبخندگردان یرا برم

چون او،  یول ،یکند که در اصل تو باید به او سالم کن یحالیت م ییعن

   برایت قائل است، حالت را یاندک احترام ادب نیست، و ثانیاً یب  الًاوّ

تو به او سالم در هر حال ا را تصدیق کرده باشد، امّ یپرسد تا آشنای یم

 !، نه او به تویکرده باش

است که با  سالمشان در این حدّ یهم، ارزش تو در ترازو بعضیها 

کنند و آن  یسالم را شروع م« سین»کنند و  یم ینگاه و لبخند ابراز آشنای

وقتها  یگاه .سالم یگویند تا تو بگوی یآن را نم« الم»کشند، امّا  یرا م

بینند  ینم یدیگر ضرورت ،یبه آنها سالم کرده ا« سین»هم که تو با شنیدن 

 .گذرد یشوند و همه چیز به خیر م یرد م. آن را بگویند« الم»که 

 ۀبیست و سوم در سور یۀاز آ یدانید که خداوند در بخش یم 

به « سالم»بهشتیان با  ی، یعن«تَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَالَمٌ »: فرماید یم« ابراهیم»

این آورد  یپیش مشریفه  این آیۀکه  یسؤال. گویند یم «درود»همدیگر 

من اجازه نخواهند داد که  یاز هموطنهاعدّه به این آن دنیا است که آیا 

 سالمشان را با خودشان به بهشت ببرند؟  یترازو
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   یتوضیح المسائل اخالق -20

دارد با عنوان  یضمیمه اش ستون ۀلندن در مجلّ «تایمز»معتبر  روزنامه 

     یاخالقیات سؤالهای ۀاز خواننده ها در زمین یبعض. «اخالقیات جدید»

 در. دهند یدیگر از خواننده ها به این سؤالها جواب م یکنند و بعض یم

    مثالً یک نفر. است «یتوضیح المسائل اخالق»یک جور واقع این ستون 

 : گوید یم

روم میوه  یا هر وقت مامّ ،یهستم پابند به اصول اخالق یمن آدم» 

خورم تا اگر  یانگور یک حبّه م ۀبخرم، عادتم این است که از هر خوش

« دارد؟منافات  یآیا این کار من با اصول اخالق. شیرین بود، آن را بخرم

برم  یمن هر وقت کت و شلوار پدرم را م»: گوید ینفر دیگر میک  

از  ییکتوی این بار . گردم یرا م شجیبها یبدهم، تو یبه لباسشوی

آن را هنوز به پدرم . پیدا کردم یشلوارش یک اسکناس ده پوند یجیبها

کار  یآیا اگر آن را خرج کنم و به پدرم هم نگویم، از نظر اخالق. نداده ام

 «ه ام؟کرد یشتز

هستید و ضمناً عالقه و  «تایمز»روزنامه ۀ کنید که شما خوانند خیال 

. این دو نفر جواب بدهید یحوصله و وقت آن را هم دارید که به سؤالها

با  یگیرند و جوابها یم یاز جواب دهنده ها موضوع را شوخ یه بعضالبتّ

           یجدّ یبیشترشان قضیه را خیل یدهند، ول یم یمزه و خنده آور

 .کشند یمو از ماست سؤال کننده بیرون م وگیرند  یم

          پدر شلوار جیب  یمثالً یک نفر در مورد اسکناس ده پوند  

شما  یرا در جیب شلوارش برا یپدر شما آن اسکناس ده پوند»: گوید یم

 درست مثل این است   اگر آن را به پدرتان ندهید،  بنابراین. نگذاشته است
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 «!دزدیده باشید شیبالع پدرتان، ده پوند از جکه در خانه، بدون اطّ

را  «تایمز» ۀ روزناماصالً  هم هستند که  هاییکس  لندن  همین  در امّا 

آید، چون  یخوانند و هیچوقت هم از این سؤالها برایشان پیش نم ینم

کنند که وجدانشان ناراحت بشود و مجبور باشند  ینم یهیچوقت کار

             مثالً. بودن یا نبودن کارشان از دیگران نظر بخواهند یاخالق ۀدربار

همسایه  ۀباد یا گرب ۀناخواست یاحتیاط یتو با ب ۀخان یافقناودان از  یتکّه ا

از مفصل درآمده و آویزان شده است و آب  یمحلّ یاز سنجابها ییا یک

 . ریزد به دیوار همسایه یم باران

کند و  یبه تو م یآید، نگاه یم ،یکن ییک تعمیرکار تلفن م به 

 .شود یبا نردبان که نم»: گوید یم یبه ناودان، و با این دو ارزیاب ینگاه

به اضافه  .شود یباید داربست اجاره کرد که حدّ اقل پانصد پوند م

   «!دستمزد، در حدود هفتصد و پنجاه پوند خرج دارد

چرا با نردبان بلند این کار »: یگوی یم اوبه . شود ینم ت اصالً باور  

 «!از آن باال بیفتم، بمیرم یخواه یم»: گوید یم« کنید؟ ینم  را

بهتر است  یکن یامّا فکر م. شود یت راست محاال دیگر مو به تن 

     و بعد  یکه فعالً پول ندار یگوی یبه او م. یکه کار را به این آدم نده

 . کرد یتلفن خواهش به 

یک نردبان بلند دارد    که یک نفر سرِ یبین یچند روز بعد تصادفاً م 

که از  یتوق. کند یاز همسایه ها را عوض م ییک ۀسفال لب بام خانتا چند 

به تو  یاو هم اوّل نگاه. گویی یم به ش ناودان را  ۀنردبان آمد پایین، قضی

دویست و پنجاه پوند خرج »: گوید یم به ناودان و یاندازد و بعد نگاه یم

  «.دارد

        می بینی پولی که ازت می خواهد، از پولی که آن تعمیرکار  

    شحالآن قدر خو. متر استپانصد پوند ک  می خواست،  بی انصاف اوّلی
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  .که اصالً حرفی از تخفیف هم نمی زنی یشو یم

. کند یمام مدر عرض پنج دقیقه کار را تبا انصاف  تعمیرکار یآقا 

کار بیش از حقوق  «هپنج دقیق» یبرا ی با انصافبه عبارت دیگر این آقا

نقد هم می گیرد، نه با چک، تا از . گیرد یم مزد میک معلّ «چهار روز»

 یخوب، او کار! خدا بدهد برکت. بابتش مالیات هم به دولت ندهد

ا ناراحت منافات داشته باشد و وجدانش ر ینکرده است که با اصول اخالق

کند، خودت برو سر  یم یانصاف یب یکن یاگر خیال م  .کرده باشد

 !نردبان
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 درن مُ یزندگ از خصوصیات -39

کردن در یک شهر بزرگ مثل لندن  یهمین زندگ «درنمُ یزندگ» 

 . اول قرن بیست و یکم نیست ۀدر ده

  کنید و در همین لندن هم کار  یم یشما مثالً در لندن زندگ اگر 

 یشوید، و سر فرصت دوش یکنید، و صبحها به موقع از خواب بیدار م یم

کنید،  یم یکنید، زن باشید، آرایش یم یگیرید، مرد باشید، اصالح یم

کنید، و  یکنید و سر فرصت نوش جان م یدرست م یاشتها نواز ۀصبحان

            یپوشید و به خودتان در آینه نگاه یلباس م رصتبعد هم سر ف

سر و وضعتان کامالً آراسته و پیراسته مطمئنّ بشوید که اندازید تا  یم

در  یید، و حواستان جمع است که چیزدار یکیفتان را بر م آنوقت، است

شوید، یا سر فرصت به  یخانه جا نگذارید، و بعد سوار اتومبیلتان م

شوید،  یاز وقت سوار م یروید، و بدون نگران یایستگاه اتوبوس یا ترن م

آورید و با خیال  یرا که در کیف دارید، در م یو در ترن کتاب با ارزش

 یهستید، تلفن همراهتان را متان بیل خودخوانید، یا اگر در اتوم یمراحت 

موقع به شما تلفن کند، نه خودتان یب یبندید، چون نه انتظار دارید که کس

 یبه کس یاحتیاط هستید که در موقع رانندگ یآن قدر نظم نشناس و ب

زودتر، به محلّ کارتان  یچند دقیقه ا یتلفن کنید، و خالصه به موقع، حتّ

درن، در مُ یدارید و در عصر یدرنمُ یه زندگرسید، خیال نکنید ک یم

شما اصالً ! خیره ن .کنید یم یدرن زندگمُ یدرن، با شیوه و آدابمُ یشهر

من حاال به هزار و . دارد یدرن بودن اصول و آداب زیادمُ. درن نیستیدمُ

کاری درن درن در عصر مُمُ یآدمها یدرن بودن در زندگمُ ۀیک نشان

 . کنمب یاشاره ا نشانه ها  از این  یبه یکفقط می خواهم ندارم و 
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 یه ادکّ ایستگاه ترن یتو ی، یا حتّ یدم ایستگاه ترن مغازه ا ببینید، 

بنابر این شما، که آدم . درن شما را آماده کرده استمُ  ۀانکه صبح هست 

صبحانه درست کردن و  وقت. خورید یهستید، در خانه صبحانه نم یدرنمُ

کنید، چون برطبق معمول چند ساعت بعد  یخوردن را به خوابتان اضافه م

 . از نصف شب خوابیده اید

یک . تمختصر و مفید اس یخرید، خیل یکه م یآماده ا ۀصبحان 

آن یک سوراخ  درِلبۀ دهند که  یدستگیره دار قهوه به شما م یلیوان مقوّای

 یترن قهوه را از این سوراخ هورت م ااتوبوس ی یکوچک دارد و شما تو

 . ریزد یبیرون نمهم کشید باال و یک قطره اش 

شما همین قهوه است، و اگر  ۀدرن باشید، صبحانمُ یخیل یخیل اگر 

( Doughnut)، یک (Croissant) رن باشید، یک کرواساندمُ «به اندازه»

      یدونات، یک ساندویچ، یا یک شکالت هم از همان صبحانه فروش

جلو چشم  ،و ملچّ تمام، با ملچّ ۀگیرید و در اتوبوس یا ترن، با عجل یم

 . زنید یمردم سق م

را  یهستید و هیچوقت وقت ندارید که هیچ کار یدرنآدم مُ چون 

را کندید، اگر مرد  ع انجام بدهید، همینکه کلک صبحانه خوردنبه موق

آورید و جلو چشم  یرا از کیفتان در مو باطریتان  باشید، ریش تراش برق

زنید،  یدرن ریشتان را به سبک نابینایان بدون استفاده از آینه منامُ یآدمها

         کیف آرایشتان را که همیشه همراه دارید، باز  درِ شیدو اگر زن با

گرفته اید، با دست  که به یک دست یکوچک ۀآین یتو کنید، و یم

 یاعجاب آور، در جریان تکانها یحیرت انگیز و مهارت یدیگرتان با سرعت

کنید، و چه مرد  یم اتوبوس یا ترن، خودتان را هفت قلم یا بیشتر آرایش

سگ ن مثل کارتا یا ترن که پیاده شدید، تا محلّ وبوسباشید، چه زن، از ات

 که  یرسید و در حال یم  هم دیر یهمیشه کم دوید و تقریباً  یم پا سوخته
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 از یکنید، و تازه این فقط یک یم ا شروعزنید، کار روزانه تان ر یم آروغ

 . کردن است یدرن زندگمُ ینشانه ها

 !از این مجمل یدحدیث مفصّل بخوانحاال خودتان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 68/ کبوتر شرقای                                                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 یپاره پوش ۀفلسف -31

اوّلین بار چشمم به شلوار جین  یبود که در لندن برا یدانم کِ ینم 

دو  ۀکاس. مقابل من نشسته بود یصندل یافتاد که در ترن رو یجوان ۀپار

از رانهایش  یبیرون و پوست سفید یکزده بود  شلوار یتا زانویش از پارگ

فکر کردم اگر . کرد ییگر چشم را خیره مد ییک پارگ ۀهم از پنجر

داشت، پیش از آنکه  یم یشلوار پاره ا همچیندر تهران  یجوان فقیر

کوچک  ۀآن این قدر گشاد بشود، حتماً مادرش یک وصل یپارگیها دهنِ

 .کرد یانداخت و دور آن را بخیه م یزیر آنها م

      یک . نگاه کردم ییسلسر و وضع این جوان انگ یۀبه بق خوب 

آن یک کاپشن جیر نو، و به مچ دست  ینو به تن داشت و رو «شرت یت»

بسته بود که با قیمت ارزانترین ساخت آن « رولکس»راستش یک ساعت 

هم که این جوان از  یوقت .شود ده دست کت و شلوار آبرومند خرید یم

جا بلند شد که پیاده بشود، چشمم او را دنبال کرد و دیدم که شلوار 

بزرگ دارد که  یلُمبر چپ یک پارگ یاز پشت هم، در نزدیک جینش

البتـّه این اوّلین بار بود که متوجّه . اندازد یچشم بیننده را به خجالت م

و دیده بودم که  مشده بود یشلوار جین یک جوان انگلیس یپارگیها

فقر  ۀتواند نشان یشلوار جین او نم یبدن نما ۀوصله نخورد یپارگیها

 . باشد

خِرم را گرفت و چشمهایم  یاز ترن پیاده شدم، کنجکاوکه  یتوق 

که برداشتم، چندین  یدر دویست سیصد قدم. س وا داشترا به تجسُّ

  جوان دیگر دیدم، از مذکّر و مؤنّث، که آنها هم شلوار جین به پا داشتند

 پشت، در  و در  زانوها   ۀدر کاس  مخصوصاً در جلو، مشابه،   یپارگیها  با
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. نبردم یپ یاین پاره پوش ۀنرسید و به فلسف یفکرم به جای. هاکفل ینزدیک

وان در میان گذاشتم که اداره قضیه را با یک همکار ج  بعد در روز 

   ی، امّا هیچوقت پاره پوشستدهاخودش در لباس، اهل پیشرفته ترین مُ

پانکها را در  یخواهند ادا یاینها م»: زد و گفت یلبخند. ندک ینم

و  10۹9 ۀده یاز پانکها یو بعد شروع کرد به شرح تاریخچه ا« !بیاورند

هم  یاشاره های. سیقیشانو موهاشان و زینت آالتشان و مو باسشانل یدهامُ

آنها در برابر  ید بودن آنها، ضدّ سنّت بودن آنها، عصیانگرکرد به ضدّ مُ

 .دهن پُر کن یو از این جور حرفها ،یاجتماع یناهنجاریها

خودم فشار آوردم، در  یهرچه به ذهن عهد بوق. نداشت یا فایده 

: گفت یم ندیدم و عقل ناسلیم من یاین جور کارها هیچ فلسفه و منطق

دلق »قدیم افتادم که  یو آنوقت به یاد صوفیها« !اینها همه اش اداست»

 یوصله وصله، آن هم وصله ها ۀخرق یپوشیدند، یعن یم« مرقـّع

به یاد یک بعد هم ! یبگویند وارسته اند و خاک نکهای یناهمرنگ، برا

 زبر و  یقدیم افتادم که لباس زیرشان پشم یدیگر از وارسته ها ۀدست

   لطیف  یآن لباس ابریشم یخشن بود تا تنشان به ناز عادت نکند و رو

به یاد  بعد هم و! تظاهر نکرده باشند یو خشن پوش  پوشیدند تا به زبر یم

زبر و  یقدیم افتادم که لباس روشان پشم یدیگر از وارسته ها ۀیک دست

 ! همه اش ادا! لطیف یخشن بود و لباس زیرشان ابریشم

 یکند که غرب یدرآوردن خاصیت آدمیزاد است، فرق نم ظاهراً ادا 

شاید هم علّتش این باشد ! جین پوش باشد یا خرقه پوش ،یباشد یا شرق

      یدیگران زندگ یچشمها یجانورها، برا ۀکه آدمیزاد، بر عکس هم

 !آورد یدل خودش، وگرنه این قدر ادا در نم یکند، نه برا یم
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 بوق و حنجره -32
 «یهمه چیز فروش» ۀاز مغاز یرو یعصا زنان م یزود دار صبح 

هول آور  یکه ناگهان در کمرکش کوچه عوعو یمحلّه نان و شیر بخر

  .کند یت را پاره مفکر ۀرشت یسگ

 یبین یکه هرکس را که م یو انتظار دار یکن یم یلندن زندگ در 

که ناگهان عوعو سگ  یدست کم یک سگ به همراه داشته باشد، امّا وقت

 !مثل این است که یک بلندگو اعالم حالت فوق العاده کرده باشد ،یبشنو

چه خبر شده  یکه ببین یکن یبه اطراف خودت نگاه م یهراس و نگران با

باشد، امّا  یکه حضور سگ برایت عادّ یاست، چون عادت کرده ا

 .یسگ غیر عادّ یصدا

به اطراف خودم نگاه کردم، دیدم یک سگ،  یهراس و نگران با 

یک گوزن، دم در یک خانه، پشت به کوچه و رو به در  ۀتقریباً به انداز

هراسم تمام شد، . ندک یواق واق م ،یو بیقرار ینیمه باز خانه، با خلق تنگ

 لّتندارد، امّا چند قدم باالتر ایستادم تا ع هابه عابر یچون فهمیدم که کار

 .واق واق سگ را، که مخاطبش در نیمه باز خانه بود، بفهمم

به سر سگ کشید و با  یاز در درآمد و دست یلحظه بعد مرد چند 

که سگ داشته تازه فهمیدم . راه افتادندبه  یصبحگاه یپیاده رو یهم برا

! بابا یا»: گفته است یکرده است و البد به او م یاست صاحبش را صدا م

راه بیفت،  یگوی یو به من م یکن یدر را باز م ؟یآی یچرا نم ؟یکجای

 «!بیا بابا! زند؟ بیا بابا یآنوقت خودت غیبت م! یرو دهبرویم پیا

هم بوده ام که اگر در تمام محلّه یک سگ  یمن جاهای امّا 

 صاحبدار یا بیصاحب بوده است، واق واقش مدام در تمام محلّه طنین انداز 
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را به من داده است که با آن  بوده است، با این ادّعا که خدا این حنجره

 همین ادّعا را ! بنشینم  یک گوشه خفقان بگیرم،  نه اینکه  بکنم،  واق واق 

 .توانند داشته باشند یهم م مبیلهااتو

بوق اتومبیل بشنوید،  یصدا یخیابان یا کوچه ا یکه تو یوقت اینجا 

یک . اده استافت یکنید، ببینید چه اتّفاق ینگاه م یفوراً با هراس و نگران

که  یبار که من نگاه کردم، دیدم یک نفر، بدون توجّه به چراغ راهنمای

 وخواست برود آن طرف خیابان،  یعابر پیاده قرمز بود، م یهنوز برا

اگر بوق نزده بود، به ! شد، بوق زد یکه داشت با سرعت ردّ م یاتومبیل

 . یر اتومبیلاحتیاط رفته بود ز ییا ب حواسّ یاحتمال زیاد آن عابر ب

یا  ،«یطبیع»هم بوده ام که اتومبیلها بوق زدن را حقّ  یمن جاهای امّا 

کارخانه »: گویند یدانند و م یخودشان م «یصنعت»بهتر است بگویم حقّ 

بعضیها . این بوق را به من داده است که هر وقت دلم خواست، نعره بکشم

        بوق  یبیخود چرا: گویند یآن قدر فیس و افاده دارند که به من م

 یخودم با خود یاست، برا یشما بیخود ی؟ بوق من اگر برایزن یم

          و  یاز خود راض ۀکه یک رانند یدارید که فقط وقت انتظار !است

         شود، یا یک عابر نادان و  یاحتیاط دارد باعث خطر تصادف م یب

این طور باشد، در  دود، بوق بزنم؟ اگر یم احتیاط به پیشواز مرگ یب

 یۀآن پنجاه و نه ثان! توانم بوق بزنم یطول راه در هر دقیقه فقط یکبار م

 «!چوق یا برگ چغندر که نیستم. من بوقم کنم؟دیگر را چه کار 

به  یصاحب ادّعا که بگذریم، گاه یاین سگها و اتومبیلها از 

جشان حرف خوریم که روزانه حدّ اقلّ صد برابر احتیا یهم بر م یآدمهای

را که خدا به آنها داده است، بیکار نگذارند، امّا  یزنند تا حنجره ا یم

که خدا به آنها داده است، تقریباً  یکه از عقل دشته باشنخبر نداشاید 

 . کنند ینم ههیچوقت استفاد
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 اگر راستش را بخواهید -33

کوچک و ساده به وجود یک  «واقعیت»آدم با تأمّل در یک  یگاه 

کوچک و ساده را  یاین واقعیتها. برد یم یبزرگ و پیچیده پ «حقیقت»

ند، کن یم یبزرگ و پیچیده زندگ یبینند، و همه با آن حقیقتها یهمه م

 امّا همه معموالٌ وقت، یا حوصله، یا احتیاج به این ندارند که به امّید 

 یبزرگ و پیچیده، در هر واقعیت کوچک و ساده ا یقیقترسیدن به ح

 .تأمّل کنند

کوچک و ساده توجّه  یبیاییم به یک نمونه از این واقعیتها حاال 

بی  آنِست   تو » اصطالحِ یانگلیسی از آشناهادر گفت و گو من . کنیم

را زیاد شنیده بودم، و همیشه هم « To be honest with you)« ویت  یو

خوانم،  یشنوم یا م یم یعادتم این بوده است که تا یک اصطالح انگلیس

نه، و به نظرم آمده بود  یانظیرش را داریم  یفکر کنم ببینم در زبان فارس

استش را به تو ر»: شود یکه این اصطالح هم که ترجمه اش تقریباً م

یا در « !یاگر راستش را بخواه»: اش باید این باشد ی، نظیر فارس«بگویم

 !«یراستش رو بخوا» یمحاوره ا بیان 

 یس ۀبا سابق ،یدیدم یک آشنا نه، بلکه یک دوست انگلیس یوقت امّا 

در صحبت با  ،یو یکروی یهمراه با صداقت و یکدل یِو چند سال دوست

برد، یک  یرا به کار م «یاگر راستش را بخواه» من گهگاه این اصطالحِ

 : روز به او گفتم

من غیر از گفتنِ  یکن ی، مگر تو خیال م(David)ببین ، دیوید» 

به  یداشته باشم؟ اصالً راست گفتنِ تو چه ربط یهم از تو انتظار استشر

 ! چه من بخواهم، چه نخواهم ،یخواستنِ من دارد؟ تو باید راستش را بگوی
 73/  خوش خبر باشی                                                                                                                               

 

 

 

 



دروغگوترین آدمها هم از  یخود، هیچکس، حتّ یو تازه من که به جا

نگو اگر  یپس ه. جز راست را ندارند یدیگران انتظار شنیدن چیز

 «!یاگر راستش را بخواه ،یراستش را بخواه

لحظه  فکر و بعد از چند یام، دیوید، رفت تو یانگلیس دوست 

         حرف تو درست است،! یعجب دقـّت»: زد و گفت یلبخند سکوت،

      و  زبان ما افتاده است یتو یامّا این یک اصطالح است و همین طور

     « تروث دِ   یو  تِل  تو»اصطالح   !بریم یمما بدون توجّه آن را به کار 

(to tell you the truth) خوب،  یول. دهد یمرا  یهم عیناً همین معن  

که همیشه و به هم کس راستش را  یبرند، چه آنهای یهمه آن را به کار م

خواهند دروغش را  یکه با به کار بردنِ آن حتماً م یگویند، چه آنهای یم

 «!بگویند

عین این  یما هم در زبان فارس. دانم یدیوید، من این را م»: مگفت 

که این اصطالح همین  یبه نظر من نباید بگوی یاصطالح را داریم، ول

هیچ  یتو یهمین طور یهیچ اصطالح. زبان شما افتاده است یتو یطور

کیفیت روابط مردم در جامعه است که این اصطالحها را . افتد ینم یزبان

 «.آورد یمبه وجود 

روز من و دیوید با هم قرار گذاشتیم که دیگر این اصطالح را به  آن 

را هم (God is my witness)« گاد  ایز  مای  ویتنِس»اصطالح . کار نبریم

خدا به »گوییم  یداریم و م یبه آن اضافه کردیم، که نظیرش را در فارس

 . «سر شاهد است

نم را بکشم، سینه ام را حاال بگذارید بادی به غبغب بیندازم، گرد 

   حقیقت بزرگ و  بگویم که« اساتید»بیاورم جلو و و با لحن و بیان 

این است  ،شود فهمید یکه از این واقعیت کوچک و ساده م یپیچیده ا

 است که روابط  یزبان ما آیینه ا که باشیم،  یو ملیت و قوم   هر نژاد  که از
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 یشود، و همین اصطالحات یک یو فرهنگ ما در آن منعکس م یاجتماع

 مشابه   در اوضاع و احوال آدمها   ۀاست که هم این واقعیت   یاز نشانه ها

 . رنددا یمشابه یکنشها و واکنشها

عموالً منظورتان این است که م م؟گوی یدرست م «اتّفاقاً»فرمودید  

؟ نه، مطمئنّم فاق این بار درست گفتمبر حسب اتّ ؟ یعنیگویم ینم درست

یکی از همان هم از « فاقاًاتّ»ین اصطالح ا. که همچین منظوری ندارید

 !اصالحهاست
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 یادش به خیر -34

چهل سال پیش که قیمت پوند حدود بیست تومان  ،به خیر یادش 

 یمانده بود که به یازده تومان هم برسد، اگر کس یبود، و هنوز چند سال

    معروف هم  یداشت و از رفتن پیش متخصّصها یپیچیده ا یبیمار

: شدند که به او بگویند یپیدا مآدمهای خیراندیشی نگرفته بود،  ینتیجه ا

و  ،یروز به روز هم بدتر شده ا ،یبابا، این همه پول خرج کرده ا یا»

چرا یک . از دردت سر درنیاورده اند یوطن یهیچکدام از این متخصّصها

 «؟یو برگرد یلندن معالجه کن یرو یک پا نمتُ

شد،  یکرد و پا م یرا گوش ماندیشها درمانده نصیحت خیر بیمار 

     چند  یاسم و نشان اندیشهاپیش از حرکت از همان خیر. رفت لندن یم

           رفت  یآمد لندن و یکراست م یگرفت، یا م یمتخصّص را متا 

پزشک سفارت،  ،«یمجدالدّین میرفخرای»ایران، پیش دکتر  یبه کنسولگر

          باز »شعر  ۀو گویند عروفشاعر م ،«یگلچین گیالن»همان  ییعن

        هم اسم و یمیرفخرای دکتر .«خورد بر بام خانه یم ،باران با ترانه

 «استریت یهارل»در ییک متخصّص یا یک درمانگاه خصوص ینشان

(Harley Street)در عرض . داد ی، را به دستش مدنهای لنپزشک ۀ، راست

     بیمار انجام  یآزمایشها وعکسبرداریها ۀیک یا حدّ اکثر دو هفته هم

        بود، آن را هم با موفّقیت  یالزم م یگرفت، و اگر عمل جرّاح یم

دو تا چمدان لباس و سوقات خوب  یپولش هم یک یۀبقگذراند، و با  یم

  .گشت به وطن یم خرید و با دل خوش بر یو ارزان م

آمد لندن، و یک روز  یهمان روزگار اگر یک توریست م در 

 آمبوالنس به یک  خورد و او را با  یخیابان حالش به هم م  یتو  یناگهان
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        که ،یبهدار یو متخصّصها رساندند، پزشکها یم یبیمارستان دولت

        یخصوص  یپزشکها و متخصّصها  از یدست کم معالجه   تشخیص و  در

هم مطبّ داشتند، فوراً به « استریت یهارل»نداشتند، و بعضیهاشان در همان 

دادند، و  یبود، انجام م یالزم م یرسیدند و اگر عمل جرّاح یدادش م

ازش بگیرند، از بیمارستان  «یپن»شد، بدون اینکه یک  یخوب که م

 . کردند یمرخّصش م

اگر ! گذشت تا رسید به امروز که چه بگویم یو چهل سال نمردیم 

خواهد بگویم، به  یدر لندن هرچه دل تنگم م یبخواهم از وضع پزشک

  دهم و فقط  یدرد سرتان نم! «دهفتاد من کاغذ شو یمثنو»که این  یراست

در  یدولت یبهدار یهم پزشکها و متخصّصها گویم که بله، هنوز یم

 یخصوص یبا پزشکها و متخصّصها یفرق نتشخیص و معالجه چندا

کمیاب شده  یکه چهل سال پیش پُریاب بود و حاال خیل یندارند، امّا چیز

با پول که ممکن است  یدرد .درست است ۀاست، تشخیص و معالج

آزمایشها و عکسبرداریهایش انجام بگیرد  ۀبیحساب در عرض دو هفته هم

نتیجه بماند، با همّت  یو باز تشخیص درست داده نشود و معالجه ها ب

ممکن است از شش ماه تا دو  یدولت یبیمارستانها یپزشکها ومتخصّصها

ا نشود و معالجه ه هتا باز هم تشخیص درست داد ؟یسال طول بکشد تا چ

باز چهل سال پیش را، که یادش به خیر، به یاد  حاال. نتیجه بماند یب

بیاورید تا بگویم که همین چند روز پیش دیدم یک هموطن به هموطن 

خودش  ۀدرمان ماند یتشخیص داده نشده و ب یدیگر که داشت از دردها

بابا، تو که دو سال است  یا»: گوید یم ینالید، به زبان شیرین فارس یم

ک پا چرا یک تُ ،یو روز به روز هم بد تر شده ا یکن یجا معالجه ماین

  «؟یو برگرد یتهران معالجه کن یرو ینم

 !این هم خودش می تواند یکی از عالئم ظهور باشد 
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 بود مانند دیدن یشنیدن ک -35

بودم، و زیاد شنیده بودم، که امروزه در انگلستان، این فقط  شنیده 

خودشان،  یسبزرگ شدند و به اصطالح رفتند  یه ها نیستند که وقتبچّ

هم داشتند، بلکه پدر و مادرها  یرود که پدر و مادر یکم کم از یادشان م

ه ها کنند که از دست بچّ یاست که انگار خدا را شکر م یرفتارشان طور

نداشته باشند، نه  یشده اند، و اگر شش ماه یکبار هم از آنها خبر خالص

 .شود، نه نگران حال آنها هستند یآنها تنگ م یدلشان برا

ه ها با پدر و مادرها و بالعکس، بچّ ۀرابط ۀاین توصیفها دربار شنیدن 

اگر این رفتار به مرور »: گفت یکرد و پیش خودش م یرا افسرده مآدم 

خواهد داشت؟ همین  یچه معنای یزمان عالمگیر بشود، دیگر زندگ

 «!در پیش دارد یتاریک ۀخودش عالمت این است که بشر آیند

 یزندگ یما، یک زن و شوهر پیر انگلیس ۀتا خانه باالتر از خان سه 

         یبا هم سالم و علیک و احوالپرسکنند که همیشه در کوچه  یم

  همدیگر قدم  ۀخان یتو یداشته ایم، امّا هیچوقت، به هیچ مناسبت

ما انداخته بود  ۀخان یچند تا نامه تو یروز پیش، پستچ چند .نگذاشته ایم

همین زن  ۀآدرس خان هب ،تمبر استرالیا داشت شپاکت یاز آنها رو یکه یک

پاشدم، نامه را برداشتم و رفتم . د و نزدیک ظهرروز شنبه بو. و شوهر پیر

 .زنگ در خانه شان را زدم

سالم   متبسّم جواب یروشن و لبها یدر را باز کرد و با چشمها زن 

   یبه آن انداخت، از خوشحال یتا نگاه. نامه را به دستش دادم. مرا داد

   هم داد و پشت سر  یبا دستش نامه را تکان م. دانست چه کار کند ینم

 « !پسرم است ۀنام! پسرم است ۀنام»: گفت یم
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چند . بخورم آنهابا  یاصرار از من خواست که بروم تو و یک چای با 

 پسرشان را   ۀنام  زنش شنید که  و از  دم در  هم آمد  شوهرش بعد  لحظه 

او هم در اصرار به دعوت من . ما انداخته است ۀاشتباهاً در خان یپستچ

رفتم تو و زنش مرا . نبود یا چاره .شدزنش همصدای  یخوردن چای یبرا

 اتاق پسرش بود، به همان صورتِ. کرد یباال راهنمای ۀدر طبق یبه اتاق

است که در  یسال یسپسرشان حاال  .هنوز دانشجو بوداو که  ای دوره

 .ه داردکند و زن و سه تا بچّ یم یاسترالیا زندگ

. ه هایش گرفته بوداو و زن و بچّ یدیوار اتاق را تماماً عکسها یک 

به  یکرد، یک ییک دیوار هم دو تا ساعت کنار هم تیک تاک م یرو

خواهیم بدانیم  یهمیشه م»: یر زن گفتپ. به وقت استرالیا یوقت لندن، یک

: و پیر مرد گفت« !کنند یکه اآلن آنها در استرالیا دارند چه کار م

او هم هنوز . خوریم یرا که او دوست داشت، م یشنبه هم غذای یروزها»

 « !خورد یه هایش همان غذا را مشنبه ها با زن و بچّ

 یدوره ها یز عکسهاکه با آنها بودم ، چند تا آلبوم ا ینیم ساعت در 

او بسیار  یخصوصیات اخالق ۀدیدم، و درباررا پسرشان  یمختلف زندگ

آید به لندن و پدر و مادرش  ییکبار م یچیزها شنیدم، و معلوم شد که سال

گرداند، و عالوه بر اینکه  یبرد به استرالیا و بر م یم ییک ماه یرا برا

مفصّل هم برایشان  ۀیک نام یبا آنها تماس دارد، ماه ییکبار تلفن یا هفته

 .نویسد یم

با شنیده هایش فقط راستش آدم ! بود مانند دیدن یشنیدن ک بله، 

خوب، این پدر و مادر و . یک ملّت حکم صادر کند ۀتواند دربار ینم

چرا همیشه باید . هم نیستند یهستند، و مسلّماً استثنای یپسرشان هم انگلیس

 به حساب نیایند؟« خوبها»باشند و  معیار اخالقیات یک ملّت« بدها»
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 نامتمدّن ناشهری -36

 یۀاشح یاز روستاها یشب پیش خواب دیدم که دارم در یک چند  

. زنم یخیال، قدم م ییک علفزار خرّم، آسوده خاطر و ب یۀلندن، در حاش

           هم یبود، و نسیم دلپذیر یو آسمان صاف و آب یهوا استثنائاً آفتاب

         گاو، خاطر آسوده و  یتای یعلفزار بیست س یوسطها در .وزید یم

ال با انعکاس رنگ خورشید از با ینور طالی. خیال، مشغول چرا بودند یب

 یآسمان، و از پایین با انعکاس رنگ سبز آمیخته بود و به یک رنگ رؤیای

لطیف و لرزان  ۀدور پیکر گاو ها یک هال یاین نور رؤیای. تبدیل شده بود

 .کشیده بود

که  ،ینیم انگلستان ،ینیم بهشت ۀاین منظر یبودم به تماشا ایستاده 

جدا شد و شروع کرد به دویدن ه اش قبیلاز گاوها از  یدیدم یکدفعه یک

 . تعجّب کردم، امّا نترسیدم. به طرف من

 ینگاهش کردم تا رسید به بیست قدم یبا کنجکاو یچند لحظه ا 

. و پا گذاشتم به فرار کناربه  را گذاشتم یتعجّب و کنجکاو آنوقت .من

و وقت نبود که فکر کنم این گاو، که من هرگز در زندگیم او را ندیده ام 

تواند به دل داشته باشد که  یم یبه او نرسانده ام، از من چه کینه ا یآزار

 .بگیرد مدراز مرا به جا بیاورد و بدو بیاید که از من انتقا ۀاز این فاصل

هر می دویدم و تپید،  یگلویم م یکه داشت از وحشت تو یقلب با 

 یا تواز پشت شاخهایش ر یگرداندم که ناگهان یچند قدم سرم را بر م

 . بدنم فرو نکند

رم آن بپّ یدیگر مجال نبود که از باال یعلفزار، ول ۀرسیدم به نرد 

 گاو . به نرده و دستهایم را بردم باال و اشهدم را گفتم  دادم را  پشتم .بیرون
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: من ایستاده بود، سرش را تکان داد و گفت یبه رو تنومند سفید که رو

بکنم، و  یخواهم از تو گله ا یفقط م. نترس، من قصد آزارت را ندارم»

 «!یتو با صداقت جوابم را بده

 تواند با زبان آدمیزاد حرف ینبود که فکر کنم مگر گاو هم م وقت 

شناسم و  یمن که اصالً تو را نم ؟یچه گله ا»: بزند، و ناچار گفتم

 « ...هرگز

 ۀندارم و از طرف هم یشخص ۀمن گل»: حرفم را قطع کرد و گفت 

 ییک آدم تو یخواهم بدانم که چرا وقت یم. زنم یگاوها با تو حرف م

      شود، به او  یکند و ردّ م ینم یزند و عذرخواه یبه تو تنه م نخیابا

، به اندازد توی پیاده رو یف میک آدم تُ یوقتچرا  «!گاو یا» :یگوی یم

اتومبیل  ۀراه از جلو بسته است و رانند یوقتچرا « !گاو یا» :یگوی یاو م

 یتچرا وق« !گاو یا» :یگوی یزند، به او م یبوق م یبیخود یپشت سر

ت رد یتا آدم پشت سر یدار یو آن را نگه م یکن یباز می را دریک جا 

 :یگوی یم  شود، به او یو بدون تشکّر رد م و،اعتناء به ت یبشود، و او ب

 حاال پوستش را ، ش را خورده استموزکه یک نفر  یوقتچرا  «!گاو یا»

یک آدم  یوقتچرا  « !گاو یا» :یگوی یپیاده رو، به او م می اندازد وسط 

رود سر  یمرسد، یکراست  یاینکه ته صف بایستد، تا اتوبوس م یبه جا

است که  یاز صدها موردچند تا  اینها «!گاو یا» :یگوی یصف، به او م

ما گاوها که  ، ای آدم .یکن یتو هر روز بدون دلیل به ما گاوها توهین م

 «!نیستیم که از این کارها بکنیم یشهر متمدّن آدم

شرمنده و . گوید و حقّ به جانب اوست یبیچاره درست م دیدم 

  :سرافکنده گفتم

شما  ۀدلیل از هم یب یاحترامیها یجناب گاو، من از بابت این ب» 

  یآدمیزاد یکه مرا از بابت این بیشعور امیدوارم . طلبم یم  پوزش  گاوها
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عوض شده  یآخر در این چند سال اخیر وضع در لندن خیل! عفو بفرمایید

از این به بعد به ! به چشم یول. سال پیش این طور نبود یس ،بیست. است

 «!ینامتمدن ناشهر» این جور آدمها خواهم گفت

 .و از خواب بیدار شدم 
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 !ببخشید، اشتباه کردم -3۹

بکنید  یشما پیش آمده است که کار یتا به حال این تجربه برا آیا 

به طرف  خواهد داشت و یکه درست و خاطر جمع ندانید چه نتیجه ا

 ۀخواهد رساند، و بعد از نتیج ینشده ا یپیشبین مقابلتان چه زیان و آسیبِ

ببخشید، من »: ستمدیده بیگناه بگویید ناگوار آن پشیمان بشوید و به طرفِ

 «!کردم باهاشت

 همچین یاز شما سر نزده است، آیا کس دیگر یاگر چنین اشتباه  

 یبعداً آمده باشد از خطا را در مورد شما مرتکب شده است که یاشتباه

 بکند و از شما بخواهد که او را ببخشید؟ یخودش ابراز پشیمان

شصت و چند ساله در انگلستان به یک  یمرد یزندگ یماجرا اخیراً 

    بیچاره دو سال پیش بیمار مرد . تبدیل شد یتلویزیون ۀخبر و مصاحب

و  آزمایش یچند تای شده بود، رفته بود پیش پزشک محلّه و بعد از

 : از پزشک محلّه شنیده بود که ،یعکسبردار

لوزالمعده شده اید، و  طانشما دچار سر! متأسّفم یخیل یبله، خیل» 

   از دست ما بر یشما کار ۀمعالج یپیشرفته است، برا یچون غدّه خیل

 باقیاز زندگیتان که  یاین پنج شش ماهبرای این بروید و بنابر .آید ینم

 « !دانید، بکنید یم    که صالح یکارهر است، مانده 

 یرود چند روز یبیمار که به حالت قبض روح افتاده بود، م بیچاره 

 یبیند که چون کس یکند تا م یکند و فکر م یخودش فکر م یدر تنهای

پس بدهد،  یرا ندارد، صالحش این است که خانه اش را به بانک رهن

را که دارد به در و همسایه  یخودش را بازنشسته کند، اسباب و اثاثیه ا

 که دارد، برود این چند ماه را در یک هتل ارزان  یاندک پول باببخشد، و 
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 .بگذراند

  هشت. آید یو عزرائیل به سراغش نم هشت ماه   شود یماه م شش  

        شود، یپا م. شود ینم یخبر عزرائیل شود یازده ماه و باز از یمماه 

لق تنگ گوید، و پزشک با خُ یرود پیش همان پزشک و ماجرا را م یم

دوباره، و جوابها که از  یآزمایش و عکسبردار یفرستد برا یاو را م

به او  یکند و با خوشحال نمای یان رسید، او را به مطب احضار مبیمارست

  :گوید یم

لوزالمعده شما . خوب است مهه یرجواب آزمایشها و عکسبردا» 

 «!ببخشید، ما اشتباه کرده بودیم. ندارد یهیچ عیب

 یرا شنیدم، به یاد یک خبر رادیوی یاین خبر تلویزیون یوقت من 

در افغانستان از کشته شدن  یامیان آمریکاینظ»افتادم به این مضمون که 

در شرق  یسربازان آمریکای یاز غیرنظامیان افغان در اثر تیرانداز یشمار

 « .کرده اند یاین کشور، عذرخواه

و کشت و کشت و هیچ  کشتو باز به یاد چنگیزخان افتادم که  

قبیله هایش  یهم نکرد، چون اشتباه نکرده بود و برا یعذرخواه

 . خواست یم «روان یآبها»و  «سبز یرهاعلفزا»

آدولف هیتلر هم تا آن لحظۀ آخر نه پشیمان شد، نه عذر خواهی  

« دویچلند»رهبر بزرگوار . کرد، چون او هم اشتباه نکرده بود

(Deutschland ) بورِ مو سفید پوستِ یفقط آریاییهاکه عقیده داشت 

عقیدۀ بزرگی آدم با همچین . زمین حقّ حیات دارند ۀدر کر یچشم آب

یک میلیارد نفر را هم بکشد، هیچوقت   چهل پنجاه میلیون نفر که هیچی، 

 :نمی آید، بگوید

 «!ببخشید، اشتباه کردم»  

 هیچوقت   خواهم بگویم که آدمیزاد یماز طنز و طعنه که بگذریم،  
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خدا را دربیاورد و هرکار دلش خواست بکند، و بعد که پشیمان  ینباید ادا

 : خودش برگردد و بگوید یشد، از خدا خجالت بکشد و به قالب آدمیزاد

 « !ببخشید، اشتباه کردم»

 !«مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ تُعِزُّ»تواند بگوید  یآن خداست که م 

 یکردن با جان دیگران کار را به جای یباید در بازبندۀ خداست و  آدمیزاد

 .اش صد برابر بد تر از گناهش باشد ینرساند که عذرخواه
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 برهنه جانورِ -3۹

جانورها، از  یۀبق. عالم فقط انسان را برهنه خلق کرد خداوندگار 

            ودخدرنده و جونده گرفته تا خزنده و پرنده، همه شان لباس سرِ

یا اونیفورم، و متناسب با آب و یکسان  یلباسهای خلق شده اند، آن هم با

با تغییر فصل هم لباسشان خود به خود متناسب . محیط زندگیشان یهوا

بود که خدا انسان را از این موهبت  یچه حکمت ،یراست. دشو یم فصل

 محروم کرد؟

 «؟یچه طور شد که تو به فکر این موضوع افتاد»: شاید بگویید حاال 

لندن  یبخش مرکز یاز خیابانها ییک خیال کنید که من و شما با هم در

  را تماشا ها یک نیمکت نشسته ایم و رهگذر یدر پیاده رو، رو. هستیم

 ۀبینیم تکـّه به تکـّ یکنیم، م یهرکس را که ورانداز م یسرتاپا. کنیم یم

کفشش، آرایش موهاش، زینت آالتش، و خالصه تمام شکل و  لباسش،

 . کند یشمایلش، با هرکس دیگر فرق م

کنند که  یاستفاده م ای آماده یبا وجود اینکه بیشتر مردم از لباسها 

 یشود، باز یک نفر را نم یاز هر تکـّه اش هزارها واحد به بازار عرضه م

 . شدبا یبینید که ظاهرش سرتاپا شبیه کس دیگر

. کند یم بینید که لباسهاشان از هر حیث به تنشان گریه یرا م خیلیها 

. را نشان بدهند یو زشت پوش یاند که کمال بیسلیقگ انگار تالش کرده

خیلیها هم هستند که در انتخابِ برش و دوخت هر تکّه لباس، در تناسب 

سلیمشان را به کار  و ذوق رنگها، و در آرایش و پیرایشِ خودشان عقل

خودشان خدا را از خودشان خرسند  یشناس یو با شمّ زیبای دگرفته ان

 . کرده اند
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بخش  یاز خیابانها یآنجا، در پیاده رو یک یده بیست دقیقه ا اگر 

و از  بکنید را تماشا  عابر   هاو هزار  بنشینید  نیمکت یرو لندن،   یمرکز

رسید، و  یم یحیرت به سرگیجه نیفتید، از این مالحظه حتماً به مکاشفه ا

مثل لندن  یمن در این تماشا به این مکاشفه رسیده ام که فقط در جاهای

برد، و پیش  یم یپ «برهنه خلق شدن انسان»که آدم به حکمت  است

 : گوید یخودش م

 یشخصیت فرد به انسان. آخر خدا فقط انسان را آزاد خلق کرد» 

روح  ۀخودش را با سلیق یهرکس برهنگ. داد تا هرکس خودش باشد

بشناسد، و  یفردیت انسان ۀخودش بپوشاند تا بتواند خودش را در آیین

اگر این طور نبود، حتماً خدا انسان را . خودش باشد یفرد یصاحب آزاد

 «!خود خلق کرده بودهم لباس سرِ

ممکن است باعث تعجّب شما  چیز دیگر هم که در این تماشا یک 

چشمتان به هیچ جور  ،بشود، این است که در این ده بیست دقیقه تماشا

از سرباز صفر گرفته تا  ،یافتد، از جمله اونیفورم نظام ینم یاونیفورم

 . ژنرال پنج ستاره

 یا یاین مردم اندک آشنای یه اگر با خصوصیات فرهنگاین هم البتّ 

شود، چون این مردم معموالً نظامیشان هم  یتان نمداشته باشید، باعث تعجّب

خودش خالص شد،  یشود، و همینکه از کارحرفه ا ینم یروحاً نظام

پوشد،  یاش را م یآورد، لباس شخصیت فرد یلباس اونیفورمش را در م

 . آید یشود و به میان مردم م یخودش م

 یهاجانور ۀپس با این حساب هم»: شاید پیش خودتان بگویید حاال 

اند  یهمیشه یک نوع نظامهمه و خود خلق شده اند، دیگر که اونیفورم سرِ

 « !آنهاست ۀو فرمانده کلّشان هم طبیعت و غریز

  یانسان فقط در موقعیتهای  امّا. نیست  یتعبیر نادرست این هم   خوب، 
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. ت فردیتش را کنار بگذاردموقّ رکند که باید به طو یاونیفورم به تن م

که فردیتش اسیر اونیفورمش بشود و فراموش کند که  یبه حال کس یوا

 !خداوندگار عالم او را برهنه خلق کرده است
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 !باسکرها گدا نیستند -30

البد . گفته ام یا نه یلندن برایتان چیز یدانم تا حاال از گداها ینم 

افتادید که به سماجت معروف است، « سامره یگدا» در همین لحظه به یاد

 . دارد یکف دستش نگذارید، دست از سرتان بر نم یتا پول ییعن

   از دلیلهایش  ییک شاید .نیستند یلندن این جور یامّا نه، گداها 

      ه قانون هم به است، امّا البتّ یغیرقانون یاین باشد که اینجا گدای

  که گداها اسباب دردسر نشوند، آنها را ندیده  یمختلف تا جای یدلیلها

 .گیرد یم

لندن باید در نظر داشت، این است که  یکه درمورد گداها یچیز 

با  ،یشوند و هر گروه ینم یهمه شان در یک صنف طبقه بند

و مشخّص  نیّکه دارد، یک صنف معمنحصر به خودی خصوصیات 

در عرض چند روز  یک توریست هم یکه حتّ یدهد، به طور یتشکیل م

  .ببرد یپ هااین صنف تواند به تفاوتِ یگشت و گذار در لندن، م

از »: ، بپرسیداز یک توریست، در پایانِ سیاحتش در لندن اگر 

 «؟یدار یلندن چه برداشت یگداها

ممکن است که در ضمن صحبت از مالحظات خودش، بدون  

او به  یا از صنف بندکند، و شم یرا صنف بند گدا هااینکه متوجّه باشد، 

 یچدر لندن، بدون ه یگدای یاین نتیجه برسید که مشخّص ترین صنفها

 :عبارتند از یترتیب خاصّ

    بر یترن با نوشته ا ینشسته در ایستگاهها یصنف گداها  -*  

« گرسنه و خانه به دوش»که در  یمقوّا در جلوشان با مضمونهای یتکّه ا

 .شود یخالصه م
 89/  خوش خبر باشی                                                                                                                               

 

 

 

 



به دست  یبچّه، با تکّه کاغذ یجوان با بچّه یا ب یصنف زنها -*  

 ، خوانده که مسافر یدهند، با مضمون یکه در ترن آن را به مسافرها نشان م

از  یاست گرسنه از یک یفهمد که طرف مهاجر یو نخوانده، م

  .داند یهم نم یو زبان انگلیس  یفقیر اروپای یکشورها

شلوغ  یکه دم ایستگاه ترن یا در پیاده روها یصنف گداهای -*  

    کنید یکه دارند، خیال م یگیرند و شما با سر و وضع یجلو شما را م

کنید که چرا در  یم را از شما بپرسند و تعجّب یجای یخواهند نشان یم

بینید مضمونش  یزنند و بعد که حرفشان را شنیدید، م یحرف م یگوش

«!خواهم یک ساندویچ بخورم یبه من بدهید، م پوندیک »این است که 

که از شما بخواهند،  یهر مبلغ ،یکه به هر اسم یصنف گداهای  -*  

خرند و هرچه بگیرند، هیچوقت  یمدیگر آبجو  یبا آن حتماً یک قوط

 .دهد یمدام آنها را نم یکفاف مست

ر رفت و آمد، در پُ یکه در پیاده روها یصنف گداهای و  -*  

در جلو  ییا دستمال یمقوّای ییا جعبه ا یمناسب نشسته اند، کاله یجای

دانند که با  یخودشان گذاشته اند و سرشان را پایین انداخته اند و الزم نم

  .رهگذر کمک بخواهند یاز شما ییا صدای یته انوش

( buskers)« باسکرها»خواهد از  یم یهمینکه آن توریست فرض امّا 

لندن حرف بزند، شما که اهل لندن هستید،  یاز گداها یهم به عنوان صنف

 : گویید یکنید و م یباشید، چه مهاجر، صداتان را بلند م یچه بوم

دوره  یالح نوازنده ها و خواننده هاخیر، باسکرها که به اصطه ن» 

 یدر راهرو ایستگاهها چه .کنند یکنند، کار م ینم یایگرد باشند، گد

 ۀشهر، به حیط یترن بنوازند و بخوانند، چه در پارکها و میدانچه ها

 یمعروف موسیق یاز خواننده ها و نوازنده ها یبسیار. وابسته اند یموسیق

 کارشان ایل هم، در او  سمفونیک لندن  ارکستر یاعضا  همچنین  پاپ و
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به گدا نیست،  کمکدهند،  یکه مردم به آنها م یپول. بودند« باسکر»

 «!جامعه استانسانی در  یترین هنرهااز واال یاز یک یقدردان
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 جهان ییکپارچه ساز -49

 ۀترجم. را باید زیاد شنیده باشید «جهان ییکپارچه ساز» اصطالح 

 یاین اصطالح وقت. است (globalization)« گلوبوالیزیشن» ۀکلمتقریبیِ 

شمال »و  «شرق گرفتار»و  «غرب آزاد»پیدا کردن که  یشروع کرد به معن

شروع کردند به پیوستن به همدیگر و یکپارچه  «جنوب فقیر»و  «ثروتمند

شد و کار در  یمعیت گران تمام مکم ج یِدر جهان صنعت تولید. شدن

تولید گران با کار ارزان ازدواج . ر جمعیت ارزان بودپُ یجهان زراعت

 .کردند و جهان یکپارچه شد یمصلحت

 یبین یم ،یدر ته یک صف دراز اتوبوس ایستاده ا ،یلندن هست در 

   شبیه  یچیز ... چه طور بگویم ... جوان که قیافه اش ییک خانم یا آقا

است، خرامان  یشرق یالتین، و اروپا یفریقا، آمریکاااز آسیا،  یه هایقیاف

کند  یایستد و شروع م یرود سر صف م یکند و م یم یطول صف را ط

 . ایستگاه اتوبوس لوبه خواندن تاب

داند  یبرود و نم یخواهد به جای یم. البد بیچاره سرگردان است 

همین . بپرسد یاز کس شود که یامّا رویش نم ،سوار شود یچه اتوبوس

کند  یطور مظلومانه و معصومانه دور ستون تابلو ایستگاه این پا و آن پا م

است که  یکس لیناندازد و اوّ یرسد و او سرش را پایین م یتا اتوبوس م

      یدیده اخودت بارها به چشم خودت از ته صف تو . شود یسوار م

کس هم کاری به کارش  هر بار همین ترفند را می زند و هیچکه یارو 

 .ندارد

جهان  یاز روستاها یدر روستای. آفتاب تازه زده است. است صبح 

 روزانه آماده  یدانه خوار یمرغها از النه بیرون آمده اند و خودشان را برا
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از آنها یک روباه دارد مظلومانه و  یبینند در فاصله ا یم. کنند یم

    ایستد و سرش را باال  یم یزند و گاه یخودش قدم م یمعصومانه برا

 در  یآید که گاه یبه نظر م. کند یم  نگاه  از آسمان یبرد و به نقطه ا یم

مرغها . شود یآن م یبیند و محو تماشا یار مدنباله د ۀآسمان یک ستار

 یمعصوم تنها فکر مظلومِ ۀبینند روباه بیچار یریزد، چون م یترسشان م

 . که در سر ندارد، حمله به آنهاست

شود، رعد و برق  یم طوفانشود،  یچند دقیقه بعد یکدفعه زلزله م 

ز روباه ا یاثر یبین یمشد، آرامش برقرار  که شود، و چند لحظه بعد یم

از جمعیت آنها کم  ییک یبین یم  ،یشمر یامّا مرغها را که م. پیدا نیست

 .شده است

معصوم در سر صف اتوبوس و این  شما بین کار آن آدم مظلومِ اگر 

          بینید، تقصیر  ینم یمرغها شباهت ۀمعصوم در جلو الن روباه مظلومِ

        شرف مخلوقات کنید آدم ا یتقصیر شماست که خیال م ،من نیست

  ! است

در غرب  یحاال این را هم اضافه کنم که اتومبیل و چراغ راهنمای 

شود، از ترس جریمه فوراً  یها تا چراغ قرمز م رانندهامّا حاال . اختراع شد

به چراغ  یشوند، اعتنای یپیاده چون جریمه نم یعابرها. کنند یترمز م

ه چند قدم از یک طرف بروند تا به بینند ک یقرمز ندارند، و الزم هم نم

خیابان که بخواهند به طرف  یدر هر جا. عابر پیاده برسند یخط کش

این عابرها فقط از . محلّ عبور عابر پیاده است جابروند، همانخیابان دیگر 

خوب که نگاه . نیستند یشرق یالتین و اروپا یآسیا و آفریقا و آمریکا

 .اند ییسبینید بیشترشان انگل یم   کنید،

یک نفر خواسته است . آن نیمکت ننشینید یمواظب باشید رو! یها 

  یبله، خواستم نکته ا. نیمکت یزمین تف کند، تفش افتاده است رو یرو
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گفته  (Globalization)« گلوباالیزیشن»یا  «جهان ییکپارچه ساز» ۀدربار

 .باشم

تقصیر شماست  ،کنید پرت گفته ام، تقصیر من نیست یگر خیال ما 

« یسیاس - یاقتصاد»یک بحث خیال کرده بودید حاال من می خواهم که 

 !  یلی فرق می کندخ« بحث»با « نکته»تصدیق بفرمایید که ! بکنم
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 تقصیر دهان شماست -41

 یدانید یا نه که تا همین چند سال پیش دندانپزشکها یدانم م ینم 

رفتید و  ییک دندانپزشک م نبودند، و اگر شما به مطبّ «دکتر»انگلستان 

 : گفتید یم او مثالً یبه منش

  «!خواهم دکتر ویلیامز را ببینم یم» 

  «!ستر ویلیامز، نه دکتر ویلیامزمِ»: گفت یم   یمنشخانم  

تأسیس  یاز همان ابتدا نپزشکهاو شما که در مملکتتان دندا 

کردید و از  یب مبوده اند، از این بابت تعجّ «دکتر»ه دانشگاه، همیش

    چرا این انگلیسیها به دندانپزشکهاشان  یراست»: پرسیدید یخودتان م

  «گویند دکتر؟ ینم

 یدندانپزشکها همۀ مثل من به گوشِ یآدمهای بِهمین تعجّ البد 

و عرض حال دادند  یو دانشگاه یانگلستان رسید و به مقامات مسئول ادار

 . مجاز باشند «دکتر»شدند که قانوناً در استفاده از عنوان  قباالخره موفّ

وضعش برعکس  یدر پزشک «دکتر»و  «سترمِ» یۀاین قض اامّ 

آید، در یک  یدر م یپزشک ۀکه از دانشکد یکس. است یدندانپزشک

ا همینکه است، امّ «دکتر»کشد،  یمرحله که چندین و چند سال طول م

ص تازه کار را پزشک متخصّ یو نظارت بر کار چندتایپزشک مشاور شد 

، «دکتر»و اگر شما به او بگویید  ،نیست «دکتر»برعهده گرفت، دیگر 

، که یک «آقا» ی، یعن«سترمِ»دیگر به او باید گفت  حاال. شود یناراحت م

اگر چند سال بعد، ضمن  «سترمِ»و این ! مردها ۀهم یاست برا عنوان عامّ

 !«پروفسور»شود  یان، تدریس هم بکند، مکار در بیمارست

 دندان نیمه دانه  مه را گفتم تا بگویم که من اآلن فقط یکمقدّ این 
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دهن دارم که آن را چهل و پنج سال پیش یک دندانپزشک  یتو یطبیع

 ! یرکرد و روکش گذاشت و شد دندان عمردر تهران پُ

 یو کلّ دیر کرده ادندان پُرفته اید، در لندن شش ماه پیش شما  یول 

             که یلقمه ا ییکدفعه در آمد و رفت ال دیبین یم ،دیپول داده ا

 ! رکردن از نوپُ نو، دندانباز روز از . یدیدجو یم

دیدار قوم و خویش  یهمین بود که چند سال پیش که برا یبرا 

یک  چند خیرخواه، سرو کارم به مطبّ یۀرفتم به تهران، به توص

در دهن  یدندان نیمه طبیع یآن موقع هنوز پنج شش تای. دندانپزشک افتاد

 یعمر یدکتر برایم یکدست دندان مصنوع یشد که آقا قرار. داشتم

 . بسازد

 ۀکه با زور رستمان یاز پنج شش جلسه دندان ساخته شد، اما وقت بعد 

 یاو هم در نم ۀافتاد، دیگر به زور رستمان یدهن جا م یدکتر تو یآقا

آن را  یمن کم التماسِ به. آمد و احتیاج به گاز انبر مخصوص داشت

. را درآورد یعبه التماس من دندان مصنو. نکرد یبازهم تأثیر یتراشید، ول

ر خدا جیبم و با تشکّ یدستمال پیچیدم و گذاشتم تو یآن را گرفتم تو

 .کردم یحافظ

ه ، که البتّ«ستر ویلیامزمِ»چند ماه پیش در لندن رفتم خدمت  حاال 

همان  یجدید، منها ی، و یکدست دندان مصنوع«دکتر ویلیامز»شده است 

ر شده، برایم هران پُچهل و پنج سال پیش در ت ییک دندان نیمه طبیع

پرد باال و باید پشت سر هم با  یم یخورم، دندان پایین یم غذا. ساخت

زنم، باید بعد از هر  یحرف هم که م. انگشت برش گردانم سر جاش

 . جمله با سر زبانم دندان را برگردانم سر جاش

نه، دندان »: کرد و گفت یامتحاناو و  «دکتر ویلیامز»رفتم پیش  

 «!این تقصیر دهن و زبان شماست. ندارد یهیچ ایراددرست است، 
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دهن و روی، باین تویی که باید . کار ایشان هیچ ایرادی ندارد ییعن 

یا  «ستربودنمِ»فرمایید که قضیه  یم مالحظه !یکنبعوض زبانت را 

  که از وضع آدمهایی دنیا عوض شده است، یا  یا. نیست «دکتربودن»

خودشان را  یهستند، باید دهنشان، زبانشان و حتّ یامروز ناراض یدنیا

 .عوض کنند
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 پول شیاندر ستا -42

پشت  ریمتوجّه نشده بودم که تصو شیچند روز پ نیهم تا 

   البـّته، همان طور که. عوض شده است ایتانیبر یپوند ستیب یاسکناسها

و آن  ست،ین یعوض شدن یهر اسکناس ریتصواز دو  یکی د،یدان یم

شود، و  یاسکناس، در طرف راست، چاپ م یملکه است که رو ریتصو

م، که اآلن دوّ زابتیعوض خواهد شد که ملکه ال یخدا نکرده فقط وقت

عمرش را  یۀحاضر بشود که بق عت،یسال دارد، با اصرار طبچند و هشتاد 

سال از عمرش  چندپنجاه و پرنس چارلز، که اآلن عهدش،یبدهد به ول

 .(1)گذشته است

 ۀنیشود، و معموالً زم یدوّم که در پشت اسکناس چاپ م ریتصو امّا 

 یو هنر یادب ،یبزرگ علم یتهایاز شخص یکیندارد، به  یاسیس

 تیبا اهم ،یدرخشان فرهنگ یاختصاص داشته است و نمودار دستاوردها

 یعوض شدن ریتصو نیا. اینتایافتخار ملّت بر یۀبوده است و ما ،یجهان

عوض کردن آن  یبرا یشود، چه کسان یاست، و حاال چرا عوض م

را دارند،  یبعد ریانتخاب تصو تیصالح یو چه کسان رند،یگ یم میتصم

که مهمّ است،  یزیچ. داشته باشد یتیمن و شما اهم یکنم برا یفکر نم

ا را ب یقبل ریصاحب تصو تیعوض شد، ما شخص یاست که وقت نیا

به پسند  سهیمقا نیو در ا میکن یم سهیمقا دیجد ریصاحب تصو تیشخص

 . میبر یم یزمانه پ یعموم

 «کنسیچارلز د»به  یده پوند یپشت اسکناسها ریتصو یزمان 

(Charles Dickens)، بزرگ قرن نوزدهم، اختصاص داده  سیرمان نو

 تکامل  یۀنظرواضع  نابغه و   دانیعیطب ،«نیچارلز دارو» ریشد، که بعد تصو
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 تیبشر دگاهیبود که د «نیچارلز دارو» نیبا آثار هم. آن را گرفت یجا

 . شد شتریب شهیاز هم  حرمتش و  عزّت «لمعِ»و   کرد رییتغ نشیآفر  ۀدربار

داشت و درواقع  یخاصّ یپشت اسکناس معنا یبرا ریخالصه انتخاب تصو

 .کردند یم استیپول و س ۀآن را پشتوان

پشت  ریمتوجّه نشده بودم که تصو شیچند روز پ نیکه تا هم گفتم 

 یتوجّه یب نیا لیدل دیعوض شده است، و شا یپوند ستیب یاسکناسها

. رمیگ یم یپوند ستیه من به ندرت از بانک اسکناس ببود ک نیمن ا

  امّا . نس دارماُ یاسکناس پنج پوندکوچکترین اسکناس، یعنی با  شتریب

 «لگارسر ادوارد اِ» ریبا تصو یپوند ستیدانستم که پشت اسکناس ب یم

(Sir Edward Elgar)ۀمیقرن نوزدهم و ن مِدوّ ۀمیآهنگساز ن نی، بزرگتر 

 یقیکه اعتبار موس یآراسته بود، همان کس ایتانیبر مستیل قرن باوّ

 . بزرگ اروپا باال بردهای را تا حدّ کار آهنگساز ایتانیبر کیسمفون

 ستیب یرا در پشت اسکناسها« اِلگار» یچرا حاال جا میگو ینم من 

قرن نوزدهم،  یر اقتصادمتفکّ ،(Adam Smith) «تیآدام اسم»به  یپوند

 نیاست که انتخاب ا نیحرفم ا! داده اند« روت مللث» ریمؤلّف اثر عالمگ

    و حکومت زمانه را نشان  استیو طرز فکر اهل س ینیجهان ب رهایتصو

ندارد و  «فرهنگ»به  ییپول، اعتنا ای ناس،ظاهراً اسک گریحاال د. دهد یم

 . کند یخودش م ۀرا پشتوان «اقتصاد» غمبریاعتبار پ

سوّم مردم  کیاز  شیکه ب میشنو یخود، تازه م یبه جا نکهیا 

، (David Beckham) «بکام دیوید» ریدارند که تصو اقیاشت ایتانیامروز بر

حدود هشتاد هزار پوند در معروف، که درآمد روزانه اش  ستیفوتبال

چارلز » یچاپ بشود، و البد جا ایتانیبر یاز اسکناسها یکیاست، پشت 

 . ردیرا بگ «نیدارو

 ییم زیرا که نیکویی، و رحمت تو تا ابداآلباد ای پول، تو را حمد گو 
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 !هله لویا! هله لویا! است

______________________ 
کهنه تا آدمیزاد فرشته نشده باشد، « نامه ای از لندن»ته هایی مثل م نوشمضمون و پیا -1

  عوض کهنه می شود، نمی شود، امّا تاریخ به معنی روزشمار، ماه شمار، سال شمار، 

اآلن که من دارم این نامه را بازخوانی می کنم، و غلطهای تایپی آن را . می شود

نس چارلز، ولیعهد بریتانیا دیگر است و پر 2913درست می کنم، چهاردهم اوت 

چند ماه دیگر شصت و شش ساله می شود و مادرش، ملکه . نیست« پنجاه و چند ساله»

الیزابت، در سنّ هشتاد و هفت سالگی حاضر نشده است خودش را بازنشسته کند تا 

  . پسرش که حاال نوه دار هم شده است، چند صباحی پادشاهی کند
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 استقراء مشروط -43

خورد که  یبرم ییزهایبه چ یاجتماع یوقتها آدم در ارتباطها یگاه 

مثالً . اندازد یرا به فکر نمتکرار نشود، آدم  ادیتکرار نشود و ز ناًیاگر ع

 یا»: دیو طرف بگو دیبنال ایاز اوضاع امروز دن یاگر در برخورد با کس

 نیدن ایشن ۀبابا حوصل نیکه ا دیکن یفکر م« !یبابا، ول کن، حوصله دار

چند روز، در موقع  ای کیامّا اگر در ! دیکن یحرفها را ندارد و ولش م

بابا، ول کن،  یا»: دینفر بشنو نینداز چ ا،یاز اوضاع امروز دن دنینال

نه، بابا، : دییگو یخودتان م شیو پ دیافت یآنوقت به فکر م« !یحوصله دار

که اوضاع  دیکند و کاو کرد و فهم دیبا .ستیهم ن هایسادگ نیبه ا هیقض

و  «ییول کن بابا»کرده است که دارد مردم را  دایپ یچه شکل ایامروز دن

باشد که مردم  نیخودش عالمت ا نیهم دیشا! کند یم «حوصلهیب»

 . ندارند ایبه بهتر شدن اوضاع دن یدیام گریگرفته است و د أسشانی

 نیروشن کردن موضوع، و موضوع ا یمثال بود برا کی نیا البتـّه 

   که  دیبر بخور یزیبه چ یاجتماع یدر ارتباطها کوقتیاست که اگر 

  که آن  دیریگ یم جهیطور نت نیتکرار بشود، ا ادیتکرار بشود و ز ناًیع

 یاز عارضه ها یکی ۀتواند نشان یکند و م یم دایپ تیدارد عموم زیچ

 . باشد یاجتماع

مختلف و به فکر افتادن و  یدر آدمها زیچ کی مالحظه کردنِ نیا 

 ونیاست که منطق یکار دنیرس یحکم کلّ کیکردن و به  یریگ جهینت

و مثالً  دیباش «یشناس مردم»پژوهشگر شما اگر . «استقراء» ندیگو یبه آن م

 کی دینیب یکه م یکس نیو اوّل« دالغوزآباد»به اسم  دیبشو یا «هیقر»وارد 

 کس هم  نیکور، و سوّم  االغ سوار کیکس  نیباشد، و دوّم رکو یگدا
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 دیسیو در دفترتان بنو دیبه دوش کور، و از همانجا برگرد لیزارع ب کی

 ، استقراء شما«هستند  ساکنان آن کور ۀاست که هم  یا هیقر  دالغوزآباد»

بسا که غلط هم باشد، چون ممکن است که از کلّ  یناقص است و ا

بعد از  حاال .نایهمه ب هیسه نفر کور باشند و بق نیهم «اددالغوزآب»ساکنان 

. دیکوتاه باشد و مف دیبروم سر اصل مطلب که با د،یدراز و نامف ۀمقدّم نیا

موقتاً  ایکه مرتّباً  ییجاها یعنیدر لندن،  یرانیا یطهایدر مح هایبله، تازگ

و نفر که درجمع د یحضور دارند، متوجّه شده ام که گاه یرانیا یعدّه ا

زنند  یحرف م یطور یعنی د،کنن یزنند، پچپچ م یدارند با هم حرف م

 ! «یحرف درِ گوش»شود به آن گفت  یکه م

که  ندیگو یم ییزهایچند نوبت اوّل فکر کردم که حتماً دارند چ در 

 یزیدارد با پچپچ چ نهایاز هم یکی دمیبعد د. بشنوند گرانیخواهند د ینم

نه . ندارد یدر گوش ۀبه پچپچ اجیکند که اصالً احت یم فیمن تعر یرا برا

را  شیخواست در جمع صدا یکه به حکم ادب و نزاکت م دیکن الیخ

زدند و من  یدر جمع همه داشتند بلند بلند حرف م! ریخه ن! بلند نکند

پچپچ  یکه طرف چ دمیشن یاصالً نم میدر صد یس یبا گوشها چارهیب

که هر وقت او  دمیفهم یزود به. ستمیهم بلد ن یانکند و متأسّفانه لبخو یم

پنجاه  ،چهل. گوش خوبم را ببرم جلو دهنش دیزند، با یبا من حرف م

 یبا هم در گوش هایاز بازار یلیبودم که خ دهیبازار تهران د یتو چیسال پ

 . یروشنفکر طیآنجا بازار بود، نه مح یزنند، ول یم  حرف 

   یسیانگل یطهایگذشته در مح  سال  چهل  ،یس  نیا  در  راستش 

. حرف بزنند یو بازار یام که دو نفر با هم با پچپچ و در گوش دهیند

می خواهم برسم به حاال . زنند یحرف م شانیمعمول یهمه با صدا باًیتقر

 ترسم ینکنم، چون م ایبکنم  ییشکّ مانده ام که استقرا نیدر اامّا   ،نتیجه

  !غلط باشد یتّحیا استقرائم ناقص  بکنم، 
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 یاسم یاعتبارها -44

است به  یمعروف انگلستان خانم اریبس یاز روزنامه نگارها یکی   

ه تا چند سال ک( Janet Street- Porter)« پورتر تیجانت استر»اسم 

بود و حاال  یس یب یب ونیزیتلو «یجوانان و سرگرم» ۀبرنام ریمد شیپ

 ۀنیمخصوصاً در زم وسته،یپ ییدارد که برنامه ها یخودش شرکت

است با جرئت  یا سندهینو. کند یم دیتول ونیزیتلو یبرا اده،یپ یاحتهایس

چند روز . او احترام قائلند یم برامخالفانش ه یاللّهجه که حتّ حیو صر

 یکیاو بود، « ساحل تا ساحلِ» یاحتیس ۀکه صحبت از برنام ییدر جا شیپ

به  عتیاش به کنار، آن را طب افهیحاال ق»: حاضر در جمع گفت هاییرانیاز ا

که  نجایآدم دارد؟ ا نیکه ا استهم اسم  نیآخر ا. او ظلم کرده است

 فتادهیچرا تا به حال به صرافت ن .راحت است یلیاسم عوض کردن خ

خودش  یاسم آبرومند رو کیاست که اسمش را عوض کند و 

 « بگذارد؟

   ، و با (1)سال دارد کیاآلن شصت و « پورتر تیاستر»خانم  نیا 

            وقت داشته است که اگر اسمش را آبرومند  یلیحساب البد خ نیا

است که نام  دهیگز یش نمکک نیبنابرا. دانست، آن را عوض کند ینم

 نیبه ا یو اصالً کار «ینگلیک» ایباشد « پورتر تیاستر» شیخانوادگ

هم در  گرانیو د «یابانیحمّال خ» یعنی« ت پورتریاستر»نداشته است که 

اند، نه اسم را، که  دهید یاو را م. اند دهید ینم «یابانیحمّال خ»اسمش 

 نیهم دیشا! «شاهوار»و « انهشاه»شد  یم شیبود، معن یم  «ینگلیک»اگر 

    بشوند دایپ یابانیزبان دست کم صدتا حمّال خ یسیانگل یایاآلن در دن

              خودشان   یهمّت یب امّا از  باشد،   «ینگلیک»  همه شان  یخانوادگ نام   که
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 ییاسمشان آبرو ینتوانسته باشند برا تیاوضاع و موقع یناسازگار ای

 .کسب کنند

    شیپ  به ندرت طرفها  نیام، ا دهیمن فهم   که  ییآنجا  تا  راستش 

اسمش، آن را  یگطبق نییو پا رانهیفق یمعنا لیبه دل یکه کس دیآ یم

 یکنند که کاسه ا یاسمشان را عوض م یمعموالً کسان نجایا. عوض کند

بشوند،  دانیوارد م یداشته باشند و بخواهند با اسم تازه ا مکاسهین ریز

، استاد ممتاز دانشگاه (John Butcher) «جان بوچر» پروفسوروگرنه چرا 

 «کارتر یمیج» چرا! «قصّاب» یعنی« بوچر»اسمش را عوض نکرده است؟ 

(Jimmy Carter)اسمش را عوض نکرد؟  کایسابق آمر یجمهور سی، رئ

فهرست جلو من است شامل  کیاآلن  نیهم! «یچیگار» یعنی« کارتر»

است،  یمولمع یها شهیآنها معرّف پ ۀکه هم یدگااز هفتاد نام خانو شیب

فرق . سقـّا ار گرفته تا بشکه ساز و باغبان و چوپان واز نانوا و آهنگر و نجّ

 رینخست وز ای یجمهور سیاسمها حاال رئ نیکند که صاحبان ا ینم

بازرگان  ای ،استاد دانشگاه باشندیا پزشک،  سنده،ینو شه،یباشند، هنرپ

 . اردریلیم

برده اند که اعتبار اسم  یپ تیواقع نیاسمها به ا نیصاحبان ا ظاهراً 

اعتبار ببخشد،  یزیچ ای یتواند به کس ینم ییبه شخص است و اسم به تنها

امروز  یایدر دن. ستیشخص ن یاسم است، اسم معنا یشخص معنا یعنی

 ،یاسم یدموکراس: است ادیز یلیدارد، خ یکه فقط اعتبار اسم ییزهایچ

و  ،یاسم یآزاد ،یاسم یعدالت اجتماع ،یپارلمان اسم ،یاسم یرجمهو

 !و من بشنوم دییشما بفرما گرید که هرچه

______________________________ 
 .میالدی 2996 این نامه یعنی سال  اآلنِ -1
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 ؟یا دهیامّا چه عق ده،یعق -45

 یلیخ ده،یفهم یلیاست خ یدارم که آدم یسیهمکار انگل کی 

آدمها  ۀاگر هم. منش «برالیل»یلیتر از خ یلی، و خ«جنتلمن» یلیخ ،یمنطق

 کی ها،یخوب نیا ۀامّا با هم. شد یم نیبهشت بر ایبودند، دن یمثل او م

مثل  ایمردم دن ۀکند هم یاست که فکر م نیبزرگ دارد و آن هم ا بیع

رسد و در  ینم یزارشان به کسداشته باشند، آ یا دهیعق راو هستند و ه

             خودشان را انجام یاجتماع یها فهیجامعه، وظ کیاز  یمقام عضو

 .کنند ینم جادیخودشان ا ۀجامع یبرا یدرد سر چیدهند و ه یم

که  یحرف زدن ندارم، هنوز هم وقت ۀحال و حوصل گریکه د من 

خورم،  یبر م یسینگلهمکار ا نیمثل ا یبرالیل یلیتر از خ یلیخ یبه آدمها

بحث و جدل به سراغم برگشته است و  ۀحال و حوصل نمیب یم کدفعهی

 . خرم را گرفته است خیسخت ب

 ۀاز هم دیما نبا»: گفت یباز م یسیهمکار انگل نیا شیچند روز پ 

آنها  دیافکار و عقا یبرا دیبا. که مثل ما فکر کنند میمردم انتظار داشته باش

 لسوفی، ف(Voltaire)سخن ولتر  نیا چوقتیمن ه !میاحترام قائل باش

   تو موافق  ۀدیمن با عق: دیگو یکنم که م یرا فراموش نم یفرانسو

دفاع  ،یات دار دهیابراز عق یکه تو برا یمرگ از حقّ یامّا تا پا ستم،ین

 «!کنم یم

حرف  نیا یخود، امّا من معن یلتر به جاحرف وُ ق،یرف ن،یبب»: گفتم 

    م،یمردم احترام قائل باش دیافکار و عقا یبرا دیبا ییگو یتو را که م

مثالً اگر امروزه . کند یفرق م یلیلتر خحرف با حرف وُ نیا. فهمم ینم

 خداست و شفا هم از جانب   از جانب  که درد  داشته باشد  دهیعق  یمادر
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از درد به  چارهیب ۀه اش چرک بکند و بچّبچّ سیآنوقت آپاند وخدا، 

     ه اش را شفا بدهد، و دعا بکند که خدا بچّ ند،یو او بنش چدیخودش بپ

: دیو او بگو رد،یبم  معصوم  بترکد و طفلک ه اش بچّ  سیآپاند جهیدر نت

دل سواره کرد، سرنوشتش بود، خدا دوستش داشت و او را ه ام درد بچّ

 «؟یاحترام قائل هست یا دهیعق نیچن یخودش، تو بازهم برا شیبرد پ

من »: فکر فرو رفت و بعد گفت یتو یچند لحظه ا یسیانگل همکار 

م به خودم را ه ۀدیامّا عق! درست است یا دهیکه هر عق میگو ینم

. البد سواد ندارد ،ییگو یکه تو م یمادر نیا! کنم ینم لیتحم گرانید

دارد و  یتعلّ یا یماریو هر ب ست،یاز جانب خدا ن هایماریداند که ب ینم

 «!پزشک شیرفت پ دیو معالجه اش با صیتشخ یبرا

           چه کار  ،یبودمی آدم  نیا ۀیخوب، اگر تو همسا»: گفتم 

 «؟یکرد یم

ه اش را ببرد به کردم که بچّ یهرطور بود وادارش م» :گفت 

 «!مارستانیب

 یدانست یچون م ،یکرد یم لیات را به او تحم دهیعق یعنی»: گفتم 

 ۀدیکه از عق یکرد یوادارش م یعنی. ستیاش درست ن دهیکه عق

 گرانید یزندگ یبرا یا دهیاگر عق یعنی. نادرستش دست بردارد

 «!ستین خطرناک باشد، قابل احترام

! یکن یسفسطه م ینه، تو دار»: زد و گفت یلبخند یسیانگل همکار 

داشته  مردم تضادّ شیو آسا یکه با خوشبخت یا دهیعق یالبتـّه که من برا

 «!ستمیباشد، احترام قائل ن

  دیو با میبود، امّا هر دو کار داشت دهینرس ییما هنوز به جا بحث 

 . میرفت یم برمی خاستیم،

 باشد  ادتیفقط . گریروز د  کی یبرا بحث بماند  ۀدنبال» :من گفتم 
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را  نیهرکس قدرت ا: گفته است ،یفرانسو لسوفیلتر، فکه همان وُ

 درا هم دار نیباطل وادار کند، قدرت ا دیشد که تو را به قبول عقاداشته با

 «!وادار کند یعدالتیکه تو را به ارتکاب ظلم و ب
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 رتیرگ غ -46

باشد،  یهرکس باشد و از هر حزبحاال  ا،یتانیبر ریاز نخست وز اگر 

           اروپا چه طور گرید یبا کشورها سهیرا در مقا ایتانیشما بر»: دیبپرس

کند،  یارتفاع گردنش را دو برابر م رینخست وز یآقا ،«د؟ینیب یم

 کیگذارد و با غرور  یرا هم م شیهاچشم رد،یگ یدماغش را باال م

 نیبهتر ایتانیخود، بر یاروپا که به جا»: دیگو یم انوسیامپراتور عهد دق

 « !استیکشور دن

ممکن است  د،یآور یشاخ در م دیشما که از تعجّب دار آنوقت 

و « !کنند یطور فکر نم نیا ایتانیمردم بر ر،ینخست وز یآقا ،یول»: دییبگو

باال گرفته  یلیشود که دماغش را خ یمتوجّه م ریوزنخست  یآنوقت آقا

ناچار از . ندیب یرا نم نیزم یاصالً رو شیکه چشمها یاست، به طور

شما مردم  ندیب یکند و م یرا باز م شیچشمها ن،یید پایآ یعرش م

 کیشش من  یکردن حرفها فیکند به رد یو شروع م د،یهست ایتانیبر

 . دیرا ندار دنشیشن ۀغاز، که شما اصالً حوصل

در  کباریدست کم هر چند روز  د،یکن یم یکه در لندن زندگ شما 

 ۀاز هم نیّمورد مع کیدر  ایتانیکه بر دیشنو یخبرنگار م کیاز  ونیزیتلو

است  ادیآن قدر ز نیّمع یموردها نیاروپا عقب تر است، و ا یکشورها

دارد  ایتانیبر که دییبگو دیتوان یم نانیبا اطم ،یحساب سر انگشت کیکه با 

آنوقت چه . افتد یعقب م یغرب یاروپا یکشورها ۀموردها از هم ۀدر هم

اروپا که به »: دیبگو رشیکه نخست وز دیانتظار داشته باش دیتوان یطور م

 «!استیکشور دن نیبهتر ایتانیخود، بر یجا

 نخست  ای یجمهور سیو از رئ دیهم برو «دالغوزستان»اگر به  البتـّّه 
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 گرید یبا کشورها سهیبه نظر شما دالغوزستان در مقا»: دیبپرس رشیوز

 ممکن  او هم ، «است؟ دهیرس  رفاه  و  شرفتیاز پ  یدرجه ا  چه  به  جهان

! ستین سهیقابل مقا ایکشور دن چیآقا، دالغوزستان با ه»: دیاست بگو

 «!است نیزم یبهشت رو ندالغوزستا

از وضع مملکتها و  ایدن یرهبران کشورها نکهیعلّت ا دیشا بله، 

 یمهمّتر یباشد که شب و روز مشغول کارها نیملّتهاشان خبر ندارند، ا

مردم چه  یوضع زندگ نندیبب ند،یایبهستند و وقت سرخاراندن ندارند تا 

طور بوده است و مردم  نیهم شهیهم رسم روزگار هم دیشا. طور است

پادشاه  کی یبود که برا لیدل نیدانستند و به هم ین را میهم ا میقد

شبها  چارهیانداختند که بله، ب یبه سر زبانها م بیعج یگذشته قصّه ها

گشت تا  یدر شهر م یشیگرفت و با لباس درو یکشکول به دست م

فرمان  تهایبه شکا یدگیرس یمردم را بشنود و روز بعدش برا یتهایشکا

      قصّه ها به گوش پادشاه وقت برسد نیکه ا بودند دواریصادر کند، و ام

         داریبا قصّه ب رتیرگ غ نکهیکند، غافل از ا داریرا ب رتشیو رگ غ

 ! شود ینم

دربار  یدردهاشان را به دلقکها بود که نیهم ا گریراه د کی 

از هزار  یکیو از آنها بخواهند که در ضمن سرگرم کردن پادشاه،  ندیبگو

 نیدر عهد سالط گریما که حاال د یول. درد آنها را به گوش او برسانند

 یاست، همه جا دموکراس کمیو  ستیقرن ب. میکن ینم یصاحبقران زندگ

هاشان را  ندهینما. دلقک ندارندبه  اجیاحت گریو مردم د ت،برقرار اس

 یهم هوا یگروه یفرستند به پارلمان، و رسانه ها یکنند و م یانتخاب م

که آش همان است و کاسه  ینیب یمتأسّفانه باز هم م یآنها را دارند، ول

 .دولتهاست رتیشود، رگ غ ینم داریب یریتدب چیکه با ه یزیهمان و چ

 
 019/  خوش خبر باشی                                                                                                                            

 

 

 

 

 



 

 یجهان ۀانسان و دهکد ۀخانواد -4۹

به لندن  کایکنسرت سه شبه از آمر کی یبرا یخوان معروف آواز 

پنج ساله خانمِ شصت و  نیکه ا دیفرض کن. چشم یقدمش رو. دیآ یم

 یلمهایکه در ف دیفرض کن. هم هست نمایمعروف س یاز ستاره ها یکی

 . هم دارد یخوب یکرده است و صدا یهم باز یخوب

 منتو« !خداد»را هم  دو هر پون دیبود یحاال شما اگر در لندن م 

 بتانیج یرا که تو یا یده تا پنجاه پوند یاسکناسها ۀو هم دیبود دهینخر

خانم را با رضا و رغبت تا  نیکنسرت ا تیبل د،یبود هست، از آب گرفته

 د؟یبخر دیچند پوند حاضر بود

که حاضر  دیگو یامّا قلبم به من م د،یچند پوند گفت دمیکه نشن من 

        امّا . دیخانم هزار پوند بپرداز نیکنسرت ا تیدوتا بل یبرا دینبود

و دست هم خانم سر  نیکنسرت ا یپانصد پوند یتهایبل یبرا نجایا

و  یبودند، از خوشحال دهیخر تیکه بل ییاز آنها یشکستند و چند نفر

            دنیاز آسمان هفتم آمده و شن ۀفرشت نیا دنیدر د نخودشا یخوشبخت

 «             اتیآب ح»مشک  کی ادیگفتند که آدم را به  یم ییزهایآوازش چ

 دیکاخ سف متیش از قشد، هر قطره ا یم دایانداخت که اگر امروز پ یم

 . بود یم شتریهم ب کایآمر

از  یکیخورند و  یهم هستند که گول بازار را نم یالبته کسان 

کنسرت او پانصد  تیبل یهرکس که حاضر باشد برا»: گفته است نهایهم

 «!هر دو ایرود،  یپولش از پارو باال م ایاحمق است،  ایپوند بدهد، 

         به ذهن شما  یچه فکر یپوندپانصد  تیبل ۀیقض نیدانم ا ینم 

  ریتو ش ریش یلیامروز خ یایکنم که دن یآورد، امّا من اآلن دارم فکر م یم
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             شود، از شرق شرقش گرفته ینم دایآن پ یکه تو یزیاست و چ

 . است «یعدالت اجتماع»تا غرب غربش، 

 دنبا نشان دا هیریسازمان خ کیدر تلویزیون  یدر لندن گاه نجایهم 

مرگ دارد چراغ  ،ییدوا یب و ییغذابی که از  قا،یدر افر ییه هابچّ

واهد که با دادن خ یکند، از مردم م یجانشان را در چشمهاشان خاموش م

دو پوندها را  نیا دیکن یفکر م. دنآنها را نجات بده   از یکیدو پوند جان 

 ندکه با رضا و رغبت پانصد پو ییدهند؟ آنها یم یاگر بدهند، چه کسان

 کنسرت فالن آوازخوان؟ تیبل کی یدهند برا یم

 هم گریخبر د کی ادیکنسرت مرا به  یپانصد پوند تیبل نیا 

 دمیمعامالت است، شن ینفر که سر و دستش هر دو تو کی از. انداخت

اآلن که سال ساخته اند که  یچنان لوکس یکه در دالغوزستان آپارتمانها

  فکر . فروشند یسه تا چهار هزار پوند م یآنها را متر مربّعاست،  299۹

که مثالً از  ییتوانند بخرند؟ آنها یم یآپارتمانها را چه کسان نیا دیکن یم

که  ییآنها ایکنند،  یحواله م قایفرا یه هابچّ یغوزآباد دو پوند برادال

 ایرم  س،یجور کنسرتها از دالغوزآباد به لندن، پار نیحضور در ا یبرا

 روند؟  یم ورکیوین

فاصله  نیا یدر کجا «یعدالت اجتماع» چارهیبآخر این  م،یخودمان 

تواند بساطش  یرد، مکنسرتها وجود دا نیو ا ییقایافر ۀآن بچّ نیکه ب یا

 را پهن کند؟ 

 ۀآبرومند دربار یلیخ یجا کیمعتبر داشت در  یلیآدم خ کی 

 شیکه در حرفها یچند بار. کرد یم یسخنران «یمفهوم عدالت اجتماع»

نفر از وسط  کی ،«یجهان ۀدهکد»و « انسان ۀخانواد»اشاره کرد به 

 : بلند گفت یبلند شد و با صدا تیجمع

 آدم و حوّا  یدو نفر ۀخانواد د،ییفرما یم انسان که ۀادآقا، آن خانو» 
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ا آدم که خد یوقت. گوشه از بهشت بود کیهم  یجهان ۀبود، و آن دهکد

بودند و  امدهین ایبه دن لیو قاب لیکرد، هنوز هاب رونیو حوّا را از بهشت ب

 « !در کار نبود که عدالت الزم داشته باشد یاجتماع
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 میدر بغل مر رخواریش یسایع -4۹

و مسلّماً تنها  ردیم یداند م یباشد که م یتنها جانور زادیآدم دیشا 

 لیدل نیببرد و به هم یپ نشیآفر یخواهد به رازها یاست که م یجانور

 الیخ لیدل نیهم به هم دیخدا بوده است و شا یدر جست و جو شهیهم

: گفت یاست، وگرنه نم دهیکه خدا او را به شکل خودش آفرکرده است 

هر  ،یجانور چیحساب ه نیا با «!را شناخت، خدا را شناخت ودهر که خ»

 نیرا ندارد، و با ا زادیآدم یقدر جسماً رنج ببرد، اصالً و ابداً رنج روح

 یرنج انسانها پادزهر یخواسته اند برا یکه به هر اسم ییآنها ۀحساب هم

هدف  نیا یخودشان را فدا یکنند، زندگ دایپ یآنها اسباب یشاد یاو بر

 .کرده اند

 تیحیمس یایمعروف از دن یدر لندن، که گوشه ا شیوقت پ چند 

 ۀصفح یرو (The Independent) «پندنتیندیا»معروف  ۀاست، روزنام

را  شره ارخویش ۀمادر که بچّ کیعکس چاپ کرده بود از  کیاوّلش 

داند داشت به  یمادرش بود و خدا م ۀنیه سرش به سبچّ. در بغل داشت

و به  یاسعکّ نیدورب هنگاه معصومش ب دیشا. کرد یبه کجا نگاه م ای یچ

مادر . شد ینم دهید یشاد ینگاه ذرّه ا نیا یامّا تو. اس بودخبرنگار عکّ

 دایه صورتش را به آن چسبانده بود و پاش بود و بچّ نهیس یهم دستش رو

امّا نگاه مادر انگار به . آن آرامش گرفته است یقلبش از گرمابود که 

 .شده بود ختهامروز دو یایسرتاسر دن یوجدان تک تک آدمها

 نیچاپ ا نمیهنوز به عنوان درشت مقاله نگاه نکرده بودم تا بب من 

اش نقّ چیدارد، امّا احساس کردم که تا به حال از ه یعکس چه مناسبت

 در بغل  رخواریش  یسایع» یمعنا  ام که دهیند  یریتصو  یدیو جد  میقد
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 یایدر دن یاشنقّ چیه دیشا. نشان داده باشد یخوب نیرا به ا «میحضرت مر

 نینگاه نکرده باشد، به ا« در بغل یسیع  میمر»به   هیزاو  نیا  زا  تیحیمس

ه ها بچّ ۀهستند و هم «میمر» ایدن یمادرها ۀهم یکه در هر زمان یمعن

روح و راحت  یآزاد یبرا ، بزرگ که شد،که بعدها ی«رخواریش یسایع»

 نیجان خواهد داد و حرف آخرش ا بیصل یرو ایمردم دن ۀجسم هم

ایلی، ) «!یفراموش کرده ا مرامن، چرا  یمن، خدا یخدا»که  ودخواهد ب

 ( ایلی، لَما سَبَقتَنی؟

مردم برمه در »: بود نیعنوان مقاله را خواندم که مضمونش ا بعد 

تجاوز . قابل تصوّر گرفتار همه نوع نقض حقوق بشر هستند ریغ یحدّ

. هاستآن ۀروزمرّ یزندگ یتهایاز واقع یشکنجه و کار اجبار ،یجنس

را جلو چشم پدر و مادرهاشان  یناراض یه هابرمه بچّ یدولت نظام

آخر ! ه هاشانرا جلو چشم بچّ یناراض یو مادرها پدرکند و  یم ربارانیت

 «کند؟ ینم یبه حال مردم برمه ندارد و کار ییاعتنا ایچرا دن

 یسیانگل یاز همکارها یکی شیرا برداشتم و بردم پ روزنامه 

مقاله را »: گفت «؟ینیب یم یچ ریتصو نیتو در ا»: گفتم و به او یحیمس

امّا . یبله، مقاله را خوانده ا»: باز گفتم« !وضع برمه است ۀدربار. خوانده ام

مادر و  کی ریتصو»: گفت «؟ینیب یم یچ ریتصو نیتو در ا میگو یمن م

اهل  ۀمادر و بچّ کیبله، »: سرم را تکان دادم و گفتم« .اهل برمه ۀچّب

 شیباشند، روزنامه را بردم پ ختهیر ی سرمرو خیآب  نکهیا مثل «!مهبر

 ریتصو نیتو در ا»: عارف مسلک و گفتم ۀمسلمان زاد یرانیهمکار ا کی

 ،یوا»: به عنوان درشت مقاله نگاه کند، گفت نکهیبدون ا «؟ینیب یم یچ

زمان ما، در بغل  رخواریش یساهایع ریتصو نیا! است یعجب شاهکار

آدم فقط »: خودم گفتم شیدلم گرم شد و پ« !ماستروزگار  یمهایمر

 «!را بفهمد تهایواقع یداشته باشد تا معن داریدل ب دیبا
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 یاط و سنّ آزادسنّ انضب -40

روشن با  یروپوش آب. هفت سالش باشد ایشش  دیشا دخترک 

و کاله  د،یکفش سف د،یسف یبا جورابها ،است دهیپوش دیسف یخالها

کوچک به  فیک کی. نوار قرمز دارد کیکه دورش  یقشنگ یریحص

 . را مادرش گرفته است گرشیدست دارد و دست د کی

روشن  یکت قهوه ا کی .نه سالش باشد ایهشت  دیهم شا پسرک 

و  یکراوات راه راه قهوه ا د،یسف راهنیپ ،یبه تن دارد با شلوار خاکستر

کوچک به دست دارد و چند قدم  فیک کی. یقهوه ا   و کفش ینارنج

گرداند و با لبخند به  یسرش را برم یرود و گاه یم از مادرش جلوتر

 . ما هستند ۀدبستان سر کوچ یاز شاگردها نهایا. کند یمادرش نگاه م

بزرگ  رستانیدب کیرود،  یترن م ستگاهیکه به ا یراه اتوبوس در 

 ره،یکت سبز ت. پدر به همراه ندارند ایمادر  گرید شیهست که شاگردها

       اند با کراوات راه راه سبز و دهیپوش دیسف راهنیو پ یشلوار خاکستر

 یلیکند و معموالً خ یق مبا هم فر فهاشانیک. یو کفش مشک ،یقهوه ا

زنند و  یبلند حرف م یلیدر اتوبوس با هم خ هاشانیبعض. بزرگ است

همرفته مواظب یدوند، امّا رو یرو دنبال هم م ادهیپ یتو هاشانیبعض

 . رفتارشان هستند

ساختمان  یروبه رو باًیشوم، تقر یم ادهیطرف شهر که از ترن پ آن 

ساختمان  نیاه لندن هست، در چنداقتصاد دانشگ ۀدانشکد ،«بوش هاوس»

 یتهایهم از مل ،ییایتانیو تا دلتان بخواهد دانشجو، هم بر ،چسبیدهبه هم 

 . ایمختلف دن

  دییایب د،یوقت دار یساعت میو ن دیخواهد، اگر در لندن هست یدلم م 
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و سر و وضع  دیستیدانشکده با یساختمان اصل یدر ورود ۀسر کوچ

به   که بگذرد، ممکن است  یا قهید دقچن. دیدانشجوها را تماشا کن

   :دییبگو  خودتان

 رو ادهیپ یچه تو ستد،یدانشکده با کیدم در  نجایا چه  آدم » 

 چیدانشجوها، ه نیآکسفورد، در مرکز شهر لندن، سر و وضع ا ابانیخ

 ۀنیبلند بپوشد با س راهنیخواهد پ یدختر م کی. مردم ندارد یۀبا بق یقفر

خواهد شلوار  یم گریدختر د کی. بلند و شانه کرده یبسته و موها باًیرتق

، می شود خم یمواظب باشد وقت دیکه با یپاره بپوشد با بلوز نیج

 . فتدین رونیب شیپستانها

همه  باًیهم تقر انشجوجوان د یمردها میبهتر است بگو ایپسرها هم،  

واقعاً عجغ وجغ، و البته    هاشانیلباسهاشان جوراجور است، و مال بعض

 . می آیندهم با کت و شلوار و کراوات به دانشکده  یتک و توک

 بیاداره، به ترتتا برسم به  میآ یم رونیاز خانه ب یکه صبح، وقت من 

دانشگاه  یو دانشجوها رستانیدب یدبستان، دانش آموزها یه هاناظر بچّ

در  دیقدر با نیا رستانیکنم که چرا در دبستان و دب یفکر م یهستم، گاه

پنج  یه هادر مورد بچّ یباشند، حتّ ریه ها سختگلباس و سرو وضع بچّ

جلو آنها را ول  یرسند، به کلّ یساله، و آنوقت به دانشگاه که م شش

 چرا؟  یکنند؟ راست

دبستان و  یفقط شاگردها دیاگر نظم و انضباط خوب است، چرا با 

دانش  نیهم نکهیکنند، امّا هم تیآن را رعا یطور جدّ نیا رستانیدب

 یبه کلّ یو سرو وضع یآموزها اسمشان شد دانشجو، نظم و انضباط لباس

 باطل و منسوخ بشود؟ 

فقط . است دهینرس ییمن که فکرم به جا د؟یکن یفکر م یچ شما 

 نظم  ادگرفتنیسنّ  رستانیقانع کرده ام که دبستان و دب فکر نیخودم را به ا
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         شکل  زادیآدم یانسان تیاست که شخص یموقعاین و انضباط است و 

امّا سنّ آدم که از هفده و هجده گذشت، چه دانشجو باشد، چه . ردیگ یم

و بالغ است و مسئول، و اگر بخواهند آدم باشد و  عاقل است گرینباشد، د

 .آزادش بگذارند دیبه درد خودش و جامعه اش بخورد، با
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 شد؟ نیشد که همچ یاز چ -59

آن سر  یکه از علّت اصل دیآ یم شیپ یزیشما هم هر وقت چ حتماً 

و « شد؟ نیشد که همچ یاز چ»: دییگو یخودتان م شیپ د،یآور یدر نم

سؤال  نیا یبرا یجواب قانع کننده ا دیتا شا دیکن یفکر م یبعد هم مدّت

 . دیو از شرّ آن خالص بشو دیکن دایپ

ماند، چون  یجواب م یب شهیهم یراسؤالها ب نیاز ا یلیخ متأسّفانه 

خطّ علّتها و معلولها را  دیآدم با زهایچ یبعض یکردن علّت اصل دایپ یبرا

از  یکیو قدم به قدم برگردد به زمان حضرت آدم در  ردیبگ نجایاز ا

 ! است واقعاً مُحال یهم کار نیو ا قا،یفراشرق  یجنگلها

بود و  «ریکب» هنوز ایتانیکه بر شیسال پ هفتادشصت  نیتا هم 

خودش  شیدو قرن پ ۀمستعمر ،«ایدن نگهی» یۀنداشت که به سا یاجیاحت

   هایسیانگل نیا»: که میدیشن یپدر بزرگها م ایبکند، از پدرها  هیتک

 د،یجنس خوب بخر دیخواه یاگر م یهستند، ول ایمردم دن نیبدجنس تر

 « !باشد نکه ساخت انگلستا دیبخر یجنس

ل درست نجُاصالً جنس بُ یسینستند که انگلدا یرا هم م نیا ضمناّ 

 کی یوقت. صنعت خودش را ببرد یکند که ارزان بفروشد و آبرو ینم

            ،یدیخر یجنس بنجل م متیرا مثالً به دو برابر ق یسیجنس انگل

 . کند یبرابر آن جنس بنجل کار م ستیکه ب یدانست یم

 نیدانم در ع یپدر بزرگها، نم ایاز همان پدرها  یآنوقت بعض 

: گفتند یبودند که م دهیرا از کجا شن یسیضرب المثل انگل نیا یسوادیب

ما آن قدر  ندیگو یکند که م یعقلشان تا کجا کار م هایسیانگل نیا دینیبب»

 و  ستیعلّت ن یب یارزان چیچون ه م،یکه جنس ارزان بخر میستیپولدار ن
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 « !است ختهیرا دور ر لشکه جنس ارزان بخرد، در واقع پو یکس

 نیبزرگتر ایتانیبر یکه امپراتور شیشصت هفتاد سال پ نیهم تا 

 ریتصو  کی  «هایسیانگل»  ما از  یو پدر بزرگها  پدرها بود،   ایدن  قدرت

 یتوانست یکه به خودشان نم، به این معنی و مرموز در ذهن داشتند ییمعمّا

             نانیبودند، امّا با اطم ایمردم دن نیبد جنس تر چون ،یاعتماد کن

چون  ،ینیرا بب رشیو خ یسازند بخر یم که را یهر جنس یتوانست یم

 . ساختند یم را ایدن یجنسها نیبهتر

 رهیجز نیو آفتابش از شرق هم ستین ریکب گرید ایتانیکه بر حاال 

که  دیآ یم شیغروب، به ندرت پ رهیجز نیکند و در غرب هم یطلوع م

 به مارکش نگاه  یکه وقت یو بخر یو بپسند ینیدر بازار لندن بب یجنس

 . «ساخت انگلستان»نوشته باشد  ،یکنمی 

 دینباشد، با یسیکه اگر انگل یکن یفکر م ،یخر یو شلوار م کت 

         وتریکامپ. است «یجنوب ۀکر»ساخت  ینیب یم یباشد، ول ایتالیساخت ا

ر است از طور پُ نیبازار هم. است «سنگاپور»ساخت  ینیب یم ،یخر یم

، ساخت «کره»، ساخت «ژاپن»ساخت  ،«نیچ»ساخت  ،«وانیتا»ساخت 

 ! قایفرادر  «اینک»ساخت  یو حتّ ،«لندیتا»، ساخت «هند»

سال  یس یحتّ ست،یکه ده، ب ییاز جنسها یگذشته، بعض نهایاز ا 

حاال فقط  ون،یزیتلو ،ییلباسشو نیماش خچال،یکرد، از جمله  یکار م

سه تا پنج سال ضمانت داشته باشد،  یاگر بخواه. سال ضمانت دارد کی

و  ،یجنس اضافه بده متیسوّم ق کیهمان روز اوّل، دست کم،  دیبا

 رشیبعد خراب بشود و خرج تعم یسال و اند کی ممکن است نهگر

 ! نو آن باشد متیبرابر ق باًیتقر

 نیرا که بد جنس تر یا یسیآن انگل امرزدیهم خدا ب گرید حاال 

 آن  امرزدیساخت، هم خدا ب یرا م ایدن یجنسها نیبود و بهتر ایمردم دن
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          ییدند فوّاره هاکر یرا که فکر م الیخوشخ یپدرها و پدر بزرگها

 ! شود یسرنگون نم چوقتیهم وجود دارد که ه

 شد؟ نیشد که همچ یاز چ یراست 
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 !خواهم خودم باشم یم -51

است که جدّ  دهیکه فهم یاز وقت زادیآدم داست،یطور که پ نیا 

. کرده است دایپ مونهایبه م یبیعج ۀبوده است، عالق مونیم شیاعال

آدم » مونهایکنند که به م یم نیرا صرف ا زشانیدر غرب عمر عز هایلیخ

 زیکنند که سر م یوادارش م. پوشانند یلباس م مونیم به. بدهند ادی« شدن

بوم و رنگ و . و با قاشق و چنگال و کارد غذا بخورد ندیبنش یصندل یرو

 . کند یدهند که نقّاش یم ادشیگذارند و  یجلوش م ینقاش ۀیسه پا

           آبستره و به  یفقط به نقّاش مونهایامّا ثابت شده است که م 

 یعالقه دارند و از کارها «سمیسامدرنپ»به  یامروز یقول لغتسازها

 Leonardo da) ینچیو لئوناردو دا، (Raphael) رافائلثل م ییزادهایآدم

Vinci) ، رامبراندو (Rembrandt ) حالشان به هم سرگیجه می گیرند و  

 . خورد یم

چهارصد  صد،یس نیکه در ا ییمونهایاست که م نیا قتشیحق امّا 

نداشته اند  یعالقه ا چیمانده اند، ه مونیهزار سال گذشته، همان طور م

نکرده است  یچیسرپ عتیفرمان طب نیهم از ا شانیکی یحتّ. بشوندکه آدم 

انسان دچار بکند، امّا  یو سرگردان بتیاست خودش را به مص امدهیو ن

   کند و ناز ینکه فرزند ناخلف خودش، انسان، را که ستم به ماه میا یبرا

 دیرا از او تقل ییزهاینگهدارد، چ یفروشد، از خودش راض یبه ستاره م

 نیهم یکرده است و برا یرا م دهایتقل نیا شهیکه هم میدان یو م. کند یم

 .زبانزد آدمها بوده است میاز قد« وار مونیم دیتقل»است که اصطالح 

فقط از  «دیتقل»تصوّر بشود که  دی، امّا نبا«وار مونیم دیتقل» گفتم 

  ای یبا آن دو درصد تفاوت ذات زاد،یاست و آدم مونیم یذات اتیخصوص
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. رفته است رونیاز ذاتش ب دیتقل تیکرده است، خصوص دایپ مونیبا م که

 است که  دیتقل یذات تیخصوص نیبا هم د،یآ یم  ایبه دن  که  زادیآدم ۀبچّ

 . ردیگ یم ادی گرانیرا از مادر و پدر و د زیچهمه 

 کیپاپ، از  ۀخوانند کیانگلستان از  ونیزیدر تلو ایب شما 

 کیاز  ،یلرانیقهرمان اتومب ای سیقهرمان تن کیمعروف، از  ستیفوتبال

را  نهایلباس، آنقدر بگو، آن قدر افتخارات ا کرِیپ بایز یرو بایدل زمُ

بکن، آنقدر  زیو هوس انگ نیریش یمصاحبه ها نهایبزرگ کن، آن قدر با ا

و حسابشان دلها را از آتش حسرت بسوزان که انگار  حدّیب داز درآم

جامعه  یتهایشخص نیتر شیو قابل ستا نیو با ارزشتر نیبزرگتر نهایهم

       نیکه تماشاگر ا ییهستند، و آنوقت انتظار داشته باش که نوجوانها

و بروند درسشان را بخوانند، به  ندازندیب نییبرنامه ها هستند، سرشان را پا

پزشک و مهندس و اقتصاد دان و خالصه دانشور بشوند،  بروند،دانشگاه 

و کاردان و  لکردهیحدّ اقل عضو تحص ایاختراع و اکتشاف بکنند، 

سر و صدا و گمنام، صبح تا  یخودشان بشوند و ب ۀجامع یبرا یکارآمد

و  ستیب یو قسطها اورندیرا درب شانیب کار بکنند تا بتوانند خرج زندگش

 !را بدهند آپارتمانشانۀ سال یس ایپنج 

مدرسه با دانش  کیدر  یونیزیخبرنگار تلو کی شیروز پ چند 

 ییاز سؤالها یکی. کرد یکالس صحبت م کی ۀآموزان ده، دوازده سال

            یوقت یخواه یمتو »بود که  نیکرد، ا یآنها م کی کیکه از 

 «؟یچه کاره بشو ،یشد بزرگ

 (David Beckham) مابک دیویدخواهم  یم»: پسر گفت کی  

 Lewis) «لتونیهم سیلوئ»: گر گفتیپسر د کی، قهرمان فوتبال، «بشوم

Hamilton)، جاس استون»: دختر گفت کی ،یلرانیقهرمان اتومب» (Joss 

Stone)خواننده پاپ ، ! 
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بچّه مثالً   کیاز   خواست یدلم م. آمد یم  به جوش  تخونم داش 

 داشتم به! مهندس بشود ایدانشگاه برود و پزشک  خواهد به یبشنوم که م

خواهم  یمن نم»: گفت ینکیع ۀپسر بچّ کیشدم که  یم دینا ام یکلّ

حرفش  نیکه ا دمیو د« !خواهم خودم باشم یم. بشوم گرید چکسیه

بدون اینکه دو صد لعنت نثار   !کرد دینا ام یرا به کلّ ونیزیخبرنگار تلو

 «!بر باد داد  دشانیخلق را تقل »: تقلید بکنیم، می گوییم
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 یتظاهرات طومار -52

که  یرفتار بد ایآمده است که به علّت کار  شیپ تانیحاال برا تا 

 گران،ید شیپ میگو ینم د؟یشده باشخودتان شرمسار  شیپ د،یکرده ا

به حکم مصلحت، ابراز  گران،ید شیتواند پ یراحت م یلیچون آدم خ

آدمها از  ۀاگر هم. خودش اصالً شرمسار نباشد شیبکند، امّا پ یشرمسار

شدند،  یخودشان شرمسار م شیکردند، پ یکه م یبد تاررف ایهر کار 

 !یرشته آسمانف زادیبود و آدم نیبهشت بر نیزم گریحاال د

 ریترن ز یستگاههایدم ا ایر رفت و آمد پُ یابانهایرو خ ادهیپ یتو 

 کیدست دارد و  کیبه  یکه خودکار یمرد جوان ایلندن، زن  ینیزم

  و مثالً  ردیگ یجلوتان را م ییبا خوشرو گر،یبه دست د یدسته فرم چاپ

 نیاز ا یگرید یو سؤالها «د؟یکن یمصرف م ییشما چه شامپو»: پرسد یم

 .«ینظر سنج» ندیگو یکار م نیابه . لیقب

که جلو مرا گرفت، پنجاه و چند ساله بود و  یامّا آن روز خانم  

لطفاً »: به من گفت. و محترم نیسنگ یلیبا کت و دامن سر هم، خ ،ینکیع

 «.دیعرض حال را امضاء کن نیا

 ۀدر اعتراض به توسع»: گفت« هست؟ یدرباره چ»:  دمیپرس 

 « .(Heathrow) رو ثیاه پنجم هفرودگ

به هم خوردن  هیشب یاحساس، به من دست داد یبیحال عج کدفعهی 

کردم و  یرا قاط یو فارس یسیبه تته پته افتادم و زبان انگل! یزندگ تیامن

 یالعاطّ چیمن اصالً از فرودگاه پنجم ه. دیببخش»: خالصه به او گفتم

 « !ندارم

 رفتم  یادب یگاه کنم و با کمال بن شیچشمها  یتو  نشد که میو رو 
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 مکتین کی یترن رفتم رو ستگاهیا یتو. کارم ینرفتم پ! نه امّا .کارم یپ

 دایکه خودم را پ یوقت. داکنمیپ  خودم را  سوار شدن،  از شیپ  تا  نشستم

          شرمسار شده است و دارد به من  تینها یب «خود» نیا دمیکردم، د

 :دیگو یم

 نجایا  یدار  سال است چهل   ؟یهست  کجا  یکرد  الیخ  تو»  

 ،یعرض حال را امضاء بکن نیحاال اگر ا یفکر کرد. یکن یم یزندگ

دارند،  یدر خانه ات، برت م ندیآ یم یانتظام ای یتیمنا یفردا مأمورها

 نجایبرندت به زندان؟ عرض حال دادن و امضاء جمع کردن ا یم کراستی

             که در اعتراض یینهایا! است یمدن ۀعجام ۀسازند یاز حرکتها یکی

دهند، با مشورت  یعرض حال م نددار «رو ثیه»فرودگاه پنجم  ۀبه توسع

 طیکار مح نیاند که ا دهیرس جهینت نیارشناس و اهل فنّ به اک یعدّه ا

              یخواست یم یالعآن چه اطّ ۀتو دربار. کند یرا خراب م ستشانیز

 چیه یمدن ۀخانم، من از جامع دیببخش: یگفت یم دیبا ؟یداشته باش

 «!ندارم یاطالع

بود،  خودم، داغ شده شیپ یشرمسار که کلّه ام از شدّتِ یحال در 

ام و  دهیآمد که در انگلستان هستم و شن ادمیرفتم سوار ترن شدم و تازه به 

دولت دو جور  یمردم در اعتراض به کارها نجایام که ا دهیخوانده ام و د

 یلیخ یدر مورد موضوعها یابانیتظاهرات خ یکی: کنند یتظاهرات م

مملکت،  نیمثل مخالفت با حمله به عراق و اشغال ا یو بشر یجهان مهمّ

سرشناس  تیشوند و چند شخص یجمع م یدانیدر م ییمایکه بعد از راه پ

 میگو یکه من به آن م یهم تظاهرات یکیکنند، و  یم یسخنران

   با عرض حال ی جمع شده راامضاء ها یورقه ها. «یتظاهرات طومار»

خبرش هم در روزنامه و . دهند یم لیحودولت، ت سیبرند در خانه رئ یم

 دولت و مجلس  ئتیشود، و ه یمنعکس م به اصطالح   ونیزیو تلو  ویراد
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مثبت، دولت مجبور  ای یکنند، و خالصه منف یهم درباره اش بحث م

 .بدهد یاست که به آنها جواب قانع کننده ا

هم اعتراضهاشان  نجاینبود، مردم ا یتظاهرات طومار نیاگر ا دیشا 

تظاهرات  کیدر  یکردند وآنوقت ناگهان یم را سالها در دلشان جمع

 .ختندیر یم رونیب یسراسر

 
 پایان دفتر اوّل

 13۹6آبان   - 299۹اکتبر 
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 شمارۀ صفحه     عنوان نامه

 4۹    کجای کاری، آقا؟ -23

 40    آقا و خدمتکار -24

 51    خلوت در جلوت -25

 53    !خدا قوّت، پیر مرد -26

 56   تفاوت لندن با برج بابِل -2۹

 5۹    ترازوی سالم -2۹

 69   توضیح المسائل اخالقی -20

 63  از خصوصیات زندگی مُدرن -39

 65    فلسفۀ پاره پوشی -31

 6۹    بوق و حنجره -32

 60   اگر راستش را بخواهید -33

 ۹2    یادش به خیر -34

 ۹4   شنیدن کی بود مانند دیدن -35

 ۹6    نا متمدّنِ شهری -36

 ۹۹   !اه کردمببخشید، اشتب -3۹

 ۹1    جانور برهنه -3۹

 ۹3   !باسکرها گدا نیستند -30

 ۹5   یکپارچه سازی جهان – 49

 ۹۹   تقصیر دهان شماست -41

 ۹0    اندر ستایش پول -42

 01    استقراء مشروط -43

 03    اعتبارهای اسمی -44

 05   عقیده، امّا چه عقیده ای؟ -45
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 شمارۀ صفحه     عنوان نامه

 0۹    رگ غیرت -46

 00  خانوادۀ انسان و دهکدۀ جهانی -4۹

 191 عیسای شیرخوار در بغل حضرت مریم -4۹

 193   سنّ انضباط و سنّ آزادی -40

 195   از چی شد که همچین شد؟ -59

 19۹   !می خواهم خودم باشم -51

 119    تظاهرات طوماری -52

 113     فهرست -53
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O, Pigeon of the East, 
 

Be the Carrier of Good News! 
 
 

Letters from London 
  

By 
  

Alizadeh Tussi 
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