
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دوستان خوبمبه  از نامه ها راهفتم دفتر 

 خانم لیلی ابوالحسنی

 و

 آقای صادق صبا

 و

 آقای حمید رضا قهرمانلو

 تقدیم می کنم 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گرانیتُشک د ریز  -1
 

بود که در چهل سال  نیباشد، صحبت از ا ادتانیاگر  ،یقبل ۀدر نام  

بر  سیحقّ بوده است، اقتصاد انگل ۀبند نیا ینیبت نشغر ۀگذشته، که دور

آن مالحظه کرده اند،  تیفیکه اهل تفکّر و تعجّب در ک یراتییاساس تغ

  :قرار نیمتفاوت داشته است، از ا ۀسه دور

  ،یدار هیاقتصاد سرما 

 داران،   هیاقتصاد سرما 

  .خواران هیاقتصاد سرما 

و  «حیوق»ضافه کنم، دو تا صفت ا یآخر نیرفت به ا ادمیکه از  یزیچ

و  حیخوارانِ وق هیاقتصاد سرما»: است، تا کامل شود و بشود« قباحت یب»

 .«قباحت یب

 یایدن یبانکها ۀهم کدفعهیبود که  شیدر حدود چهار سال پ 

که  میدیشروع کردند به ورشکسته شدن، و بعد شن یدار هیسرما

که بانک  یدر همان سال یحتّ س،یانگل نیبانکها در هم نیهم یها«ریمد»

پوند  ونیلیخودشان را ورشکسته اعالم کرده بودند، در سال چند م

خودشان بر داشته اند، که  یبرا «پاداش»برابر آن  نیو چند« حقوق»

حقّ که از امور و مسائل  ۀبند نیمثل ا یآدم یخودش برا نیخوب، ا

 کیار و شود، هز یسرش نم زیچ چیمربوط به اقتصاد و پول و تجارت ه

 :چهار تا سؤال نیآورد، از جمله ا یم شیسؤال پ

به پس  ش،یچهل سال پ یچه طور بود که بانکها در س -1سؤال  

 دادند و  یسود م% ( 11)در حدود ده در صد  هاشان،یانداز مشتر
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و پنج صدم در صد  ستیشدند؟ و حاال که کمتر از ب یورشکسته نم

! زرشک یعنی! یزک یعنی! کشک یعنیدهند، که  یسود م%( 52/1)

 شوند؟ یورشکسته م



دهد و از  یوام م گرانیبانک پس انداز آدم را به د یوقت -5سؤال  

مبلغ  نیاز ا دیچرا با رد،یگ یسود م%( 15)قلّ دوازده در صد بابت آن حدّا

از  شیدر صدش را هم به صاحب پس انداز برنگرداند؟ و ب کی یحتّ

 نیتا از ا« آالت ریو مد ریمد» اریآن را بگذارد در اخت%( 11)درصد  ازدهی

 بیپوند به اسم حقوق و پاداش به ج ونهایلیملّت است، م یۀپول که سرما

بانک را ورشکسته بکنند و خودشان در امان دولت و قانون بروند  بزنند و

  کنند؟ یخوش زندگ ینیزم یاز بهشتها یکیدر 

باشد، %( 4)از چهار در صد شتریتورّم ب زانیکه م یدر موقع -3سؤال  

حدّ اقل چهار در  یاز اصل پس انداز آدم در بانک خود به خود سال یعنی

و پنج صدم در  ستیدهد فقط ب یم که یصد کم بشود و بانک با سود

که انگار آدم پولش  ستین نیا شیمعن ایآن را جبران کند، آ%( 52/1)صد 

و پنج صدم در  ستینگهداشته است، با تفاوتِ کمتر از ب« تشک ریز»را 

 ؟!زرشک یعنی! یزک یعنی! کشک یعنیکه در واقع %( 52/1)صد 

تشک با پس  ریزفرق پس انداز در  دیو باالخره چرا با -4سؤال  

باشد که از کلّ پس انداز هر آدم، در صورت  نیانداز در بانک ا

داشته باشد، و باال تر  نیورشکسته شدن بانک، تا پنجاه هزار پوندش تضم

هزار پوند پس انداز  ستیبانک بتواند از مثالً دو ریاز آنش نه؟ و مد

رت، پنجاه در موقع ضرو ،یپزشک ۀاستاد بازنشست ،«تیمجان اس»پروفسور 

       اش را  هیهزار پوندش را به او پس بدهد و صد و پنجاه هزار پوند بق

  و با ابراز  «ریتقص یب یورشکستگ»با وقاحت تمام بگذارد به حساب 

  یرا نوش جان کند؟ ول ارشیو خاو یبرود شامپان ،یتأسّف خشک و خال
 4 / ای کبوتر شرق                                                                                                                            

 

 

 

 

هم که  «تیپروفسور جان اسم»مال  برابرتشک آدم ده  ریپس انداز ز

سر  نیبدون تضم ،«یبانک ریغ یدزدها»باشد، به شرط دور بودن از دستبرد 

 بماند؟ شیجا



چهارتا سؤال را، خداپسندانه،  نیکه هم ییخدا ۀبند چیهست ه 

  جواب بدهد؟

اقتصاد »است که در  دهیرس جهینت نیحقّ به ا ۀبند نیخالصه ا 

، پس انداز کردن پول در بانکها، «قباحت یو ب حیخواران وق هیسرما

 .است گرانیتشک د رینگهداشتن پول در ز
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 بهتر ۀمین -5



 

ما  ۀکوچ یتو  یسیانگل یها هیاز همسا یکی، مادر «مارگارت» 

 دیپرستارِ جوانِ سف کیدو بار  یاست، هفته ا لیو عل ریپ یلیچون خ

        «الیکا»به اسم  ،یجنوب یقایصورتِ اهلِ آفر پوستِ بلند قدِ خوش

  .کند یتر و خشکش م دیآ یم

بازار  یهایاز سلمان یکیحقّ هم سالهاست که سرم را در  ۀبند نیا 

 «ینییسو» یخُلّصش، آقا یسیکنم که صاحب انگل یمحلّه اصالح م

(Sweeney)وردست  یهجده نوزده سال گذشته هفت هشت بار نی، در ا

جوان اهل جنوب  کیرده است، امّا حاال چند سال است که عوض ک

 .ثابت اوست یوردستها وجز« منصور»به اسم  ه،یسور

         یربط چ یب ۀمقدّم نیکه با ا ؟یخوب، که چ»: دییفرما یم 

 «؟ییبگو یخواه یم

 نیتصادفاً هم شیسال پ کیدر حدود . کنم یبله، اآلن عرض م  

 یخانم جوان آمد تو کیکرد که  یم داشت سرم را اصالح« منصور»

از من شروع کرد با  یبا عذر خواه« منصور»مغازه و به همه سالم کرد و 

را که برگرداندم  میمن رو. به حرف زدن ،یخودمان یلیخانم جوان، خ نیا

 یۀهمسا لیو عل ریپرستار مادر پ ،«الیکا»آن خانم جوان  دمیطرف آنها، د

  .ماست ۀکوچ یتو یسیانگل

هر  گریحاال د. تا چشمش به من افتاد، لبخند زد و سالم کرد «الیاک» 

     میگو یخورم، م یبر م «الیکا»کوچه مان به  یوقت من تصادفاً تو

 را « منصور»و  یروم به سلمان یمنصور برساند، و هر وقت م»سالم مرا به 
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  .برساند «الیکا»سالم مرا به  میگو یم نم،یب یم

 یحرفها نجایکه تا ا یصبور یبزرگوارها ۀاز هم تیبا اظهار ممنون 

با  ؟یخوب، که چ»: خوانده اند و هنوز نگفته اند ایمرا گوش کرده اند 



: میخواهم بگو یم ،«؟ییبگو یخواه یم یربط چ یدرازِ ب ۀمقدّم نیا

به  ،یهم به شوخ شتریوقتها، و ب یگاه هایسیانگل د،یدان یهمان طور که م

، همسرم، «بهتر ۀمین» (Better Half) «بِتِر هاف» ندیگو یم« همسر» یجا

 .«بهترم ۀمین»، «بِتِر هاف یما»

بار  نیو نوشته اند که اوّل ستین یسیاصطالح در اصل انگل نیالبتّه ا 

 الد،یاز م شیقرن اوّل پ ی، شاعر معروف روم(Horace) «هوراس»آن را 

، (Maecenas) ناسینعمت و دوستش، مِس یول یکه برا یا دهیدر قص

وجود و روح « بهتر مهین»ساخت، او را  اتیهنر و ادب یو حام استمداریس

بهترش  ۀمیوح و ناز ممد شیو آرزو کرد که خودش پ خواندخودش 

  :ردیبم

  ،یبهترم، درگذر ۀمین یاگر تو، ا»  

 بمانم؟ یدیبا چه ام گر،ید ۀمین نیمن، ا  

 نه کامل است، گریروح مرا، که د زیچه چ  

  (1)« آرامش خواهد داد؟ ،ینه گرام  

 کیو بعد از  دمیرا سر کوچه مان د «الیکا»که باز تصادفاً  روزید 

 ی، باش خدا حافظ«منصور»دش و نامزدش، کوتاه از خو یاحوالپرس

  «!بهترت برسان ۀمیسالم مرا به ن»: کردم، گفتم

 «!بهترش منم ۀمین»: لبخند زد و گفت «الیکا»و  

اهل  یهایسیانگل نیا دم،یفکر و د یآنوقت بود که من رفتم تو 

تعارف  نیبخواهند، دارند از ا ایبدانند  نکهیبدون ا دیآداب و اصول، شا

 زنه . کنند یاستفاده م اکارانهیر یجور شوخ طبع کیبا « هوراس» ۀنمدّاحا
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 نند،یب یهره را که تنها مبهتر است، و شو ۀمیشوهره ن نند،یب یرا که تنها م

شما  ؟یکه چ... که دمیرس جهینت نیو خالصه به ا! شود یبهتر م ۀمیزنه ن

 د؟یکن یفکر م یچ



انسان مستقل و کامل است، زن  کیکنم مرد  یمن خودم که فکر م 

خوب، بله، زن و شوهرند، دوستند، همدمند، . انسان مستقل کامل کیهم 

 !و چه بهتر! ستندین گریتر همدبد ایبهتر  ۀمیهمسفرند، امّا ن
________________________________________ 

 Quintus) «فالکوس وسیهوراس نتوسییکو»هوراس، که اسم کاملش  -1

Horatius Flaccus)   سال  8آمد و  ایبه دن حیمس الدیاز م شیسال پ 52است، و

در  ییشعر غنا یها نندهیآفر نیاز معروفتر یکیرفت،  ایاز دن حیمس الدیاز م شیپ

و « رساالت»، «طنزها» فتر،در چهار د« ها دهیقص»آثار او، شامل . روم بود یامپراتور

است که  یدنیضمنا گفته اند و شن. ترجمه شده است   یسیبارها به انگل «یهنر شاعر»

-1285) یسیانگل ۀسندی، شاعر و نو(Sir Philip Sidney) «یدنیس پیلیسر ف»

 نی، ا«هوراس» ۀدیدر قص« بهتر ۀمین»بود  که با الهام از عبارت  یکس نی، اوّل(1224

جمله  نیبه کار برد، در ا (Arcadia) «ایآرکاد»معروفش  یاثر داستان راستعاره را د

  :از داستان

 «.تو بروم شیاز پ دیکنم که اکنون با یبهترم، فکر م ۀمین زم،یعز: او گفت» 
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 !ستیوارد ن رادشانیا !رینه خ -3
 



      یچه احساس د،یشنو یرا م« مرحوم» ۀکلم یدانم شما وقت ینم 

 دنیز شنا شیلحظه پ کیکه با احساس  دیکن یم یاحساس ایآ د؟یکن یم

 نیا دنیبا شن چوقتیدانم که تا حاال ه یرا هم نم نیکلمه فرق دارد؟ ا نیا

  :دیا دهیو از خودتان پرس دیفکر رفته ا یکلمه تو

که زنده بود،  شیلحظه پ کی نینفر تا هم کیچرا  ،یراست» 

 یبد، اسم داشت و برا ایخوب  گر،ید یزادهایآدم ۀبود، مثل هم زادیآدم

 یباش خودمان یلیو اگر خ م،یید که فقط اسمش را بگوبو یکاف شیمعرف

: مییو مثالً بگو میخانم هم به سر اسمش بچسبان ایعنوان آقا  کی م،یستین

 ۀبخشند نِیجان آفر نکهیخانم آسمان پناه؟ امّا هم ایجلُ،  انآسم یآقا

 کیفوراً  ،یخاکدان یمهربان جانش را پس گرفت و انداختش تو

 «شود؟ یچسبد و حاال حاال از اسمش کنده نم یبه اسمش م« مرحوم»

 «؟یتاک یعنیحاال حاال ها »: دییفرما یم 

سؤال را از خودم کرده بودم که به صرافت  نیمن خودم هم هم 

 نترنتیا یداشتم تو روزید. بگذارم انیموضوع را با شما در م نیافتادم ا

هنوز،  هایلیخ یبرا دمیگشتم، د یم «یعشق ۀرزادیم» ۀدربار یدنبال مطلب

را از « مرحوم»است که عنوان  دهیبعد از هشتاد و هشت سال، وقتش نرس

بردارند و بگذارند آزادِ آزاد، همان  زیاز همه چ ازین یشاعر ب نیا مسر اس

خواهند، درباره اش  یهرچه م« به باطل» ای« به حقّ»باشد و  یعشق ۀرزادیم

 .ندیبگو

  شاهیشاعر عهد فتحعل ،«یسطامب یفروغ»مثالً  نمیگرفت، بب رمیبعد و 
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دائم با عنوان  ینیکّالً و کامالً از همنش م،یقرن و ن کیقاجار، بعد از 

هستند  ییهنوز هم بزرگوارها! نه دمینه؟ د ایص شده است خال« مرحوم»

 کهخبر برسد  بینگهداشته اند تا از عالم غ« رحمت»که او را در زندان 



 دهیرس انیبه پا یعبد عاص نیکار رحمت خداوند غفّارُ الذّنوب در مورد ا

  .است

طور شروع  نیا  ینترنتیا یتهایاز سا یکیشاعر در  نیا یمثالً معرّف 

دو قرن اخیر،  ۀیکى از شعراى عالیقدر و غزلسرایان برجست»: شود یم

 «...مرحوم میرزا عباس فروغى بسطامى است

مثل  یدرست است که در مورد کسان. ستیوارد ن رادتانیا! رینه خ 

در حدود هزار سال و از در  یکه از درگذشت اوّل ،«یفردوس» ای «یسعد»

در « مرحوم» ی، معموالً به جاگذرد یاز هفت قرن م شتریب یگذشت دوّم

 !آورند یرا بعد از اسم م «هیرحمۀ اهلل عل»سر اسم، عبارت 

است،  شهیر کیاز « رحمت»و «  مرحوم» ۀو درست است که کلم 

 نکهیلقب طرف، مثل ا ایشود صفت  یاست که انگار م یطور یامّا اوّل

رده احمد مُ» ،«یرازیش یمُرده سعد» ،«یمُرده ابوالقاسم فردوس» مییبگو

اسم « الرّحمۀ هیعل» ای «هیرحمۀ اهلل عل»که با عبارت  ی، درصورت«شاملو

رحمت بر او » ای« رحمت خدا بر او باد»ماند و به ش  یم شیمستقالً سر جا

 .شود یاضافه م« باد

 ای« رحمت خدا واصل شده»به  یعنیمرحوم  دییگو یم ؟یچ 

  !«دهیآمرز»

فهمند،  یکه مردم ازش م یا یامّا معن د،ییفرما یدرست م 

علم لغت  ۀدر حوز(. 1)است « مُرده»و « فوت شده»و  «دیفق»و « درگذشته»

 !میو زبان که با هم تعارف ندار

  «دهیخدا آمرز». ستین دهیضمناً هرکس مُرد که صد در صد آمرز 
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  !داند یفرقش را خدا خوب م! کند یفرق م یلیخ «امرزدشیخدا ب»با 

و  هایو سعد هایکه فردوس مییبه خودمان نگو نانیو ضمناً چرا با اطم 

 نهایو امثال ا تهایو نادر پورها و صادق هدا هایو عشق هایرونیو ب ناهایابن س



 یکه به جا م ییبود که با گنجها نیا یکه بردند، برا ییرنجها ۀهم

  !نشوند« مرحوم» هیگذارند، زنده بمانند و تا ابد مثل بق

_______________________________________ 
 ای یمرده باشد و بعض یکه به تازگ یدر اشاره به کس ییهم در موردها هایسیانگل  -1

 یشناخته اند، از مردنش خبر نداشته باشند، به جا یم که او را یاز کسان یاریبس

 «صفت»آورند که در اصل  را  (Late) »تیلِ» ۀدر سر اسم او کلم« مرحوم»

(adjective)  دیق»و» (adverb) ریموقع، د رید رهنگام،ید ر،ید یعناست، به م 

 یه طور معناکلمه چ نیا نکهیامّا در مورد ا. جیتازه را ر،یکرده، اواخر، اخ ریرس، تأخ

رود،  یبه کار م ییکرده است، و در چه موردها دایپ« درگذشته» ای «دیفق»، «مرده»

ت یل یما» دیبگو یدر صحبت با کس یاگر زن. ارائه شده  است یمتفاوت ینظرها

خواهد به طرف  ی، م«من دیشوهر فق» یعنی، (My late husband)  «هاسبند

 یهم که از شخص معروف یدر مورد .صحبت خود بفهماند که شوهرش مرده است

از مردم از مرگ او خبر    یاریهنوز بس یمرده باشد، ول یحرف بزنند که به تازگ

معروف  ۀسندی، نو(Gore Vidal) «دالیگور و»نداشته باشند، مثالً در اشاره به 

از چند ماه، در  شینه ب ،یفوت کرد، معموالً تا مدّت 5115 یۀژوئ 31که در  ،ییکایآمر

به  کیهم نزد «Late» ۀکلم یمعن. «دالیگور و تیل» سندینو یم و ندیگو یانه ها مرس

هنوز زنده بود و  «راًیاخ»که  یفالن یعنیاست،  «Recently» و «Lately» یدهایق

تلخ  ریاز تأث (Dead) «مُرده» یبه جا «Late» ضمناً با به کار بردن.  ستینحاال زنده 

« مرحوم»به  یرا در فارس« ـLate» اگر نکهیالصه  اخ. کاهند یکلمه م نیو ناگوار ا

  تیو خصوص تیفیدو کلمه از لحاظ ک نیا یندارد، امّا معنا یکنند، اشکال یترجمه م

   .کامالً متفاوت است یفرهنگ
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 لنگد  یم شیپا کی -4



 

  :گفته است یگفته است و کِ یمعروف را ک تیب نیدانم ا ینم 

 یگشت زندان وسُفیحسرت که  نیمُرد از ا خایزل  

 !یمانیکه باز آرد پش یچرا عاقل کند کار  

قرن دهم  یاعر و نوحه سراش ،«یمحتشم کاشان»دانم که  یرا م نیامّا ا 

  :دیگو یم تشیب کیدارد که در  یا دهیقص ،یهجر

 کردم، یکار م نیا یک بود، یاگر م یمرا عقل  

 !یمانیکه باز آرد پش یچرا عاقل کند کار   

معروف « اَحسَنُ القِصَص»را که به  «خایو زل وسُفی»حتما داستان  

شد،  وسُفیمصر عاشق  زیزن عز خا،یکه زل دیدان یو م د،یدان یاست، م

از  خایتن به فسق و دل به گناه نداد که نداد تا باالخره زل وسُفی یول

 بهبست و شوهرش را وادار کرد او را  وسفیتهمت دروغ به  ظیشدّت غ

را خاموش کند و  خاینبود که آتش عشق زل یامّا انتقام آب ندازد،یزندان ب

 مانیخودش سخت پش ۀاز خواب و خوراک افتاد و از کرد چارهیزن ب

 .شد

 یا قهیخواستم  چند دق یکه من م یمکتیطرف ن کیپارک  یتو 

کند و بتوانم باز  دایپ فیتخف میتا درد کمر و پاها نمیبنش گرشیطرف د

پنجاه و پنج، شصت ساله،  یسیمرد انگل کیراه بروم،  یقدم ستیده ب

 .چاق، با صورت سرخ پف کرده، نشسته بود

. گرفتم و نشستم یرا سفت کردم و اجازه وار میزدم و رو یلبخند 

 تصادفاً خوش و تصادفاً  یکه گذشت، با صحبت از هوا یچند لحظه ا
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 دمیکه گذشت، د یا قهیپنج، شش دق. ان باز شدآن روز سر حرفم یآفتاب

 یدست کُلفت و پشمالودش نگاه م یهایهمان طور که دارم به خالکوب

  :میگو یامّا به دروغ، به ش م نه،دوستا یلیکنم، خ



خواست مثل شما خال  یمن هم هفده، هجده ساله که بودم، دلم م» 

 یآرزو تو نیو ا که از پدرم داشتم، نگذاشت یبکوبم، امّا ترس و وحشت

 «!دلم ماند

برگشت، با تعجّب به من نگاه کرد و بعد از چند لحظه  اروی 

  :زد و گفت یسکوت، سرش را تکان داد و لبخند

امّا راستش، خوش به حالتان  د،ییبگو یرا جدّ نیکنم ا یفکر نم» 

 نیبچّه دار شدم، خواستم بدهم ا یمن وقت! ماند دلتان یآرزو تو نیکه ا

آدم ! ماند یرا پاک کنند، امّا ندادم، چون جاش که به هر حال م یخالکوب

است  ییاز آن خطاها یکی یکند، امّا خال کوب یم ادیخطا ز یدر جوان

 «!کند یدوا نم یدرد شیمانیکه پش

شانزده، هفده ساله و  یاست که پسرها ییاز آن بدتر خطا»: گفتم 

 کدفعهیودشان بچّه اند، هنوز خ. کنند یچهارده، پانزده ساله م یدخترها

 چارهیب. به سر بکنند یدانند چه خاک یپدر و مادر شده اند و نم نندیب یم

که بشود رفت،  ستین یخالکوب. دیآ یم ایجور به دن نیکه ا یآن بچّه ا

  «.داد پاکش کنند

      ۀخورد ریقلب ت یدستم را گذاشتم رو ،یموقع خدا حافظ 

        :بلند خواندم یرا با صدا آن ریاسم ز یدستش و با شوخ طبع

 .(Ludmila) «الیلودم»

: بلند گفت یدستم و با صدا یرو دیمشت کوب یو او با شوخ طبع  

خوشگل، امّا خوب شد که  یلیخ. مهاجر بود یاز روسها. ستیاسم زنم ن»

 «!زد بشیغ کدفعهی
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 «یخالکوب» ۀما دو تا مغاز ۀآمد که تو بازار محل ادمیراه تازه  یتو 

خال پاک » ۀمغاز کی ،یرو ادهیپ قهیدو سه دق ۀآنها، با فاصل انیهست و م

کنند،  یم« خطا»آن دوتا  یروند تو یامروز م ینوجوانها یکه بعض «یکن



 انکرده بودند، اگر وُسعش« خطا» شیسال پ ستیکه ب ییاز آنها یو بعض

 .رندیگ یم «یمانیپش» قیتصد یکی نیا یتو ندیآ یبرسد، م

چرا عاقل کند »مصراعِ  نیکه ا دیتا حاال فکر کرده ا چیه یراست 

 کیهم شده است،  یکه ضرب المثل معروف «یمانیکه باز آرد پش یکار

 :دیخواسته است بگو یم اروی دیلنگد؟ شا یپاش م

  ...عاقل مگر» 

  ...عاقلکدام  

  ... عاقلکجا  

  «؟یمانیکه باز آرد پش یکند کار ... 
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 پاپ و هنر آواز  ۀحرف -2



 

ذهنش  ۀآدم، مخصوصاً صبح که از خواب پا شده است و هنوز انبان  

 دهیکه د ینیریاز خواب ش ف،یضع یلیبه احتمال خ ا،یاز کابوس تلخ 

شسته است و  ینشده است، و بعد از سبک کردنِ سر، دست یاست، خال

کار  ۀبخورد و دنبال یت که صبحانه اصفا داده است و نشسته اس یصورت

است که دلش را به صبحانه اش بدهد و آن را با نگاه  ربهت رد،یگ شیخو

 ینکند، مثل من که امروز سر صبح شانیپرت و پر «ونیزیتَلِه و»کردن به 

 ۀندی، در مصاحبه با گو«پاپ» ۀخوانند کی یچشم و گوش یبا تماشا

دلم را سخت  ون،یزیتلو ۀبُرد بینصاز سعادت  ۀافتیافتخار  ۀخوشوقت شد

 .مکرد شانیپرت و پر

پُر از شور و  یِخوش بَر و باال ۀافیجوانِ خوشق یآقا نیخوب، ا 

 یرو کبندیدار به دست،  هیپا کروفونیطور م نیکه هم ،یجوان یروین

بدنش را جدا  زیپَرد و همه چ یم نییکند و باال و پا یصحنه بدو بدو م

آن  یکشد که صدا یم یینعره ها کنفسیمناً دهد و ض یجدا تکان م

شود، و آن خانم جوانِ خوشگلِ خوش  یو دُهُل غرق م زسا یغوغا یتو

جنس مقابلِ آن  ۀنسخ زیکه در همه چ یزیخوش همه چ یِخوشبو کرِیپ

 یکار کیجوان است، هر دوشان، همان طور که قبالً هم گفته ام،  یآقا

به آنها داده است، حقّ  عتیکه طب یزاز جوانها، با جوا یلیکنند که خ یم

 یبه حال یبکنند و حال فیآن کار ک یچشم و گوش یدارند که از تماشا

 !بشوند

 آواز » ندیکار بگو نیبه ا دیامّا آخر چرا با... بله، امّا آخِر ... امّا 
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؟ و به آن ساز و «آواز خوان» ندیآقا و خانم جوان بگو نیو به ا «یخوان

 ؟«یقیموس» ندیدهلِ گوشِ فلک کر کُن بگو



 ،یقیموس ند،یآواز، نگو ندیاگر نگو»: دییفرما یم! دمیبله، بله، شن 

 «ند؟یبگو یپس چ

پل »که مثالً  یآن دمید یم. را نکرده بودم نشیفکر ا. با شماست حقّ 

  ، (Nat King Cole) «کول نگینات ک» ای، (Paul Robeson) «رابسون

 (Julie Andrews)  «اندروز یجول» ای، (Edith Piaf) «افیپ تیاد» ای

 یی، درست مثل داستانها«آواز» مییکه بشود به ش بگو ستیخواند، ن یم

 «نگیرول. ک. یج» ای (Daniel Steele) «لیاست لیدان»مثل  ییکه آدمها

(J. K. Rowling) یو گُرّ و گُر به فارس سندینو یم« پاتر یهر»، خالق 

باالخره  یول ست،ین «اتیادب»برند، که  یشود و مثل ورق زر م یترجمه م

جور کارها و  نیاسم ا یبرا دیهست، و حقّ با شماست، با «یزیچ» کی

  !کرد یفکر کیحرفه ها 

 یاست که کار نیحرفم ا م؟یخواهم بگو یم یاصالً چ دیدان یم 

 ای ،«یمحمد نور»و « بنان نیغالمحس»و « پل رابسون»مثل  ییکه آدمها

بود، و در « آواز خواندن»کردند،  یم «هیمرض»و « دلکش»و  «افیپ تیاد»

امّا آمد،  یدر م« آواز»کردند، ازش  یهم که دهنشان را باز م شانیریپ

کنند، عمرش کوتاه است،  یم« پاپ» یخواننده ها نیاز ا یلیکه خ یکار

 نهایفوتبال، و امثال ا س،یشنا، تن ،یمشت زن یدرست مثل کار قهرمانها

 .کند یو پنج سال تجاوز نم یمعموالً از س شانیکه عمر باز

 Michael) «جکسون کلیما» امرزیهمان خدا ب! حاال مینه، خودمان 

Jackson) ،لوپز فریجن» نیهم ایبود،  یحاال هنوز زنده م نکهیبه فرض ا» 

(Jennifer Lopez) گاگا یدیل» ای» (Lady Gaga) ،خدا حفظشان کناد ،

 توانند باز  یم یدر پنجاه سالگ شکششان،یکه پ یدر شصت، هفتاد سالگ
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خود،  یکنند، بکنند و جوانها که به جا یرا که امروز م ین کاریهم هم

آنها سر از پا نشناسند و از  یچشم و گوش یتماشا یهم برا رهایاز پ یلیخ

 جمع و جور کنند؟ یندانند خودشان را چه طور فیشدّت ک



واقعاً بزرگ از چهل، پنجاه  یهنرمندها نیست که اا نیبله، حرفم ا 

 یازش آن هنر گرید یتوانند دهنشان را باز کنند، ول یبه بعد م یسالگ

و حاالست که  اگر آواز داشته  زد،یر ینم رونیداشتند، ب یکه در جوان

 !«آواز خوان»شود به شان گفت  یباشند و بتوانند بخوانند، م
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  ...پدران ما گفته اند -5



 

 یحرفها دیا دهیو شن دیخوانده ا ادیحقّ ز ۀبند نیالبد شما هم مثل ا  

، «پدرانِ ما گفته اند»معروف و مقدّسِ  یبا عبارتهارا که معموالً  یگُنده ا

      شروع « پدران و اجداد ما   گفته اند میاز قد» ای، «اجداد ما گفته اند»

  .شود یم

و  یگُنده، به رسم قدر دان یحرفها نیا یاز نقل کننده ها یبعض 

        باشند، به روح آنها درود « اجداد»که همان « پدران»از  یحقّ شناس

         آنها از درگاه خداوند متعال طلب آمرزش هم  یفرستند و برا یم

 .کنند یم

ماست »: گفته باشند «میقد» یما در همان اوّل اوّلها« اجداد»البتّه اگر  

درست گفته  مینیب یآنها م یامروز یما فرزندها ،«اهیاست و زغال س دیسف

را « الَ رَیْبَ فِیهِ» گفته اند وَ را   قتیرا گفته اند وُ حق تیواقع نیاند وُ ع

  .گفته اند

ما باشند، نه در اوّل « اجداد»که همان « پدران ما» مینیامّا اگر بب 

 نیزم»: فرموده اند دیجد یوسط وسطها نیبلکه در هم م،یقد یاوّلها

و چهار  ستیدر هر ب یو امر اله تیبه مش دیمرکز عالم است و خورش

است که گفته  نیمثل ا مینیب ی، م«چرخد یبار به دور آن م کیساعت 

 «!دیاست و زغال سف اهیس استم»: باشند

آنها  یچون آنها پدران و اجداد ما بوده اند و ما برا ن،یبا وجود ا 

گوش  ۀزیامّا آو م،یفرست یبه روح آنها درود م م،یعزّت و حرمت قائل

 و  تیبا مشو مخالف  میدان یآنها را حرام م ۀگُند یجور حرفها نیکردن ا
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 !یامر اله



خواهند صحّت و  یم یکه وقت ییآنها ،یامروز یاز ما آدمها 

 ۀگُند یدامن حرفها بکنند، فوراً دست به خهیحرفشان را چهار م تیحقّان

  :شده است که از خودشان بپرسند چوقتیشوند، ه یپدران و اجدادشان م

خواسته بودند  ریچهار، پنج قرن اخ نیا یهاییاروپا ۀاگر هم ،یراست» 

مُنزَل  یاجدادشان را به محکّ عقل نزده، باور کنند وُ وح یحرفها ۀهم

     اجدادشان یزد که خالف حرفها یبدانند، و هر کس حرف  تازه ا

     بکنند و زنده زنده آتشش بزنند، بشرِ امروز حاال کجا  رشیبود، تکف

 «بود؟ یم

به ش  هاییبودند که اروپا یم ییهمانجا! خوب، جوابشان معلوم است 

 ۀگُند یاز بحثها یکیکه  یهمان عصر یعنی، (1)«عصر ظلمت» ندیگو یم

 کینوک  یتوانند رو یبود که چند تا فرشته م نیا سایاعلم کل یعلما

  سوزن برقصند؟

 یالدیقرن شانزدهم م لیاعلم بودند که در اوا یعلما نیهم 

و ( 3) «یگردش اجرام سماو»را به جُرم نوشتن کتاب ( 5) «کیکوپرن»

لعنت  د،یآنها از مرکز عالم و گرداندن آن به دور خورش «نیزم»برداشتن 

 یۀرا که مدافع نظر( 4) «هلیگال» یالدیقرن هفدهم م لیکردند، و در اوا

 یمحاکمه کردند و چاره ا سایکل ۀبه اتّهام کفر در محکم ود،ب کیکوپرن

 دیخواهد زنده بماند، دست از عقا ینگذاشتند که اگر م شیبرا نیجز ا

کرده است که  یادیغلط ز کیبردارد و اقرار کند که کپرن یکیکوپرن

 ۀا را بدون اجازخد «نیزم»، آمده است «اصحاب عقل» یدلخوش یبرا

 یعالم برداشته است و  آن را ول کرده است تو رکزاز م «سایارباب کل»

و سرگردان  لیسف ت،یقابل یب ۀاریِبا چند تا س چارهیکوچک تا ب ۀریدا کی

 .بگردد دیدور خورش
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اجداد ما در عهد  نیکه اوّل یگُنده ا یحرفها نیبود اوّل یاگر قرار م 

 ۀهم یحرفها برا نیکرده بودند که با ا الیزده بودند، و خ ینیغارنش



را  هایگفتن ۀدر علم و معرف هم امتیق امِیبعد از خودشان تا ق ینسلها

 یارهااز غ یکی ۀماند، ما هم امروز، دمِ دهن یگوش ما م ۀزیاند، آوگفته 

           اجدادمان را تکرار نیاوّل یو حرفها میدور آتش نشسته بود ا،یدن

  .میکرد یم
______________________________ 

1-  Dark Ages ،«است و معموالً در  «تیعصر جاهل» یبه معن باًیکه تقر« عصر ظلمت

 .«Age of Ignorance» شود، نه به یترجمه م «Age of Darkness» به یسیانگل

5- Nicolaus Copernicus(.1443-1243) ی، ستاره شناس لهستان 

 On the Revolutions of the Celestial»در  ،«یگردش اجرام سماو»کتاب  -3

Spheres». 

4- Galileo Galileiو ستاره شناس  دانیاضیر کدان،یزی، ف(1254-1545) لهی، گال

   .ییایتالیا
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  مقدّس است اتیادب -4
 



، که انتظار ندارم نسل جوان «بهروز حیذب»زنده نام، دانشور بزرگ،  

 خیو تار میتقو»از جمله  ش،یاز کتابها یکیاقآلً  ایمروز خوب بشناسدش، ا

من شاگرد کالس سوّم متوسّطه بودم، و  یرا خوانده باشد ، وقت «رانیدر ا

را  کتابخوانم،  یرا م( 1)« کالدول نیارسک»کوتاه  یدارم داستانها دید

چند  و آنجا، نجایآن را ورق زد و ا یا قهیاز دستم گرفت و چند دق

  :از آن را خواند، و آنوقت کتاب را به من پس داد وگفت یسطر

مرا گوش کن،  حتینص ،یگرفتن دار ادی یسیشوق انگل یلیاگر خ» 

 مزیج»عهد « کتاب مقدّسِ» یسیانگل ۀجور کتابها، ترجم نیا یبرو، به جا

 نیو محکم تر نیباتریو ز نیرا بخوان که نثرش از ساده تر( 5)« اوّل

 «.است یسیانگل کیالسک ینثرها

عمل کردم، تازه  حتشیچند سال بعد که شعورم قد داد و به نص 

گرفتن به  ادیخوب و درست  یِفارس یکه اگر مثالً خواسته بود برا دمیفهم

 «تیصادق هدا»مثل  یکسان یگفت نوشته ها یکند، حتماً م حتیمن نص

بخوان،  «یهقیب خیتار»بخوان، امّا اوّل برو  ،یخوان یرا م «یبزرگ علو»و 

  .بخوان« ناصر خسرو ۀسفرنام»بخوان،  «یگلستان سعد»

« کتاب مقدّس»از  سابقهیو ب دیچاپ جد کیو سالها بعد که تصادفاً  

 ۀکه بتوان آن را به منزل یکتاب مقدّس، به صورت»آوردم،  با عنوانِ  ریگ

 یبهایاد انیدر م« بهروز حیذب»که  دمی، تازه فهم(3)« خواند اتیادب

 تاد، اس(4) «تزیارنست ساترلند ب»همفکر داشته است به اسم  کی ییکایآمر

 کتاب »کند که  یکه خواسته است به مردم حال ،یسیانگل اتیفلسفه و ادب
  11 /خوش خبر باشی                                                                                                                                

 

 

 

 

 

      شعر دارد، قصّه . هم هست« کتاب» ست،ین« مقدّس»فقط « مقدّس

     نفس دارد، و  ثیدارد، فلسفه دارد، حد خیدارد، اسطوره دارد، تار

تمام  یاثر ادب کیمقدّس بودن،  نیو خالصه در ع گر،ید یزهایچ یلیخ

 .هم هست اریع



را، اگر تا به حال نخوانده  «مانیسل یغزل غزلها»هر کس که برود  

خواهد  نیقیبخواند،  «تزیساترلند ب» یآقا نیا« کتاب مقدّس»است، در 

 ای. را خوانده است ایدن ۀشاعران یها شنامهینما نیباتریاز ز یکیکرد که 

استاد بخواند،  نیا« کتاب مقدّس»را در ( 2) «وبیّکتاب ا»اگر برود 

 نیحال دردناک تر نیو در ع نیتر از ساده یکیکه  دیفهم خواهد

، منسوب به «کتاب جامعه»اگر  ای. را خوانده است ایدن یفلسف یهایتراژد

نفس  ثیحد نیرا بخواند، احساس خواهد کرد که انگار ا( 5)« داوود»پسر

اسکندر به  ۀبعد از حمل یچند دهه ا «امیّعمر خ»از اجداد  یکیرا  یفلسف

 .ران نوشته استیا

انداخت، هم خوشحال کرد،  رتیمرا، هم به ح انیم نیکه ا یزیچ 

، به «بهروز حیذب»زنده نام، استاد  شیشصت سال پ یۀتوص دمیبود که د نیا

را، « کتاب مقدّس» یسیانگل ۀبروم ترجم ،یسیگرفتن انگل ادی یمن که برا

استاد  شیهشتاد سال پ یۀتوص هیشب یلیبخوانم، خ «یکتاب درس» کیمثل 

را، « کتاب مقدّس»است به مردم که بروند همان  «تزیب ساترلند نستار»

کتاب  ۀدر مقدّم. بخوانند «یکتاب ادب» کیمثل  «یلذّتِ هنر»کسب  یبرا

 :دیگو یم

 یکوششها ۀاست که هنر از هم نیا تیاحساسات به کنار، واقع» 

و تمدّنها ظهور و  ها،یممالک، امپراتور. انسان ماندگار تر است گرید

رود؛  یم انیآنها از م انیو اد یاسیس التیو تشک نی؛ قوانکنند یسقوط م

        محو  نیزم ۀآنها از صفح یزندگان یها وهیآداب و رسوم و ش ۀهم
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و ماندگار ... ماند،  یبه جا م نند،یافریکه توانسته اند ب ییهنرهاشود؛ امّا  یم

 « ...است اتیانسان ادب یهنرها نیتر

   است، پس اتیمقدّس هم ادب یکه کتابها میخوب، اگر قبول کن 

 .مقدّس است اتیشود قبول کرد که ادب یم



__________________________________________ 
 (.1813-1884) ییکایآمر سی، داستان نو(Erskine Caldwell) کالدول نیارسک  -1

و  نیبه فرمان او سوّم(. 1255-1552) ایتانی، پادشاه بر(King James) اوّل مزیج  -5

نفر از برجسته  44 ۀلیبه مدّت هفت سال، به وس« کتاب مقدّس» یسیانگل ۀترجم نیبهتر

  .انگلستان انجام گرفت یسایکل بانیاد نیتر

3-  The Bible Designed to be Read as Literature  

شاعر، و  سنده،ینو ،ییکای، آمر(Ernest Sutherland Bates) تزیارنست ساترلند ب -4

 (.1848-1838) یسیانگل اتیاستاد فلسفه و ادب

ارنست ساترلند  می، به تنظ«کتاب مقدّس»، در (The Book of Job) وبیّکتاب ا -2

  .داده شده است «یدرام فلسف کی» یرععنوان ف تز،یب

پسر شاه داوود، نسبت داده  مان،یآن به سل فی، که تأل(Ecclesistes) کتاب جامعه -5

و  زیانگ آسیو  نانهیبدب یمضمون فلسف لیبه دل ،یحیاز مؤمنان مس یاریشده است و بس

 .رسندندناخ« کتاب مقدّس»در  «قیعهد عت»   شکّاکانه، از افزوده شدن آن به بخش 
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 باشد  اتیادب نکهیبه شرط ا -8
 



سانم بر جهینت نیتا شما را به ا دمیچ یو کبر یصغر یکلّ شیپ ۀهفت 

حرفم را تمام کردم،  یسه کلمه ا ۀجمل نیو با ا! «مقدّس است اتیادب»که 

     یکه با تعجّب و دلخور دمیشن یشما را م یکه از دور صدا یدر حال

 :دییگو یم

که  یاآلن از هر صد تا کتاب ؟یزن یست که م یچه حرف نیآقا، ا» 

 ییزهایه تاش چنود و نُ د،یآ یدر م اتیبه اسم ادب ایدن نیا یدر هر جا

و من هم در همان « !میمقدُس است، کُفر گفته ا مییاست که اگر بگو

بلند در  یدلم گفتم، و حاال هم با صدا یشما، تو ابیلحظه، در غ

 اتیادب نکهیمقدّس است، به شرط ا اتیبله، ادب»: میگو یحضورتان م

  «!باشد

اصل به  به دو اصل است و هر دو اتیکنم که ارزش ادب یو اضافه م 

نباشد و در خدمت  «قتیحق»دور از  نکهیاصل اوّل ا. اندازه مهمّ است کی

 خیمثالً ش. داشته باشد یهنر «ییبایز» نکهیباشد، و اصل دوّم ا قتیحق

 اتیاصل اوّل ادب هم«ریمنطق الطّ»در نوشتن داستان منظوم  یشابوریعطّار ن

سته است از خوا کیداستان سمبول نیکرده است، چون در ا تیرا رعا

اگر  نکهیانسان حرف بزند، و آن ا یمعنو یایروشن در دن «قتیحق» کی

از خود، و  رونینه در ب مییاو را در خود بجو دیبا م،یهست« خدا» ۀندیجو

 یو با نظم بایز یرا به صورت داستان قتیحق نیهم اصل دوّم را، چون ا

 .کرده است انیو محکم ب روان

 نوشته است به نثر با  یگریکتاب د یبورشایعطّار ن خیش نیامّا هم 
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در شرح حال و کرامات و اقوال هفتاد و دو تن از  «اءیتذکرۀ االول»عنوان 

خودش  ۀدر مقدّم «ینیمحمّد بن عبدالوهّاب قزو رزایم»بزرگ که  انیصوف

 نیکتاب ا نیا تیاهم یلهایاز دل یکیگفته است که ( 1)کتاب  نیبر ا

در قرن پنجم و ششم  «یقلّت وجودِ نثر در زبان فارس ۀبا مالحظ»است که 



و ساده نوشته شده  نیریدرجه ش نیبه ا»که در آن عصر  یکتاب ،یهجر

 «.اهد داشتقدر خو یلیباشد، خ

کتاب  نینوشتن ا ی، برا«آغاز کتاب»هم در « عطّار خیش»و خود  

کتاب  نیا نکهیذکر کرده است، از جمله ا« باعث»و « سبب»و چند  نیچند

 ریمرد کند، و ش ریاست که مخنّثان را مرد کند، و مردان را ش یکتاب»

ب را کتا نیدرد کند، که هر که ا نیمردان را فرد کند ، و فردان را ع

چنانکه شرط است برخواند، آگاه گردد که آن چه درد بوده است در 

  «...شانیا یجانها

بزرگند، از آن جمله  انیهمان هفتاد و دو تن از صوف «شانیا»و  

 یدلق ،یدیکش یم اضتیدر ابتدا که ر... »که « منصور حّالج نیحس»

. کردند ونریب یبه ستم از و یروز. نکرده بود رونیسال ب ستیداشت که ب

 «...دانگ بود میاز آن وزن کردند، ن یکی. آفتاده بود یدر و اریبس ۀگزند

که او  یسال و دو سال برآمد کی... »: که «یقرن سیاو» یگریو د 

که گاهگاه  یطعام او آن بود. یکه بدان روزه گشاد ینبود یرا وجه

و  یو در وجه قوت صرف کرد یو شبانگاه بفروخت یدیخرما برچ ۀهست

  «...یبدان افطار کرد

بود  یهفتاد و دو صوف نیا انیتنها زن در م «هیَعَدَو ۀرابع» یگریو د 

 ییرا دل روشنا شانیا. رابعه چراغ نداشت». چند تا مهمان داشت یکه شب

و آن شب تا روز  ش،یرابعه به دهن پُف کرد در سر انگشت خو. خواست

  «.یید در آن روشناافروخت و تا صبح بنشستن یانگشت او چون چراغ م
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و  دیرا بخوان «اءیتذکرۀ االول» گرید کباریبا شماست که  گریحاال د  

 .نه ایهست  «اتیادب» یبه تمام  «ریمنطق الطّ»به نظر شما مثل  دینیبب
__________________________________________

و پژوهشگر  بیاد ،«ینیعّالمه قزو»معروف به  ،ینیمحمّد بن عبدالوهّاب قزو رزایم -1

 (.1525-1358) رانیو فرهنگ ا خیتار



 Reynolds A) ونکلسین نولدزیر حیبه تصح «اءیتذکرۀ االول» یاز متن فارس یبخش -5

Nicholson)از محمّد  یو با مقدّمه ا ج،یدر دانشگاه کمبر ی، مدرّس زبان فارس

 .هلند چاپ شد دنیدر شهر ل یالدیم1812در سال  ،ینیقزو
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  دردناک یتلخ از عادت یتیشکا -8
 

کرده ام  دایپ یعادت بد ر،یچهل سال اخ ،یس نیدر ا یعنی ها،یتازگ 

هم ندارد، امّا پدر  یتداشته باشد، ضرر ینفع چکسیه یکه اگر برا



 کی. آورد یامواتم را جلو چشمم م ۀآورد و هم یصاحب خودم را در م

عادت  نیفقط خدا که خودش ا. دیشنو یم یزیچ کی م،یگو یم یزیچ

 .کشم یم یداند که چه عذاب یانداخته است، خوب م منوجود  یرا تو

علم، عقل و »تازه شروع کرده بودم به خواندن کتاب  روزیمثالً د 

که  ،یسیمعروف انگل شانی، از کش(1) «ینزبیدِرِک اِست» فی، تأل«مذهب

خواند، امّا  یکرد و خطابه م یوعظ م( 5) «نزوریو» یسایدر کل کوقتی

 ناًیخودش ع یکتاب مقدّس اشارت به کالم خدا دارد، ول»: گفت یوقت

  .خلع مِنبر شد ،«ستیکالم خدا ن

بودم به بند سوّم و چهارم از فصل  دهیمقدّمه را خوانده بودم و رس 

که  دیگو یمؤلّف م دمی، که د(3)« حواسّ تیمرجع»اوّل، با عنوانِ 

دادستان کلّ،  ،ییدارا ریوز استمدار،یس لسوف،ی، ف(4) کنیب سیفرانس

اوّل قرن  ۀمیدوّم قرن شانزدهم و ن ۀمین ،یسیانگل ۀسندیدانشمند، و نو

« اصالت تجربه»مکتب  شگامیپ ،«ریشکسپ امیلیو» یاز همدوره ها هم،هفد

منبع علم  در انگلستان بود و بر خالف افالطون و ارسطو، اعتقاد داشت که

 دیذهن را با جهیو در نت د،یگو یاست که دروغ نم «عتیطب»خودِ  یقیحق

 هاستیدیخطاها و پل ۀو گمانها و پندارها که منشأ هم هاییشگویپ ۀاز هم

که جهان اطراف خود را خوب  دیآ یبر عالِم الزم م نیبنا برا. پاک کرد

  یخال رِیو تفسشناخت  یمورد مالحظه و پژوهش قرار بدهد تا ذهن او برا
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 .آماده شود عتیطب ۀاز تعصّب و صادقان

علم در  ۀفلسف ، استاد(2)« برِندا هسه یمِر»تر قول  نییو چند سطر پا 

را نقل  کنیب سیفرانس دیعلم از د ۀفلسف»مؤلّف کتاب  ج،یدانشگاه کمبر

خدا را در  ینشانه ها ای اتیآ عتیطب کنیبه نظر ب»: کند که گفته است یم

موجودات است که  یقیصور حق اینشانه ها  نیخود دارد و شناخت ا



انسان بر که ذهن  ییدهد، نه صورتها یم لیرا تشک یعیطب ۀفلسف هدف

 «.کند یم لیموجودات تحم

خلع مِنبر شده را  شیکش« علم، عقل و مذهبِ»جا کتاب  نیدر هم 

که  یاست آن عادت بد نیهم. فکر یو رفتم تو زیم ینبسته گذاشتم رو

 یخودم، وقت یِدر غربت غرب. کرده ام دایچهل سال گذشته پ ،یس نیدر ا

           ییدر جا ایوم، شن یم یرا از کس یمقدّس علم یجور حرفها نیا

: دیگو یبه من م یدرون یندا کیشوم و  یم اریاخت یخوانم، ب یم

  «.است شیحرف مال چند سال   پ نیا نیحساب کن، بب»

 سیفرانس»که  یدوره ا دمیمورد د نیو من حساب کردم و در ا 

ها و  شهیاند»، (5)« موجودات عتیدر طب یتأمّالت»مثل  ییکتابها «کنیب

تهافۀ »و ( 8) «دیجد یروش علم»، و (4) «عتیطب ریدر تفس ییتهاافیدر

دوره  یعنی ش،یشود در حدود چهار صد سال پ یرا نوشت، م( 8)« الفلسفه

از آن  شیپ یقرن کیاروپا  یو فرهنگ یو علم یفکر البکه انق یا

 .شروع شده بود

اجداد تو در آن دوره چه  نیحاال بب»: گفت یدرون یآنوقت آن ندا 

 یمطالعه م یلیخ. بود یسؤال سخت« !را داشتند هایکردند و ک یر مکا

 ۀآمد که اجدادم در آن دوره، در زمان   سلطنت قبل ادمیفقط . خواست

کردن روزگار  یمشغول سِپر( 11) ریآدم، شاه عبّاس کب یعالم و فخر بن

 و ( 15) «یرازیش یمالّ صدرا»و ( 11) «ییبها خیش»مثل یبودند و کسان
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  .را داشتند( 13) «یداماد استرآباد ریم»

 نیاست و ا یبتیهم چه مص یخیتار ۀسیعادتِ مقا نیکه ا یراست 

 !ییچه بال یدرون یندا
_________________________________________ 

 « علم، عقل و مذهب» ، مؤلّف کتاب(Derek Stanesby) ینزبیدرک است -1

(Science, Reason & Religion) . 



 ۀمحلُ سکونت خانواد یقصرها نیاز بزرگتر یکیکه  ی، شهر(Windsor) نزوریو -5

 یدارهایخود در د یهادر آن واقع است و گاهگاه ملکه از مهمان ایتانیبر یسلطنت

  .کند یم ییرایقصر پذ نیدر ا یرسم

 ،   (The Authority of the Senses)حواسّ تیمرجع -3

 .«علم، عقل و مذهب»فصل اوّل از کتاب 

  1626-1561، (Francis Bacon) کنیب سیفرانس  -4

 (Mary Brenda Hesse)   برندا هسه یمر  -2

 «تموجودا عتیدر طب یتأمّالت»کتاب  -5
   (Thoughts on the Nature of Things) 

  «عتیطب ریدر تفس ییافتهایها و در شهیاند»کتاب  -4

(Thoughts and Conclusions on the Interpretation of Nature)   
 Novum نیبه زبان الت (New Method) «دیجد یروش علم»کتاب  -8  

Organum Scientiarum 
، در «در ردّ فلسفه» ای (The Refutation of Philosophies) «تهافۀ الفلسفه»کتاب  -8 

 .یدفاع از علم تجرب

سلطنت از  ۀدور. 1558تا  یالدیم 1241از  یزندگ ۀدور: یشاه عبّاس اوّل صفو -11

 .1558تا 1284
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، دانشمند مشهور (یالدیم 1244-1551) یعامل نیلقب محمدبن حس ،ییبها خیش -11

 .هیدر عهد صفو عهیش

، ( یالدیم 1244-1541) یرازیش ییحیبن  میمحمدبن ابراه: یرازیش یمالّ صدرا  -15

 یو معروف به  صدرا و مالصدرا از حکما نیلهٔ  و صدرالمتا نیملقب به صدرالد

تمام داشته و  یمخصوصاً درحکمت اشراق تبحر یو .است یهجر ازدهمیبزرگ قرن 



 دیاز اقوال وعقا یکرده و بعض یکافرشته از فلسفه را به دقت تمام موش نیمعضالت ا

 (.لغتنامه دهخدا)و برهان مردود ساخته است  لیرا با دل نمشائیۀ فالسف

مشهور به ( 1535 ای 1531) ،یمحمدباقر استرآباد نیالد برهان ریم: داماد ریم -13

دوره  ۀبرجست هیمتکلم و فق لسوف،یمعلم ثالث و متخلّص به اشراق، ف ،«ردامادیم»

 .هیصفو
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 امضاء متیعظمت و ق -11

 



گذرد،  یاز عمرش م یسال و چند ماه کیرا که  یتباالخِره کُ 

پاره بشود و فقط به دردِ زباله دان  یآسترش از کهنگ نکهیاز ا شیپ

از  یکیو بردمش به  یلونینا سهیک کی یبخورد، برداشتم و چپاندمش تو

که آن طرف  یو آراسته ا افهیجوان خوشق. یا رهیزنج یهاییلباسشو

خواند، با ورود من به مغازه، فوراً  کتابش  ینشسته بود و کتاب م شخوانیپ

چشمم به عنوان کتاب . شخوانیپ یرا، همان طور باز، دَمَرو گذاشت رو

 :دلم گفتم یتو. که افتاد، کنجکاوم کرد

مملکت به  یروزید رینخست وز که یدر دوره ا! است بیعج» 

، «اصالح گرا» یاست و تا اندازه ا( 5)که پروتستان ( 1) سیانگل یسایکل

« اصول گرا»و  کیو کاتول( 3)روم  یسایبرد به کل یکند و رو م یپُشت م

 ۀبوده است، با نارو زدن به طبق« کارگر»شود، و حزبش را که  یم

کند و در صدور  یم( 4)« نو»دار  هیسرما ۀاز طبق تیزحمتکش و حما

شود،  یکوچکه م« جورج بوش»هم رزم « عراق»به  ییکایآمر یدموکراس

 ۀنوشت ،«ستمین یحیچرا من مس»دارد کتاب  ییجوانِ لباسشو یِمتصدّ نیا

      را  یسیانگل لسوفی،  ف(5)برتراند راسل ( 2) شیهشتاد و پنج سال پ

 نینشتیفکرش، آلبرت اهم قیبا رف ش،یپ سالخواند که پنجاه و هفت  یم

 .را صادر کرد «یخلع سالح هسته ا» یۀانیب( 4)

در  یلونینا ۀسیک یرنگ رو رفته را از تو ۀکه کت کهن یدر حال 

، اثر «سرِ زن»سمت چپ مغازه پوستر بزرگ تابلو  وارید یآوردم، رو یم

 که نصف  دمیشده را د یفرانسو ییِایاسپان ی«کاسویپابلو پ» یستیکوب
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 ۀچشم و تمام دماغش باشد، به کلّ کیگوش و  کیصورتش که شامل 

 کیمثلث است با  کی گرشیدارد و نصف د اهتاسب شب ایسگ  کی

دانم  ینم. به موها دهیدهن در پسِ گردن، چسب یبه جا یزیچ کیو چشم



و از  دیآن را در ذهنتان مجسّم کن دیکنم که بتوان فشیتوص یچه طور

  :دیخودتان بپرس

هست،  ایدن یهمه زن که تو نیشود که تا حاال از ا یم یعنی» 

و عزّت  تیثیو ح تیبزرگ به شخص نیتوه نیهم نخواسته باشد ا شانیکی

 ستمیبازار هنر مدرن در قرن ب سمیشارالتان ییرسوا متیزن را به ق ییبایز و

 «از خود دور کرده باشد؟

برتراند راسل به دست  «ستمین یحیمن مس»کتاب  دنیبا د گریحاال د 

مغازه اش،  واریبه د کاسویپابلو پ« سر زن»و پوستر  ییلباسشو یمتصدّ

 یدرون یایبه دن یؤال نگاهدو تا س یکی ۀکنجکاو شدم که از روزن یلیخ

 ستیدوّم قرن ب ۀکتابخوانِ هنر دوستِ البد روشنفکرِ ده یِجوان غرب نیا

شوخ  ینوشت که با لبخند و لحن یم دیمن رس یداشت برا. ندازمیب کمی و

 «سؤال ازتان بکنم؟ کیتوانم  یم د،یببخش»: و پدرانه گفتم

 « .دیتوان یالبتّه که م»: گفت 

خودم هم « را؟ هاشینقاش ای دیرا دوست دار سوکایشما پ»: گفتم 

فکر کرد و  یکم. کرده باشم یکننده ا جیشد که سؤال گ یباورم نم

زد  یبه من نگاه کرد و باالخره لبخند یسرش را تکان داد و چند لحظه ا

 : و گفت

   کنم، یکه م الاز خودم نکرده بودم و حا یسؤال نیتا حاال همچ» 

 «.دانم ینم نمیب یم

در بازار انواع مختلف و  غاتینقش تبل ۀدربار یا قهینوقت چند دقآ 

 شبه  ۀلکردیتحص ۀهنر مدرن  در غرب و گول زدن طبق بیو غر بیعج
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و موقع   میصحبت کرد( 8) ستوکراتیپولدار شبه آر ۀو طبق( 8)بورژوا 

  :گفتم یخداحافظ



 شیب یرا کسان کاسویمثل پ ییمن نقّاشها ۀغلط و احمقان ۀدیبه عق» 

. اند دهیآنها ترس یامضا متیاز حدّ بزرگ کرده اند که از عظمت و ق

 د،یو نگاه کن د،یبردار« سر زن»تابلو  ریرا از ز کاسویپ یاآلن امضا نیهم

 «!دینیب یم یچ دینیبب
________________________________ 

 تیحیاست از مس ی، فرقه ا(Church of England) سیانگل یسایکل -1

 سیو رئ ست،یو رهبر آن، پاپ، وابسته ن( کیکاتول)روم  یسایکه به کل( پروتستان)

 استیتانیبر ۀآن ملک یفاتیتشر

که در قرن شانزدهم  تیحیاز مس یی، عضو فرقه ها(Protestant) پروتستان -5 .

 .جدا شدند کیکاتول ایروم  یسایاز کل ،یاصالحات مذهب قیدر طر ،یالدیم

 .پاپ یبه رهبر ک،یکاتول یسایکل ای (Church of Rome) روم یسایکل -3

 به «Laber» از« بلر یتون» یدر زمان رهبر« حزب کارگر»اسم  رییاشاره به تغ -4

«New Laber»  (دیحزب کارگر جد.)  

 ۀگردربارید ۀو چند مقال: ستمین یحیچرا من مس»: است نیکتاب ا یعنوان اصل -2

 «مذهب و موضوعات مربوط به آن

 ( Why I am not a Christian: and Other Essays on Religion 

and Related Subjects) ییبا معنا یاصل ۀتر عنوان مقال قیدق ۀترجم دیو شا 

 «ستم؟ین یچرا من مذهب»: باشد نیا لتر به منظور برتراند راس کینزد

مورّخ و  دان،یاضیر لسوف،یف ،یسی،انگل(Bertrand Russell) برتراند راسل -5

خلع سالح  یو مناد تنامی، از مخالفان سرسخت جنگ و(1845-1841) یمنتقد اجتماع

 .یهسته ا
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، دانشمند (Albert Einstein)َ نینستایآ یسیتلفظ انگل ن،درینشتیآلبرت ا -4

 .کدانیزی، ف(1822-1848)شده  ییکایآمر یآلمان

که  لکرده،یمتوسّط و تحص ۀاز طبق یخشب (pseudo-bourgeois) شبه بورژوآ -8

 .طبقه است نیا لیاص اتیو فاقد خصوص دهیتازه به دوران رس



و اشراف  که  انیاع ۀاز طبق ی، بخش(pseudo-aristocrat) ستوکراتیشبه آر -8

 .طبقه است نیا یمثبت و منف لیاص اتیو فاقد خصوص دهیتازه به دوران رس
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 در خدمت دشمن فاتح -11
 



بود و « بلخ»از  شیمیکه ن ،«یمحمّد مولو نیجالل الدّ»اگر قول  

    گرانید ارینّ خودش با ظ یدرست باشد که هر کس ،«هیقون»از  شیمین

  م؟یشود، ما چرا نشو یم

 سی، طنز نو(Ambrose Bierce) «رسیامبروز ب» دینیب یمثالً م 

 ۀلغتنام»معروفش، به اسم  یاز کتابها یکی، در (1845-1813) ییکایآمر

 یمذهب باستان»: کند یم فیطور تعر نیرا ا «تیمانو»لغت ( 1) ،«طانیش

از جنگ  یکه خوب یوقت. یو بد یخوب نیبر جنگ مُدام ب یمبن رانیا

 «.وستندیرفتند به دشمن فاتح پ هایرانیشد، ا میتسلو  دیدست کش

 «انیآر»همان طور که . گریغلط، گفته است د ایخوب، درست  

دشمنان ما مادها و »: گفته است ،یتبار روم یونانی لسوفی، مورّخ و ف(5)

 یو پر تجمّل داشته اند، ول آرام یا یکه قرنها زندگان یمردم ند،یهایپارس

از . میا دهید مینسل در مکتب جنگ و خطر تعل ینسلها هیما مردم مقدون

 «.و آنها برده اند م،یآزاده ا یما مردم نکهین مهمّتر ایا

« اسکندر»، از قول شاگرد گجسته اش «معلّم اوّل»، (3)« ارسطو»و  

د، بر حدّ اقلّ چهار هستن یاز نژاد پست تر نکهیبا ا هایرانیا»: گفته است

قورباغه  نیکنند و ما ع یم ییآنها فرمانروا. پنجم جهان امروز تسلّط دارند

 «.میعاطل و باطل نشسته ا

و منقرض « سوّم وشیدار»همعصر  گر،یخوب، اسکندر است د 

بوده است، و معلّمِ معلّمش « ارسطو»معلّمش . «یهخامنش» یشاهنشاه ۀکنند

 دانم معلّمِ  یکه اصالً نم یمن. «سقراط»مِ معلّمش ، و معلّمِ معلّ«افالطون»
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و  یانزردشت و م اتیبحث با آ دانیبوده است، در م یک« سوّم وشیدار»

 . بروم« اسکندر»توانم به جنگ  یکه نم کمزد

و اسکندرها با  انهایاگر امثال امبروزها و آر میرا گفتم که بگو نهایا 

خواهم  یشده اند، من هم م( Persians) «نهایپرش»ما  اریخودشان  یظنّها



 یبشوم که چهل سال( English) «شهایاِنگل» ارینکته  کیبا ظنّ خودم، در 

ام و  ردهجِرم آلودشان را استنشاق ک ینمناکشان هوا اهیاک ساست، در خ

 (. 4)غذا پخته ام  شان«مزیتِ» ۀبا آب رودخان

بسته اند،  هایسیکه به انگل ییاز صفتها یکیکه  دیا دهیحتماً شن 

 ۀکه دربار یگرید یزهایچ یلیبا توجّه به خ دیاست، و شا «یخونسرد»

 یخونسرد یآدمها هایسیانگل»که  دیاباور هم کرده  د،یا دهیشن هایسیانگل

 . «هستند

ناقص  هایسیحکم در مورد انگل نیحقّ ا ۀبند نیبه نظر ا! رینه خ 

جامع و » ون،یبه قول منطق ها،یسیخصلت انگل نیا فیتعر نکهیا یبرا. است

هستند که خونسرد به  ییترسو یآدمها هایسیانگل»: مییبگو دیباشد، با« مانع

 «!داست که از دلشان خبر داردوفقط خ ند،یآ ینظر م

دلشان هست، به روان پزشکشان هم  یآنچه تو ۀهم! رینه خ ؟یچ 

و  دیآ یبه جوش م یرانیا کیکه خون  یطیمثالً در شرا. دهند یبروز نم

که مثالً ساکت و سر به  یسیانگل کیرود، در مورد  یبه آسمان م ادشیفر

از چهارتا باجه اش،  است که ستادهیبانک ا کی ۀنفر ستیصف ب یتو ریز

دهد،  یرا م هایکارمند تازه کار جواب مشتر کیباجه اش  کیفقط پشت 

انتظار بکشد تا  قهیشصت دق دیبا قه،یاقالً سه دق یو با احتساب هر مشتر

 یینایابن س ۀمانیحک ۀویحرارت خونش را فقط با ش ۀنوبتش برسد، درج

 .دیشود فهم یم( 2)

 کو؟ کجاست »: زدم ادیفر یسیانگل به زبان یفارس ظیغل ۀبا لهج 
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و « !کارمندها نیا ندیکجا! است یا یچه مسخره باز نیبانک؟ ا نیا سیرئ

بودم که دو تا فرشته از آسمان آمدند  دهینرس یخنجر یهنوز به اعتراضها

 ادیکه با حرارت ز یکس نیپشت باجه ها نشستند، و اوّل یو با عذرخواه

  !ساکت و خونسرد بود یسیمن کف زد، همان انگل یبرا

______________________________________ 



 یدر آن برا سندهیاست که نو یکتاب( The Devil's Dictionary) طانیش ۀلغتنام -1

 یبا طنز ،یو اخالق یو اجتماع یاسیوابسته به موضوعات و مسائل س ن،یّمع ییکلمه ها

 ادیرا به  یرانیا ۀو مناسب زمان ارائه کرده است و خوانند دیجد یفیتعر رایو گ فیظر

 .ندازدا یم یزاکان دیعب« لغتنامه»

 یتمرد، فرمانده نظام، مورّخ، دول(Lucius Flavius Arrianus Xenophon) انیآر -5

 یهایلشکرکش»مؤلّف کتاب معروف  ،یالدیقرن دوّم م یتبار روم یونانی لسوفیو ف

 (.Anabasis of Alexander)« اسکندر

و بحرالعلوم  لسوفی، ف(Ἀριστοτέλης یونانی، به Aristotle) سیارسطاطال ایارسطو  -3

که عالمان مسلمان به او ( الدیاز م شیپ 355فوت  -الدیاز م شیپ 384تولد ) یونانی

خوانده  «یمعلّم ثان»را  «یابو نصر محمد بن محمد فاراب» داده اند و « معلّم اوّل»لقب 

 .اند

را  مزشامیت ۀآب رودخان»و نگفته ام « غذا پخته ام مزشانیت ۀبا آب رودخان»گفته ام  -4

همه کار  و زیهمه چ یلندن برا یاز مردم از آب لوله کش یاری، چون بس«ام دهینوش

و  یچشمه ا ۀشد یبطر یآبها دنیآشام یو معموالً برا دن،یکنند، جز آشام یاستفاه م

 یم    مصرف « اسکاتلند» یآب چشمه ها ایفرانسه ( Evian) «انیاو»مثل آب  ،یمعدن

 .  کنند

 یهایماریب صیتشخ ۀویدانست به ش یتوان اشاره ا یرا م یینایابن س ۀمانیحک ۀویش -2

و روانکاوانه از  دهیسنج یسلسله سؤالها کیبا  کیکوسوماتیسا ای «یروان -یجسم»

ابن  ۀمانیحک ۀویش»عبارت  گریبه عبارت د. ماریب یجوابها لیو تحل هیو تجز ماریب

 .رکانهیز یواقعه با ترفندها کی قتیحق افتنیاست از در یاستعاره ا «یینایس
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  قتیو حق خیتار -15

 



 یِاطّالعات عموم یمسابقه ها نیاز ا یکیدر  شیچند وقت پ 

از شرکت  یکینقل کرد و از  یزیانگ رتیح ۀبرنامه گفت یمُجر ون،یزیتلو

 . دیاش را پرس ندهیاسم گو کننده ها

را که در سال  «مانهیحک»حرف به اصطالح  نیحاال من ا 

خ یاز تار یدر صفحه ا ،یشمس یهجر 1355برابر با  ،یالدیم1884

اش را  ندهیگردانم و اسم گو یبر م یشما به فارس یانگلستان ثبت شد، برا

چه جور  دیباآن  ۀندیکه گو دیانتظار دارم فکر بکن یپرسم، ول یاز شما نم

 .باشد یزادیآدم

. به اسم جامعه وجود ندارد یزیچ»: اَعقابُها فِداها، فرموده اند شان،یا 

 «.آنها یآنچه وجود دارد، فردها  هستند، از زن و مرد، و خانواده ها

بود،  یاوّل یکه المثنّا گر،یبزرگوار د کیدر همان سالها از دهن  

 یرا که مقصّر اصل دهیعق نیا دیبا گریما د»: حرف گُنده در آمد که نیا

 نیا دیبا گریحاال د. دور میندازیجامعه است، نه شخص مجرم، ب یهر جرم

مسئول اعمال  ییبه تنها یکه هر فرد میکن اءیرا اح ییکایشعار آمر

 «!است دشخو

از  زیانگ رتیح ۀگفت کیگردم و  یبه عقب بر م یحاال هشتاد سال 

 ۀکنم، که با نعر یمِن اَمثالِه، نقل م طانیشّاَعوذُ بِال گر،یبزرگوار د کی

مهمّ  یروزیندارد، پ یتیاهم چیه قتیحق»: گوشِ فلک کر کُنش فرمود

چه جور  دیحرف هم معلوم است که با نیا ۀندیخوب، گو« !است

 .اشدب یزادیآدم
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 ندیگو یکه م گر،یبزرگوار د کیدر همان سالها بود که از دهن  

از مخالفهاش  ونیلیبه فرمان او در حدود دو م« بزرگ یپاکساز» ۀدر دور

 زیچ کیمن فقط به »: حرف گُنده درآمد که نیشکنجه و اعدام شدند، ا

 «!انسان است ۀهم قدرت اراد اعتقاد دارم و آن



    که آن حرف  یکه درست در همان لحظه ا میرا هم بگو نیا 

 ونیزیتلو ۀبرنام یرا ازمجر« به اسم جامعه وجود ندارد یزیچ» ۀگُند

        در خاطر  ایو چند سال دن یس نیکه از اوضاع ا یمدام ۀبا دغدغ دم،یشن

 : ا کردم کهسؤال کهنه ر نیاز خودم ا اریاخت یدارم، ب

بزرگند  یآدمها ایسازد،  یرا م گبزر یاست که آدمها خیتار نیا» 

 «سازند؟ یرا م خیکه تار

 یرا ول کردم و رفتم تو ونیزیتلو یاطّالعات عموم ۀمسابق یتماشا 

کنم، اوّل به  یم یاست که در انگلستان زنده مان یفکر و چون چهل سال

     ود جامعه وجود ندارد، و فقط افتادم که معتقد ب« مارگارت تاچر» ادی

  به فکر خودش و خانواد اش باشد و بدود  دیبا یفرد هست و هر فرد

 .دنبال پول

 ۀافتادم که معتقد بود جامع «گانیرونالد ر»او،  یهمپالک ادیبعد به  

 چیاز بابت ارتکاب جرم ه یدار هیسرما رحمیب یو استثمار یطبقات

و قتل و فحشاء، فقط  یاز آن جمله دزد جرمها، ۀندارد و در هم یریتقص

  .فرد مجرم را مقصّر دانست و مجازات کرد دیبا

افتادم که  «تلریآدولف ه» ادیرفتم به عقب و به  یوبعد هشتاد سال 

دانست،  یرا مهمّ م «یروزیپ»قائل نبود و فقط  یتیاهم چیه «قتیحق» یبرا

 ایاز مردم دن ونیلیو کشته شدن پنجاه تا شصت م« شکست» متیبه ق یحتّ

 .تیبشر خیننگ بزرگ در تار کیو ثبت 

 اعتقاد داشت و  زیچ کیافتادم که فقط به  «نیاستال» ادیو بعد هم به  
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اراده  کدفعهیقدرت  نیحفظ ا یخودش بود و برا ۀآن هم قدرت اراد

 دهیبا او اختالف عق ینفهم یآدم را که بفهم ونیلیکرد که در حدود دو م

 .داشتند، نابود کند



بزرگند؟ و  یاز آدمها یینمونه ها نهایخوب، حاال به نظر شما اوّالً ا 

سازد؟  یرا م نهایاست که ا خیتار ای؟ سازند یرا م خیکه تار ندینهایا اًیثان

 !میو خوب فکر کن میاست؟ برو یگرید زیچ قتیحق ای
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 اسان فالنلند در انجمن روانشن -13

 



 ۀ، روز اوّل کنفرانس سه روز(1) انجمن روانشناسان فالنلند یاعضا 

 کی یۀدور از شهر و جنجال تمدّن، در حاش با،یهتل ز کیخودشان را در 

خوش آواز، با  یدرنده، امّا پُر از پرنده ها واناتیاز ح یجنگل خال

 النو در س رسانده بودند و شامشان را خورده بودند انیبه پا تیموفق

خواب به  یزود بود که برا یلیاستراحت هتل نشسته بودند، چون هنوز خ

  :دندیپرس یم گریخودشان بروند، از همد یاتاقها

 «م؟یکن یخوب، حاال چه کار م» 

 نیفکر کردن، به ا گریهمد یشنهادهایبه پ یا قهیو بعد از چند دق 

اشته باشد، هم د حیکه هم تفر میبکن یکار»: دادند که یرأ شنهادیپ

 «!تیخاص

و در  یحیتفر یگوش دادن به شرح کارها یا قهیو بعد از چند دق 

دادند که هر کدام  یرأ یکار ابتکار نیبه ا گر،یهمد تیحال با خاص نیع

ساده و آسان به نظر  اریصحبت بکند که بس ییاز کارها یکی ۀاز آنها دربار

. و دشوار است دهیچیپ اریممکن نباشد، بس ریامّا در عمل، اگر غ د،یآ یم

و  دیاوریبه مغزتان فشار ن د،یا فتادهین ریگ یتیموقع نیحاال شما که در همچ

 .دیحرف من منحرف نکن ۀدنبال دنیفکرتان را از شن

 یاز کارها یکی ۀانجمن روانشناسان دربار یبله، هر کدام از اعضا 

ممکن  ریغ یحتّ ایو دشوار  دهیچیبه حرف ساده و آسان و در عمل پ

با  حیهمه از تفر د،یطول کش یصحبتها که سه ساعت انیدر پا. صحبت کرد

 دادند  یرأ شنهادیپ نیانتخاب بهتر یکردند و برا تیابراز رضا تشانیخاص
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 :برنده اعالم شد شنهادیپ نیو ا

 یبزرگ جهان ۀزیباشد، دهها جا ایدن یها شهیهنر پ نیآدم اگر بهتر» 

 یاسیو س ،یادب ،یهنر ،یعلم یتهایشخص نیگرفته باشد، در نقش بزرگتر

به عبارت . کند یتواند باز یکرده باشد، در نقش خودش نم یباز ایدن



امّا از در  اورد،یرا در ب گرانید یادا زیانگ رتیح یتواند با مهارت یم گرید

 «.خودش عاجز است یآوردن ادا

 ستمیشما با یکه بروم رو به رو دیاآلن اگر شما از من بخواه نیهم 

 یم یشود، خال یذهنم آشفته م اورم،یخودم را در ب یادا قهیدق کیو 

 یآدم یرفتار اتیز خصوصا یخاطره ا چیه ،یتصوّر چیشود، انگار که ه

داده  یرا انجام م یا نهیعمل آ شهیانگار ذهن من هم. که من باشم، ندارد

  .گرانیبه د شیاست که پشتش به من بوده است و رو

 نیا یاز علّتها یکی م،یمسلّم بدان تِیواقع کینکته را  نیاگر ا   

ه به است که ما آدمها معموالً در مورد خودمان و آنچه ک نیا تیواقع

که  میکن یچون فکر م م،یندار یشکّ چیشود، ه یخودمان مربوط م

که  گرانندید نیو ا م،یشناس یکامل م «نیقی»و با  میشناس یخودمان را م

 یافتد، برا یافتد و چون به شکّ م یم« شکّ»به  زشانیهمه چ ۀآدم دربار

 هیرا خوب تجز شانیو کردار یو رفتار یاخالق اتیشناختِ آنها خصوص

    دهد که  یکند و آنوقت است که به خودش اجازه م یم لیتحل و

آنها را  یاست، ادا شهیحکم صادر کند و اگر هنر پ «نیقی»آنها با  ۀدربار

 .اوردیدر ب

« خودت را بشناس»حکم  ایکه گفته بودند جمله  ییدانم آنها ینم 

را بر سر در معبد  گرید میحک ستیو ده، ب« سقراط»، منسوب به (1)

 هایونانی ییِشگویو پ یو شعر و پزشک یقیو موس ییروشنا ی، خدا«آپولو»

 بودند، که من  دهیرا فهم یزیحکّ بکنند، از آن همان چ  «یدِلف»در شهر 
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انجمن روانشناسان  یاز اعضا یکی ای د،یا دهیشما فهم ایام،  دهیفهم

 !«فالنلند»
_______________________________________ 

، و برابر است «لند»و « فُالن»، اسمی است ساختگی از ترکیب (Folanland)فالنلند  -1

هم تصوّر نشود که کشور می خوا. ببخشید که توضیح واضحات می دهم. «فُالنستان»با 

 .نوشته ام« فالنلند»، عوضی «فنالند»



که من ) یونانیاست و در « Know thyself» یسی، که در انگل«خودت را بشناس» -5

، و در «nosce te ipsum»( دانم یکه من نم) نیو در الت« γνῶθι σεαυτόν»( دانم ینم

مَن عَرَفَ رَبِّه، فقد »اید که ش« !اعرف نفسک»البد ( دانم یم یکه من اندکک) یعرب

با توجّه به آن گفته شده ( شناخت، خدا را شناخته است راهرکس خود )« عَرَف نَفسِه

و  یداند، امّا معن یآن به زبان خود را م ۀترجم یاست که اهل هر زبان یسخنباشد، 

 .   ستین کسانیهمه  یآن برا ریتفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 43 /خوش خبر باشی                                                                                                                                

 

 

 

 

 
 

 

 

 فکر آزار دهنده  کی -14
 

فکر آزار دهنده به خودش مشغول  کیچند روز است که ذهنم را  

 نیباشد که اآن طور  تیآزار دهنده، چون اگر واقع میگو یم. کرده است



به  یچرا وا! زادیبه حال آدم یکند، وا یخواهد به من حال یفکر م

است و سر  دهیچیسر پ عتیکند از امر طب یم الیاگر خ نکهیا یحالش؟ برا

از  یلیدر خ! است، کور خوانده است دهیرا به طاق آسمان کوب عتیطب

 ی، ولگذاشت رونیب عتیطب« خطّ»پا از  ش،یشود، کم و ب یم یامور زندگ

 ست،یدو نیکه در ا دیسراغ دار زادیآدم اتیح خیرا در تار یشما کس

« مقصد»خارج شده باشد و  عتیطب «ریمس»هزار سال گذشته از  صدیس

 عوض کرده باشد؟

حرف من  نینفر از آن دورها دارد به ا کی نکهیمثل ا ؟یچ 

کنند،  یم یکه خودکش ییپس آنها دییفرما یبله؟ م. کند یاعتراض م

 ریگذارند، نه از مس یم رونیب عتیآنها نه پا از خطّ طب! رینه خ ؟یچ

 یاستعفاء م یاز زندگ. کنند یشوند، نه مقصد عوض م یخارج م عتیطب

 !دهند

حاال چه همه تان حرفم را به . یسر موضوع اصل میخوب، برگرد 

 هاتانیچه بعض د،یقاه قاه بخند ده،یو هنوز همه اش را نشن دیریبگ یشوخ

را با  نیا ست،ین میو حال یافتاده ام به فضل فروش یبد جور دیکن الیخ

کنم که بعد از چند روز  یعرض م هایشما و آن بعض ۀخدمت هم نانیاطم

ام که اگر  دهیرس یا جهیبه نت ،ییکذا ۀرفتن با آن فکر آزار دهند ارکلنج

 معتبر انگلستان به  یاز دانشگاهها یکی یپرورش یاستاد روانشناس کی
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 یاز کتاب یدر فصل ای ،یتخصّص یبود، البد در مجلّه ا دهیرس جهیهمان نت

  :نوشت یم

ا، هر قدر هم که پند و اندرز آنه یعنیحکمت پدرها و مادرها، ، » 

 یآنها در زندگ یشخص یخوب و سودمند به نظر برسد، از تجربه ها

گذارد بچّه  ینم عتیاست که طب لیدل نیشود و به هم یخودشان حاصل م



گذاشت، اآلن  یحکمت پدرها و مادرهاشان باشند، چون اگر م رویها پ

 (1)« !شده بود دیناپد نیزم ۀهزاران سال بود که نوع بشر از صفح

 دیخواند یاو را م ۀدیچیدراز و پ ۀجمل نیبار ا نیو آنوقت شما چند 

عالوه بر احسنت  «هایبعض»آن  دیو شا دیگفت یبه او احسنت هم م دیو شا

 فیکرده است در رد یکردند طرف کشف بزرگ یم الیخ ،ییگو

  .نیزم ۀجاذب ۀکشف قوّ

صاف  حتماً یفرض یسیرا که آن استاد انگل یچرا موضوع دیدان یم 

 نینوشت، دارم ا یم یواهمه ا چیه یو ب یستیرودربا یو پوست کنده و ب

ترسم  یم نکهیا یکنم؟ برا یعرض م دینامف یقدر سربسته و با اختصار

به آنها  درما ایکنند اگر مثالً پدر  الیبشود و خ شانیحال «یعوض»بچّه ها 

  :دیبگو

     خودت  یاو ما را به عز یریم یم نداز،یچاه ن یخودت را تو» 

 «!ینشان یم

 

بروند خالفش را انجام  دیمادر زده است، با ایحرف را پدر  نیا چون

 یعمل خودشان دفاع کرده باشند، و م یبدهند تا از استقالل فکر و آزاد

 دایهو»بشود و بخواهند به جرم  شانیحال« درست»ترسم پدر و مادرها هم 

 !بزنند ریمرا با ت یۀسا« کردن اسرار

 به  میشروع کرده بود شیاز چند صد سال پ هاییماهم مثل اروپا اگر 
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 چیه یو ب یستیرودربا یرا صاف و پوست کنده و ب زهایجور چ نیا

ماندند، و  ینم« بچّه» هامان«ریپ»از  یلیگفتن و نوشتن، حاال خ یواهمه ا

  !شدند ینم ریپ یاز بچّه هامان از بچّگ یلیخ

 نندیفکر کنند بب ندیایحرف اعتراض دارند، ب نیکه به ا ییآنها 

 !    کرده اند یرطب خورده منع رطب نم شهیهم
___________________________________ 



1- The wisdom of parents, no matter how  good it sounds, comes from their 

own personal experiences of life and that is the reason why Nature seems to 

work against it being followed by their children, otherwise the human 

species would have disappeared from the face of the earth some thousand 

years ago.(Alizaed Toussi, student of educational psychology at the 

University of Life ). 
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 سیپار یاپرا ۀخان -12
 

دل  ریروشن ضم قیرف کیاز  یلیمیحواله جات ا انیهفته در م نیا  

 یاپرا»و درون ساختمان  رونیداشتم از ب ییرهایتصو نینش ایدن نگهی ۀزند



 نیکه در ع« اپرا خانه» نیا. ندیگو یم هم «هیکاخ گارن»که به ش  «سیپار

و نهصد و هفتاد و  نُه  کهزاریهم هست، با  یقیل سالن تئاتر و تاالر موسحا

حکومت  رییساختنش با وجود برخورد با جنگ و تغ ،یتا صندل( 1848)

تا روز افتتاح همه اش  یزیر یاز پ ،یبه جمهور یدر فرانسه، از امپراتور

  .842.تا 1851از سال  یعنی د،یپانزده سال طول کش

 یدارم م یچ... کنم فیمعبد هنر را توص ایکاخ  نیاگر بخواهم ا 

را با کلمات  ییجا زیانگ رتیح نیهمچ کیشود  یمگر م م؟یگو

 ریو چهار تا تصو یس نیمن ا یکه وقت میقدر بگو نیکرد؟ هم فیتوص

روز سه نوبت تماشا کردم، در  کیاپرا خانه را در  نیمختلف ا یجاها

  :خودم گفتم شیوسط نوبت سوم پ

بود و امپراتور  یبزرگ م یامپراتور کیامروز سرتاسر اروپا اگر » 

 یبا شکوه یخواست کاخ سلطنت یم یا یامپراتور نیقدرتمند همچ

برآورده شدن آرزوش  یبرا دیداشته باشد، با شییفرمانروا ۀپهن  ۀستیشا

 «هیچارلز گارن»کرد که به روح  یرفت به درگاه خدا التماس م یم

(Charles Garnier)که صد و چهارده  «سیپار یکاخ اپرا»مار ، مع

جواز اقامت دائم در بهشت مفتخر شد، و  افتیبه در شیسال  پ( 114)

          یپانزده سال مرخُص مانشیهمدست و همپ یهنرمندها ۀارواح هم

 کر، چشم  طانیگوش ش] یبرقرار ۀاعطاء کند، به اضاف ینیزم یبا زندگ
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           یو رفاه عموم تیصلح و امن ،ۀپانزده سال ۀدور کی[ کور طانیش

 !در جهان

    صادر  یرا ک یکاخ نیفرمان ساختن همچ ندیب یآنوقت آدم م 

 ه،یچارلز گارن ر،یبا معمار کب یو نظارتش ک یمعمار ید؟ و براکن یم

ناپلئون  ریامپراتورکب نیجانش نیکند؟ ناپلئون سوّم، آخر یقرارداد امضاء م

  .بُناپارت



ساختمان هنوز شش سال مانده است که هم  ۀاز پانزده سال دور 

 یرجمهو ۀکند، هم امپراتورش ناپلئون سوّم، و دور یسقوط م یامپراتور

 .شود یسوّم فرانسه شروع م

 کیگذارند  یآن دور و بر هستند که نم یباشعور یامّا البد آدمها  

به جان  فتندیو کلنگ و پتک بردارند و ب لیب یعقده ا عاریو ب کاریمشت ب

 سیبلکه بر عکس دو رئ ،«سیپار یکاخ اپرا» ۀکار مهیساختمان ن

 یگری، و د(Adolphe Thiers) « ری یآدولف ت» یکی،  یجمهور

شش سال  ۀ، بودج(Patrice de Mac-Mahon) «وندو مک ماه سیپاتر»

ملّت فرانسه  یبرا منتیو م یکنند و کاخ به مبارک یم نیمانده را تأم یباق

 نیا یجمهور یسهایرئ نکهیشود، بدون ا یجهان افتتاح م یو هنر دوستها

ور و دو تا امپرات کیبکنند، و عجبا وُ واحسرتا که  تیوسط احساس معص

و مجلّل در عهدشان ساخته شده  میکاخ عظ نیکه ا یجمهور سیرئ

دهند که مردم نه  اسم آنها را، بلکه اسم معمار ساختمان  یاست، اجازه م

 «.هیکاخ گارن» ندیبگو «سیپار ۀاپرا خان»بگذارند و به  شیرا رو

شد،  یساخته م «هیکاخ گارن» ای «سیپار ۀاپرا خان»که  ییدر سالها 

 یشاه قاجار، سالها نیعالم، ناصر الد ۀسلطان صاحبقران، قبل رانیدر ا

از  شیسال پ( 8)گذراند، و نُه  یو هشتم سلطنتش را م ستیتا ب زدهمیس

  ر،یکب ریخان ام یتق رزایم یفرمان قتل فور «سیپار یاپرا»شروع ساختمان 
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را صادر کرده بود،  رانیا« دانشگاه» نیاوّل ای« دارالفنون» سیتأس یاصل یبان

بار سه سال و  کیو  ،«سیپار ۀاپرا خان»از افتتاح  شیبار دو سال پ کیو 

به قول آن  ایبه اروپا، بار هم  چهارده سال بعد از افتتاح آن،  کی

که نه، و به  اسفر شاهانه کرد و البد، و چر« فرنگستان»به  ها،یروزگار

معبد هنر اپرا و تئاتر و   نیدر ا ییفرما فیاو را به تشر یاحتمال قو

 .کرده بودند هیو توص بیترغ یقیموس



اقرار کرد  که آن سلطان صاحبقران   دیبا خیبه شهادت تار یول  

را، به  «یبزرگ شاه یۀتک» ای« دولت یۀتک»ن عمارت با شکوه فرمان ساخت

به »سفر فرنگ،   نیاز اوّل شیکه مورّخان گفته اند، چند سال پ یطور

 یو روضه خوان یسوگوار ینهاییآ یو برگزار هیمراسم تعز یمنظور اجرا

     .صادر کرده بود« عاشورا در طهران امیدر ا
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 کسوت  یبا کسوت، ب شکسوت،یپ -15

 ی«هوهو»مثل ذکر  «شکسوتیپ» ۀکلم نیچند روز است که ا 

  کلّه ام و دارد  یفتاده است توا هاییهندوها و بودا« اوم اوم»و  هایصوف

 . کند یکالفه ام م



خوانده  ایبودم،  دهیشن ییکلمه را در جا نیدر گذشته هر وقت ا 

اش بدون  سندهینو ای ندهیبودم که گو دهیبود و فهم امدهیبودم، خوشم ن

شخص »دارد  نکهیا الیباشد، با خ یآن فهم درست یاصل یاز معن نکهیا

کند، آن را به کار برده است،  یمفتخر م ییواال ش را به لقب« مورد نظر

نکرده بودم که از  دایپ تیکلمه حسّاس نیقدر نسبت به ا نیا چوقتیامّا ه

 «!میزبان به شِکوه بگشا»به اصطالح  ،یزور کالفگ

 نیآنال»روم به سراغ  یم «ییزبان به شِکوه گشا» نیدر شروع ا  

جست »دست  یگذارم تو یرا م «شکسوتیپ» ۀو کلم «یس یب یب یفارس

 «!مورد به کار رفته است 82در »: دیگو یم هیش و در عرض چند ثان«وجو

گوگل » ی«جست وجو»دست  یگذارم تو یکلمه را م نیبعد ا 

و هشتصد و شصت  ونیلیدر دو م»: دیگو یم هیثان 18و در عرض  «یفارس

 « !مورد به کار رفته است( 5،851،111)هزار 

 یب یب یفارس نیآنال»کاربردش در  یموردها نیاز تازه تر یکیبه  

که در « راستکار ۀمیفه»است از زنده نام  یادبودی: کنم ینگاه م «یس

 یلیرا در خ شیبودم و صدا دهید شیدو تا نما یکیاو را در  یباز یجوان

           دوبله  یشد و واقعاَ عال یدوبله م یبه فارس ایتالیکه در ا ییلمهایاز ف

 : خوانم یاو م ادبودیدر . بودم دهیشد، شن یم

 و  نمایس شکسوتیپ گریدوبله و باز ریراستکار، دوبلور، مد مهیفه» 
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 «!در خانه اش در تهران درگذشت یشتاد سالگتئاتر، روز پنجشنبه در ه

که امروزه  ییموردها ۀدر صد هم 88 یتو باًیجمله و تقر نیا یتو 

     را  ییکلمه چه معنا نیفهمم که با ا یبرند، نم یم کلمه را به کار نیا

 یاستاد محمود جواد»: دیبخوان ییمثالً اگر در جا. کنند انیخواهند ب یم

از « !را وداع گفت یدار فان...  رانیا ینقّاش شکسوتیپور، هنرمند پ

 د؟یفهم یم یچ رانیا یبودن آن زنده نام در نقّاش شکسوتیپ



 ۀاز هم شیرا پ رانیدر ا ینقّاش»: دیکن یاز خودتان سؤال م  

 ادگذارینقّاش و بن نیاوّل یعنیبعد از خودش شروع کرده بود؟  ینقاّشها

 « بود؟ رانیدر ا ینقّاش

جزو  ایآنها،  نیرتریپ ران،یامروز ا ۀزند ینقّاشها انیر مد» نکهیا ای 

 « آنها بود؟ ینهایرتریپ

  د؟یآ یکه به ذهن من نم دیآ یبه ذهن شما م یگرید یمعن ایبله؟  

آنکه : شکسوتیپ» : ندیفرما یم شانیا! «دهخدا ۀلغتنام»سراغ  میبرو 

 ۀدرج از یصاحب درجه ا د؛یاز مراتب مر یکیدارد؛  یشکسوتپی ۀدرج

؛ (هیصوف)در سلوک  یمقام قت؛یاز مدارج طر یکیومرشد؛  خیش دان؛یمر

و  نیمتریقد. فروتر خیباالتر و از ش دیاز مره ای طبق ه،یدر طبقات صوف

و قدمت  یزورخانه که حق تقدم دارد در پهلوان کیپهلوان  نیگتربزر

 «.یزورخانه کار

 یعنیازاً جامه، لباس، پوشاک و مج یعنیهم که « کسوت»خوب،  

کسوت » ندیگو یامروز م نیمثالً هم. شغل، مقام، مسلک شه،یحرفه، پ

و  «تیکسوت روحان» ،«یکسوت استاد» ،«یگریکسوت مربّ» ،«رتیمد

 . رندیگ یم« با سابقه» یاز آن معن هایلیو خالصه خ نها،یامثال ا

هر  ایمعلّم  کی شه،یهنرپ کینقّاش،  کیشاعر،  ای سندهینو کی 

 شد،  ریخودش که پ ۀحرف یبد، تو یلیخ ایخوب، بد  ،یعال ،گرید ۀکار
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بهتر بود  دیشا»: «تیوب سا» کینمونه از  کیهم  نیا. «با سابقه»شود  یم

 «.گذاشت یرا بر شانه م...  یپخته و با کسوت، بار بررس یتیشخص

در  ایدر بزرگداشت،  ای ،یدر معرّف میخواه یپس، به نظر من، اگر م 

خوب  م،یهنرش  به او بده ایدانش  یعال ۀمناسب درج یلقب یکس ادبودی

 یمعنبلکه در  ست،ین یلقب نینه فقط چن «شکسوتیپ» که  میاست بدان

 ! است بزرگ به آن بزرگوار  یاهانت
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 ایدن یثروتها ۀصاحب هم -14
 

شد، در را  ادهیپ. فرستاده بود دیجد ۀرانند کیبار آژانس محلّه   نیا  

  «!نمینه، متشکّرم، من عادت ندارم عقب بنش»: گفتم. باز کرد میبرا



تصادفاً آفتاب شده بود، آن قدر شاد و شنگول  نکهیا یدانم برا ینم  

قد بلند، . بود دهیرس شیبزرگ زندگ یاز آرزوها یکیآن روز به  ایبود، 

تُنُک،  یکم ،ییبا ته رنگ حنا اه،یهم س موهاش اه،یتند، چشمهاش س ۀسبز

 :گفت. باشد یهند دیحدس زدم که با. شصت، شصت و پنج ساله

  «د؟ینیعقب بنش دیتوانم ازتان بپرسم چرا عادت ندار یبرادر، م»  

از جناب و حضرت آقا ! برادر دییشما به من بگو نکهیا یبرا»: گفتم  

 «!و سرور متنفّرم

معلوم »: زد، گفت یبرق م یو سرخوش یشکه از دلخو ییبا چشمها  

که ما همه،  دیدان یم. روشن شده است قتیشود که شما دلتان از نور حق یم

 گریواحد و برادران همد یفرزندان خدا با،یو زشت و ز ر،یاز دارا و فق

  «.میهست

باشد،  یهند دیبا دیجد ۀرانند نیکرده بودم که ا الیدر نظر اوّل خ  

زند، نه مثل هندوها  یواحد م یحرف از خدا دمید یا حاال مامّ ،ینه پاکستان

هم  ونیلیم صدیمذکّر و مؤنّثشان از س یخداها تیجمع تیروا کیکه به 

باشد،  رانهو براد زیو احترام آم یجدّ یلیکه زور زدم خ یبا لحن. است شتریب

 «مسلمان؟ ای د،یتوانم بپرسم که شما هندو هست یم ز،یبرادر عز»: گفتم

ثروت را به  ۀ، اله(1) "یالکشم"شب  کیهندو بودم، »: فتگ  

 باشم؟ مگر من چه  ریفق دیچرا من با: زانو زدم و  گفتم ششیپ دم،یخواب د
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! تیمادانج ز،یبرخ: سرم گذاشت و گفت یکرده ام؟ او دستش را رو یگناه

به ش نگاه . هستم ایدن یثروتها ۀبرخاستم و احساس کردم که صاحب هم( 5)

! دیبود "یالکشم"گفتم شما که ! است حیمس یسیحضرت ع دمیکردم، د

و  شنو،ی، وبرهما: سه خدا جمع هستند یهندو تو یخداها ۀبله، هم: گفت

واحد  یدلت با خدا( 4. )، درست مثل اب و ابن و روح القدس(3) وایش

  «!دید ینخواه ریخودت را فق چوقتیه گریباشد، د



 یاز عارفها یرو به رو شده ام که مثل بعض یبا مرد دمیو من د  

بله، آدم ممکن است که در دلش احساس »: گفتم. زند یما حرف م میقد

لندن  نیهم یاآلن اگر من تو نیامّا هم است،یدن یاثروته ۀکند صاحب هم

 «...شش پوند نداشته باشم

نگذاشت جمله ام را  ایدن یثروتها ۀصاحب هم ۀشد یحیمس یهندو  

کنم،  فیتعر تینه، نه، نه، بگذار برا»: گفت یتمام کنم و با لحن اربابانه ا

 «!ینیب یرا م لیاتومب نیهم! کنم فیتعر تیبگذار برا! برادر

  «.بله»: میجرئت کردم که بگو  

دست دوّم، شش هزار . همه اش پانصد پوند پول داشتم»: و او گفت  

خواهم  یم. خواهم یرا م لیاتومب نیمن ا: گفتم ارویبه . است متشیپوند ق

سه تا پسر دارم، . اورمیخودم و زنم را در ب یباش مسافر بکشم، نان و روز

  ت، امّا خوب، من هنوز آن قدر دختر، شکر خدا، وضعشان خوب اس کی

چه : گفت اروی. شش هزار پوند ندارم یول. نشده ام که محتاج آنها باشم ریپ

. بردار ببرش. مال تو لیاتومب: گفت. همه اش پانصد پوند: گفتم ؟یقدر دار

همه . دیاش را ماه به ماه، هر قدر وسعت رس هیپانصد پوندش را حاال بده، بق

پام است، بدون  ریز یشش هزار پوند لیام، اتومباش پانصد پوند داده 

 «!ضمانت

 «فروشنده با شما آشناست؟»: میحاال جرئت کردم بگو  
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  «.وقت است یلیخ.  بله»: گفت  

را هم به  لیاتومب ت،یشناسد، برادر دانج یاو تو را خوب م»: گفتم  

. دارد نانیاطم تیشناسد و به دانج یرا م تیفروخته است، چون دانج تیدانج

       لیاب و ابن و روح القدس اتومب ای وا،یو ش شنویبه برهما و و چکسیه

 هداشت یهر اسم. باشد سر آدم یدل و تو یتو دیآدم با یخدا! فروشد ینم

  «!کند یباشد، فرق نم



 .نه ایگفتم  یچ دیدانم فهم ینم  
_____________________________________________ 

 .یو سعادت معنو یثروت و رفاه ماد ۀهندو اله نیی، در آ(Lakshmi) یالکشم -1

پسران  یبرا از هندوها آن را یاریکه بس ییاز نامها یکی، (Madanjeet) تیمادانج -5

 .کنند یخودشان اتخاب م

 ی، خدا(Vishnu) شنویو ننده،یآفر یهندو خدا نیی، در آ(Brahma) برهما -3

دگرگون کننده و نابود کننده، سه خدا،  ی، خدا(Shiva) وایو ش ،یعالم هست ۀنگاهدارند

 .مفهوم کیدر  (Trimurti تیدر سانسکر) ثیتثل

 .  تیحیدر مس( Trinity یسیانگلدر ) ثیاب، ابن، روح القدس، تثل -4
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 مادر در روز مادر شیستا -18
 

خارج از کشور  یفارس یونهایزیلواز ت یکیدر  شیچند وقت پ  

بزرگداشت تا دلتان  نیدر ا. شد در بزرگداشت روز مادر یپخش م یبرنامه ا



 یبا شعر هم که تاازگ شیخوب، ستا. مادر شعر خواندند شیبخواهد، درستا

 ریو پادشاه و وز غمبریما خدا و پ یشاعرها یاز قرن سوّم، چهارم هجر. ندارد

 یزهایکسها و چ یلیو گل و بلبل و خ ریو شمش و شتر لیکاخ و اسب و ف و

  .کردند یم شیستا« شعر»به قول نادرست خودشان با  ای« نظم»را با  گرید

را به خاطر ندارم که در  یکس« متقدّم»به اصطالح  یاز شاعرها  

که در  «یشروان یخاقان»گفته باشد، مگر  ،یقطعه ا ای ،یا دهیمادر قص شیستا

مادر، بلکه در  شی، آن هم در اصل نه در ستا«ادرم» فیبا رد یقطعه ا

، «آب و نان مادر یبا تنگ/ شروان یخو کرده به تنگنا»نکوهش خودش که 

کند، و خودش را که از آسمان افتاده  یم یو سرافکندگ یشرمسار حساسا

 :کند که یطور سرزنش   م نیاست، ا

 یچند باش دیباز سپ یا   

 مادر؟ انیمحبوس به آش   

 که چون کبوتر، دیرمت ناش   

 !از دهان مادر؟ یخور یروز   

 نیبا ا»که  ندیب یافتد و الزم م یم« دل مهربان مادر» ادیو آنوقت به   

حقّ دل »کشد،  یکه از بابت نان خور مادر بودن م یا یخوار خفت و« همه

زود  ای ریگذرد که د یم رشیرا نگهدارد، و به خاطر خط« جان فشان مادر

 !به سر خواهد آمد زشیرعزعمر ماد
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 نیتا هم شیپ یقرن و اند کی، از «متاخّر»امّا از شاعران به اصطالح   

. و نوش فراوان صادر شده است، شعر است مداریکه کهنه و ن یزیامروز، چ

 رجیاست از زنده نام ا یقطعه ا یکیبه اصطالح شعرها  نیا نیاز معروف تر

« مادر قلب»است، با عنوان « الممالک، فخرالشّعراء جالل»ملقّب به  یرزایم

با عنوان  «یدولت آباد ییحی دیس رزایحاج م»از  یهم قطعه ا یکی، و (1)

بزرگداشت » یونیزیتلو ۀ، که در برنام(5) «یمهر مادر» ای «ریمادر پ» ای« مادر»



قرائت که نه،  گرید یدو تا شعر را در صدر شعرها نیبرنامه ا یمجر« مادر

  .کرد (déclamé) «دِکلمه»واقعاً 

دو تا شعر دو تا شاعر به  نیخواهم خدمتتان عرض کنم که در ا یم  

که  یریخ تیوجّه باشند، با نخودشان مت نکهیحقّ بزرگ و بزرگوار، بدون ا

  آنها را  یمادر، پسرها شیسنگ تمام گذاشتن در ستا یداشته اند، برا

 نیزم یموجود رو نیتر عاطفهیب ن،یسنگدل تر ن،یدتریپل ن،یتر شرفیب

  .کرده اند یمعرّف

به درخواست  عاطفهیسنگدلِ ب دِیپل شرفِیب ۀپسر رزا،یم رجیدر شعر ا  

 ۀنیتر از خودش، س عاطفهیتر و سنگدل تر و ب دیتر و پل شرفیمعشوق ب

 یآورد و دارد بدو، بدو آن را برا یدرد و قلب او را در م یمادرش را م

خورد و قلب مادر از دستش  یم یاو سکندر ۀبرد که دم در خان یمعشوق م

 ۀوانیخواهد آن را بردارد، قلب آن مادر د یم یوقت. خاک یافتد رو یم

آه »: دیگو یذرّه از خدا خجالت بکشد، م کی نکهیبدون ا ،ییایخولیمال

 «!پسرم خورد به سنگ یپا یوا/ خراش افتیدست پسرم 

 رجیملعون شعر ا یپسره المثنّا ،یدولت آباد ییحیدر شعر   

 میقا شیداماد یرا که مادره برا یپول ای« زر ۀگره بست»خواهد  یم رزاست،یم

دهد و  یکند و مادره نم یاشیّببرد صرف ع رد،یکرده است، به زور ازش بگ

  ۀاز ته چاه مادر کدفعهی! چاه یاندازد تو یکند، م یپسره مادره را خفه م
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: دیگو ینفس م نیخجالت از خدا، در آخِر یبدون ذرّه ا ،ییایخولیمال ۀوانید

 «!در چاه یفتیفرزند ن! آه» 

دو تا شاعر به حقّ بزرگ و بزرگوار متوجّه نبوده  نیخوب، حاال ا  

         ما هنوز هم  یعنیما چه طور؟  ؟یما چ ند،یگو یم یاند که دارند چ

به  ییاهانتها نیکه همچ میبشومتوجّه  یقرن و اند کیبعد از  میخواه ینم

دو تا شعر را با  نیا گریبار د کی میهمه برو ست؟یاز مادر ن شیفرزند، ستا

 .میدقّت الزم بخوان



___________________________________________ 
 «قلب مادر»: رزایم رجیا -1

 که کند مادر تو با من جنگ/  غامیمعشوقه به عاشق پ داد

 پُر آژنگ نیو جب نیچهره، پُرچ/   ور کند از د نَدَمیب هرکجا

 خدنگ ریبر دل نازک من ت/  غضب آلود زند  ۀنگا با

 همچو سنگ از دهن قلماسنگ/  در خانه مرا طرد کند  از

 شهد درکام من و توست شرنگ/  سنگ دلت تا زنده ست  مادر

 دل او از خون رنگ یتا نساز/  تورا  کرنگیو  کدلی نشوم

 خوف و درنگ یساعت ب نیا دیبا/   یصالم برسبه و یخواه گرتو

 تنگ ۀنیاز آن س یدل برون آر/   یتنگش بدر ۀنیو س یرَو

 قلبم زنگ ۀنیتا برد ز آ/   یبه منش باز آر نیو خون گرم

 عصمت و ننگ ینه بل آن فاسق ب/  خرد ناهنجار  یب عاشق

 زبنگ وانهیاز باده و د رهیخ/  ببرد  ادیاز  یمادر حرمت

 و دل آورد به چنگ دیبدر نهیس/  مادر را افگند به خاک و  رفت

 دل مادر به کفش چون نارنگ/  سرمنزل معشوق نمود  قصد

 سوده شد اورا آرنگ یواندک/   نیقضا خورد دم در به زم از

 فرهنگ یاوفتاد از کف آن ب/  دل گرم که جان داشت هنوز  وآن

 ، آهنگبرادشتن آن یپ/  باز چو برخاست، نمود  نیزم از
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 :آهنگ نیآهسته برون ا دیآ/   کزآن دل آغِشته به خون  دید

 !پسرم خورد به سنگ یپا! یوا/  خراش  افتیدست پسرم ! آه

 

 «یمهر مادر»: یدولت آباد ییحی -5
  عمر او بود فزون از پنجاه/  احوال  شانیو پر ریپ یمادر 

 پسر داشت شرور و خود خواه کی/  شوهر و از حاصل عمر  یب زنِ

 خبر از شرف وعزّت و جاه یب/   شیخو یاوباش یو شب درپ روز

 زر، گاه به گاه ۀگره بست کی/   ریبود او به برِ مادر پ دهید



 تباه یبکند صرف عملها/  آمد که ستاند آن زر  یشب

 گفت رو، رو، که گناه است، گناه/  از دادن زر کرد ابا  مادر

 ان شاءاهلل تیبهر داماد/  فرزند  یست مرا، ا رهیذخ نیا

 زر، خواه مخواه ۀآن گره بست/   ردیآورد پسر تا گ حمله

 ش کوتاهبود از چاره چو دست/  کرد  ونیاز جور پسر ش مادر

 اهیسخت، چندان که رخش گشت س/  مادر  یافشرد گلو پسر

 به راه فتادیبر سر دوش و ب/  مادر بگرفت  کریجان پ مهین

 نشود کس آگاه تیکز جنا/  افکند  یقیدر چاه عم برد،

 به ته چاه، نگاه دیتا نما/  پس از واقعه او  ریسراز شد

 گاهنا ینیزار حز ۀنال/  ته چاه به گوشش آمد  از

 !در چاه یفتیفرزند ن! آه/  بود  نیمادر ا ۀگفت نیآخر
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 ست؟ین ایهست  کیرونیآ نیا-18
 

و صفتش  (Irony) یرونیآ یسیانگل ۀکلم»: دیپرس یاز من م  

   «شود؟ یم   یچ شیفارس (Ironic) کیرونیآ



را داده  هایمعن نیا یرونیآ یبرا یبه فارس یسیانگل ۀدر چند تا لغتنام  

سازى،   ، پنهان گوشه و کنایه و استهزاء، مسخره ، ی، وارونه گوی طعنه»: اند

 «.، طنز تمسخر، سُخریه

کلمه  نیا قیدق یمعن نهایاز ا چکدامیه د،یامّا راستش را بخواه  

کلمه مشکل  نیا قیدق یهم از بابت معن هایسیاز خود انگل یلیتازه خ. ستین

 تیزیا»درست کرده اند به اسم  «تیوب سا» کیکه  یدارند، در حدّ

 «تیوب سا» نیاز مردم از ا ی، و بعض(www.isitironic.com) «کیرونیآ

از  ینه؟ بعد بعض ایهست  کیرونیفالن اتّفاق آ ایفالن موضوع  دنپرس یم

 هاینسبت رأ نیّمورد مع کیاگردر ! انهیدهند که هست  یم یرأ گریمردم د

 باًیمورد تقر نیبله، ا»: شود گفت یبود، م شتریاز شصت، هفتاد در صد ب

 «.است کیرونیا

به نظرم  ییزهایچ کی یطور نیهم هایسیانگل نیمن هم مثل خود ا  

شما  یرا برا یموضوع کی یجدّ یلیخ میآ یمثالً حاال م. دیآ یم کیرونیآ

و بعد  دیکنم و ازتان انتظار دارم که خوب درباره ش فکر بکن یم فیتعر

        که  ینیامروز، ا یایبه نظر شما، وجداناً، در اوضاع و احوال دن دییبگو

  .نه ایهست  کیرونیآ م،یگو یم

 دیشش، هفت ساله تان نشسته ا ۀکه شما و بچّ میفرض کناوّل  مییایب  

 از  تیحما یۀریهم هزارها، سازمان خ دیاز صدها، شا یکیو  ونیزیجلو تلو
61/ ای کبوتر شرق                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 یاالغ الغر و مافنگ ییچند تا ایو ستمکش دن ضیو گشنه و مر ریفق یالغهاا

پناهگاه   کی یو تو دل برو، تو یکرّه االغ خوشگل و مامان ییبا دو، سه تا

خانم پرستار جوان و خوشگل که  کینشان بدهد، با  یتماشاچ یخرّم به شما

چسبانده باشد و  اش نهیمادر مهربان به س کی نیاز کرّه االغها را ع یکیسر 

 ... او فیبلند و لط یشانیمشغول ماچ کردن پ



    شش، هفت ساله تان  ۀکه شما و بچّ میفرض کن مییایو بعد ب  

هم هزارها، سازمان  دیاز صدها، شا یکیو حاال  ونیزیجلو تلو دینشسته ا

پوست و  ۀجنگ زده، چند تا بچّ ایاز کودکان قحط زده  تیحما یۀریخ

 یب ۀو چشم گود افتاده و رو به مرگ را در گوش ضیو مر گشنه یاستخوان

  ... نشان بدهد یتماشاچ یبه شما قایآفر از یاهیآب و گ

 ند،یرا بب زیرقّت برانگ ۀدو تا صحن نیشما که ا ۀشش هفت سال ۀبچّ  

بچّه ها از شما  نینجات ا یبرا یدوّم یۀریو ضمناً بشنود که سازمان خ

کند، و سازمان  یم کمک مالی[ 3£]پوند  سه یدرخواست حدّ اکثر ماه

چهار  یماهمراقبت از آن االغها و کرّه االغها از شما حدّ اقلّ  یبرا یاوّل یۀریخ

 ۀبچّ دیکن یخواهد، فکر م یم کمک مالی[ 4885£] یپوند و هشتاد و شش پن

 یبچّه ها یسه پوند برا یشما ازتان خواهد خواست که پرداخت آن ماه

کرّه  یبرا یچهار پوند و هشتاد و شش پن نیا ای د،یریعهده بگرا به  زادیآدم

 االغها را؟

کرده  «زادیآدم»مغزش که او را  چ،یآدم، دلش که ه! است بیعج  

هم باشد، آتش « انسان»وقتها  یبخت را به ش داده است که گاه نیاست و ا

 یاز حقوق االغها م تیحما یسازمانها نیکه اغلب ا ییشعارها! ردیگ یم

 با سهیدر مقا اورند،یجهان به رحم ب یسرنوشت االغها یدهند تا دل شما را برا

است که  یحرف سعد نیجهان، مصداق ا یاز آدمها ونیلیسرنوشت صدها م

 «!پرس که اعراف بهشت است انیاز دوزخ»
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ارض »در ( که واقعاً هم رفته است،)برود،  یحیمس کیمثالً اگر   

 یحفاظت و مراقبت از االغها یپناهگاه بزرگ و مجهّز برا کی« قدس

  :دیو بگو( که واقعاً هم کرده است،)بکند،  سیتأس ینیو فلسط یلیاسرائ

نقطه از جهان همه روزه مورد غفلت و ستم  نیا االغ در اهزاره»  

 «!دیبکن ینجات جان آنها به ما کمک مال یبرا دییایب. شوند یواقع م



حاال شما لطفاً نظر . باشد «کیرونیآ» دیبا انیجر نیبه نظر من ا   

  .ستین ایکه هست  دیبده
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 اسیو ال دیحام ۀقصّ -51

 



بُر  انیپشت خانه مان، که راه م ۀکوچ یتو ش،یدر حدود ده سال پ  

و پنج شش  یمرد س کیاتوبوس است و بالعکس، با  ستگاهیمن از خانه به ا

( 5) «اسیال»، آشنا شدم که خودش را با اسم کوچکش، (1) «ایکن»اهل ساله، 

به  ایکنو سه تا بچّه از  شیسیاست که با زن انگل یکرد و گفت دو ماه یمعرّف

که با  یچهار اتاق خوابه ا ۀخان دنیبا خر شیپ ۀلندن کوچ کرده اند و هفت

با اسم کوچک من هم خودم را . ما شده اند یۀانگشت به من نشان داد، همسا

 .«دیحام»کردم که در تلفّظ او شد  یمعرّف اسیبه ال

 یرا جلو خانه شان م اسیدو بار ال یکی یاز آن روز به بعد هفته ا  

 یو احوالپرس کیهم در حدّ سالم و عل( 3) «ونایف»کم کم با زنش . دمید

  .کردم دایپ ییمعمول و مختصر، آشنا

دمِ خانه » یدر برخوردها بود، یهم که آدم کنجکاو اسیخود ال  

دو سال،  یکیبعد از  د،یکش یطول م قهیده پانزده دق یکه گاه ،«یا

 .هم باالتر رفت پلمیاز حدّ د رانیا ۀاطّالعاتش دربار

دفتر وکالت ( 4) یروبیگفت در نا یم ییایکن اسیدکتر ال یآقا  

 گریخوب بوده است، امّا چون زنش د یلیداشته است و کار و بارش هم خ

کند، دفتر و کالت و خانه و هر  یزندگ قایآفر یخواسته است تو یدلش نم

و حاال در مرکز  نجا،یداشته است، فروخته است و پولش را آورده است ا یچ

در  اسیال لیتحص ۀمعروف که در دور یسیانگل کیدر دفتر وکالت  ،لندن

 است، کار قائل  یاو احترام خاصّ یدانشگاه لندن استاد او بوده است  و برا

 .هستند یراض گریکند و هر دو از همد یم
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 «یسیانگل ییایکن»خوشبخت و مرفّه  ۀخانواد کی نجایخوب، تا ا  

سه تا پسر  م،یما شدنشان اضافه کن یۀهمسا خِیبه تار یکه هشت سال مینیب یم

و  فیصورت، ظر: یسیاز مادر انگل یبیبا ترک م،ینیب یم افهیبلند قد خوشق

قد : ییایو پدر کن ،یا روزهیچشمها ف ،یو صاف، دماغ قلم اهیموها س د،یسف



 یب یپسر، دو رگه ها و هر سه تا ،یموها فرفر ،یبلند، دماغ پهن، رنگ قهوه ا

با  ا،یکن یدادگستر ریسرکار، با سر و ضع وز: پدر. بینقص و خوش ترک

 یاز زنها یبا سر و ضع بعض:  رنگ، مادر ییآلبالو ی« آلفارومئو» لیاتومب

در « مرسدس بنز» لیاتومب با، (2) «نیآست نیج» یو پا بند اخالقِ رمانها انیاع

 .زهیو پاک پاک یمؤدّب مدرسه ا یخدمت بچّه ها

ام که  یفقط فکر! یچ چیه م؟یخواهم بگو یم یحاال چ دیپرس یم  

 «یسیانگل ییایکن»خوشبخت  ۀخانواد نیا یبرا شیپ میسال و ن کیدر حدود 

را با  کشیسالم و عل ونایزنش ف. دمیرا ند «اسیال» گریافتاد که من د یچه اتّفاق

ک بار ی. دمید یم یپسر هاش را گاه یچند ماه. شد بهیمن قطع کرد و غر

جواب سالمم « کجاست؟ اس،یپدرت، ال. سالم»: هم به پسر بزرگه ش گفتم

  .و رد شد و رفت« !دانم یچه م»: را نداد و گفت

حاال . زد بشانیپسرهاش هم غ اس،یشدن ال بیبعد از غ یدو سه ماه  

بزرگ چهار  ۀمن فقط همان خان ییایدوست کن یایاست که از دن یسال کی

 نیبا شلوار کوتاه ج ونایآلفارومئوش که ف لیوابه مانده است و آن اتومباتاق خ

 حلقه ۀدیمرد سر تراش کی نیو همچن زیو ن اهیس یوکت چرم( 5)شرت  یو ت

خوش  ونا،یبزرگتر از ف یشش هفت سال ده،یبه گوش، با گردن خال کوب

  .ندیآ یروند و م یشوند و م یوخرّم و خندان سوارش م

! و بچّه هاش آمده است اسیبه سر ال یخواهد بدانم چ یه دلم مالبتّه ک ؟یچ 

  بپرسم؟ ها؟ یاز ک

 است که اتوبوسم را  یبپرسم؟ من اآلن مدّت ونایبروم از ف دییگو یم  
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 دیجد یونایشوم که خدا نکرده چشمم به ف یتر سوار م نییپا ستگاهیا کی

کامل را که جلو  ۀصورت مسئل م؟یاز خودمان بپرس مییآ یحاال چرا نم! فتدین

  .میخودمان دار



 فیتأل( 4)« انسان در گرداب توهّمات» یشما کتاب سه جلد یراست  

توهّم »من جلد اوّلش را که عنوانش هست  د؟یرا خوانده ا «زنسونیآدام ر»

  .تازه شروع کرده ام «شرفتیپ
____________________________________________ 

 .قایآفر یمعتبر بخش شرق یاز کشورها یکی  (Kenya) ایکن -1

از  یکیاست و نام  (Eliyahu) اهویال ی، که اصلش در زبان عبر(Elias) اسیال -5

اسم  دمیمن هرگز از او نپرس یمن بود، ول ییایکن ۀگمشد قیرف نیاسم ا واقعاً است،یانب

 ای، (Balala) باالال ایبوده است،  (Wamalwa) ماوالوا دیشا. ستیچ شیخانوادگ

 کند؟ یچه فرق م .(Katana) کاتانا

دلپسند  یلیخ رلندیدر انگلستان و اسکاتلند و ا ستمیکه از قرن ب ی، اسم(Fiona) ونایف -3

 .هایرانیا انیدر م «الیژ»شده است، مثل  مردم

 .قایآفر یبازرگان یمراکز اقتصاد نیاز مهمّتر یکی ا،یکن تختی، پا(Nairobi) یروبینا -4

قرن  لیاواخر قرن هجدهم و اوا یسیانگل ۀسندی، نو(Jane Austen) نیآست نیج -2

جمله غرور و  دارد، از آن اریبس ۀاو هنوزهم خوانند کیرمانت ینوزدهم که داستانها

 .پارک لدیتعصّب، اما، و منسف

از آنها  یو پشت بعض نهیس یفقط رو. ندارد حیبه توض یاجیاحت (T shirt) شرت یت -5

 .دارد ادیزنند که خواننده ز یچاپ م یریمصوّر چشمگ یداستانها

  «انسان در گرداب توهّمات» یکتاب سه جلد -4

 (Man in the Whirpool of Illusions)زنسونیآدام ر فیل، تأ  

(Adam Reasonson)شرفتیتوهّم پ»که عنوان جلد اوّل آن  ،ییکانادا ۀسندی، نو» 

(The Illusion of Progress) یتوهّم دمکراس»، عنوان جلد دوّم» (The Illusion 

of Democracy)  توهّم ثروت»و عنوان جلد سوّم»  (The Illusion of Wealth) 

   .است
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 خیبا تار میفرق تقو -51



 

جمله  نیا. است یالدیم کمیو  ستیدوّم قرن ب ۀسال از ده نیسوّم  

با  ،یانسان ۀاست که جامع نیومش امفه ایدارد؟ آ یبه نظر شما چه مفهوم

 اتشیظهورش تا به امروز، از تجربه ها و تفکّرات و کشف یکه از ابتدا یعلم

 دهیسو تکامل خودش ر تیموجود خیاز تار ینیّمع ۀکرده است، به نقط دایپ

  است؟

موجود در اطراف  یزادهایبه اوضاع و احوال آدم ینگاه سطح کی  

 «خیتار»با  یارتباط چیتواند ه یم «میتقو»واقعاً  دینیو بب دیندازیب نیزم ۀکر

  !داشته باشد

، در (1)« رانگون» یابانهایاز خ یکیدر  نمیب یکنم، م ینگاه م  

آنگ سان »به اسم خانم  یکه قهرمان بزرگ یی، همان جا(5)« برمه»مملکت 

استبداد و نقض حقوق بشر  هیامانش عل یب ۀمبارز یدارد  که برا( 3) «یسوچ

سوئد  یاست و در عوض از آکادم دهیکش یپانزده سال حبس خانگ« برمه»ر د

راهب  ۀهفت هشت سال ۀپسر بچّ ی، عدّه ا(4)صلح نوبل گرفته است  ۀزیجا

در مملکت « رانگون» یابانهایاز خ یکی یکاسه به دست، دارند تو ،ییبودا

ر چه جو. کنند یم ییگدا یالدیم کمیو  ستیدوّم قرن ب ۀدر ده« برمه»

 (2! )یمقدّس مذهب ییگدا ؟یا ییگدا

  !شود یکه مقدّس نم ییگدا! چه حرفها  

که  دیکن یمالحظه م د،ییاگر خوب توجّه بفرما! شود یم! رینه، خ  

حفظ و حرمت خرافات  یدانشگاهها برا واریبه د وارید ندیایکه ب ییایدر دن

 خود،  یبه جاکه  ییباشکوه بر پا کنند، گدا یبشر، معبدها ۀچند هزار سال
66/ ای کبوتر شرق                                                                                                                            

 

 

 

 

 

هم مقّدس  یشود، آدم کش یشود، شکنجه هم مقدّس م یهم مقدّس م یدزد

 !شود یم

 د؟یدان یفات مرا خرا ییبودا نییشما آ یعنی  



شش  یسر پسر بچّه ها دنیزدم؟ آخر تراش یحرف نیهمچ یمن ک  

 ۀکاس ای( 5)رنگ به تنشان کردن و کشکول  یزعفران یهفت ساله، ردا

بودا  نییبه آ یچه ربط ابانها،یخ یبه دستشان دادن و فرستادنشان تو ییگدا

که  «دارتایس»شاهزاده  یعنی! کرد یم ییبودا خودش هم گدا ندیگو یدارد؟ م

شد و ( 4)را ترک کرد و بعد از سالها تفکرّ و تأمّل، منوّرالفکر  پدرشکاخ 

زد و  ییحرفها زاد،یروح سرگردان آدم یرنجها و دردها و اضطرابها یبرا

      نیمانده است، فقط هم ادگاریبه  نشییکه از آ یزیداد، چ یماتیتعل

پر از زرق و برق و  میعظ یکوچک و بزرگ اوست، و معبدها یمجسّمه ها

 یی، و صومعه ها«اوم، اوُم، اوم»جلنگ زنگ و زنگوله است، و ذکر  نگجل

 ایتارک دن یعنیراهب،  یآنها پسر بچّه ها را از شش هفت سالگ یکه تو

  بکنند؟

که حرفش هست، چه کار ( 8)« حقوق بشر یالملل نیمنشور ب» نیا  

 وانید»و ( 11)« ان اروپاپارلم»و ( 8)« سازمان ملل متّحد» ایکند؟ آ یم

از بچّه  یادیز ۀعدّ یرا برا یسرنوشت نی، همچ(11)« الهه یجهان یدادگستر

 یدرهاپدر و ما نیدانند، چون ا یبه حقّ و روا م ییبودا یپدر و مادرها یها

برند دو  یبچّه هاشان را م یتوهّم پاداش آن جهان یمؤمن، خودشان در ازا

 یلهایاز حقّها و م ینند تا آنها را از همان بچگّک یم میبه صومعه ها تقد یدست

 محروم کنند؟ یو خدا داد انسان یعیطب

 دیپل یو ظلم و رفتارها ییو مجازات ناروا تیمجرم یۀقض نیپس ا  

است که در مملکتهاشان هر رسم و  ییملتّها مال نسبت به بچّه ها فقط( 15)

 و  یارزش اخالق چیباشد، ه «یمدن نیقوان»با  ریکه مغا یسنّت و حکم
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  شود؟ یو مجازات واقع م بیندارد و مشمول تعق یو علم یفرهنگ

 کمیو  ستیدوّم قرن ب ۀسال از ده نیسوّم»که  دیکن یمالحظه م  

 دیبا. ندارد «خیتار»به  یربط چیاست و ه «میتقو»فقط مربوط به  «یالدیم



از مردم  یدسته ا ای یگروه ،یهر قوم دیبه کنار، خوب نگاه کرد و د «میتقو»

 «خیتار» یدر کجا یالدیم کمیو  ستیدوّم قرن ب ۀسال از ده نیدر سوّم ایدن

   !ماندگار شده است
___________________________ 

 .سابق برمه تختی، پا(Rangoon) رانگون -1

 «انماریم»یبا اسم رسم ا،یآس یجنوب شرق یاز کشورها یکی، (Burma) برمه -5

(Myanmar)در حدود نود در صد مردم آن . است انی، که حکومت آن در دست نظام

را نابود کرده اند و  نیسلمان نشم ۀدهکد 3111هاییهستند و در ده سال گذشته بودا ییبودا

کشتارها  نیا نیآخر. مثله کرده اند و سوزانده اند ند،کشته ا رحمانهیهزاران نفر مسلمان را ب

  .اتّفاق افتاد 5115در سال 

در برمه،  یدموکراس ی، قهرمان مبارزه برا(Aung San Suu Kyi) یآنگ سان سوچ -3

 یاست و راهبها یمؤمن اریبس ییبود، بودا گذار و فرمانده ارتش برمه ادیکه پدرش بن

 .دارند یخوب اریبس ۀبا او رابط ییبودا

هم گرفته است، از  گرید ۀزیجا نیصلح نوبل، چند ۀزیعالوه بر جا ،یآنگ سان سوچ -4

 نیتفاهم ب یجواهر لعل نهرو برا ۀزیجا شه،یاند یآزاد یساخاروف برا ۀزیآن جمله جا

از طرف دولت ونزوئال، و  (Simón Bolívar) واریبل مونیس یالملل نیب ۀزیو جا ،یالملل

اعطاء  ینظام ریکه به اشخاص غ یمدال نیمعتبر تر کا،یآمر یجمهور استیر یمدال آزاد

 .شود یم

که وابسته به مذهب باشد، مثل خود مذهب  یکه هر عمل یمعن نیمقدّس، به ا ییگدا -2

 ،یپختن آش نذر یبرا انیعیاز ش یبعض ییگدا ،ییبودا یراهبها ییمقدّس است، مثل گدا

 .یصوف یشهایدرو ییو گدا

 یرانیا یصوف یشهایمخصوص دارند و درو یکاسه ها ییگدا یبرا ییبودا یراهبها -5

 .کشکول
68/ بوتر شرقای ک                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

به ذهن و  قتینور حق دنیتاب. است «Enlightened» یسیانگل ۀکلم ۀمنوّرالفکر ترجم -4

 .قتیروح اهل طر

  حقوق بشر یالملل نیمنشور ب -8

(The International Bill of Human Rights). 
 .(United Nations Organisation) سازمان ملل متّحد-8



 .(The European Parliament) پارلمان اروپا -11

  الهه یجهان یدادگستر وانید -11
(The Hague International Court of Justice). 

 .(Child abuse) نسبت به بچّه ها دیپل یو ظلم و رفتارها ییناروا -15
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 و شعر  گاریترک س -55
 



امّا  د،یا دهیرا شن( (Emphysema «مایسیامف» ۀحتماً شما کلم  

هم،  شیدر سنّ نود سالگ یرا، حتّ چکسیکه در خانواده تان ه دوارمیام

خدا  یماریب نیا فیدر تعر. مبتال شده باشد یماریب نیکه به ا دینداشته باش

بد  نکه به مرور زما یویر شرویو پ ریعالج ناپذ یماریب»: ندیگو ینشناس م

 «.است دنیکش گاریآن س یشود و علّت اصل یتر م

بودم و  ستادهیمحلّه وا یفروشگاه تعاون ۀشعب یصف صندوقها یتو  

. نشسته بود میشانیبه پ زدم و عرق یکهنه نفس نفس م یمایسیدر فشار امف

بود، به قول  ستادهیکه پشت من  وا یو پنج، شش ساله ا یخانم جوان س

  «!ستیحالتان خوش ن نکهیمثل ا»: و گفت افتیحال مرا در ی، بد«قدما»

بله، حالم خوش »: دیآدم اگر بگو سیدر انگل ییموقعها نیدر همچ  

به  «د؟یایآمبوالنس بتلفن بکنم »: دیگو یشود و م یطرف نگران م« !ستین

 : من فوراً گفتم لیدل نیهم

ام و  دهیکش گاریسالها س. دارم مایسیمن متأسّفانه امف! خانم ر،ینه خ»  

 «!دهم یحاال عذابش را پس م

آمد صورتش از سالمت تن  یکه به نظر م یسیخانم جوان انگل  

 کی»: گفت یزیاز سالمت روح، با لحن غم انگ شیروشن است و چشمها

 «!تمام ۀهفت کیته است ترک کرده ام، هف

از  نکهیا یو برا افتمیاو در« طرز سخن»حالش را از « قدما»به قول   

 گاریتمام س ۀهفت کی دیحاال که توانسته ا»: وحشت نجاتش بدهم، گفتم

 سال،  ستیکه ده، ب ییآدمها ۀبه انداز تانیکه ترکش برا دیبدان دیبا د،ینکش
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 «.سخت نخواهد بود چیاند، ه دهیکش گاریتا س یس ست،یب یروز

روشن تر  یدواریکه حاال چشمهاش با لبخند ام یسیخانم جوان انگل  

پنج،  یآن هم روز دم،یکش یمن هفت، هشت سال منه، »: شده بود، گفت

 « ...یترک کرده بودم، ول گریسه چهار بار د نیقبل از ا. شش تا



 یآه «نیمعاصر»حرفش را ناتمام گذاشت و به قول  یول نیو با ا  

 .به حال خودش سوخت سختو دلش  دیکش« آتشناک»

 نکهیتا ا داشتم ادیجور ترک کردنها را ز نیا ۀحاال من هم که تجرب  

کرد، دلم به حال او سوخت و  یم مارستانمیب یپوک زدن هم راه کی گرید

 دیکند، فکر نکن یناراحتتان م یلیخ دنیکش گاریس لیکه م دیدیاگر د»: گفتم

 «!ترکش مشکل است زیبه هر چ ادیاعت! ریاست، نه خ نیکوتیبه ن ادیاز اعت

به  میدار دمیافتادم و د یضرب المثل فارس کی ادیو حاال به   

که حاال نه جاش هست، نه وقتش که  دمیو فهم میشو یم کیصندوق نزد

  دایپ ینیچهل سال غربت نش نیکه در ا یا هینامرض ای هیطبق عادت مرض

 :میکرده ام، بگو

 میضرب المثل دار کیمن است،  یکه زبان مادر یدر زبان فارس»  

مختصر و  یلیدر عوض خ« !ترک عادت موجب مرض است: دیگو یکه  م

 : به ش گفتم دیمف

 دیدیهر وقت د. خواهد یم  نیجانش کی یزیخانم، ترک هر چ»  

 «!دیشعر بخوان کیکند،  یم تابتانیدارد ب گاریپوک س کیهوس 

از ته دل بر  ۀناباوران ۀبا خند «نیمعاصر»به قول  یسیخانم جوان انگل  

دلگرم  ۀا خندصندوق ب یبودم پا دهیو من که رس« شعر؟»: گفت یآمده ا

و خانم « !شعر خوب کیبله، خانم، شعر، »: گفتم یبخش نانیکننده و اطم

  «!کنم یامتحان م. ممنون. باشد»: گفت یسیجوان انگل

  ادتانیخانم، »: میکه نه جاش بود، نه وقتش که به ش بگو فیح  
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  یسیانگل ۀترجم ای دیبخوان یسیقرن نوزدهم انگل یباشد که از آثار شاعرها

  «!ییاروپا یآثار شاعرها



مدرن  یشعرها شتریب دنیفهم یافتاد که برا ادمی کدفعهیچون   

 جهینت نیبکشد و آخرش هم ممکن است به ا گاریس یلیخ دیآدم با یسیانگل

    «!بطن الشّاعر یف یالمعن»برسد که 
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   میا مرتکب کفر نشوت میفکر کن -53
 

آمده است که دلتان به حال  شیپ تانیبرا چوقتیدانم تا حاال ه ینم  

 یچرا دلم برا»: دیفکر کردن، از خودتان بپرس یبسوزد، امّا بعد از کم یکس

 « سوزد؟ یآدم م نیا

 ایمادر،  یطفلکِ معصوم مانده است ب. شده است «میتی»بچّه  کی  

   یبچّه ا نیعلوم است که دل آدم به حال همچخوب، م. مادر یپدر و ب یب

که به محبّت و مراقبت و مواظبت پدر و مادر  ییدرست در سالها. سوزد یم

 «!پدر و مادر یب»و شده است  استدارد، آنها را از دست داده  جیاحت

پدر  یب»دلش به حال هر  دیآقا؟ آدم با ،ییگو یم یدار یچ! یآها  

بکنم تا « نقل» تیبرا نترنتیاز ا« قول»ند تا بسوزد؟ بگذار چ ی«یو مادر

  .تو حساب دیایسرت ب

محترم  یآقا کیکه  پلماتید کیمحترم، در دفاع از  یآقا کی  

تر از  زیت یاز او انتقاد کرده است، با خشم شییو دو رو ایاز بابت ر گرید

 یا»: هالک کننده یضربتها نیکند، با ا یمحترم حمله م یآقا نیبه ا ریشمش

  «!نامرد یخر، ا یاحمق، ا یپدر و مادر، ا یب یا ،یعقده ا یا ،یروان

با  استمداریس کیخودشان به  یتهایدر سا گریمحترم د یدو تا آقا  

پدر و مادر، خائن و   یب»: تاخته اند یو نوک خنجر یمار شین یدشنامها نیا

     غول  یخانواده، ا یب یا»، «!زیهمه چ  یب ۀسه، تا نقط ۀسه تا نقط ف،یکث

 گریمحترم د یآقا کی، و »!پدر و مادر یب یسه تا نقطه، ا یشاخ و دم، ا یب

کرّه  یا»: صفتها مفتخر کرده است نیرا به ا یشخص معلوم الحال نامشخّص

  «!پدر و مادر یخر پدر سگ ب
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پدر و مادر،  یمادرش خر است، پدرش سگ، و خودش ب ؟ینیب یم  

 یپدر و مادر یبه حال هر ب دیدل آدم با ییگو یآنوقت تو م! میتی یعنی

 بسوزد؟

 میش بگذاررا به حال خود «میتی»فعالً  دیخوب، آقا، حاال اجازه بده  

 .گرید ۀدیستمد ۀبخت برگشت کیسراغ  میو برو

 ای یراست د،یآ یننگ وعار م یبند و بار و ب یب یجوان حشر کی  

 بشیکند و غ یشود و او را حامله م یدختر دم بخت م کیعاشق  ،یدروغک

رحم  یاوست، تو ۀبچّ. کند نیشود سقط جن یدختر حاضر نم. زند یم

شود،  یو مظهر عشق او م ردیگ یخون او شکل مجان اوست، با  ۀاوست، پار

 .شود یاو م یزندگ یمعنا

روز  کیعار و ننگ  یبند و بار و ب یب یاگر همان جوان حشر  

به  یدفتر ازدواج و طالق، پول کیاز حامله کردن دختره، رفته بود به  شیپ

ر به ام عتیکرده بود، باز هم قانون طب غهیمحضر دار داده بود و دختره را ص

 انتیخ ۀرا به آن دختر معصومِ گول خورد نیسالم و نازن ۀبچّ نیهم دگاریآفر

 یبه دراز زادیاز آدم یدیدودمانِ جد ریاز زنج یفرمود و حلقه ا یعطا م دهید

 .آمد یبه وجود م نیعمر زم

شما  ۀمعصوم در جامع ۀمادر و بچّ نیرا که ا یخوب، حاال سرنوشت  

 «هیزان» دییمادر بگو نیبه ا دیخواه یم. دیم کنکنند، در ذهنتان مجسّ یم دایپ

 ؟«ولدالزّناء» دییو به بچّه اش بگو

 کیدر بطن  یکیجداگانه بود،  ۀهنوز دو تا ذرّ یبچّه وقت نیا   

دو نفر در خواست  نیاز ا ،یجوان حشر کیدر صلب  یکیدختر معصوم، 

دو تا ذرّه  ت،یعجور موق کیاز هزار و  یکیدر  ندیایعاجزانه نکرده بود، که ب

 .اش را به هم بچسبانند و درستش کنند

  ای« ولد الزّناء»را خدا  یبچّه ا  چیه مییاگر بگو ستیکفر ن نیبنابر ا   
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« فاسدُ االخالق»و « باطلُ الفکر» یما آدمها. آورد ینم ایبه دن« حرامزاده»

 یرا م« ولد الزّناء»و « حرامزاده» یو صفتها مینیب یطور م نیکه آنها را ا میهست

و  میده یکه    م ییدر صدر تمام فحشها میگذار یو آنها را م« فحش» میکن

 .میستان یم

که در جهان امروز سگ را گشاده  هم اکنون حالل زاده مردمانند  

 (1) !اند و سنگ را بسته
________________________________________________ 

بر او  یشاعرى پیش امیر دزدان رفت و ثنای:  «یگلستان سعد»از  تیحکا نیاشاره به ا -1

. رفت یمبرهنه به سرما ه نیمسک. فرمود تا جامه از او برکَنند و از ده بدر کُنند. بگفت

خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند، در زمین یخ . افتادند یو یسگان در قفا

این چه حرامزاده مردمانند، سگ را گشاده اند و سنگ را : گفت ،گرفته بود، عاجز شد

. بخواه یحکیم، از من چیز یا: امیر دزدان از غرفه بدید و بشنید و بخندید، گفت. بسته

  .رضینا من نوالک بالرحیل. یخواهم اگر انعام فرمای یرا مّ خود  ۀجام: گفت

  امیدوار بُوَد آدمى به خیر کسان  

  مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان  

 یبرو مزید کرد و درم یآمد و جامه باز فرمود و قبا پوستین یدزدان را رحمت برو ساالر

  .چند
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   مصرف یجات ب قهیعت  -54
 

 «رود شو کیاَنت»دارد به اسم  یبرنامه ا سیانگل یملّ ونیزیتلو  

(Antique Roadshow) یابیارزش اریّس ۀبرنام»شود  یم باًیتقر شیکه فارس 

هر کدام از . شود یمملکت برگذار م نیاز ا ییکه هر بار در جا« جات قهیعت

جات  قهیاز عت ینوع یابیبرنامه، که متخصّص ارزش نیا ی« شناسها قهیعت»

  .دارد یخودش بساط جداگانه ا یاست، برا

صل مال را که در ا یسوز سفال هیپ کیشود، مثالً  ینوبت شما که م  

مال عهد شاه سلطان  دیبا دیکن یپدر جدّ پدر بزرگتان بوده است و شما فکر م

بوده  ه،یرحمۀ اهلل عل ،یباشد و احتماالً متعلّق به عالمه مجلس یصفو نیحس

 یم د،یبر یم ت،آن نوشته اس ییخود ش را در روشنا« بحار االنوار»است و او 

 قهیدو دق یکیو او بعد از  «مصرفیجات ب قهیعت»متخصّص  زیم یرو دیگذار

 یلیخ»: دیگو یخاراند و آنوقت م یسرش را م یصحبت با شما، چند لحظه ا

 «!ممکن است ده هزار پوند از شما بخرد خیتار ۀرا موز نیا! دیمواظبش باش

که  ندیگو یم ییزهایبه چ «مصرفیجات ب قهیعت»که  دیدان یالبتّه م  

سوز که اوّل  هیپ نیکردند، مثل هم یمدور ازآنها استفاده   یدر گذشته ها

 .هم جاش را داد به چراغ برق یرا گرفت و بعد چراغ نفت شیجا یچراغ نفت

داشته  نیدانه بشقاب خوش نقش و نگار ساخت چ کیامّا اگر مثالً    

 نی، ا(Qing) «نگیچ» ۀشود عهد سلسل یکه م ش،یسال پ صدیمال س د،یباش

« جات با مصرف قهیعت»و متخصّص « مصرفبا »است، هم  «قهیعت»بشقاب هم 

مواظبش  یلیخ»: دیگو یخاراند و آنوقت به شما م یچند لحظه سرش را م

 «!پولدار ممکن است ده هزار پوند ازتان بخرند یدوستها قهیرا عت نیا! دیباش
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و اگر « !خودش ینه، برا»: دیگو یم« موزه؟ یبرا»: دیاگر بپرس  

      جات با مصرف لبخند قهیمتخصّص عت« که باش چه کار کند؟»: دیبپرس

 گرش،ید یها قهیکنار عت نه،یجعبه آ یگذارد تو یم»: دیگو یزند و م یم

باشد، توش غذا  یخوش ذوق یلیاگر پولدارِ خ ایکند،  یبه ش نگاه م یگاه

 قهیعت یۀقض نیکه چرا من ا دیبدان دیخواه یالبد م  «!برد یخورد و لذّت م یم

اآلن خدمتتان . ام دهیکش شیجات با مصرف را پ قهیمصرف و عت یجات ب

 .کنم یعرض م

 تینها یب یکوقتیروشنفکر که  یرانیا یآشنا کیبا  شیچند روز پ  

شده است، سرِ  نیبدب تینها یاست که ب یبود و حاال مدّت ینیآدم خوشب

 یا دهیبا هر عق هایآقا تازگ نیآخر ا. کهنه و نو بحثم گرفته بود یها دهیعق

اصرار داشت به من . برگردد، مخالف است شیسال پ صدیس ست،یکه به دو

 چیاست که ه مصرفیجاتِ ب قهیکهنه مثل عت یها دهیکند که عق ثابت

 !خورد یم خیتار ۀندارد و فقط به درد موز یارزش

 ست،یحرف تو جامع و مانع ن نیا»: به ش گفتم یمن با خونسرد  

کهنه و  چوقتیدرست ه یها دهیعق. ستیدرست هست، امّا کامل ن یعنی

داشته باشد،  یعلم قتیحق دهیعق کی یوقت. شود یمصرف نم یو ب قهیعت

 یمصرف یب. شیشد، چه مال ده هزار سال پتازه است، چه مال امروز با شهیهم

  «!علم ثابت کند دیرا با یا دهیهر عق یارزش یو ب

ده هزار سال  ۀدیعق ؟یچ»: روشنفکر با تعجّب گفت یرانیا یآشنا  

از  کا،یآمر ۀتمدّن قارّ یب یچرا که نه؟ مثالً سرخ پوستها»: گفتم «ش؟یپ

ه انداختند و چوبش را را ک یداشتند که هر درخت دهیعق شیهزارها سال پ

به هم  ستیز طیدرخت بکارند تا نظم مح کیبه جاش  دیمصرف کردند، با

را به جهنّم  نیزم یبهشت ستِیز طیهستند که دارند مح هایاآلن ک. نخورد

 «کنند؟ بله؟ یم لیتبد
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  شود باور کرد؟ یم ایآ  -52
 

دهد  ینشان م یینمایس لمیف کیدارد  د،یگرفته ا ونیزیکه شما در تلو یکانال 

که  یچنان اختالف کاست،یآمر یتو ییایکه موضوعش اختالف دو تا باند ماف

  .گرفته اند گریکامل همد ینابودبه  میهر دو باند تصم

و  عیاز هر دو باند دارند به طرز فج یو آنجا افراد نجایا دینیب یم  

تر  نییرا ده قدم پا لشینفر از باند اوّل، اتومب کی. شوند یکشته م یوحشتناک

 یکیتار ینفر از باند دوّم پارک کرده است و خودش، تو کی ۀاز در خان

 یدم در با زنش خدا حافظ اروی نکهیهم. کشد یمانتظار  لشیشب، پشت اتومب

و راه افتاد، هنوز زنش تو  دیبغل زنش بوس یاش را تو رخورهیش ۀکرد و بچّ

پرد جلو و کاردش  یخودش م لیاز پشت اتومب یکینرفته و در را نبسته، آن 

 ۀنیبعد هم به سرعت برق کارد را از س. ارویقلب  یکند تو یرا تا دسته فرو م

رو،  ادهیدردناک افتاد کف پ ۀالن کیبا  اروی نکهیو هم رونیکشد ب یم اروی

اش و  نهیس یگذارد رو یبرد و م یرا م ارویشود و با همان کارد سر  یخم م

  .زند به چاک یو م لشیاتومب یتو ندینش یبدو م

بچّه به  ارو،یکه زن  ردیگ یصورت م یماجرا در فاصله ا نیا ۀهم  

. افتاده است شیبرا یچه اتّفاق ندیبه شوهرش، بب رساند یبغل، خودش را م

و قلبتان از وحشت و نفرت به تاپ  دیگذار یچشمهاتان م یشما دست رو

  :دییگو یبلند بلند م. افتد یتاپ م

! مانیو ا نید یالقلب خدا نشناس ب یقس یهایجان نیلعنت به ا»  

شنوم، امّا  یشما را م یحرفها نیمن ا « !است زانیگر نهایهم از ا طانیش

 .میگو ینم یزیچ
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 دیده یحاال به تماشاتان ادامه م د،یا دهیرا د لمیف ینجایشما که تا ا  

 دیآ یم مانیو ا نید یالقلب خدا نشناس ب یقس یانج نیبه سر ا یچ دینیکه بب

 .تا دلتان خنک بشود

 سایکل کی یرا جلو لشیاتومب اروی دینیب یبعد م قهیدق کی  

مصلوب زانو  یسایع ۀجلو مجسّم سا،یکل یرفت تو رون،ینگهداشت، آمد ب

 دیکن یبه من نگاه م رتیو با ح دیگرد یبر م. زد و شروع کرد به دعا خواندن

  :دییگو یو م

 یدرنده چه طور م وانیبدتر از ح یجان نیشود باور کرد؟ ا یم»  

تواند اسم خدا را به زبان  یبگذارد؟ چه طور م سایکل یرا تو شیتواند پا

به کار خدا نداشته  یاقّالً کار گریرا بکنند و د تهاشانیبروند جنا اورد؟یب

 «!است زانیگر نهایهم از ا طانیگفتم، ش! باشند

و  دیآور یشما تاب نم. کنم یهمان طور ساکت به شما نگاه ممن   

است،  ییایتالیهمه شان اصلشان ا ای شترشانیب ییایماف یباندها نیا»: دییگو یم

همه  نیتوانند با ا یدانم چه طور م ینم. دو آتشه هم هستند کیو تازه کاتول

دعا  ،زنندزانو ب سایکل یبازهم تو ت،یو جنا یو فساد و کثافتکار یدزد

 «بکشند؟ بیشان صل نهیس یبخوانند و رو

کنم و  یمن که گوشم به شماست ، بازهم ساکت به شما نگاه م÷  

دو تا آدم است  نهایانگار هر کدام از ا»: دییگو یم شما. دهم یسرم را تکان م

کند و در  یهرکدام کار خودش را م. ندارند یرابطه ا چیدوتا باهم ه نیو ا

 «.ندیآ یر محال با هم کنا نیع

از گناه پاک شده است،  سایکل یکه تو اروی لم،یف یموقع تو نیدر ا  

تا با وجدان راحت  نییپا دیآ یم سایجلو کل یحاال سبکروح دارد از پلّه ها

   که از یلیجلو اتومب ۀشیدو نفر از ش کدفعه،یزن و بچّه اش، که  شیبرود پ

            زنند یبندند و م یاش مترمز به رگبار گلوله  شین کیرسد، در  یراه م
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 .به چاک

 «!دیبه جزاش رس»: دییگو یو م دیکش یبه راحت م یشما نفس  

 .کنم یمن باز همان طور ساکت به شما نگاه مو   
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  تلخ یتهایواقع ۀنییآمار، آ   -55
 

 یندارند، بلکه برا یاعتقاد و اعتماد« آمار»ط به از مردم نه فق یلیخ  

حقّ هم دارند، مخصوصاً  یو تا اندازه ا ستند،یهم قائل ن یآن ارزش و اعتبار

هم مثل مردم کوچه و بازارشان، در  شانیکه مقامات دولت ییدر مملکتها

داشته  تیاهم شانیکه برا یا نهیتوانند شما را در هر زم یم هیعرض چند ثان

از  یکی ینیب یمثالً م. که به نفعشان باشد، آمار باران کنند یو در حدّباشد 

         ییخبرنگار جابلسا کیجابلقا در مصاحبه با  یمقامات مملکت ماورا

  :دیگو یم

       یصد زندگ در 1111درصد مردم در رفاه  88در مملکت ما »  

کرده است  دایپ شیدرصد افزا 311 ریکنند و درآمد آنها در چند سال اخ یم

به  یبرخوردارند، به زود یهم که هم اکنون از رفاه نسب هیدرصد بق 5و آن 

 یائآر زانیاز م دیتوان یرا م تیواقع نیا. حدّ اکثر رفاه الزم نائل خواهند شد

 ،یدر انتخابات قبل. دیابیدر م،یکسب کرد یانتخابات عموم ۀکه ما در دو دور

 ریدر انتخابات اخ زانیم نیو ا م،یه دست آورددرصد آراء را ب 54 زیّمم 55ما 

هم که  هیدرصد بق میآن کمتر از دو و ن. افتی شیدرصد افزا 22 زیّمم 84به 

آزاده و خوشبخت ما که  تما و ملّ یبود و نبود خودشان و آرائشان برا

 «!کند ینم یفرق چیمحسود ملل جهان شده است، ه

امروز که ما به  یایدن ۀدیچیو پ مهمّ یتعهایاز واق یلیامّا در مورد خ  

حساب  یبشود که برود ب دایپ ییخدا ۀبند کیکه  یوقت م،یاز آنها غافل یکلّ

 قتیحق یِواقع یو به معنا ندازدیمغزش را به کار ب یوقتش را بگذارد و حساب

 از کلّه مان بلند  ودجلو ما بگذارد، آنوقت د قیدق یکند و آمار قیتحق یابی
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 قتیروزگار هشلهف، و حق نیدر ا مییدل غافل، ما کجا یا»: شود که یم

شان ناحقّ یبا دروغها میگذار یخودمان است که م ریتقص! کجاست

مسخره شان چشمهامان را ببندند و با ما  یگوشهامان را پُر کنند و با شعبده ها

 .نشود مانیهمان کنند که خواهند و چنان کنند که ما حال

با کاغذ و جلد و  ،یکتاب چهارصد صفحه ا کی شیچند روز پ  

 زیبه مبلغ ناچ دمیخر هیریخ ۀمغاز کینوِ نو، الش باز نشده، از  ،یچاپ عال

 یبازار واحد تحت لوا کی» یپوند و نود و نه پنس، با عنوان اصل کی

 انیبازار، و پا ییعوام گرا ،یافراط یدار هیسرما» یو عنوان فرع( 1)« خداوند

مقدّمه اش (. 3)«تامس فرانک»به اسم  یا سندهی، از نو(5)« اقتصاد یدموکراس

ر که دود از کلّه ام به چند تا آما دمیفصل اوّلش رس یرا خواندم و همان اوّلها

 هیسرما یدر تصوّر از معنا میدل غافل، ما کجا بود یا»: بلند کرد و گفتم

 «!ییخدا یبو  ییمعنا یکجا بود در ب یدار هیو سرما ،یدار

چند  ییِکایو حاالش آمر یملّت کی یِسیاسم شرکتِ اوّلش انگل  

 یکوقتی. بودم دهیرا د خچالشی. بودم دهیرا شن( 4) «کیجنرال الکتر» یِتیمل

دانستم که حاال دستش تو  یرا هم داشتم، امّا نم شیالمپ یوهایاز راد یکی

جک »به اسم  یدانستم که آدم ینم. هم هست گریکار هزارها محصول د

شرکت بود، حقوقش  نیکلّ ا ریسال مد ستیکه ب یمیش یۀسانسی، ل(2) «لچو

شرکت  یصنعت یاز متوسّط دستمزد کارگرها شتریدرصد ب 4111 باًیتقر

 یصنعت یاز متوسّط دستمزد کارگرها شتریدرصد ب 8241خودش بود و 

جنرال »او ارزش شرکت  یکلّ ریمد ۀدانستم که در دور یو نم. کیمکز

 شیدانستم که هفت سال پ یو نم. داشت شیدرصد افزا 4111 «کیالکتر

 .دالر برآورد شده بود 45،111،111کلّ  ریمد نیثروت خالص ا

: نوشته است دمیتر د نییدو سطر پا. خود یکه به جا نیحاال ا  

 کشور را  نیا تیدرصد جمع کیکه فقط  کایآمر انیاع یلیخ ۀثروت طبق»
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 4 زیِمم 32 نتونیکل لیب( 5) یجمهور استیر ۀدهد، قبل از دور یم لیتشک

درصد  کی نیاو ثروت ا ۀ، امّا در دور(4)بود  کایدرصد کلّ ثروت آمر

درصدِ کلِّ ثروت  کی زیّمم 41به  دیباال رفت و رفت تا رس کایمرآ تِیجمع

 «.کایآمر

صد در 88 ۀبه عالو کیکه محبوب القلوب  ینتونیکل لیبله، همان ب  

 یفکر م هایهم که بعض نیکه آمار همچ دیکن یمالحظه م. کاستیمردم آمر

  !ستین تیخاص یو ب یکنند، کشک
______________________________________ 

دارد  یضمن یاشاره ا (One Market Under God) خداوند یبازار واحد تحت لوا  -1

در سوگند   (One Nation Under God) «خداوند یملّت تحت لوا کی»به عبارت 

 .کایآمر یاوّل قانون اساس یۀدر اصالح عتیب

2- Extreme Capitalism, Market Populism, and the End of Economic 

Democracy                            

         یِاسیو س یفرهنگ ۀمجلّ ریمؤسّس و سردب (Thomas Frank) امس فرانکت -3

«The Baffler»  یقد اجتماعو منت. 

4- General Electric  

 (Jack Welch) جک ولچ  -2

5 -  Bill Clintonاز محبوب  یکی کا،یآمر یجمهور سیرئ نیچهل و دوّم نتون،یکل لی، ب

دوّم، که نام خود را در  یدر دوران بعد از جنگ جهان کایآمر یجمهور یسهایرئ نیتر

 .ثبت کرد کایمتّحد آمر االتیا خیدر تار دیکارمند کاخ سف ،«ینسکییلو کایمون»نام  یپهلو

بود،  کایآمر تیدرصد کلّ جمع کیکه  کایثروتمند آمر اریبس ۀطبق گریبه عبارت د  -4

 استیرا داشت، امّا به برکت س کایسوّم تمام ثروت آمر کیاز  شتریب یکم نتونیاز کل شیپ

  .کایبه نصف ثروت کلّ آمر کیشد صاحب نزد ارانش،یو  نتونیکل یاقتصاد
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  !دیبخند م،یبگو یک چیزی -54
 

  !دیبخند م،یبگو یزیچ کی. سالم  

 م؟یکن هیبود که گر نیا یبرا یگفت یکه تا حاال م ییزهایمگر چ  

 نیا م،یگو یکه م ییزهایراستش من معموالً قصدم از چ. رینه خ  

 نیکنم همچ یشما خودتان هم فکر نم. انمیبگر ایکه شما را بخندانم  ستین

 ها؟ د،یکرده باش یفکر

 یلیکه خ مییرا به ت بگو نیخورد، بگذار ا یامّا اگر به ت برنم! نه   

نبوده است که بتواند ما را  یزیچ چوقتیه نکهیبا ا ،ییگو یکه م ییزهایاز چ

 .هم نبوده است که بتواند ما را بخنداند یزیچ ندازد،یب هیبه گر

که نتواند شما را بخنداند،  یزیچ: دییبه من بگو دیخواه یم یعنی  

    ندارد و فقط وقتتان را تلف  یتیخاص چیه تانیبرا دنشیگفتن ندارد و شن

حاال  د؟یکردم که در جوابم خاموش ماند ید؟ ها؟ مگر سؤال ابلهانه اکن یم

شما  نم،یبب! ابلهانه نباشد یلیخ یکی نیا دیبکنم، شا گریسؤال د کی دیبگذار

 دیخنده و سرتان را تکان بده ریز دیکه بزن دیبشنو یزینشده است چ چوقتیه

  نشده است؟ چوقتیها؟ ه« !دارد هیواقعاً گر»: دییو بگو

 ۀکر نیذهنتان،از اَشرِقِ مشرق تا اَغرِبِ مغرب ا یاآلن تو نیمثالً هم  

تا  ستیاز حدود دو دینیبب د،یچهارم خاک، نگاه کن کیسه چهارم آب، 

  اند؟ یچندتاشان مردم از دولتها و حکومتهاشان کامالً راض یمملکت عالم تو

  چند تاشان صلح و آرامش برقرار است؟ یتو  

 یخبر یو گرسنگ یکاریو ب یمسکن یز فقر و بچندتاشان ا یتو  

  ست؟ین
84/ ای کبوتر شرق                                                                                                                     

 

 

 

 

 



و زندان و شکنجه  یچندتاشان استبداد و خفقان و مخالف کش یتو  

و  یو شورش و انقالب و جنگ و بمباران و آوارگ یرامو اعدام و ناآ

و اختالس و فساد و فحشاء و هزار جور  یریو رشوه گ یانتحار یانفجارها

  وجود ندارد؟ گرید حتیو نکبت و فض بتیمص

را  نیحاال ا د؟یدیرا د ایاوضاع دن د؟یذهنتان نگاه کرد یخوب، تو  

سال گذشته،  58 نیدر ا یعنی، تا حاال 1842که از سال  دیهم از خودتان بپرس

 کیکشور، و  کیکشور، چند کشور با  کیکشور با  کیچندتا جنگ 

چرا فکر  دیشود؟ و بعد فکر کن یکشور با خودش، شده است و هنوز هم م

سال  58« دوّم یجنگ جهان»که  میکن یو فکر م دیکن یو فکر م ندکن یم

  است؟ هنوز شروع نشده« سوّم یجنگ جهان»تمام شد و  شیپ

تا سه » یۀرا هم، بر اساس آ« سوّم یجنگ جهان» میمگر منتظر یراست  

پنجاه شصت  یدفعه به جا نیشروع کنند و ا های، باز آلمان«نشه ینشه باز

نشده است که به  کوقتینفر کشته بشوند؟  ونیلینفر، پنج شش هزار م ونیلیم

  :دییو به خودتان بگو دیفتیشکّ ب

شروع  1838دوّم در سال  یجنگ جهان ندیگو یم خودیب! نه، بابا»  

جنگ دوّم متوقّف شد، ! صلح، تمام شد مانی، با امضاء پ1842شد و در سال 

 «!تمام نشد چوقتیامّا ه

را  نیوقت است که به شکّ افتاده ام و هم یلیحقّ اآلن خ ۀبند نیا  

 یکشورها یام که وقت دهیرس جهینت نیخودم به ا شیبه خودم گفته ام و پ

 یعنی، «متّفق» یاصل یو ژاپن، و کشورها ایتالیآلمان و ا یعنی، «متّحد» یاصل

و کشتند  دندینگپنج سال با هم ج ،یشورو یۀو فرانسه و روس ایتانیو بر کایآمر

کردند و خسته شدند و  رانیرا و گریهمد یو کشته شدند و شهرها و روستاها

گرفتند و آنوقت  یند و خستگبرداشت« جنگ گرم»از پا و نا افتادند، دست از 

 جنگ سرد بود که به خودشان  انیرا شروع کردند و در جر« جنگ سرد»
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  :گفتند

 فیضع یسر منافعمان در کشورها ایبا قدرت دن یا ما کشورهاچر»  

      به بعد جنگ رقابتمان نیاز ا م؟یا وانهیمگر د م؟یجنگ یم گریبا همد ایدن

       یباز فیمنفعت دارِ ضع یهمان کشورها یتو میبر یم میدار یرا ور م

 یهابیساز آ قهامانیخودمان و رف یتا در برد و باختمان کشورها میکن یم

 «!تاخت و تاز در امان بمانند

خواهم  یخوب، من که همان اوّل گفتم م د؟یخند یم دیها؟ دار  

 !دیبخند م،یبگو یزیچ کی
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 خیتار ۀانیاُمّ ریتفس -58
 

حرف  تانیبرا خیتار «ۀانیاُمّ» ریتفس ۀخواهم چند کلمه در مقول یم  

همان  «انهیاُمّ»که منظورم از  دیبدان دیخواه یکنم شما اوّل م یبزنم، امّا فکر م

است، چون مثالً  گرید زیچ کیبله، منظورم  گر؟ید زیچ کی ایاست  «انهیعام»

را هم  یعرب اتیادبداشته باشد،  یفارس اتیادب ینفر دکترا کیممکن است 

تو چنگولش  گریهم حاال د یسیانگل اتیفوت آب باشد و ادّعا کند که ادب

 .فکر بکند «انهیعام» زیهمه چ ۀباشد و دربار «یعامّ» خیتار ۀاست، امّا در مقول

 یعنینفر اصالً سواد نداشته باشد،  کیبرعکس، ممکن است   

گرفته باشد،  ادیفقط خواندن و نوشتن را  اینگرفته باشد،  ادیو نوشتن خواندن 

و فوق  سانسیو از دانشگاه ل پلمید رستانیو از دب قیاز دبستان تصد یول

 زادیچه و چون آدم ۀو دکترا نگرفته باشد، امّا بتواند مثالً با تفکّر دربار سانسیل

 یبزرگ ۀسندیجامعه اش نو اوضاع و احوال قیدق ۀو با مالحظ ایو دن یو زندگ

 ۀدور یها سندهینو نیاز بزرگتر یکی، (1) «یگورک میماکس»بشود مثل 

 تیحکا« من یدانشکده ها»به اسم  یرا در کتاب هیقض نیکه هم هیانقالب روس

 ریتفس ۀنیدر زم یخواست کتاب یم «یگورک میماکس» نیاگر هم. کرده است

 «.خیتار ۀانیاُمّ ریتفس»گذاشت  یحتماً اسمش را م سد،یبنو خیتار

و  سانسیو فوق ل سانسیل خیتار ۀنیحقّ هم که در زم ۀبند نیحاال ا  

خواهم بر اساس  یهستم، م «یاُمّ»نگرفته ام و  یدانشگاه چیدکترا از ه

 تانیبرا «خیتار ۀانیاُمّ ریتفس» ۀچند کلمه در مقول« مالحظات»و « تفکّرات»

  .حرف بزنم

  نیروم، اوّل یامپراتور یآمد تو «تیحیمس»که  یوقت میگو یم  
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ملّت دارد ترک  انیخدا ی، خدا(5) «تریژوپ»سقف معبد  دندیکه د یکسان

آنها بودند که . و موبدان بزرگ بودند استمدارهایدارد، امپراتورها و س یمبر

 جامعهو بدبخت  ریمردم فق انیدر م گانهیب ۀتاز نییآ نیا تیزود به خاص یلیخ

 نیآن نشوند و زمام امور ا یکه اگر خودشان متولّ دندیبردند و فهم یشان پ

 یشبان اریو اخت قدرت رند،یاش را محکم در دست نگ یو آن جهان یجهان

  .مردم را از دست خواهند داد

 حیمس یسیع یاز حرفها« پناه تریژوپ» یامپراتورها یموبدان دربار  

 یبرا یکیدو قرائت متفاوت داشتند،  هایبه قول امروز ایدو برداشت، 

به  ییروز در جا کی یسیمثالً حضرت ع. مردم یبرا یکیخودشان، 

که شخص دولتمند به  میگو یبه شما م هنیهرآ»: خودش گفته بود یهایحوار

که  میگو یو باز شما را م* شود  یداخل م یبه دشوار انملکوت آسم

گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر از دخول شخص دولتمند در ملکوت 

: گفته بود هایبه همان حوار گرید ییدر جا گریروز د کیو (. 3)« *خدا

 (4)« *لکوت خدا از آن شماستکه م رایز نیمساک یخوشا به حال شما ا»

رو به  ۀکرد تریکه موبدانِ پشت به ژوپ یامپراتور نیاوّل ندیگو یم  

کردند که حکومت و  یآورده، عقلش را به کار انداختند و به ش حال حیمس

و  ریکب ضاًیاوّل و ا نیباشند، امپراتور قسطنط گریو نگهدار همد اری دیمذهب با

  .بود( 2) سیقدِ ضاًیا

بشود و  یحیخود امپراتور مس یوقت. ندیگو یواهلل راست م دید  

بسازد تا واعظها  سایمردم کل یو برا ،یامپراتور یرسم نییرا بکند آ تیحیمس

، خود به خود مملکت (5)بکنند  ریمردم تفس یرا برا حیمس ماتیآنجا تعل

    مانند چون  یم ریفق رهایفق. خورد یشود و آب از آب تکان نم یاداره م

: آمد ادمی! ها! چه عرض کنم... خواهند بروند به بهشت و ثروتمندها یم

 را داشته  ایدن نیتا هم ا دیصدقه بده رهایبه فق: ندیگو یواعظها به شان م
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خدا سوراخ تنگ سوزن را  رهایفق یبود با دعا ییایهم اگر آن دن د،یباش

 !نیآمّ. دهن گشاد دروازه بکند تانیبرا
______________________________________________ 

،  (Alexei Maximovich Peshkov Gorki) یپشکوف گورک چیموویماکس یآلکسئ  -1

 یبه فارس شیکوتاه و رمانها یاز داستانها یاری، که بس(1858-1835)روس  سیداستان نو

 اندر می ؛من  یدانشکده ها ؛نان  در جست و جوی ؛ترجمه شده است، از آن جمله مادر 

 .ارباب؛مردم 

 (Zeus) «زئوس» ونانی ریروم، که در اساط ریدر اساط انیخدا یخدا (Jupiter) تریژوپ  -5

 .نام دارد  

و سوّم و  ستیب یۀباب نوزدهم، آ د،یکتاب مقدّس، عهد جد یفارس ۀجمبه نقل از تر  -3

 .یمتّ لیو چهارم از انج ستیب

 .لوقا لیاز انج ستمیب یۀباب ششم، آ د،یکتاب مقدّس، عهد جد یفارس ۀبه نقل از ترجم  -4

 Flavius Valerius  نیبه الت)  سیقدّ نیکنستان ایاوّل،  نیکنستان ای ر،یکب نیکنستان  -2

Aurelius Constantinus  یسیدر انگل Constantine the Great- 334-545 که ( یالدیم

که مردم آن را به افتخار او  «دیروم جد»ساخت به نام  یشهر یروم شرق ای زانسیدر ب

تسلّط حکومت ترکان  ۀکه در دور «هیقسطنطن»شد  یدند که به عربینام «نوپولیکُنستانت»

 .است« اسالمبول» ای« استانبول»آن  یبود و نام امروز تختیپا نیسرزم نیبر ا یعثمان

گفتند حضرت  یهم بودند که م یواعظان و مفسّران نیالبتّه در همان زمان کنستانت  -5

 میگو یبه شما م نهیهرآ»: شاگردش گفت ای یبه دوازده حوار یآن روز در موقع یسیع

 میگو یو باز شما را م* ود ش یداخل م یکه شخص دولتمند به ملکوت آسمان به دشوار

، «*تر از دخول شخص دولتمند در ملکوت خدا انکه گذشتن شتر از سوراخ سوزن آس

 اتیکنم تا ح کویچه عمل ن کو،یاستاد ن یا: را گفت یآمده، و یناگاه شخص»که 

 ست،ین کوین یو حال آنکه کس یگفت کویاز چه سبب مرا ن: را گفت یو*  ابم؟ی یجاودان

 :  گفت دوب. *  احکام را نگاه دار ،یشو اتیداخل ح یاگر بخواه کنیل .جز خدا فقط
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و پدر * مکن، شهادت دروغ مده،  یزنا مکن، دزدگفت، قتل مکن،  یسیکدام احکام؟ ع

را  یجوان و. * خود را مثل نفس خود دوست دار ٔ  هیو مادر خود را حرمت دار و همسا

:  بدو گفت یسیع* مرا چه ناقص است؟  گرید. ام نگاه داشته تیّرا از طفول نهاای ۀهم: گفت

 یبده که در آسمان گنج خود را بفروش و به فقرا ملکیرفته ما ،یشو لکام یاگر بخواه

دل تنگ شده،  د،یسخن را شن نیچون جوان ا* داشت؛ و آمده مرا متابعت نما یخواه

 «.داشت اریکه مال بس رایبرفت ز

، اگر طالب «داشته اند اریمال بس»که  ییطور بوده است که آنها نیا شهیهم دیشا  

« صدقه»به اسم  «یناقابل» فقط پول« خود ملکیما» ۀهم یبوده اند، به جا «یجاودان اتیح»

 .داده اند یهستند، م «یناقابل» یبه فقرا که آدمها
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 کتاب ونیلیهفت هزار م  -58
  

 یِزنبورِ عسل یِکندو دِیساختمانِ جد یِدر رستوران پُر سر و صدا  

 کیدست، و  کیدر  ،یگرفته ا چیساندو کی ا،یتانیبر یِبنگاهِ سخن پراکن

و نگاه  گر،یدر دست د ،یشهر پُر کرده ا یِآب لوله کش رِیاز ش یکاغذ وانِیل

 مین ار چتیساندو ،ینیبنش یهست که برو یخال یکجا جا ینیبب ،یکن یم

آب پشتش  ینکند، ه ریگ تیگلو یتو نکهیا یو برا یقورت بده دهیجو

 دایپ یباال و باز برا یبدو ،یدهنت باشد، که پاشو یآخر هنوز تو ۀو لقم یکن

درندشت  یاز آن کندو یکه آن روز در طبقه ا یموقّت یو صندل زیکردنِ م

 یو برو یبده لیو تحو یرا تمام کن تیو کار اجبار ینیبنش ،یآورده ا ریگ

از  یهست و به چه درد یچه که چ گرانیدنبال کارِ دلخواهت که به ما و د

 !خورد یم گرانید ایخودت 

 گریچند نفر د ینیب یم ،یکن یو نگاه م یا ستادهیهمان طور که ا  

اند و مثل تو  ستادهیو آنجا ا نجایگرم به دست، ا یغذا ینیس ای چیهم ساندو

 . گردند یم یخال یجا دارند با نگاهشان دنبال

 گرانیاز کار خودت و آن د یبیغ یندا کی دنیبا شن کدفعه،ی  

 نکهیا یبه جا گرانیخودت و هم آن د مه ینیب یچون م رد،یگ یخنده ات م

 دایو پ دیگرد یم «یخال زیم» کیدنبال  دیدار د،یبگرد «یخال یصندل»دنبالِ 

 .شود ینم

طرفش دو نفر  کیه  هشت نفره ک زیم کیسر  یرو یآنوقت م  

و  یهم، نشسته اند و با دل دادگ یرو به رو ق،یهمکار و همزبان و احتماالً رف

 از  یدو صندل ۀبا اکراه، در فاصل. هستند دیمستِ گفت و شن ،یقلوه گرفتگ
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 و  یریگ یزبان و با نگاه گناهکارانه و عذرخواهانه به آنها اجازه م یآنها، ب

از چهل تا زبان بُرج  یکیو آن دو که دارند به  ینینش یم یصندل کی یرو

اه نشستنِ تو از گن رانهینگاهِ عذرپذ کیکنند، با اکرآه، با  یصحبت م یبابِل

 .گذرند یدرم یآن صندل یرو

           یوقت. گرید دیزادیآدم»: دیگو یبه تو م یبیغ یحاال آن ندا  

انگار با آن کس همنوع هم  د،یستیکه با او آشنا ن دیخور یبرم یبه کس

      . دیدستِ کم دلخور د،یاگر ترس نداشته باش گر،یهمد دنیاز د. دیستین

   خواهد، امّا شما  یم لیچون نفرت دل د،ینفرت دار گریاز همد میگو ینم

آن  ۀدلش دربار یهر کدامتان تو. دیرا ندار گریهمد دنید شمچ لیدل یب

 ایحقّه باز،  ایآدم احمق،  دیدهد که با یاش نشان م افهیق: دیگو یم یکی

       به تو نگاه  یچشم ریدارد ز ن،یبب! باشد یخطرناک ایپُرمدّعا،  ایفضول، 

 لِاحمقِ حقّه بازِ فضو یا: دیگو یانگار با نگاهش دارد به تو  م! کند یم

 «!خطرناک، گمشو یِپُرمدّعا

 یکی یگاه قش،یاز آن دو نفر، ضمن حرف زدن با رف یکیو حاال   

نگاه تازه،   کیبا  یاندازد و تو هم گاه یناهمنوعانه به تو م یاز آن نگاهها

نوع شناسانه و نوع خواهانه و نوع  روشن و یبیغ یکه از موهبتِ آن ندا

 یزِ بیلبخندِ پاکِ صلح آم کیدوستانه و نوع پرستانه شده است، همراه با 

 :ییگو یدلت به او م یتو حانه،یمس ۀلیو پ لهیش

در کنار،  ،یا یخال یهر صندل یرو نیبنش. نگرد یخال یدنبال جا»  

کتاب بزرگِ  کی ییهر آدم ناآشنا. یشناس یکه نم یهر آدم یرو به رو ای

 یتو! به خواندن چند تا کتابِ هزارها بار خوانده قناعت نکن. ناخوانده است

 یصندل کیمن که با  شیکی! کتاب هست ونیلیهفت هزار م ایدن نیا ۀکتابخان

 کشم که به زبان مشترک برج  یفاصله از شما دو نفر نشسته ام و حسرت م
91/ ای کبوتر شرق                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



 «.است، با شما حرف بزنم یسیبابل که انگل

او هم  دیشا! زادیآدم یا»: دیگو یبه تو م یبیآن الهام غ کدفعهیو   

کشد با تو  یاست که حسرت م نیا یاندازد، برا یم یبه تو نگاه یکه گاه

 «!حرف بزند
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 ! هم ها یراست -31
 

 !هم از آن حرفهاست «یراست» نیا ،یراست  

باشد و  یکند چ یوسط حرفمان، که فرق نم کدفعهیکه  یدر موقع  

 یبه موضوع اصل یکه ظاهراً ربط میزن یم یگریباشد، حرف د یراجع به چ

    است که صاحبش به ما امر  یآسمان یندا کیشود گفت  یندارد، امّا نم

و  میاو را به طرف صحبتمان ابالغ کن غامیو پ میکند حرفمان را قطع کن یم

حرفِ  نیا م،یریصحبتمان را بگ ۀالزم بود و دلمان خواست، دنبال گرعد اب

که البد  م،یکن یشروع م «یراست»را معموالً با اصطالح  یآسمان یندا ای گرید

است و مصداقِ « انسان»زبانها  یهم، چون مثلِ ما فارس یگریاهل هر زبان د

آن جمله اهل زبان  زد، ادار ی، اصطالح مشابه«عَلَّمَهُ الْبَیَانَ» ۀفیشر یۀآ

برند  یرا به کار م (by the way) «یدِ وِ یبا»که معموالً اصطالحِ   یسیانگل

  :ندیگو یم  و مثالً

 ؛(1) «د؟ییشما اهل کجا ،یدِ وِ یبا ...»  

 ؛(5) «؟ینیمادر مرا بب ییایخواهد ب یدلت م ،یدِ وِ یبا... » ای  

  (.3) «؟یکن یامشب چه کار م ،یدِ وِ یبا... » ای  

که  دیحدس بزن یطور نیهم دیتوان یموردها م نیدر هر کدام از ا  

بوده است، که  یزده است و موضوعِ صحبتشان چ یحرف م یبا ک یک

 «...یراست»: از آنها گفته است یکی کدفعهی

 دیکنند که شا یچرا فکر نم هایبعض ،یراست»: میگو یو حاال من م  

به  یهر چرند یکنند مردم احمقند و هرک یم الیخودشان احمق باشند که خ

 «!کنند یباور م د،یآنها بگو
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و  کرده ام یصحبت م یمن با ک دیحدس بزن دیتوان یم دینیبب  

. ستیدور ن قتیاز حق د،یبزن یبوده است؟ هر حدس یموضوع صحبتمان چ

خوراک  یبرنامه ها یکه عالوه بر اجرا یونیزیسر آشپز معروف تلو اروی

 مثل  ییرود به جا یکند، م یهم م یگرید ۀخارق العاد یکارها ،یپز

 ندریگ یم یآنجا انواع حشرات را با چه زحمت و تالش ندیب ی، م(4) «لندیتا»

  .خورند یکنند و م یدرست م بیعج یو با آنها غذاها

مثل سوسک، زنبور، مورچه،  یحشرات ؟یچه حشرات دیپرس یم  

تخم مگس،  رک،یرجیعقرب، کرم پروانه، هزارپا، ملخ، ج ل،یعنکبوت، رط

 .نهایو امثال ا انهیمور

 ۀرود سر سفر یبا خبر، م زیدان و از همه چ زیآدم همه چ نیبله، ا  

 نیو از ا ندینش یخورند، م یحشرات را م نیکه ا یخوشبخت یودهاموج

 ایشود  یدانم الهام م یبه ش نم کدفعهیکند و  یچشد و بَه بَه م یغذاها م

 (2)« !تواند جهان را نجات دهد یخوردن حشرات م ایآ ،یراست»: که یوح

 ایدن نیا یتو میکه ما دار یدوره ا نیدر ا دیکن یشما فکر م ،یراست  

 نیهمچ کیاز آنکه  شیآقا، پ نیالزم هست که ا چیه م،یکن یم یزندگ

نجات جهان و  ۀدربار یو آموزنده ا یحیمفصّل و تفر یِونیزیتلو ۀبرنام

 نیچرا ا یراست»: با خوردن حشرات درست کند، از خودش بپرسد انیجهان

گوشت گاو و گوسفند و خوک و  هاییکایو آمر هاییهمه شان مثل اروپا ممرد

        نهایو امثال ا اریو قرقاول و خاو هویو مرغ و بوقلمون و کبک و ت یاهم

 «خورند؟ یمن

 فتد،یاز خودش بکند و به فکر ب یسؤال نیبود همچ یاگر الزم م  

نگاه ( 5) ایدن یگوشت در کشورها ۀبود که فقط به جدول مصرف سران یکاف

 ،ییکمبود موادّ غذا اینجات جهان از بحران  هیاز صدور اعالم شیکند تا پ

 .امروز به مشامش بخورد تِیبشر یِاز دردِ اصل ییاندک بو
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انواع گوشتها در  ۀف سراناز جدول مصر ستیبد ن ،یراست  

 نیانگیارقام به صورت م. را به اصطالح ذکر بکنم ییچند تا ایدن یکشورها

  :آن کشور تیمقدار کلّ مصرفِ هر کشور بخش بر کلّ جمع یعنی( 4)است، 

 گرم در سال،  لویک 153هر نفر  کایآمر 

 گرم،  لویک 88فرانسه   

 گرم،  لویک 88آلمان   

 رم، گ لویک 58 لندیتا  

 گرم،  لویک13پاکستان   

  .گرم در سال لویک 3و هند هر نفر   

حرفم از اساس چرند است، بر من  دیکن یاگر فکر م ،یراست  

 !دییببخشا
____________________________________________ 

1- By the way, where are you coming from? 

2- By the way, would you like to come and see my mother? 

3- By the way, what are you doing tonight? 

مرفّه  یآدمها قا،یآفر یاز کشورها یو بعض« هند»با  سهی، در مقا(Thailand) لندیتا  -4

   .دارد ادیز

  ?Can Eating Insects Save the World است نیبرنامه ا یسیعنوان انگل  -2

وبالگی با این نشانی  جهان را از یگوشت در کشورها ۀجدول مصرف سران -5

http://chartsbin.com/view/bhy   گرفته ام. 

گوشت در سال، مثل  ۀمصرف سران نیانگیبر همه معلوم و مبرهن است که م نیالبتّه ا  -4

بانک به  سیرئ کیاتوبوس و  ۀرانند کیمثالً  یعنیدر آمد سرانه در سال است،  نیانگیم

جداشان . رندیگ یم ایپوند حقوق و مزا 211هزار و  15و  ونیلیم 5در سال  نیانگیطور م

 یایپوند در سال است و حقوق و مزا ونیلیم 4بانک  سیرئ یایحقوق و مزا د،یکه بکن

 .هزار پوند 52اتوبوس  ۀرانند
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  باطل یکنجکاو  -31
  

امّا همه مان  م،یآشنا هست ش،یهمه مان، کم و ب «یکنجکاو» ۀبا کلم  

که اصالً گرفتارش  ییو خوشا به حال آنها م،یستیاندازه گرفتار آن ن کیبه 

زء کلمه از سه ج نیخودِ ا. «ملکوت آسمان از آن ایشان است»و  ستندین

 ،«کاو»... سوک  غوله،یب ه،یگوشه، زاو ی، به معن«کنج»: شده است بیترک

و ... جست و جو کردن، کندن، حفر کردن  یبه معن دن،یحال فعل کاو ۀشیر

 ندیگو یم هایسیکه انگل یزیهمان چ ،یکنجکاو :[ee]« یا»پسوندِ اسم سازِ 

 !کنجکاو زادِیبه حال آدم یپس وا! شود یباعث مرگ گربه م

روز  دیبا« شنبه»روز  نکهیسرِ ا هاشانیلیخ ها،یحیکه مس دیدان یم  

اختالف نظر دارند، امّا  ،«کشنبهی»روز  ایباشد  سایاستراحت و دُعا و نماز در کل

 ست،ین یاختالف نظر چیبابت ه نیاز ا نشانیالسّالم، در ب هیعل «یموس»قوم 

باشد، آمده  «شیادیسفر پ»چون در همان باب اوّل از کتاب مقدّسشان که 

   دیرا آفر اتیو ح یهست ۀدر شش روز هم هوه،یاست که خداوندگار عالم، 

 یآرام...کار خود که ساخته بود فارغ شد و  ۀاز هم... در روز هفتم»و 

 یکه اصلش عِبر« شنبه»َ ۀکلم دمیولم نکرد، گشتم، د یکنجکاو  «.گرفت

مده است، در اشاره به کوتاه آ ۀجمل کیبه صورت  «شیدایسِفر پ»است، در 

 «.او استراحت کرد» یعنی، (shabath) «شَبَث»: صورت نیروز هفتم، به ا

 کتاپرستیسه امّت  دمیولم نکرد، فکر کردم، د یکنجکاو  

(monotheist) روز استراحت خودشان، که البد همان روز استراحت خدا از ،

 و  کشنبهیت و شنبه اس یخیتار بیعالم است، به ترت نشیآفر ۀکار شش روز

 .کشنبهیجمعه، شنبه،  یمیتقو بیجمعه، و به ترت
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از خدا  ا،یدن یهاملّت ۀهم دمیولم نکرد، فکر کردم، د یکنجکاو  

پرست، زمانشان به  یچ چیپرست و ه یپرست و هرچ عتیپرست گرفته تا طب

 کیشود، و هفته شان هفت روز دارد، و حدّ اقلّ  یم میسال و ماه و هفته تقس

 هاشانیلیروز خ نیکنند و در ا یکنند  و استراحت م یروز در هفته کار نم

 .روند یو مسجد و معبد م سایو کل سهیدُعا و نماز و عبادت به کن یبرا

 یروزها ایدن یامّتها و ملّتها ۀهم دمیولم نکرد، گشتم، د یکنجکاو  

 یبه روزها هایسیمثالً انگل. اسم خاصّ و مستقلّ دارد کیهفته شان هر کدام 

... «ماه روز» یعنی ی، که به فارس(Monday) یمُندِ: ندیگو یهفته شان م

« روز ریت»، (Wednesday) یوِنزدِ...  «آسمان روز»، (Tuesday) یوزدِیت

 دیناه» یعنی، (Friday) یدِیفرا... هرمز روز  یعنی، (Thursday) یترزدِ... 

 یعنی، (Sunday) یو ساندِ... « روز وانیک»، (Saturday) یساتردِ... « روز

 «.روز دیخورش»

ماهشان  یروزها میقد یهایرانیا دمیولم نکرد، گشتم، د یکنجکاو  

 ۀدینداشتند و به عق« هفته» هایبعض ۀدیداشت، و به عق یم اسم خاصّهر کدا

مهر  د،یش وانیک: بود نهایهفته شان ا یداشتند و اسم روزها گرید یهایبعض

 .دیش دیو ناه د،یاورمزد ش د،یش ریت د،یبهرام ش د،یماه ش د،یش

که همان « شنبه» ۀبا در نظر داشتن کلم دمیولم نکرد، د یکنجکاو  

و  یخیبعد از تحوّالت تار ران،یا یباستان ۀهفت یباشد، روزها یعبر« شَبَث»

شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار  کیشنبه، : شده است یدر یبه فارس یفرهنگ

، «کرد احتاو استر کی»، «او استراحت کرد» یعنیشنبه، پنج شنبه، جمعه، 

، «کردچهار او استراحت »، «سه او استراحت کرد»، «دو او استراحت کرد»

 «یعبر»است و « جمعه»، و باالخره روز هفتم که «پنج او استراحت کرد»

 .مجموعه ،ییجمع، جماعت، گردهما یعنیاست،  «یعرب»و  ستین

 !باطل نکرده باشم یان شاءاهلل که شما را گرفتار کنجکاو  
98/ ای کبوتر شرق                                                                                                                     

  

 

 

 

 



 

  ! چه حرفها!  وا  -35
 

 ۀطیهستم، نه در ح یروح ای یحقّ نه پزشک امراض جسم ۀبند نیا  

 کی کیکه خدا به  یعقل تیکودک تخصّص دارم، امّا به هدا یعیرشد طب

از آن ما را  یریبهره گ عطا فرموده است و در یفرزندان آدم ابو البشر به تساو

و  ودنب زادیآدم ۀتجرب یهفتاد و هشت و سال و اند نیآزاد گذاشته است، با ا

ام که نسل پدر و  دهیرس جهینت نیکردن، به ا یزندگ زادهایآدم انیدر م

کنند بچّه ها از شکم مادر  یم الیکه خ ییامروز، مخصوصاً آنها یمادرها

عقده  یآزادشان گذاشت تا با نشاط و ب یه کلّب دیو با ندیآ یم ایبه دن زادیآدم

از  یتجارت و تکنولوژ ییِدرخشانِ شکوفا ۀدور نیبزرگ شوند، دارند در ا

همه ش حرف مفت  نهایبابا، ا یا»حاال اسباب انقراض نوع بشر را با حکمتِ 

منتظر  ن،یزم ۀدر کر اتیح ینابود یخواهند برا یکنند و نم یفراهم م« !است

 .بمانند دیمرگ خورش

از سه گذشته،  یساعت نُه و بعد از ظهرها، کم کیصبحها، نزد  

 ۀمدرس کی یخورد به در ورود یبن بست ما، که تهش م ۀسر کوچ دییایب

 ازدهیبا چهارصد و پنجاه تا نوآموز و دانش آموزِ سه چهار ساله تا  ،ییابتدا

که شازده آقاها و   اتشانبیو نا نیبینا ایامّا به آن مادرها و پدرها  د،یستیساله، وا

آورند و  یکنند و م یم لیشازده خانمها  را دم در خانه و مدرسه سوار اتومب

وارد نشود، اصالً  یپاهاشان رنج فیبرند تا خدا نکرده به عضالت لط یم

 یگریاست و بحث د یگرید تیآنها حکا تیکه حکا د،ینداشته باش یکار

 .دارد

 که  یسه چهار ساله ا یجغله هابحر  یتو دیو فقط برو دیستیوا  
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نکرده اند که عضالت پاهاشان به  نیرا آن قدر تمر یزادیهنوز راه رفتن آدم

 دهیکند، و ورز دایاندازه بسط و انقباض پ کیدر هر دو طرف به  یعیر طبطو

بدن  صاحبِ یتا در چهارده، پانزده سالگ رد،یبشود، و شکل کامل به خود بگ

 یتو دینیو بب دیجغله ها نگاه کن نیو خوب به ا دیستیوا! باشند یسالم و متناسب

 (scooter) اسکوتر هایینجایبه زبان ا ای یروروَک سوار یرو چه طور ادهیپ

به رکاب  دهیچسب یجانور شمیچپ با سر ایراست  یپا !کنند یم یسوار

 یروروک، کمر خم به طرفِ پا ۀرورک، دو تا دست جوش خورده به دست

باال  ریپنج قدم لِنگ را بگ ن،یقدم بکوب به زم کیمشغول  گرید یو پا گرید

و دادِ  فتیآنها جلو ب ۀبینا ای ،بینا ایپدر،  ایقدم از مادر،  یس ستیتو هوا، و ب

خارق  ۀالخلق بیووروجک عج  نیدود تا خودش را به ا یاو را که دارد م

 !اوریالعاده برساند، در ب

شود،  یووروجکها چهارده پانزده سالشان هم که م نیاز ا یبعض  

خانه  یتو میگ ویدیو بدون و ندیایب رونیتوانند از خانه ب یبدون روروک نم

 .امروز یاز بچّه ها یلیخ یجسم تیچشمه از ترب کی نیا. بمانند

از  یکی ون،یزیبه خانه، بدو برو جلو تلو دیحاال ووروجک رس  

 تیجنون و جنگ و جنا یمشغول باز نیو بنش ندازیها را راه ب «میگ ویدیو»

بکن و  یو رو کن، نابود کن، هر کار توانست ریبشو، بزن، بکش، منفجر کن، ز

 یذهن تیچشمه از ترب کیهم  نیا! خودت و خودت! ابیرفقط خودت را د

کدام ذهن؟ کدام  ؟یو روح یگفتم ذهن. امروز یاز بچّه ها یلیخ یِوحو ر

     روح؟

امروز آنها را نه فقط  یپدر و مادرها ۀجغله ها که جامع نیا چارهیب  

 یوت نها،یتر و خطرناک تر از ا دهیچیپ ۀدو چشمه، بلکه با هزارها چشم نیبا ا

کند تا بتوانند  یم تیروبات شدن ترب یدارد برا یاجتماع طیمح« البراتوار»

  !کنند دایپ یخدمت در راه انقراض نوع بشر آمادگ یبرا

    «!چه حرفها! وا»: ندیگو یدارند م هایلیشنوم که خ یم  
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 ! ستیخون آدم ن یوت  -33
 

 ای ،یتیخصوص کیکه  ندیخواهند بگو یم یوقت هایسیانگل  

به قول و  ای ،یعیبالفطره و طب ایاست،  یو مادرزاد یارث یهنر ای ،یاستعداد

 To be in) «وانز بالد نیا یتو ب»اصطالح  ،«یخدا داد»از مردم  یلیخ ۀدیعق

one’s blood)   یِدرست همان اصطالح فارس شیبرند که معن یرا به کار م 

  .بودن است« خون آدم یتو»

است، چون خون پنجاه و پنج  یاستعار فیتوص کی نیخوب البتّه ا  

 چکدامیه نهایو ا د،یقرمز و سف یهم گلبولها شیدر صدش پالسماست و باق

فقط . ندارد ییجا« فهم و شعور» ای« استعداد»ه اسم ب یزیچ ینگهدار یبرا

مثل  یا یلعنت یمرضها ریتقص یب ۀبد آورد یِاز آدمها یخون بعض یتو

 .شود یم دایپ یو تاالسم یلیهموف

آهنگساز  ای ،ینقّاش خوب ایبشود،  ینفر شاعر خوب کیپس اگر   

 یقاض ای ،یپزشک خوب ای ،یخوب لسوفیف ای ،یخوب ۀشیهنر پ ای ،یخوب

 ،یخوب ادیّش ای ،یدزد خوب ای ،یخوب کتاتورید ای ،یخوب استمداریس ای ،یخوب

و  چیآدم که مدام در حال عوض شدن است، ه نیبه خونِ ا ،یخوب اکاریر ای

 .ندارد یربط چیو ه چیه

آدمها هم صحبت  «یخدا داد» ای «یعیطب» یزهایاز چ میاگر بخواه  

را  زینباشد، و آن چ یخدا داد ای یعیطب ندارد که یزیچ یزادیآدم چیه م،یکن

سرتاسر عالم در  یخدا، نه فقط به او، بلکه به تک تک آدمها ای عتیطب

  .نداده باشد خیسرتاسر تار

  یاز حرفها ندیگو یخالصه شده است که م یحرف یتو تیواقع نیا  
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حال درخشان مثل  نیحرف واقعاً ساده، مثل آب، درع کیست، « بودا»

به  شرفتیو پ نیشود و با تمر یهنرها با آموختن شروع م»: دیگو یم! آفتاب

 «!االّ مرگ ست،ین یارث زیچ چیه. رسد یکمال م

حرف خود . حرف را زده است نیا یندارم که ک نیبه ا یمن کار  

 یایدانم که در دن یرا م نیرهگذر ناشناس؟ امّا ا کیحرف  ایست؟ « بودا»

که  ییانسانها ستندیکم ن زاد،یآدم ونیلیهفت هزار م نیا انیامروز، در م

 یعنی! ستین یارث زیچ چیه. حرف است نیهم قیدق یمعنا شانیفکر یزندگ

و  یاز جمله تاالسم ها،یماریاز ب یرا مثل بعض شانیفکر یانسانها زندگ نیا

 .اجدادشان به ارث نبرده اند  ایاز پدر و مادر  ،یلیهموف

 چیهم ندارم که ثابت کنم که مثالً ه یقصد ندارم و اصرار  

 یو جهل و خرافات را از خانواده اش به ارث نم یسوادیفقر و ب یزادیآدم

 ،«یقائم مقام فراهان»آشپز « قربان ییکربال»پسر  ،«یمحمّد تق»من  امّا اگر. برد

 کی یمعروف عصر خودم باشم، و تو بیو اد استمداریصدر اعظم و س

و با عقل  نمیرا بب یارباب و نوکر یبا چشم خودم زندگ یطیمح نیچهم

آشپز خانه،  یبروم تو نکهیا یرا بفهمم، به جا یدو زندگ نیخودم تفاوت ا

او را به ارث ببرم، از امکانات استفاده بکنم، از  ۀپدرم بشوم و حرف اریدست

شوم صدر اعظم  یسازم، و م یم ریکب ریخان ام یتق رزایم کیخودم 

 ادیرا بن« دانشگاه» ای« دارالفنون»  نیمملکتم اوّل یشاه قاجار، و تو نیناصرالد

 .گذارم یم

 چیه»ه است که گفت« حضرت بودا» ۀخواهم با اجاز یحاال من م  

فهم و شعور و استعداد »که معتقدند  ییآنها ۀو بدون اجاز «ستین یارث زیچ

خون  یتو زیچ چیه. ستین یارث زیچ چیه»که  می، بگو«خون آدم است یتو

 یمغز آدم هم، اگر جامعه از بچّگ. مغز آدم است یتو زیهمه چ. ستیآدم ن

 «!ود از جهل و خرافاتش یبا دانش و هنر ندهد، پُر م ییامکان آشنا آدمبه 
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 ! ارهایدر ماست مع ییمو -34
  

 زدهمیسوّمش برابر با روز س ایکه معموالً روز دوّم  ل،یدر ماه آور  

 یانتظار دارند که هوا اقّالً ده، دوازده درجه ا سیاست، مردم انگل نیروردف

برابر با سه   باًیاست، و تقر یشمس یهجر 1385امّا امسال که سال . باشد

، از پنج «به در زدهیس»است، در بعد از ظهر روز  یالدیم 5113چهارم از سال 

آمد و به  یز قطب مکه ا یکمتر بود و راستش، در باد ناحقّ دیدرجه هم شا

 خیکرد اآلن است که صورتش  یآدم احساس م د،یچسب یپوست صورت م

 !نیزم یرو زدیبشکند و بر ینیبزند و مثل چ

 امدهین رونیشد که از خانه ب یم یدو ماه «الیع»به هر حال چون   

 یکر، برعکس انتظار خدا آفتاب طانیهوا، گوش ش ؟ینیب یم»: بود، گفتم

رفت و برگشت  قهیپارکِ پشت خانه، چهار دق میبپوش، بروپاشو، گرم . است

 ۀتا اله هرودخان یتو میندازیو ضمناً سبزه را هم ب میرا در کن زدهیس م،یقدم بزن

 «!نیآمّ! ... بماناد... است، از ما خشنود بماند  دهینرس نجایبهار که هنوز به ا

 ستینیشوو یلیخ دیشدم، چون آدم با مانیو پش ،«الیع»گفتم   

(chauvinist)  ستیسِکس یلیباشد، خ (sexist) متحجّر و عصرِ  یلیباشد، خ

  !«المیع» دی، بگو«خانمم» ای« همسرم» یباشد که هنوز هم به جا یحجر

و  دنیبه لرز دیهمسرم شروع کرد مثل ب رون،یب میپا از در گذاشت  

مرده ! ردقدر س نیو ا نیفرورد زدهیس! هواشان نیلعنت بر ا! واخ! واخ»: گفت

 «!شو هواشان را ببرد

را در  یزمستان ۀچلّ یبه خانه و لباسها میبرگشت قهیبعد از پنج دق  

 همسرم در حقّ  نینامه بر که از دشنام و نفر ۀو من در اطاعت از فرشت میآورد
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دلم  یو تو وتریفکر رفته بود، نشستم جلو کامپ یتو سیانگل ریتقص یب یهوا

 :شروع کردم با خودم و همسرم به حرف زدن

بود و ما اهل و  شیتابستان بود و چهل سال پ ۀاآلن اگر چلّ نیهم  

وسر ظهر  گراد،یسانت ۀدرج 25بود به  دهیهوا رس یاو گرم میساکن آبادان بود

  م؟یگفت یم یچ م،یریماست بگ اریآبدوغ خ یکه برا میآمد یاز خانه در م

! هواشان نیلعنت بر ا»: مییبگو میتوانست یخوب، معلوم است که نم  

مرده شو هواشان ! پزد یم قهیآفتاب، در عرض چند دق یتو یتخم مرغ بگذار

  «!را ببرد

زمستان بود و چهل سال  ۀطور اگر چلّ نیرا؟ ها؟ هم هایک یاهو  

 32بود به  دهیهوا رس یو سرما میبود و ما اهل و ساکن خلخال بود شیپ

دل  یکه برا میآمد یصفر، و صبح زود از خانه در   م ریز گرادیسانت ۀدرج

خوب معلوم است که در  م؟یگفت یم یچ م،یریبگ لیدرد و ثقل سردمان زنجب

 «!هوا را ببرد نیمرده شو ا! هوا نیلعنت بر ا»: میگفت یمورد م هر دو

 نجایو مثالً ا میمهاجر که باش م؟یخواهم بگو یم یچ دیمتوجّه شد  

 نیو با ا ها،یسیانگل یهوا یعنی، «هواشان»شود  یهوا م م،یکه باش سیانگل یتو

ماس و دعا از گند را با الت یهوا نیبوده اند که ا هایسیانگل نیکه انگار ا یمعن

هوا  م،یخلخال باش ایو اهل آبادان  میباش یرانیامّا ا! خواسته اند عتیطب ایخدا 

    .«صاحب یب یهوا» یعنی، «هوا نیا»شود  یم

وطن خودش  یظاهراً آدم تو م؟یخواهم بگو یم یچ دیمتوجّه شد  

ر د زیهمان چ یابیدارد که به درد ارز یاریمع زیهر چ یابیارز یکه هست، برا

 ؟یچ گرید یهایهوا به کنار، بد یبد ،یراست. خورد ینم گرید یمملکتها

! است ریتقص ینفر ب کیآن  ،یبپرس تیغلط نکنم، از نفر به نفرکلّ جمع

بد  یلیخ. واقعاً بد بود هایسیانگل نیزمستان امسال ا م،یحرفها بگذر نیاز ا مّاا 

   !هواشان نیلعنت بر ا. بود
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  روح یجسم و جوان یریپ -32
 

راننده حرف و  یکه آقا میو منتظر بود میاتوبوس نشسته بود یتو  

سه ساله تمام و دو  ستیب ست،یبود ب یمسافر که خانم نیبا آخر تشیحکا

  .بشود و حرکت کند

سال، آراسته و  انهیم ،یسیبود انگل یمن که خانم یمسافر بغل دست  

 یبود که از طوالن دایهم رفته اش پ یتو ۀافیو با وقار، از ق نیو سنگ راسته،یپ

مالحظه کالفه شده است و  یو مسافر ب الیخ یب ۀشدنِ گفت و واگفت رانند

 : دیخواهد بگو یم انگار با تکان دادنِ سرش

با  نش،یج یو کاله کِپ متنهیپاچسبش، با آن ن یبا آن شلوار چرم»  

 یکه تو یبلوندِش، با آن قر ۀرنگ کرد یسرخش، با آن موها یآن کفشها

 یکه به سر و گردن و شانه هاش م ییخورد، با آن ناز و ادا یکمرش وول م

  »...خواهد از جا بلند شود، برود یدهد، آدم م

خواست از جا بلند  ینبود که م یسیسال انگل انهیخانم م نیا ر،یه خن  

پارچه ناز  کی ۀو دو سه سال ستیب ست،یشود، برود گرهِ مُشکلِ دختر خانم ب

وا کند و  یمتلکِ رندانه و تلخ فارس کی نِیریو ادا را با برگردانِ مؤدّبانه و ش

ا بلند شدم و قدم اوّل را بلکه من بودم که تا از ج ندازد،یاتوبوس را به راه ب

بار  نیاوّل یرا برا شیو دو سه ساله رو ستیب ست،یبرداشتم، دختر خانم ب

 :ناز و ادا گفت یب ۀلبخند ساد کیگرداند به طرفِ مسافرها و با 

 «... ستیمن ن ریتقص د،یآقا، همه ببخش د،یببخش»   

 یهلوپ م،یبرگشتم سر جا ریّحرفش گوش ندادم و متح یۀو من به بق  

 هم نبود و سرش را  یاش تو افهیکه حاال ق راستهیسال آراسته و پ انهیخانم م
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 .فکر یرفتم تو داد، نشستم و یهم تکان نم

 فکر؟  یچرا رفتم تو  

دست . و دو سه ساله نبود ستیب ست،یزن ب کیآن خانم  نکهیا یبرا  

و  نیچ نکهیداشت، امّا صورتش، با ا یکم شصت و پنج شش سال

او  یروشن جوان ییبایاز ز یزینپوشانده بود، چ یتند شیرا آرا شیچروکها

 .را حفظ کرده بود

 شدم؟  ریّچرا متح  

بودم، با لباس و  دهینشدم که تا صورت او را ند ریّمتح نیاز ا! ریه خن  

 کی ۀو دو سه سال ستیب ست،یخانم جوان ب کیحاالت و حرکاتش او را 

چرا من  نکهیشدم از ا ریّمتح! پارچه قر و ناز و ادا و اطوار تصوّر کرده بودم

 یبزرگهاشوند پدر پدر  یم نسل خودم، که حاال یمثل پدر و مادرها دیبا

 ۀخانم شصت و پنج شش سال نیا نکهیبشوم از ا ریّنسل جوان امروز، متح

بود، دست  دهیکه سنّش به چهل و پنج، پنجاه رس نیمثل آنها همچ ،یسیانگل

خواهد، خودش را  یاز خودش بر نداشته بود و نخواسته بود، و هنوز هم نم

 .کند میتسل یریبه پ

      من از خودتان  د،یسال هست هانیم ایشما اگر جوان ! میخودمان  

هفتاد  یباال یآقا ایخانم  کیاز  دیبرو دیتوان یخودتان م یپرسم، ول ینم

 : دیسال بپرس

و دو سه سالت  ستیب ست،یکه ب یفتیب ییآن روزها ادیاآلن اگر به »  

 «؟ینیب یبود، آن روزها را چه قدر از خودت دور م

   شتاد سالش خودِ من، که ه کیهفتاد سال، نزد یباال یآقا کی  

     من چه کار به! بود روزید نیهم! یدور؟ چه دور»: میگو یدر جوابتان م

   ریهرگز پ میرود، روح انسان یدارد از هم در م میوانیدارم که جسم ح نیا

 «!شود ینم
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 ۀاتوبوس، آن خانم شصت، شصت و پنج سال یآن روز تو  

جوان شاد و شنگول  کیو لباس و حاالت و حرکات  شیبا آرا ،یسیانگل

     کرد یخودش بداند، به من حال نکهیو دو سه ساله، بدون ا ستیب ست،یب

          او را یهِ میما خودمان بخواه نکهیر اجوان است، مگ شهیکه روح هم

نشان  ریبا سر و وضع و حاالت و حرکاتمان پ ای مینیبب ریجسممان پ ۀنیآ   تو 

   .میبده
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 ! میبشو نیهمه آنال دییایب -35
 

 «پسیاَپوکال» ۀکلم یدانم شما، معن ینم !سالم بر انسان  

(Apocalupse)  که «کتاب مقدّس» یفارس ۀدر ترجم. نه ای دیدان یرا م  ،

کلمه را  نیا هاست،یحیمس «دیعهد جد»و  هایهودی «قیعهد عت»شامل 

چهار سوار »و « رسول یوحنّای ۀمکاشف» یکرده اند که برا یمعن« کاشفهم»

 یندارد، ول یبیع چیگذرد، ه ینوشتنش م زماناز  یاو که نوزده قرن «ۀفاجع

برده ام، اگر با توجّه به اوضاع و احوال  یآن پ یواقع یبه معن یمن که تازگ

 !«فاجعه یندا» میگو یم م،یترجمه اش کن یبه فارس میامروز بخواه یایدن

است  (apocálypsis) «سیپسیاَپوکال»اش  شهیر ایکلمه  نیاصل ا  

که اآلن  یزیچ. که پنهان باشد یزیآشکار کردن چ یاست، به معن یونانیکه 

تواند فقط تا  یکه م یچشم یول د،یآ یاست که دارد م« فاجعه»پنهان است، 

که صاحبش دارد  دیفاجعه را خواهد د یوقت نند،یصاحبش را بب ینینوک ب

 .شود یآن غرق م یتو

 یندا»خواهد ما را از آمدنِ فاجعه خبر کند،  یکه م یزیو امّا چ  

امروز فقط انگشت  یایدن تینفر جمع ونیلیم کیاست که از هر « فاجعه

زنند،  یم ادیفر یانگشت شمار هم به هر شکل نیشنوند و ا یآن را م یشمار

 طانیش یِوانیصاحبش فقط آواز حکه از جهل و غرور  یصداشان به گوش

 .رسد یشنود، نم یوجودِ او را م

 یتلفن یحقّ دوست ۀبند نیکه با خانم ا یرانیا یاز آشناها یکیخانم   

است که  یخودش با من چند سال ۀمراود یخودش را حفظ کرده است، ول

 خواهر، »: موجّه از جانب او قطع شده است، گفته است لیدل کیبه هزار و 
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          یمن هر چ د؟یکن یم نیرا با آنال تانیهفتگ دیشما هنوز هم فقط خر

ندارد  اجیآدم احت رگید نیآنال نیبا ا. خرم یم نیآنال قیاز طر اهم،خو یم

 «!برود رونیاز خانه ب دیخر یبرا

، بلکه به «مکاشفه» یامّا نه به معن پس،یاَپوکال میگو یم نیمن به ا  

خبر مهمّ را دست دوّم از  نیکه ا ییخوش به حال آنها! «فاجعه یندا» یمعن

 فکر بکنند، و اگر چیکه درباره اش ه نندیخانم خودشان بشنوند و اصالً الزم نب

 یهفتگ دیاز خر ریغ نیآنال قیباشد که فعالً از طر نیفکر بکنند، آن فکر ا

    !است یفکر خوب ند،یبه خانمشان بگو نکهیا ایخواهند بخرند،  ینم یزیچ

 یکه تجارت و تکنولوژ دیتصوّرش را بکن. است یبله فکر خوب  

 یدرست م یدرد سر یزحمت و ب یو ب بایز ۀندیچه آ تیبشر یدارند برا

انجام  وتریخانه، در جلو کامپ یواریدر چهار د یامور زندگ ۀکم کم هم. کنند

 یخواهد شد و به جا دهیبرچ ابانهایمغازه ها و فروشگاهها از خ. خواهد گرفت

گرفته تا  یدنیو پوش یاز خوردن ،یهر جنس ۀکنند دیآنها هر شرکت تول

 ید کرد و شما روخواه ریو آراسته دا بایز یانبار گر،یقلم جنس د ونهایلیم

گشت و جنس مورد نظرتان را با مشخّصات  دیدر آن خواه وتریکامپ ۀصفح

در  دمو آن را  دیخر دیخواه نیآنال قیکرد و از طر دیانتخاب خواه قیدق

 !خواهند داد لیخانه به شما تحو

زارع در مزرعه کار خواهد کرد، و کارگر در معدن و کار خانه، و   

و خواننده و نوازنده و رقّاص  در  شهیو هنر پ تان،مارسیدکتر در مطب و ب

کارشان را در خانه، در جلو  گرید یاز حرفه ها یاریو اهل بس و،یاستود

کرد و  دخواهن دیخر نیآنال قیاز طر نهایا ۀانجام خواهند داد و هم وتریکامپ

در  لهایو اتومب ونهایفروشگاه فقط کام یمغازه و ب یکور ب یابانهایدر خ

 یصدا دنیو شن گریهمد یرو دنیبه د گریخواهند بود و آدمها دحرکت 

 .نخواهند داشت یاجیاحت گریهمد ۀزند
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 شهروندان یشنهادهایپمرکز  -34

  

 عقلِ د،یرو یم رونیخدا نکند از خانه که ب« لندن» یتو نجایا  

از  یکی تختیپا یعنی م،یگو یلندن که م. دیتان را هم همراه خودتان ببرمیسل

از  یکیکه در  یبه حال کس یوا گریپس د! «جابُلسا» یمملکتها نیتر شرفتهیپ

 .مانده باشد و همراهش باشد شیبرا یمیعقلِ سل« جابُلقا» یها« دالغوزآباد»

مقابل  دیا ستادهیبه بازار محلّه  و ا دیرفته ا د،یسوار اتوبوس شده ا  

دوچرخه ها، بر  کلتها،یموتورس لها،یسبز بشود، اتومب دیمنتظر اده،یچراغ عابر پ

آن  دیو شما برو ستندیپشت چراغ قرمز با ،یو رانندگ ییطبق مقرّرات راهنما

 .ابانیوَر خ

مثل شما نه، مثل  هاشانیکه بعض اده،یپ یاز عابرها یلیخ دیینیب یم  

و زهوار در رفته هم هستند، صبر و حوصله و قرار و طاقت  ریحقّ، پ ۀبند نیا

سبز بشود و  ادهیمنتظر بمانند تا چراغ عابر پ یا هیثان یس ست،یندارند که ده، ب

 ایاحترام،  لِیبه دل رها،واو موتور سوارها و دوچرخه س لهایاتومب یراننده ها

قانون و مقرّرات قائل  یبرا ایقرمز و سبز و زرد،  یچراغها یکه برا یحرمت

 .ترمز یو تصادف و زندان، محکم بزنند رو مهیاز ترس جر ایهستند، 

           نگاه به راست  کیقرمز است،  ادهیهنوز چراغ عابر پ اروی  

رود، که خودش  یسالّنه سالّنه م ای، دود ینگاه به چپ، و م کیاندازد،  یم

چندتا بوق گوشِ  ای کی یصدا کدفعهی دینیب یکه م ابان،یرا برساند آن ورِ خ

به همه رحم کرد و تصادف  ،یفلک کر کن رفت باال و خدا، تصادف

  .امدین شیپ یوحشتناک

 است و حاال  دهیقلبتان به تاپ تاپ افتاده است و رنگتان هم البد پر  
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رو  ادهیپ یو چند لحظه تو ابانیآن وَر خ دیرو یکه چراغ سبز شده است، م

  :دیگو یان  است، مکه همراهتت «میعقلِ سل»که  دیایحالتان به جا ب دیستیا یم

طرف، با خطِ درشتِ  نیا اده،یجلو خطِّ توقّف عابرِ پ! نگاه کن«  

به : و آن طرف نوشته اند د،یبه راست نگاه کن: نوشته اند ابانیبر کف خ د،یسف

آزاد است  ادهیاگر عابر پ د؟یبه چراغ نگاه کن: چرا ننوشته اند. دیچپ نگاه کن

از  شیتا پ ندیکند و بب نگاهچپ  ایبه راست  و بر طبق مقرّرات اجازه دارد که

چراغ  ابان،یمهلت دارد که بدود آن وَر خ یسبز شدن چراغ، چند لحظه ا

خوب، اگر عابر »: دییگو یم «میعقل سل»به  «دارد؟ ییچه معنا گرید ییراهنما

از دو طرف تا آن دور  ندیبه راست نگاه کند، و به چپ نگاه کند و بب ادهیپ

منتظر  خودیشود، ب ینم دهید یدوچرخه ا ای ،یکلتیموتور س ،یلیدورها اتومب

راننده ها و  نیبنا بر ا»: دیگو یدر جوابتان م میعقل سل «؟یکه چ ستدیبا

از  ابانیطرف خ چیدر ه نندیبب یموتور سوارها و دوچرخه سوارها هم، وقت

امّا نه پشت چراغ قرمز منتظر بمانند؟  خودیب یچ یبرا ست،ین یخبر ادهیعابر پ

مدار بسته، هزار  ونیزیتلو یعنی، (CCTV) یو یت یس یآنها را س! ریخ

 «!کند یشان م مهیجر یدارد و کلّ یو نمره شان را بر م د،یپا یم یشمچ

   میو عقل سل« بکنند؟ دیپس چه کار با»: دیپرس یم میاز عقل سل  

 مهیحاال جر! دیبه چراغ نگاه کن: سندیبنو ادهیعابر پ یجلو پا دیبا»: دیگو یم

  «!کنند یبشود که دارند خالف م شانینکنند، اقالً حال ایشان بکنند 

 ،یکه راست دیکن یو فکر م دیگو ینم راهیپُر ب «میعقل سل» دینیب یم  

به مغز  چوقتیدارد که ه ییشنهادهایپ شهیهر روز و هم «میعقل سل» نیا

شد، اگر اداره  یب مچه خو دیکن یکند و فکر م ینم دایمسئوالن امور راه پ

 یشنهادهایمرکز پ»به اسم  لیمیا کیتلفن و  کیکردند با  یم سیتأس یا

آشنا  «میعقل سل»با  یمسئوالن امور هم تا اندازه ا دیآنوقت شا. «شهروندان

   !شدند یم
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 اآلن است شهیهم خیتار -38

 

قائل  ایستون حوادث دن یخبرنگارها ۀهم یکه برا یاحترام ۀبا هم  

شغل  کیخوب و بد روزانه،  عِیوقا یِکه خبرنگار میخواهم بگو یهستم، م

و شغل و هنر با وجود  فیرهنرِ ش کی خیتار یاست و شناختِ فلسف فیشر

   .کنند یبا هم فرق م فند،یهر دو شر نکهیا

با شما  نم،یباعث شد که بنش یچه واقعه ا میخواستم اوّل بگو یم  

 یاست، و نم یجور خبرنگار کیواقعه  نینه، شرح ا دمیامّا د. حرف بزنم

  .به واقعه نگاه بکند یخیفکر بکند و تار یگذارد آدم کلّ

کند و خبر را با آب  یم« خبر» مانیواقعه ها را برا یگارخبرن یوقت  

هر  زادهایشود که ما آدم یم یکند، کم کم طور یم« داستان» مانیو تاب برا

و هر دنائت  م،یکن یفراموش م م،یکرده ا روزید یو هرچ میبوده ا روزید یک

بسازند،  «خبر»و ازش  فتدیکه امروز اتّفاق ب یتیو خباثت و قساوت و جنا

 .دارد یتازگ مانیشود و برا یم« داستان»

به  یو هفت ساله ا یمرد س نکهیخبر ا دنیآنوقت است که از شن  

کشد و جسدش  یکند و بعد او را م یم یتجاوز جنس  یدختر دوازده ساله ا

کند، امّا باالخره چند  یم    یمادر بزرگ او مخف ۀخان یروانیش ریرا در انبار ز

 و یکند و به س ید و به قتل دخترک اعتراف مشو یم ریوقت بعد دستگ

 د،یآ یم نییسرمان پا یشود، آسمان رو یهشت سال زندان محکوم م

و قلبمان از غم و وحشت  رد،یگ یرود، مغزمان آتش م یم یاهیچشمهامان س

 !خواهد منفجر بشود یو خشم و نفرت م

 خبر  نیهمچ دنیبله، حاال هم که خودمان از شن ؟یو حاال چ  
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به  میخواه یفوراً م م،یدیهرکس را د م،یکرده ا دایپ یحال نیهمچ یهولناک

 «شده است؟ یچ یا دهیشن»: مییش بگو

که  ییواقعه ها ۀاست و هم زادیطرف هم مثل ما آدم نکهیغافل از ا  

قاتل آن »: دیگو یدارد و خبر است و م یتازگ شیافتد، برا یامروز اتّفاق م

آخر چه طور ممکن ! واقعاً وحشتناک است ؟ییگو یدختر دوازده ساله را م

 ییبال نیدوازده ساله همچ ۀدختر بچّ کیبشود که به سر  دایپ یاست آدم

 «!وانندیح نهایا وانند،یح! اوردیب

به  د،یآ یم شیپ یکه هر واقعه ا دیباش یزادیو حاال اگر شما آدم  

به  خیکه تار یواقعه ا نیو نگاهتان، واقعه به واقعه برود تا اوّل دیپشتش نگاه کن

سرتان را « شده است؟ یچ یا دهیشن»: ندیبه شما بگو یمانده است، وقت ادشی

 :دییگو یو م دیده یتکان م

کشته شده اند و  هیهزار نفر در سور151هفتاد تا  نیبله، تا حاال ب»  

خان هم راه افتاد، سربازهاش  زیچنگ یوقت! هزار نفر آواره 511و  ونیلیم کی

از آنکه شکم  شیگرفت، پ یکردند، و هوسشان که م یکشتند، غارت م یم

  !کردند یزنها و دخترها را پاره کنند، به شان تجاوز م

اآلن . کار ندارم خینه، من به تار»: دییست طرف به شما بگوممکن ا  

ممکن است که  یو خستگ أسیو آنوقت شما از شدّت « !امروز! میگو یرا م

 :دییو بگو دیهم بزن یلبخند

 وانیح زادیآدم. ستندین وانیهم ح نهایا! اآلن است شهیهم خیتار»  

 وانیاست که اوّل ح زادیآدم نیا. کند یکارها را نم نیا یوانیح چیه. شده اند

را از  شیعیطب یمعنا شیشود و زندگ یم زادیدر جامعه آدم د،یآ یم ایبه دن

شود، و اگر تالش  یم دهیچیکند، پ یم دایپ یاقتصاد یدهد، معنا یدست م

شود  یم یوانیح هایدگیچیپ نیا ۀنگهدارد، با هم زادینکند که خودش را آدم

 «!قیدلم نگذار، رف یدست رو! عتیکه نه خدا خلق کرده است، نه طب
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 ! از کلمات قصار یوا -38
 

جلد  کیکه شود  یم دایپ یکمتر خانه ا س،یانگل یتو نجا،یا  

 اتیرباع»جلد  کی ،«ریشکسپ امیلیآثار و اتیکل»جلد  کی، «کتاب مقدّس»

آن سه . نداشته باشد« کلمات قصار معروف ۀنیگنج»جلد  کیو  «امیعومر کا

از  یاو صد و یوا! یآخر نیاز ا یشود کرد، امّا وا ینم شانیاوّل را کار یتا

  !کلمات قصار

 نمیکنم، بب یحرف بزنم، نگاه مخواهم با شما  یم یآخِر من وقت  

: نوشته ام دمید. دفعه ام باشد نیکرده ام که موضوع صحبت ا ادداشتی یچ

جنگل  ادی تشیوانیکه  باز ح یاز آن آدم یوا! بود، آدم شد وانیح زادیآدم»

  «!ویاست، د وید زاد،یاست، نه آدم وانینه ح گریبکند، چون حاال د

شما  یپا شیده ام؟ حاال که، پکر ادداشتی یچ دیکن یمالحظه م  

که « کلماتِ قصار»از  یکیمن خودش شده است  ادداشتی دمیخواندمش، د

و افسون آن جلو فکر کردنِ  ونیندارد تا بتواند با اف یتیمعروف چیالبتّه هنوز ه

دهنها  یطور تو نیکند، هم دایبه مغزها پ یراه نکهیو بدون ا ردیمردم را بگ

از هزار سال شعر و حکمت و تصوّف و  شتریکه ب میهست یملّت .غرغره بشود

بزرگ،نسل به  ۀنیگنج نیرا که از ا یوکلمات قصار م،یدار« مکتوب»عرفانِ 

هرگز به ما مجال نداده است که  م،یکرده ا گریگوش همد ۀزینسل آو

 زهیکه آو ینیا ینیبب ،ینگاه بکن یچشم داشته ا»: هوشمان از گوشمان بپرسد

 «عقل کُشِ خطرناک؟ یسنگ رنگ گی ایاست جواهر  ،یا هکرد

 تانیبرا« کلمات قصار» ۀخواستم دربار یدر اصل من نم. میبگذر  

 اخبار گفتند یتو شیهست، چند وقت پ ادتانی. بخوانم« !یوا یوا ۀروض»
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 رونیب دیسرباز را شکافت و قلبش را کش کی ۀنیس هیدر سور «یشورش» کی

تبار  یا هیجریهست که دو نفر ن ادتانیتکّه از آن را خورد؟ بعد هم  کیو 

و آنجا کشته  نجایکه ا ییلندن، به انتقام خون مسلمانها یابانهایاز خ یکی یتو

و او را کشتند  یسیسرباز انگل کیند، با کارد و ساطور افتادند به جان شو یم

 و سرش را از تن جدا کردند؟

! زادندیخوب، آدم»: میتوانم بگو یفکر بکنم؟ م یچ دیخواه یم  

انقالب و شورش و کودتا که مال ! ستین وانهایجنگ و کشتار که مال ح

! ستین وانهایکه مال ح یو همنوع کش یو وطن فروش انتیخ! ستین وانهایح

که مال  یو انتخابات و تقلّب و زندان و شکنجه و مخالف کش یبیعوامفر

و صد برابر و هزار  نهایا ۀهم! تو را خدا بس است»: دییگو یم «!ستین وانهایح

 فیهمه فن حر زادِیکه همه اش کار آدم میدان یو م میدان یرا م نهایا برابر

 «!ستین وانهایاست، مال ح

 صدیس ست،یدو نیبه ا. میخواهم بگو یرا م نی، من هم همخوب  

هوشدار  یکه ما آدمها (Homo Sapiens) «نسیهومو سپ» خیهزار سال تار

 یکار م،یدار باش زیوفکردار و زبان دار و مذهب دار و دولت دار و همه چ

از  ایدر سرتاسر دن ریاخ ۀسه، چهار ده نیدر ا دیشما فقط حساب کن. ندارم

 فیح یِجنس یو تجاوزها ،یاریلیم اردیلیم یهایت و کشتار، و دزدکش ظلحا

و  ،یاقتصاد دِیپل یاستهایاز س یمرگ آورِ ناش یاز لعنت ودشنام، و قحطها

چه ... دیو متأسّفانه فراموش نکرده باش دیباش دهیکه نشن میبگو یچ گرید

 !است هگرفتما را  یایراه افتاده است ودن یزینکبت بار و تهوّع انگ یغوغا

بله، »: میکند تا بگو یبه من کمک م« کلمات قصار»که  نجاستیا  

 وانیکار ح ست،یشده ن زادیآدم وانیکار ح هایدیو پل تهایجنا نیاز ا چکدامیه

 ۀانسان نشد ۀشد زادیآدم وانِیکار ح. ستیهم ن ویکار د ست،یمانده ن وانیح

       «!شده است وانیدوباره ح
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  دهیاست با رس یکال مساو ۀکال به عالو -41
 

البد . آشفته ایدانم خسته است  یخرده ذهنم، نم کیکه  دیبخش یم  

 یتو دیایب یفکر کی کدفعهیآمده باشد که  شیپ تانیاشما هم تا حاال بر

 یجور چینه، ه د،ینیامّا بعد بب دش،یریپا افتاده بگ شِیسرتان که اوّل ساده و پ

کنار، و  دیذارگ یم د،یداشت یآنوقت هر کار. دارد یدست از سرتان بر نم

گوشه، و حواسّتان را، هر طور که عادتان هست، خوب جمع  کی دینینش یم

  ... دینیفکر، که بب یتو دیرو یو م دیکن یم

حرف  نیقدر ا نیعمر، ا کیآخر چه طور شده بود که  نمیکه بب...  

آدم  کی شیسؤال نشده بود تا بروم پ میبرا چوقتیبودم، و ه دهیرا شن

 «!مَسئَلَۀٌٌٌٌ»: میباشعورتر و با فهم تر از خودم و به او بگو

آمد که  یم شیپ شیبرا یلمادرم را که هر وقت سؤا امرزدیخدا ب  

که  الیخ نیکردنِ جوابش عاجز است، با ا دایکرد عقلِ خودش از پ یفکر م

 شیآمد پ یمجتهد هستم، م یا «ییایدن نیا» یسؤالها نیهمچ ۀمن در حوز

  «!پسر جان، مَسئَلَۀٌٌ»: گفت یمن و م

 ۀمجتهد که ازش دربار کی شیرفته باشد پ نکهیا نِیو آنوقت، ع  

کرد به گُنده کردن و شاخ  یجواب بخواهد، شروع م «ییایآن دن» سؤالِ کی

هست  یبشود که سؤالش چ میو برگ دادن به سؤالِ خودش تا من خوب حال

 !آشفته کرده است ایقدر ذهنش را خسته  نیکه ا

: میگو یشما و م شِیبله، حاال هم من سؤالم را برداشته ام، آمده ام پ  

و آنها را بغل  میداشته باش« کال» ۀما اگر دو تا هندوانبه نظر ش ،یراست! مَسئَلَۀٌٌ

 فرمول درست  نیا یعنیها؟  ،«دهیرس» ۀهندوان کیشود  یم م،یهم بگذار
 116/ ای کبوتر شرق                                                                                                                       

 

 

 

 

 



 

 «ده؟یرس کی بااست  یکال، مساو کی ۀکال به عالو کی ندیاست که بگو

 ،یذهن یو آشفتگ یخستگ نیگرفته است؟ با ا میشوخ دییفرما یم ؟یچ 

خورم  یقسم م... بال ها به  دور  ۀاز هم...  زتانیبه جان عز. رینه، خ! یشوخ

 یجدّهم  یلیاست و خ نیکه دارم و خدمت شما آورده ام، هم یکه سؤال

شد که  یخودِ من هم اوّل باورم نم. دیباور نکن دیدانم، حقّ دار یم! است

دو دو تا، »از مغزها مثل فرمولِ  یلیخ یسر زبانها باشد، برا یحرف کیقرنها 

باشند که  فتادهیبه صرافت ن چوقتیمثلِ من ه ییشده باشد، و آدمها« چهار تا

 :ندیبه خودشان بگو

 ییاگر درست باشد و خدا! اند درست باشدتو یکه نم نینه، آخر ا»  

: ندیاست که به ما بگو نیچون و چرا نداشته باشد، درست مثل ا یباشد و جا

 د،یاوردین ریو گ دیکرد دایپ دهیرس ۀهندوان کیبه  اجیوقت احت کیاگر »

 کیکارِ  لکا ۀکه دو تا هندوان دیهم نداشته باش یو شکّ دیو آگاه باش دیبدان

 «!کند یرا م دهیرس ۀهندوان

 دیخواه ینم! رینه، خ... کند؟  ینم ایکند  یم د؟یخند یبله؟ چرا م  

که در کتاب  رمیحضرت موالنا را شاهد بگ دیپس بگذار! دیریبگ یجدّ

  :فرموده است «یمعنو یمثنو»

 خواب زن کمتر زِ خوابِ مرد دان،   

 !نقصانِ عقل و ضعف جان یِاز پ   

استاد  ،«یغزنو ییسنا» د،یدان ینم یرا کاف« والنام» یشاهد به عادل کیاگر   

زمان  یسر و دوگوشها کیاز  یکیکه در مدح  رمیگ یرا هم شاهد م یمولو

 :خودش فرموده است

 به تو کامل، چو جان از خون، ،یمعن شِیثباتِ زا   

 !کمالِ دانشِ مردان، به تو ناقص، چو عقل از زن   

  یت خراسان، که در مثنو، حجّ«ناصر خسرو»شاهد سوّمم هم   
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 :اش فرموده است« سعادتنامه»

 «؟!گزینندزنان چون ناقصانِ عقل ودینند، چرا مردان رهِ آنان   

است که زن ناقصُ العقل  نیحرفشان ا نهایا ۀهم دییفرما یم ؟یچ  

است که  نیسؤال من ا. اند دهیرا که قرنهاست که همه شن نیاست؟ خوب، ا

عقل کامل  کیاست با  یکنند که دو تا عقل ناقص زن مساو یچرا فکر م

  مرد؟
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 ! ستیکردنش سخت ن دایپ -41
 

 یرا خدمتتان عرض کنم که وقت یموضوع کیخواهم  یدفعه م نیا  

هِ که چرا تا حاال متوجّ دیتعجّب کن دیشا د،یعرض کردم و متوجّهِ عرضم شد

 یفارس اتیاستاد زبان و ادب کیاز . دینشده ا یموضوع با مزّه ا نیهمچ کی

 «ند؟یهایبزرگ ما ک یشاعرها»: دیپرس یم

 ،یطوس یفردوس»: دیگو یفکر بکند، م نکهیاستاد محترم بدون ا  

 ،ینظام»: دیگو یکند و بعد م یمکث م یو حاال کم« ... یحافظ، سعد

به او  دیهنوز شما دار ندیو حاال اگر بب« ... یرودک...  ییعطاّر، سنا ،یمولو

 وقترا هم اسم ببرد و آن گریممکن است، چهار پنج تا شاعر د د،یکن ینگاه م

لبخند بزند و  دیشا د،یکن یساکت و منتظر، نگاهش م دیباز هم دار ندیاگر بب

طور  نیا ن،یاز معاصر. همه از قدما هستند نهایا! حقّ با شماست! ها»: دیبگو

 «... نیگو یه مردم مک

اسم  یاستاد فرض نیرا که ا یکه آن چند تا شاعر دیو اجازه بده  

آدم پشت سر زنده  ستیخوب ن! دارد امدیآمد، ن. شما اسم نبرم یبردند، برا

، «روانشاد هستند»و « زنده نام»و  «ادیزنده »که هنوز  ییآنها نیها و همچن

  !حرف بزند

 کیاست که با  نیاست، ا نیه تر از ابا مزّ یلیکه خ یزیو امّا چ  

 یو سطح باال، م کیش یدست ریز کی یصفحه کاغذ رو کیخودکار و 

سکّه  کی ایفروشگاه بزرگ،  کی ایمسجد،  کی ای نما،یس کیجلو  دیرو

که  گرید یهرجا ای ،یروغن ضیتعو کی ای ،یهندوانه فروش کی ای ،یفروش

 از هر  د،یبکن «نیورانداز چ» نکهیو بدونِ ا د،یستیا یم یدلتان خواست، وا
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را  یشود، جواب داد، داد، نداد، نداد، همان سؤال یم کس که از جلوتان رد

 !دیکه از آن استاد کرد دیکن یازش م

 یهست، و سوادش هر چ یاو هم، هرک دینیب یو م دیکن یم سؤال  

...  یفردوس» : دیگو یفکر بکند، م نکهیبدون ا سواد،یاصالً ب دیهست، و شا

و  دیکرده ا اداشتیاسمها را  نیشما ا ندیو حاال اگر بب« ... یسعد... حافظ 

 ...ساکت و منتظر دیهنوز دار

با  یلیواقعاً خ. دیمتوجّهِ موضوع شده باش گریکنم حاال د یفکر م  

 نیموضوع به ذهنم آمد و هم نیچه طور شد که من ا دیدان ینه؟ م! مزّه است

 یزییمگس اوّل پا کیمثل  ،«تیصادق هدا» اد،یطور، به قول روانشاد و زنده 

 یوزش خالص مکلّه ام وزوز کرد تا حاال که دارم خودم را از شرّ وز یتو

 ادشیبه  «یوردیاب یانور»سؤال را کردم، نه اسم  نیاز هرکس ا دمیکنم؟ د

 نیکمال الدّ»نه اسم  ،«یشابورین یمعزّ ریام»نه اسم  ،«نیمیابن »آمد، نه اسم 

 د،یدان یاگر م م؟یخواهم بگو یم یچ دیدان یم... گرید یهایلیو خ «لیاسماع

. خودشان را بزنند یحدسها مه نگراید دیبگذار د،یخودتان نگهدار شیپ

خوانم از  یم تانیبرا یرباع کیاوّل  د،یکن یرفع خستگ نکهیا یحاال برا 

  :دیگو یم. «یوردیاب یانور»

  زد،یر نیکه خِرد سرشکِ رنگ یروز   

   زد؟یچگونه رنگِ شعر آم شهیاند   

  زد،ینور از رخِ آفتاب هم بگر   

 !زدیاز جهان برخ زدیا یۀچون سا   

خاطر  زد،یشعر تر انگ یک»: مصراع گفته است کیرا در  نیحافظ ا  

 کیهم  نیمیابن ! است گرید زیچ کی «یانور»، امّا مال «!باشد نیکه حز

  :دیگو یم. دارد که معرکه است یرباع

 خداست، ریگر هرچه کند بنده به تقد   
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  !خطاست خواره،یگفتن که بد است کارِ مِ   

 که بر آنچه کرد، مأجور نگشت، رمیگ   

 بود، مأخوذ چراست؟ عیچو مط ،یبار   

 یرا روشن تر و مشروح تر و، بدون پا یرباع نیالبتّه مضمون ا  

  :مطلع نیگفته است، با ا یتیهفت ب ۀقطع کیتر، در  یاستدالل یلیخ ،یچوب

 را تیهست ادیکه بن ییخدا   

 ...به روز ازل اندر افکند خشت   

 دایپ د،ینخوانده ا «نیمیابن » وانید یاش را اگر تا حاال تو هیبق  

 !دیموفّق باش. ستیکردنش سخت ن
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  گرکُشانهید یهایخودکش -45
 

حقّ  ۀبند نیآباد ا یکرده است عل الیبزرگوار که خ ۀشنوند کی  

شما »است که  دهیپرس فیاظ شرالف نیاست، با ا یخودش شهر بزرگ یبرا

   به دل قاًیهم عم تانیاز حرفها یو بعض دیزن یحرف م زیهمه چ ۀکه دربار

     حرف یانتحار یبمبگذار ۀکلمه دربار کیچرا تا حاال  ند،ینش یآدم م

 «د؟یا دهنز

       کنم، چون  یبزرگوار را نقل نم ۀشنوند نیا یحرفها یۀمن بق  

 ،یاجتماع ،یفرد یها زهیعلّتها و انگ ۀز من دربارا شیب یلیکه خ نمیب یم

 نیفکر و مطالعه کرده است، و در ا «یانتحار یبمبگذار» یاسیو س یمذهب

مثل او  ییشنونده ها یکه به علم و آگاه میندارم بگو یزیها من چ نهیزم

 .اضافه کند یزیچ

خود زنده  یکش گرید»مثل  ییگذشته، اگر صحبت از کارها نیاز ا   

خواهد  یباشد، من اصالً دلم نم انیدر م« کشانه گرید یخودکش»و « رانهدا

  .بشوم یمذهب یرهایو حکمها و تفس «یعلم» یها هیو نظر قهایمزاحمِ  تحق

 گرید یخودکش»و « خود زنده دارانه یکش گرید» دییگو یها؟ م  

کنند،  یاست که سربازها در جنگ م یهمان کار شیاوّل ؟یچ یعنی« کشانه

نه، بهتر ... کنند و هر دوشان  یم «یانتحار یبمبگذارها»که  یکار شیوّمو د

 !است ادیز یلیاختالف نظرها خ هیقض نیچون در ا م،یاست نگو

 شهیهست که هم یک م؟یگو یدارم م یچ...  دیراستش را بخواه  

وقتها به نفعش نباشد که راستش را  یخودش گاه یراستش را نخواهد؟ ول

 اوّل به دلم  یزیهر چ ۀدربار شهیمن هم میخواستم بگو یم بله،...  د؟یبگو
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 زیچ کیکه جوابِ هر دوشان  دمیکنم و بعد به عقلم، و اگر د یمراجعه م

 میبرا« عقل ۀشیاند»شود و  یم« مذهب» میبرا« احساسِ دل»است، آنوقت 

  .«علم»

  ، «عقل»و « دل» نکهیا یکنم؟ برا یطور فکر م نیچرا ا دیدان یم  

جنس و  کیهر دو را، از  دگارعالمیو آفر زادندیآدم یزندگ یاصل یها هیپا

که تک تکِ خودش  یها فهیخل ۀبه خواست خودش، به هم ت،یفیک کیبا 

 .عطا کرده است م،یباش نیزم یرو یزادهایما آم

در »خودش،  یبکند که برا یکار ایدن نیا یهرکس تو نیبنا بر ا  

ضرر داشته باشد، نه به  ،«تیاز بدا» گران،ید ینداشته باشد و برا ینفع ،«تینها

حاال ! حرف دلش درست گوش کرده است، نه با عقلش مشورت کرده است

د، یشنو یچشمهاتان م ایمرا با گوشها  یشما که اآلن صدا ۀهم که دیفرض کن

  :دیباش دهیبزرگوار از من پرس ۀمثل آن شنوند

هم  تانیاز حرفها یو بعض دیزن یحرف م زیهمه چ ۀشما که دربار»  

 یانتحار یبمبگذار ۀکلمه دربار کیچرا تا حاال  ند،ینش یبه دل آدم م قاًیعم

 «د؟یحرف نزده ا

 یبرا. بشوم استیخواهم وارد س ینزده ام که نم یحرف نیا یبرا  

ارسطو و  استِیس یاست، حتّ استیعالم مرا از هر چه س یاستمارهایس نکهیا

و  (Drakōn) «دراکون»از  ،یدموکراس یپدرها ۀافالطون و هم یِجمهور

تامس »گرفته تا  یونانی (Cleisthenes) «ِستِنیکل»و  (Solon) «سولون»

 !کرده اند زاریب ییکایآمر (Thomas Jefferson) «ونجفرس

به  یحرف زدن چه ربط «یانتحار یبمبگذار ۀدربار»: دییفرما یم  

ربط داشته باشد،  یزیاگر به چ د،یپرس یاز من م! دیدار اریدارد؟ اخت استیس

است،  استیس ۀو پرورد دهییاست، چون در اصل  زا استیفقط س زیآن چ

  نینشده اند و به ا کصدایتمام عالم  یرهااستمدایوگر نه چرا تا حاال س
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 گرانیخودتان و د یزندگ ز،یعز یجوانها»: شهادت نگفته اند ۀآماد یوانهاج

! عقل شماست یدل شما و تو یتو د،یکه زنده ا یخدا تا موقع! دیرا حرام نکن

  «!به کارتان ندارد یکار گریو خدا هم د د،یستین د،یبعد که مُرد
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 د؟یگفت و شن ایگفت و گو   -43

 

 دو نفره  زیم کیمحلّه، تنها، سرِ  یاز قهوه خانه ها یکی یتو   

 کیتازه توش، و  یمویبرش ل کیبا  ییدارِ چا هیاستکانِ بلندِ پا د،ینشسته ا

سر  . دیودتان هستساده، جلوتان است، و مشغول حرف زدن با خ کِیبُرش ک

با ته  یچهل، چهل و پنج ساله، دوّم ،ینکیع یکیدو تا جوان،  ییپهلو زیم

ساله، مشغولِ حرف  و پنج شش یس نجا،یا یاز جوانها یلیمُد روزِ خ شیر

حاال که  استراقِ سمع بَراتان از حرف زدن با خودتان . هستند گریزدن با همد

 :دیگو یداره م شیته ر به هینکیع دینیب یمطبوع تر شده است، م

. دو طرفه است یاست که روابطِ اجتماع نیحرف من ا! قینه، رف»  

فروشنده با  ۀمثالً، رابط ش،یکی. جامعه با هم هزار جور رابطه دارند یآدمها تو

مبلغ سود منصفانه به  کیرا با  یجنس کیفروشنده حقّ دارد که . داریخر

کند  فگرحاال اگر ! درصد ینه، س در صد، ستیبفروشد، مثالً سود ب داریخر

   را به ش نیقالب کند، ا ارویپخمه است، و جنس را دوالّ پهنا به  داریخر

 «!است یبُر بیجور ج کی ،یاجتماع ۀشود گفته رابط ینم

و فروشنده،  داریخر یگفت ،یراست»: دیگو یداره م شیو حاال ته ر  

ام، از شرّ آپارتمانش خالص  چارهیباالخره خواهر ب میافتاد که به ت بگو ادمی

    ! داد یقسطش را م دیافتاده بود و با یسال بود خال کی کِینزد. شد

ماه کلکش  کیدر ظرف  یکی نیرا عوض کرد، ا شیباالخره معامالت ملک

 «!کند را

از  یشتریب ونیسیکم یکی نیالبد ا»: دیگو یم هینکیو حاال ع  

 «خواهرت گرفت؟
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هزار  ستیب! یکن یباور م! نوش جانش»: دیگو یداره م شیو ته ر  

و از گالسگ. مجبور بود بخرد دارهیخر اروی. شتریب یقبل متیپوند هم از ق

 هاست،یکیپدر و مادرِ زنش هم همان نزد ۀمنتقل شده بود به لندن، و ضمناً خان

 «!مجبور بودند

: دیگو یداره م شیدهد و به ر یسرش را تکان م هینکیو حاال ع  

        داشتم . بگو کیاز قول من به خواهرت تبر! خوب، بله، مجبور بودند»

  «...گفتم یم

با خودتان  دیکن یو باز شروع م دیده یو شما هم سرتان را تکان م  

    مییگو یاست که همه به ش م یزیآن چ نیا»: دییگو یحرف زدن و م

 میگو یسرم را تکان بدهم، دارم م کهیو حاال من هم بدون ا« !گفت و گو

 یو نم« گفت و گو» ندیگو یکار م نیاست که به ا نیهم یبرا! خوب، بله

 یو نفر دوّم نم دیگو ینفر م کی در گفت و گو،. «دیگفت و شن» ندیگو

شنود و منتظراست که نفر اوّل مکث کند و او فرصت را بقاپد و حرف 

 !نوبتش آماده کند ینفر اوّل نشنود و خودش را برا وخودش را بزند 

که هم  «کلیما»به اسمِ  ،یسیانگل قیرف کیکه با  شیچند روز پ  

 ادمی م،یمحلّه نشسته بود یاز قهوه خانه ها یکی یمعلّم است، هم شاعر، تو

زبان را اختراع کرد  زادیآخر آدم»: که من گفتم میزد یحرف م یاز چ ستین

 «!آورد یدخل آدم را م ادیفکر ز. فکر نکند ادیکه ز

: یگفت شیاست چند وقت پ ادمی» : و گفت دیقاه قاه خند «کلیما»  

 هست؟  ادتی. دیدروغ بگو گرانیزبان را اختراع کرد که بتواند به د زادیآدم

 یشوخ ادیز دیتو را هم نبا یهایآدم شوخ! فکر نکند ادیکه ز ییگو یحاال م

 «!کنم ینقل م گرانید یرا با ذکر مأخذ برا تیجدّ یهایشوخ نیمن ا! ردیبگ

باهم گفت  م،ینیب یرا م گریهمد کباریکه هر چند هفته  «کلیما»آخر من و  

 .میکن یم دیشنبا هم گفت و  مینینش یم. میندار ییو گو
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 ! به فالن کس رفته است -44
 

کدام  دییگو یم. هم دارند هایسیاصطالح را انگل نیکه ا دیدان یم  

حسن »: مییگو یمثالً ما م. «گریبه کس د یرفتن کس»را؟ اصطالح اصطالح 

 کِنیهَز تِ امیلیو» ندیگو یندارند، مثالً م« حسن» هایسی، انگل«به باباش رفته است

باباش را گرفته  یِپ امیلیو»: شود یم شیتحت اللفظ ۀ، که ترجم«فادِر زیاَفتِر ه

  «.است

 یهم دارند، م هایسی، انگلاصطالح را دارند نیا هایرانیحاال که ا  

 هایسیو انگل هایرانیچون ا مییگو یم یمنطق اسیو با ق« سقراط» میشو

اصطالح  نیا هِیشب یزیچ دیبا ایدن یهمه جا یزادهایآدم ۀپس هم زادند،یآدم

 .را داشته باشند

مهمّ  شیحرفها ندارد و ممکن است اصالً برا نیبه ا یکه کار یکس  

ساکنانِ حَرَمِ سِرّ عَفافِ » ۀهم چ،یکه ه ایدن یزادهایآدم ۀنباشد که هم

عقلش  یاست که وقت« بچّه»اصطالح را داشته باشند، خودِ  نیهم ا« مَلَکوت

 !دیایاصطالح خوشش ن نیاز ا دیکند به کار کردن، شا یشروع م

کرده باشم، « به نفس اسیق»خواهم  یچون نم ،«دیشا» میگو یم  

 دمیکه عقلم شروع کرد به کار کردن، د نیمچخودِ من، بچّه که بودم، ه یول

چه  ز،یدر همه چ! مییبه دا ایبه مادرم،  ایخواهد به بابام رفته باشم،  یدلم نم

اآلن دارم از دور دورها  نیهم .خواستم به خودم رفته باشم یبد، چه خوب، م

  «؟یهم هست کیپس تو منکر علم ژنت»: دیگو یدارد م یکیشنوم که  یم

  تیموجود»که  یمخصوصاً علم ستم،ین یعلم چیمن منکرِ ه ر،ینه خ  

 قبول داشته باشد، و قبول داشته باشد که در « من یِعالم انسان»مرا در  «یفرد
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 گرید «ِچکسیمنِ ه»هست که از اوّلِ خلقت تا حاال در  یزیچ کی، «منِ من»

به  چکسیه ازرا من  زیچ نینبوده است، و تا ابد الدّهر هم نخواهد بود و ا

 .شباهت ندارم چکسیارث نبرده ام و در آن به ه

 یموقع ،یبچّگ البتّه در همان! نه ای دیدانم متوجّهِ عرضم شده ا ینم  

 یلیکه در خ دمید یم نهیآ یکه عقلم شروع کرده بود به کار کردن، تو

 یکه از بچّگ یدماغ کوفته ا نیمادرم هستم، مثالً هم هیشب ایبابام  هیشب زهایچ

. زند یپدرم، مو نم امرزیبا دماغ خدا ب شیتا حاال داشته ام، در طرح و مهندس

 .است گرید زِیچ کیعرض من اصالً 

 یتو نندیگشتند، بب یم م،یگرفت یم ستیب ۀخطّمان خوب بود، نمر  

خوش »کنند که من از بابت  یم دایرا پ یکس یمادر لیفام ای یپدر لیفام

آمد بکنم، و  یرا که خوشم نم یکار کی کوقتی! به او رفته باشم «یخطّ

کلّه »کردم بکنم،  یکنم، بعد فراموش م یکردند که قول بدهم م یمجبورم م

 ،یمادر لیفام یو بابام تو ،یپدر لیفام یشد و مادرم تو یحساب م «یرخ

 .به او رفته باشم «یکلّه خر»کردند که من از بابتِ  یم دایرا پ یکیباالخره 

ساله  زدهیدوازده س ۀبچّ کیخانواده به  یتو دینه؟ برو دییگو یم  

الق و و با هوش و خوش اخ دهیخوب و فهم ۀچرا تو بچّ یدان یم»: دییبگو

       به مادرت  نکهیا یبرا ،یبه بابات رفته ا نکهیا یبرا ؟یهست یدرسخوان

 رداو هم دا دیدیاگر د. دیو ساکت به ش نگاه بکن دییرا بگو نیا« !یرفته ا

 چکسیخورم که به ه یقسم م»: دییکند، به ش بگو یساکت به شما نگاه م

 «؟یکن یفکر م یچ! راستش را بگو م،ینگو

شما  نمیبب م،یبه ذهنم آمده بود، خواستم بگو یزیچ کی. میبگذر  

کنم که  یکه به هر حال من فکر م میرا هم بگو نیامّا ا. دیکن یفکر م یچ

خودِ  یِاز خوب د،یایواقعاً بدش ب« فالن کس»از  یبچّه ا میخواست کوقتیاگر 

!به فالن کس رفته است یاز آن بابت آن خوب مییبگو م،ینکن فیبچّه تعر
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 ! آورد یسواد دانش نم  -42
 

. دیا دهیرا شن« آورد یسواد نم نکیع»ضرب المثل  نیشما حتماً ا  

از مصرف افتاده  باًیضرب المثل تقر نیه اوقت است ک یلیکنم خ یمن فکر م

بزنند  نکیع ییکه معموالً آنها ستین مهایمثل آن قد گریاست، چون حاال د

  .دانند یکه خواندن و نوشتن م

، یا بهتر بگویم، دیضرب المثل جد کیاآلن من  نیو هم نجایهم  

ضرب المثل  نیا دیدیو شما اگر د، کنم یم آن نِیجانش« من درآوردی»

آن  دیخواه یآمده است که م شیپ یموردحاال و دارد  یدرستمعنی  دیدج

 ! هم ممنون یلیخ! مال خودتان د،یبکن د،یرا نقل بکن

از  «آورد یسواد دانش نم» لِضرب المثبرای با هم  مییایپس حاال ب  

 ! بکنیم اقامتِاجازۀ درخواست  یزبان فارسفرهنگ 

 ییها «یرأ»به  میرا بخواه «یدموکراس»اگر  نمیب یکنم م ینگاه م  

دهند و با آنها دولت  یم «یانتخابات عموم»در  ایدن یجاها شتریکه مردم در ب

از پنجاه در صدِ  شیب گریحاال د م،ینشانند، وابسته بدان یبه مسند قدرت م

سواد دارند  شیکم و ب« زده یدموکراس»و « انتخابات دار» یمردم در مملکتها

 یهم هستند و عدّه ا دهیباسوادهها دانشگاه د نیا از یو اقالً پنج در صد

 .شود یم دایپ انشانیهم م« عّالمه»و « پروفسور»و « استاد»

مردم  یاز مملکتها وقت یلیخ یشود که باز هم تو یپس چه طور م  

 یروند رأ یپا لبِ گور م یرهایهجده ساله گرفته تا پ ایشانزده  یاز جوانها

 به درد دو سه « هم رفته یرو»آورند سرِ کار که  یم یدولت ینیب یدهند، م یم

 دوّمِ  ۀخواهد قبول کند که بابا، ده یکه نم یخورد، دولت یم شیهزار سال پ
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 زند و  یکه او حرفش را م یاست و اصول و احکام یالدیم کمیو  ستیقرن ب

تمام صد در صد  نیآست یچوبش را تو یخود درآورد یخواهد با قانونها یم

آورد و آن قدر  یاست که خدا را به خشم م یمردم فرو کند، آن قدر عوض

 !اندازد یرا به خنده م سیمسخره است که ابل

 یتو« آورد یسواد دانش نم»ضرب المثل  نیچند روزه که ا نیا در  

: ام که دهیاز خودم پرسبارها  دارد، یکلّه ام افتاده است و دست از جانم بر نم

 یخودشان را تو« سواد»باشند که  ییجامعه ها آدمها یهنوز هم تو دیچرا با»

کسب  امروز«ِ ابراک» یکالسها یو دانشگاهها و بعضاً تو رستانهایدبستانها و دب

 امدهیجلوتر ن شیاز دو سه هزار سال پ« دانش» ثیکرده باشند، امّا از ح

  .نکرده ام دایسؤال پ نیا یبرا یو هنوز جواب جامع و مانع« باشند؟

 یعنیاست که در غرب،  نیروشن شده است، ا میکه برا یزیالبتّه چ  

 ای« الک فرنگمم» میگفت یبه ش م شیصد سال پ نیکه ما تا هم یآن غرب

        ندارد، از چه  «ایدن نگهی» ای «کایآمر»به  یربط چیکه ه« ممالک اُروپ»

و بساطش را  رونیآمد ب «سایکل»از « آموزش»که  یاز همان وقت... دانم یم

من  یعنی، «دانش» ۀلیوس ایشد اسباب  شیبرا« سواد»پهن کرد، « مدرسه» یتو

مدرسه و آن را  یبردارم، ببرم تو سایکل یخودم را از تو« سواد»توانستم  ینم

 .مخلوط بکنم« دانش»با 

 یو برا کباریکه خدا  یعتیدر طب قیآدم با تحق« دانش» یایدر دن  

 گریخودش خلق کرده است و د یابد یخودش و قانونها« علمِ»با  شهیهم

 یکند، از معلولها به علّتها پ یقانونها را کشف م نیبه کارش ندارد، ا یکار

سه هزار  ایهزار سال، دو هزار سال،  یندارد که آدمها نیبه ا ییبرد و اعتنا یم

نبرده  یپ عتیطب یییخدا یقانونها نیاز ا چکدامیکه هنوز به ه شیسال پ

گذاشته اند و بر اساس  ادگاریبه  ییها البافتهیما چه قصّه ها و خ یبودند، برا

 از  یعه چه اصول و احکامامور جام ۀادار یها برا البافتهیقصّه ها و خ نیا
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 !خودشان درآورده اند

 یایبرسم که در دن جهینت نیخواستم به ا ینیمقدّمه چ نیبله، با ا  

 .دییکنم، عفو بفرما یاگر خالف عرض م! «آورد یسواد دانش نم»امروز 
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 نیلدّاز مالّ نصرا یادی  -45
 

 Nasreddin) «خُجَه نینَصرِالدّ» ندیگو یبه ش م هیترک یتُرکها  

Hoca).  حکومت  ۀدور یرا گذاشته اند تو شیزمان تولّد و عهد زندگ

کرده اند، و گفته اند که  شیشوخ طبع و اهل طنز معرّف یِصوف. انیسلجوق

که  «هیقون» یکیدر نزد (Akşehir) «آق شهر»است به اسم  ییآرامگاهش جا

  .هم آنجاست «یمولو» ۀمقبر

ست، و «جُحا»خودشان را دارند که اسمش  «ۀخُج نینصرالدّ»عربها   

 نیا. کرده است یم یدر شهر کوفه زندگ ،یکه در قرن دوّم هجر ندیگو یم

 یم ش،یکم و ب ا،یمردم دن ۀرا هم بیو عج یو دوست داشتن نیموجود نازن

 یو مال خودمان م ،«نیمالّ نصرالد» مییگو یبه ش م هایرانیما ا. شناسند

 یو ازش مجسّمه ها میهم وابسته اش نکرده ا یو زمان ییبه جا مش،یدان

 ... چون م،یمضحک هم نساخته ا

  ؟یچون چ  

مثل  ن،یّآدم مع کی «نیمالّ نصرالدّ»که  میخواهم بگو یم! یچ چیه  

 یو زندگ دیایب ایجا به دن کیوقت در  کینبوده است که  «یزاکان دیعب»مثالً 

 نیبا ا ن،یمالّ نصرالدّ. هم ازش به جا بماند ینیّمع یتهایو حکا ردیکند و بم

 ایدن یدر همه جا. تاس یداریمظهر تحمّل و صبر و پا ،یگریهر اسم د ایاسم 

هم نو به نو بر سر زبانها افتاده  شیتهایبوده است و حکا شهیبوده است و هم

 زادیکه آدم «ییایهرگز ن»ر آن روزِ ندارد، مگ یهم تمام چوقتیاست و ه

  !نیبهشت بر اشیفرشته شده باشد و دن

 ، (1) «چیشوستاکوو»بود،  دهیرا خوب فهم نیکه ا یاز کسان یکی  
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خودش ( 5) زدهمیس یدوّم از سمفون« موومان»آهنگساز روس است که در 

است از  یهم شعر شیستا نیکرده است و متن ا شیرا ستا «نیمالّ نصرالدّ»

مضمون که طنز و جوک  نی، شاعر نامدار روس، با ا(3) فتوشِنکوی یوگِنیِ

 .است یساِلح مردم در جنگ با استبداد و ستمگر ییگو

 هیهمسا ۀحاکم شهر که از گرب ۀرود به خان یروز مالّ م کی  

 شانیجوان لندوکِ پر کیدر همان موقع دو تا از مأمورهاش . کند تیشکا

  .آورند تو یرا، کت بسته، م

 «ست؟یگناهش چ»: دیگو یحاکم م  

  «!قربان ،یو مست یخواریم»: مأمور اوّل  

  «!قربان ،یبت به حضرت عالادب نس ۀاسائ ۀبه اضاف»: و مأمور دوّم  

  «!ضربه صدیس! دشیببر»: حاکم  

با  ؟یضربه با چ صدیس»: دیگو یخندد و م یپروا قاه قاه م یو مالّ ب  

 «شالّق؟ ایچوب 

  «!گستاخ؟ ها ،یخند یبه من م! با هردو»: زند یم ادیو حاکم فر  

! نخنده ام گرفت، قربا صدیاز عدد س! ال واهلل»: دیگو یو مالّ م  

 ای د،ینفرموده ا لیدر عمرتان چوب و شالّق م یحضرت عال ایزبانم الل 

 «!ستیدستتان ن صدتایحساب س

از دل خود، به نام  ،یبه مناسبت ،یینفر، در  جا کیرا  تیحکا کی   

داشته باشد، زبان به  یا هیما تشیاگر حکا. کند یم تیروا ن،یمالّ نصرالدّ

 .شود یوارد دفتر م« اسطوره»و به نام آن شود  یشود، گوهر م یزبان بهتر م

 یحاکم م. برند یحاکم شهر م ۀروز مالّ را کت بسته به خان کی  

 «ست؟یجرمش چ»: پرسد

  «!قربان ،یخواریم»: ندیگو یمأموران م  

  م!هشتاد ضربه»: دیگو یحاکم م  
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  «!عالم، من جرم نکرده ام، گناه کرده ام ۀقبل»: دیگو یمالّ  م  

  «!کند یفرق نم»: دیگو یحاکم م  

 نیاستکه مجازاتِ جرم مال ا نیچرا، قربان، فرقش ا»: دیگو یمالّ م  

رسد، و گناه،  یم گرانیجرم ضررش به د! ایزاتِ گناه مال آن دنمجا است،یدن

 «!هم داشته باشد، به گناهکار یاگر ضرر

مست است، پرت و پال . دیگوش به حرفش نده»: دیگو یم حاکم  

  «!دشیببر! دیگو یم

گناه مرا جرم به  دیخواه یپس اگر م»: دیگو یم وسانهیو مالّ مأ  

معتبر به من  دیرس کی د،یکن یمجازاتم م ایدن نیا یو تو دیحسابم بگذار

  «!نشان بدهم و از مجازات معاف بشوم ایتا آن دن دیبده

___________________________________________ 
مشهور روس  ستیانی، آهنگساز و پ(Dmitri Shostakovich) چیشوستاکوو یتریمید  -1

(1842-1815) 

در . در مسکو اجرا شد 1855بار در سال  نیلاوّ چیشوستاکوو 13 ۀشمار یسمفون  -5

اثر طنز در  ۀدربار فتوشنکویاست که شعر  یسمفون نیموومان از پنج موومان ا نیدوّم

   .شود یخوانده م نیاز مالّ نصرالدّ یادیو  یو ستمگر یکتاتوریمبارزه با د

معاصر شاعران  نیاز نامورتر یکی (Yevgeny Yevtushenko) فتوشنکویِ یوگِنیِ - 3

 یدر تئاتر، و کارگردان یمقاله، باز لمنامه،یف شنامه،ینوشتن رمان، نما(. 1835متولّد ) هیروس

 .اوست یو ادب یهنر یتهایفعّال گریاز د لمیف

 

 

 

 

 

 
 134/ ای کبوتر شرق                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

  خوش یزندگ ریتصو  -44
 

کردم اگر به  یم الیاز آدمها، جوان که بودم، خ یلیمن هم مثل خ  

 یکوتاه است، آدم «یزندگ»که  میهشدار بده م،یتوان یمردم، به هر نحو که م

 د،یآ یم« مرگ»عمر تمام شده است و  ،یتا سر بچرخان ،«یدم»است و « آه»

به هوش  قعاًجور هشدارها وا نیمردم از ا دیشود، شا یتمام م زیچو همه 

 یانسان ریزشت و غ یکارها ۀرا بدانند و دست از هم یو قدر زندگ ندیایب

لذّت ببرند،  یرفتار بکنند که هم خودشان از زندگ یبردارند و در جامعه طور

 !لذّت ببرند شانیازندگ گرانیهم بگذارند د

شده است که  میاست که با تجربه و تأمّل حال وقت یلیامّا حاال خ  

مردم به راه راست و رساندنشان به سرمنزلِ  تیجور هشدارها در هدا نیا

را هم که اهل تفکّر و  هایلیخ چ،ینداشته است، که ه یمثبت ریتأث« سعادت»

 .و استدالل نبوده اند، گمراه تر کرده است لیتحل

تا خوش  اورندیچشمش برا جلو « مرگ»که مدام  یآدم ساده ا  

 یخوش زندگ» یکه جزو لذّتها یزیخواهد از هر چ یبکند، م «یزندگ»

برابر سهم  ونهایلیبرابر، م ونیلیداشته باشد، هزار برابر، م یلیاست، خ« کردن

 !خودش داشته باشد ییخدا

بزرگ ما  یو عارفها لسوفهایو ف مهایقرنهاست که شاعرها و حک  

    کن،  یخوش باش، خوب باش، خوب ،یریم یم» خواسته اند با افسون

افسون تا حاال به کجا  نیخوب، با ا. کنند تیما را هدا« !کن یخوب زندگ

 م؟یا دهیرس

 عمر  میحک»دلسوز  یداناها نیو درخشان ا یعال ۀاز نمون یکی  
 135 /خوش خبر باشی                                                                                                                                     

 

 

 

 



با عشق و  اتشیو آزادِ رباع یعال یِسیانگل ۀخودمان است که با ترجم «امِیّخ

 ی، و ترجمه ها(1) یسیانگل ۀسندیشاعر و نو ،«تزجرالدیادوارد ف»دانش و رنجِ 

مردم  ۀهم مالِ گریحاال د ا،یدن گرِید ۀزند یبه زبانها گرانیخوب و بد د

  د؟یشنو یبلندش را م یصدا. استیدن

 « !خفت دیبا یخاک م ریخور که به ز یم»   

 د؟یشنو یبلندش را م یصدا

  «!است نیا یکه زندگان یخوش باش دم»   

 ا،یدر دن یکه هر قوم و ملّت میدان یرا هم همه مان م تیواقع نیبله، ا  

: جور هُشدارهاست نیهم اتشیادب یه هانمون نیاز بهتر یمضمون بخش

 «!خوش باش یِدو روزه را که     زنده ا نیا ایپس ب! ها ،یریم یم ،یآها»

 یزندگ»دل آشوبِ  رِیذهنِ من از تصو وارِیبود که د یراستش مدّت  

 ونیزیتلو یاز برنامه ها یکیدر  راًیبود، امّا اخ یخال« خوش در قاب مرگ

به  دم،ید« چک یجمهور»در  سایکل کیاز  ییصحنه ها یس یب یب یفارس

آن، از چهل هزار قطعه  یداخل ناتیکه در تزئ( 5)« استخوان یسایکل»اسم 

 .مرده ها استفاده کرده اند یجمجمه و دست و پا استخوان

  «؟یچرا؟ که چ»: یپرس یم ،یرو یم  

انسان  یگذرا بودن زندگ ادآوری نکهیا یبرا»: یشنو یدر جواب م  

خواهند  یم گر،یبه عبارت د« !مرگ یِحضور مسلّم و دائم ۀنشان باشد و

 یصورت مرگ از زندگ یگذاشت، با تماشا سایکل نیهرکس قدم به داخل ا

از مرگ  یجور کیباشد که  ادشیرفت،  رونیکه ب سایبشود و از کل زاریب

  د؟یمتوجّهِ عرضم هست! ردیبگانتقام 

شکنجه  م،یکن یم کسانیشهرها را با خاک  م،یکن یجنگ به پا م  

 م،یترس یم م،ینشان یم اهیبه خاک س م،یچاپ یم م،یکن یاعدام م م،یکن یم

 هوا را آلوده  م،یکن یرا آلوده م اهایدر م،یکن یجنگلها را نابود م م،یترسان یم
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که از  ؟یکه چ م،یکن یم لیرا به جهنّمِ جهل و جنون تبد نیزم م،یکن یم

    !میرا بکن ایدن فیک شتریو هرچه ب میریمرگ انتقام بگ

____________________________________________ 
، (1818-1883) یسیانگل ۀسندیشاعر و نو، (Edward Fitzgerald) تزجرالدیادوارد ف  -1

باز  یسیرا خواند و مضمون آنها را به صورت شعر انگل امیّعمر خ میحک اتیکه رباع

 یسیانگل یایدر دن ،«ریشکسپ امیلیو»و آثار « کتاب مقدّس»ترجمه بعد از  نیا. کرد یسینو

  .چاپ شده است یگریاز هر کتاب د شیزبان، ب

 ستیهر سال در حدود دو. چک ی، در جمهور(Sedlec Ossuary)استخوان  یسایکل -5

 .کنند یم دنید بیعج یسایکل نیاز ا ستیهزار تور
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 ! هموندان یگمانه زن  -48
 

است که راه رفتن  نیا رهایاز پ یلیخ یبرا یریاز عوارض پ یکی  

در . ممکن ریهم غ هایشود، و در مورد بعض یمشکل و دردآور م یلیبراشان خ

 یکنجکاو. کند یآدم را کنجکاو م ینیشوند و خانه نش یم نیخانه نش جهینت

خون آدم را به جوش  ییوقتها کیهم  تیاسحسّ. کند یهم آدم را حسّاس م

 یونهایزیاز تلو یکیتنها نشسته است، دارد به اخبار  ینیب یآورد و م یم

خبر نگار، باز  یآقا»: رود یداد به هوا م کدفعهیدهد،  یمزبان گوش  یفارس

طاعون  ایحدس و گمان آدم را به وبا  یمگر کلمه ها ؟یگُمانه زن ییگو یم

 «!کند یمبتال م

از  یکی ندیب یاست، که م فتادهیهنوز خونش از جوش ن  

 یاخبار به او م ۀبرنام یمقام در مصاحبه اش با مجر یعال یاستمدارهایس

خانه  ۀچاریب ریو حاال باز آن پ! است یهمه اش گمانه زن نهایا ر،ینه خ: دیگو

 یآقا»: رود که یباال م ادشیگذارد و فر یقلبش م یدستش را رو نینش

 یآدم عقب مانده ا ندیبگو هایرسانه چ یترس یمگر م! توهم ار،استمدیس

که حدس و گمان کهنه شد و مُرد  یا دهیو هنوز بعد از چند دهه نفهم یهست

 «!گرفت یرفت و جاش را گمانه زن

 یدست به عصا، با چه عذاب کیقلب،  یدست رو کی چاره،یحاال ب  

بار  نیدانم، چندم ینم ،یبرا و وترییجلو کامپ ندینش یشود و م یاز جا بلند م

 .آورد یرا م« گمانه»کند و لغت  یدهخدا مراجعه م ۀبه لغتنام

که چاه کنان به  ندیرا گو یچاه اوّل»: جلوِ گمانه نوشته شده است  

 ، «کَنَند یآب دارد و آب آن چه مقدار دور است، م نیزم نکهیجهتِ دانستن ا
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چاهِ  نینخست»؛«آنندراج»و  «یریجهانگ»، «برهان قاطع» یبه نقل ازفرهنگها

دور  قدارکه به جهت دانستن آب که چه مقدار است و چه م[قنات ای] زیکار

گمانه  ریز. یدیبه نقل از فرهنگ رش ،«ندیگو ریحف یربکنند و به ع یاست م

  «.نه ایآب دِه است  نیکه زم دیآ دایکندن چاه تا پ»: زدن هم نوشته است

کند و با عذاب از  یرا خاموش م وتریکامپ چارهیب نیخانه نش ریپ  

کند  یوِل م یرود دمِ کاناپه و خودش را تلپّ یشود و م یبلند م یصندل یرو

بندد، و  یرود، م یم   یاهیرا که س شیکشد و چشمها یدراز م آن و یرو

 امو قلبش را آر ندازدیبه نفس، خونش را از جوش ب نیکند با تلق یم یسع

 یبا نئون قرمز، به بزرک« هموند» ۀذهنش کلم یاهیدر ته س کدفعهیکند، که 

  !یافکن زهیو ن یکند به پرتو افشان یکمان، شروع م نیرنگ کی

پارچه آتش و خون،  کیشود  یذهنش م ۀکرانیو ب اهیس یاتمام فض  

نه، شکرِ خدا، سقف هنوز : ندیب یکند و م یرا باز م شیو با وحشت چشمها

کند و به  یخودش را به زور بلند م. است یاست و آسمان هنوز آب دیسف

  .خندد یم! قاه قاه! قاه قاه. خندد یدهد و قاه قاه م یم هیکاناپه تک یپشت

و به جوش آمدنٍ  تیو حسّاس یو کنجکاو ینیو خانه نش یریپ آخِر  

رساند که  یم نجایرا هم دارد که آدم را دست آخِر به ا تیخاص نیخون، ا

       وارید یکه نقششان را رو یهموندان گرام ۀو به هم ندیبنش واریرو به د

 :دیبگو ند،یب یم

و  هایندگو عقب ما بتهایو مص هایبدبخت ۀهم دیکن یها؟ فکر م  

و « عضو»مثل  ،یاز هزارها لغت عرب ییما با اخراج چند تا یزندگ ینکبتها

 ی، تمام م«هموندان»و « هموند»آنها به  ی، و دادنِ جا«اعضاء»جمع مکسّرش 

 دهیعق یآزاد ،یعدالت و رفاهِ اجتماع ،یو فرهنگ یشود و آفتابِ تجدّد فکر

  کند؟ یعصرِ ما طلوع م خِیدر تار یصنعت و اقتصاد ییو شکوفا ان،یو ب

  نکهیا یبرا ن،یمرد خانه نش ریکه حاال وقتش است که پ یو راست  
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 یبه عصا و دست یبه زور از جا بلند بشود و دست د،یاین دوباره خونش به جوش

 یتو ندازدیب ،یا سهیک ییِچا ای« بَگ یت» کیبه کمر، برود به آشپزخانه، 

      !فنجان و آب جوش روش کند
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 زادیآدم یدوست وانیح  -48
 

از امر « حوّا»و « آدم»اوّلمان،  ۀکه جدّ و جدّ یاز وقت زادهایما آدم  

درخت معرفت را خوردند و ناچار از بهشتِ  ۀویکردند و م یچیخدا سرپ

اوالد و اَحفادشان از هفت هزار آمدند، تا امروز که ما  رونیجانورانِ معصوم ب

نداده  ادی یزینبوده است که چ یجانور چیبه ه م،یشده ا شتریهم ب ونیلیم

 .میباش

حقّ  ۀبند نیتر از ا« وقّاد» یتر و ذهن« نقّاد یطبع»که  هاتانیالبد بعض  

هست، در  ایدن یهزارها جانور تو»: که دیکن یخودتان فکر م شیپ د،یدار

 ها،یاز آن جمله ماه م،ینداده ا ادشانی یزیما اصالً چکه  ،یآب و در خشک

کنم و فقط در  یجا قطع م نیو من فکرتان را در هم «...!گوسفندها، گرگها

به تور افتادن را  هایکه به ماه میگو یم د،یکه اسم برد یسه جانور نیمورد هم

کردن و پروار  یو به گوسفندها علف خوردن و در آغل زندگ میداد ادی

و گشنه و تشنه در  دنیو به گرگها از سگ و گلوله ترس میداد ادیرا شدن 

 .را دنیخطّ کش هایو دور آباد دنیدو ابانهایب

 یزیمحضاً هلل چ یجانور چیضمناً به ه میرفت که بگو ادمی ،یراست  

بوده  ییرهایخ ای یریمحض خ م،یداده ا ادیکه به شان  زیو هر چ مینداده ا ادی

به اسم  یسیانگل ۀدختر هفده سال کیمثالً . ن داشته استخودما یاست که برا

کوچک تو دل  یپشمالو دِیسگ سف کی، (Ashleigh Butler) «باتلر یاَشل»

مدّت  کیدخترِ با پشتکار و پُر حوصله  .(Pudsey) «یپودس»برو دارد به اسم 

 نیبه ا رک،یس واناتیح یمربّ کی نیکند که ع یم نیوقتش را صرفِ ا ۀهم

 دو پا راه رفتن  یمثل رو یزیانگ رتیح یِزادیآدم یرهاکوچولو هن «یپودس»
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با  یلیو خ ردیگ یم ادی یوانکیکه حبدهد، و اَلحقّ وَ االنصاف  ادی دنیو رقص

 .ردیگ یم ادیهم  زادیمزّه تر از آدم

کوچولو  «یپودس»پا شود، « خانم یاشل»وقتش است که  گریحاال د  

تا خودش و  اورد،یدر ب« استعداد دارد ایتانیبر» ۀرا بغل کند و سر از مسابق

و دوتا از صدها جور هنرمند با استعداد، اوّل بشوند  انیکوچولوش م یپودس

در  یسلطنت ۀساالن یحیباشند که هنرشان را در جشن تفر یصدها هنرمند

گذارند، و خوشبختانه اوّل  یم شیخانواده اش به نما یحضور ملکه و اعضا

به شان دادند، و حاال در هر برنامه  زهیشدند و در مسابقه پانصد هزار پوند جا

 .رندیگ یار پوند مو پنج هز ستیکنند، ب ییهنرنما قهیکه پنج دق یا

      کوچولو،  «یپودس»گرفت؟  ینقد ۀزیپانصد هزار پوند جا یک  

که  مینیو بب میخوب توجّه کن دیکه با نجاستیخانم؟ ا «یاشل» ش،یمربّ ای

 دایپ ییچه معنا دش،یطبق اخالص بگذار یتو یوقت زاد،یآدم یدوست وانیح

 !کند یم

است که  نیل هنرشان اکه اص میندار یواناتیحاال کار به آن ح  

 میریرا در نظر بگ یواناتیآن ح ۀهم. کنند و شکممان را آباد نیما را رنگ ۀسفر

 رزد،یپنج هزار پوند هم ب یا قهیکنند و اگر خدمتشان دق یکه به ما خدمت م

 .میکن ریتوقّع ندارند که فقط شکمشان را س نیاز ا شیاز ما ب

 نیا ۀبا هم زادهایما آدم میرا گفتم که دست آخِر بگو نهایا ۀهم  

 زیچ چیه م،یداده ا ادی گناهیب ۀساد واناتِینفع خودمان به ح یکه برا ییزهایچ

مثل آنها  م،یگرفته بود ادیمهمّ، که اگر  زیآن چ یحتّ م،ینگرفته ا ادیاز آنها 

حرص و آز و طمع  نِنداشت زیو آن چ ن،یبهشت بر ایو دن م،یشد یفرشته م

 :مییگو یبزرگوار با هم م یوار وسعدبله، منِ کوچک. است

 چشمِ تنگِ آدم طمّاع را  

 !پُر کند، نه خاک گور حتینه نص  
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 ته استنداش یا دهیفا  -21

 

 ی، که اگر دست کم هفته ا«آکسفم» یۀریخ یدر کتابفروش روزید  

 دمیگم کرده ام، د یزیچ کیکنم که  یبار به آنجا سر نزنم، احساس م کی

 .ام دهیپشت صندوق نشسته است که قبالً او را ند یو چند ساله ا ستیجوان ب

 یداوطلبها همه هیاست، بق ریثابت دارد که مد ۀفروشند کی یکتابفروش نیا

 یم داشانیهستند که گاه به گاه آنجا پ یالنّاس کارکن لیسب یمواجبِ ف یب

آخر  یزورها»: گفتم د،یحالم را پرس ،یکتابفروش ری، مد(Stan) «اِستَن». شود

 «!خسته نشده ام یزنم، امّا هنوز از سرگردان یرا م

 ییاجوان که معلوم بود حجبِ نا آشن ۀو به فروشند دیقاه قاه خند  

 نکهیو بدون ا« گفت؟ یچ یدیفهم»: جلو خنده اش را گرفته است، گفت

جوان دارد فوق  نیآخِر ا»: منتظر جواب او باشد، رو کرد به من و گفت

از  یکاف ۀرا که گرفتم، به انداز سانسشیمن همان ل! خواند یفلسفه م سانسیل

 «!سر درآوردم یسرگردان

 شیاِستن شوخ»: گفتمزدم و به جوان محجوبِ ساکت  یلبخند  

 ستیالزم ن یسرگردان یبرا. هم ندارم سانسیمن در فلسفه ل. گرفته است

 نگیلیا ۀدیبازارچه سرپوش یاآلن که داشتم از تو نیهم! فلسفه بخواند یکس

(Ealing Shopping Centre)  یرفع خواب رفتگ یبرا نجا،یآمدم ا می 

 «.بحر مردم یم تونشستم و رفت مکتین کی یرو یا قهیدقپاها، چند  

به من نگاه  یفلفسه ساکت، امّا حاال با لبخند متفکّرانه ا یدانشجو  

  «؟یاز رفتن تو بحرِ مردم هم هنوز خسته نشده ا یعنی»: کرد، و اِستن گفت

 فلسفه از من کرده باشد، رو به او  یسؤال را دانشجو نیا نکهیمثل ا  
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 دایبحر مردم پ یهستم که خودم را تو یا ینه، من مثل ماه»: کردم و گفتم

در وجود  یتازه ا زیچ کیکنم، به  یکه به آنها م یاز هر نگاه. کنم یم

 «!برم یم یخودم پ

 یچ یدیفهم»: فلسفه گفت یخنده و به دانشجو ریباز زد ز« اِستن»  

 «گفت؟

بدهد، با لحنِ « اِستن»به  یجواب نکهیفلسفه، بدون ا یو حاال دانشجو  

که  یا قهیچند دق نیخوب، ا»: شاگرد در سؤال از استاد، گفت زِیاحترام آم

در وجود  یتازه ا زیبه چه چ د،یبحر مردم رفت یتو نجایاز آمدنِ به ا شیپ

 «د؟یبرد یخودتان پ

آنها  ونِیلیهفت هزار م نیاز ا چکدامیبردم که ه یپ نیبه ا»: گفتم  

 یآنها را نم ونِیلیاز آن هفت هزار م چکدامیشناسد، و من هم ه یمرا نم

نوعِ خاصّ و منحصر به فرد از  کی ونیلیهر کدام از ما هفت هزار م. شناسم

با نوع  تومن با نوع تو، . زادیآدم مییگو یعامّش ماست که به نوع  یموجود

 م،یکن یم دایبا هم ارتباط پ یمشترک یعالمتها کیاِستن، اِستن با نوع من، با 

و با  م،یریگ یخبر م گرانیاز نوع د م،یده یخبر م گریاز نوع خودمان به همد

 را آن طور گریهمد م،یستین یکی گریامّا با همد م،یکن یم یزندگ گریهمد

 یکیگوسفندها  ۀو با هم سدشنا یرا م گریگوسفند د کیگوسفند  کیکه 

 «.میشو ینم یکی گریو با همد میشناس یرا نم گریشود، همد یم

کرد و  یفلسفه که با همان لبخند متفکّرانه به من نگاه م یدانشجو  

خوب، »: گفت یجدّ یبا لحن« اِستن»داد، ساکت ماند، امّا  یسرش را تکان م

 «؟یگرفت یا جهیچه نت

بگذار ! اِستن ر،ینگ یجدّ»: و گفتم دمیو حاال من قاه قاه خند  

 یکی: جهیهم دو تا نت نیبفرما، ا ؟یخواه یم جهینت! میو بگذر میکن یشوخ

  ۀکه بر خالف هم میو افتخار کن میخوشحال باش دیبا زادهایما آدم نکهیا
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خ هر یدر طول تار نکهیا گریو د م،یبرخوردار هست ییاز موهبت تنها واناتیح

را با لباس متحدّالشّکل و افکار متّحدالقالب، به  گرانیکه د میکرده ا یچه سع

 «!نداشته است یا دهیفا م،یکن لیگوسفند تبد
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  ؟داند یکند م یم الیخ ایداند  یآدم م  -21
 

شدم، چشمم افتاد به  یرد م سایکل کیتم از جلو داش شیچند روز پ  

 ۀکه کنجکاوم کرد، کلم یکلمه ا. سایاعالنات کل ۀدر جعب یدرشت ۀنوشت

اگر خدا خانه را نسازد، »: رفتم جلو و نوشته را خواندم. بود (Lord) «لُرد»

 .«داوود ریمزام»و هفتم از  ستیمزمور صد و ب( 1)« !است هودهیرنج بنّاها ب

خدا  ۀتا خدا نخواهد، بند»باشد که  نیسر راستش ا یِمعن دیشا  

تا حاال  میخواهم بگو یم. ندارم شیبه معن یمن کار« !برد ینم شیاز پ یکار

   هم« لُرد»، (God) «گاد»از  ریغ« خدا»به  هایسیدانسته ام که انگل یم شهیهم

 ندیوگ یوقتها م یهم که پسر خدا باشد، گاه حیمس یسیبه ع. ندیگو یم

 .معمّا نشده بود میبرا« لُرد» ۀکلم چوقتیامّا تا آن موقع ه. «لُرد»

 ،«روانیخسرو انوش»داند که  ی، مثالً م«داند یم»را  یزیچ کیآدم   

 ریداند که وز ی، و م«عادل» یعنی، «دادگر»معروف است به  ،یپادشاه ساسان

نکرده  فکر چوقتیبوده است، امّا ه «میحک»، بزرگمهر «عادل»پادشاه  نیا

پدر  ،«قباد»تا زمان  «هایساسان» ۀ، سر سلسل«بابکان ریاردش»است که از زمان 

شد، وضع  یم یو شصت و چهار سال ستی، که دو«عادل روانیانوش» نیهم

 یهم راض «یموبدان زردشت»بودند،  یراض «یشاهان ساسان»چه طور بود که 

باشند و  ید و راضبسازن تیبودند، و مردم هم ناچار بودند با فقر و محروم

  باشند؟ شتهندا شانیزندگ یبرا یتازه ا نییو آ« مزدک»به  یاجیاحت

، چه طور شد که (5)بساط کفر  دنیو برچ هایامّا بعد از کشتار مزدک  

و عظمت  یو قدرت اشراف یو حکمت بوذرجمهر یروانیقرن عدالت انوش مین

 آمدند و رفتند و  (3)در عرض هفتاد و دوسال شانزده تا پادشاه  ،یموبدان
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 رند؟یرا بگ هاینتوانستند جلو سقوط ساسان

که  دانست یفهمد که نم یرود و تازه م یآنوقت آدم به فکر فرو م  

 قیبرود مطالعه کند، تحق دیداند و حاال با یکرد که م یم الیداند و خ ینم

و « عدالت» یکند، آن کند تا معن نیکند، فکرکند، تأمّل کند، استنتاج کند، ا

 !مدنفه ایبفهمد، آ ایآ خ،یتار یتهایاز حکا رونیرا در ب« حکمت»

در نقل جمله  سایاعالنات کل ۀدر جعب« لُرد» ۀآن روز هم من با کلم  

 کی، (4) لیاسرائ یبن« پادشاهِ امبریپ»و هفتمِ داوود،  ستیاز مزمور صد و ب یا

هم خداست، هم  یسیانگل« لُرد»دانم که  یم دمید. کردم دایپ یحال نیهمچ

هم  است،است، هم ارباب است، هم فئودال است، هم سلطان  حیمس یسیع

در  یزیاست، هم چ نایمجلس اع یاز اعضا یکیمالک الرّقاب است، هم 

شوهر و نان آور و  شیمیو قد یاصل یکُنت و بارون است، هم در معنا فیرد

 دیبا یسیدر انگل« خدا»دانم چرا  یدانستم که نم یخانواده است، امّا نم سیرئ

 !باشد گرید ینهایبا ا« هم اسم»

خودمان چه  یدر زبان فارس« خدا» نمیگفتم خوب، حاال بروم بب  

هم خودِ خداست، هم پادشاه است، مثالً در « خدا» دمیفتم و در. دارد یوضع

به  گرید یبا کلمه ها بیاست، هم در ترک« شاهنامه»که همان  «نامهیخدا»

 یعنیکه « کد خدا»است، مثالً در  «اریصاحب اخت»و  «ریمد»و  «سیرئ» یمعن

که « ناوخدا» ای« ناخدا»و در « ده سیرئ» یعنیکه « دهخدا»و در « خانه سیرئ»

در  کتای یتنها ی«خدا» نیکه هم دمیو د. «یکشت سیرئ» ای« ناو سیرئ» یعنی

و صاحب  سیپادشاه و رئ ۀ، باز همان خداست، به اضاف«وند»با پسوند  بیترک

 .نهایو مالک و فئودال و امثال ا

« خدا» ۀکلم ۀدربار دیکردم  هرچه با یم الیکه خ دمیو تازه فهم  

ارتباط  ۀبروم دربار دیدانم و تازه با یانستم که نمد یدانم، و نم یبدانم، م

 جامعه ها  یو فرهنگ یو فکر یاجتماع خیمختلف تار یبا دوره ها« زبان»
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  !کو عمر دوباره! نفهمم ایبفهمم، آ ایکنم، و دستِ آخِر آ قیمطالعه و تحق
______________________________________ 

کتاب » یفارس ۀداوود را با ترجم «ریمزام»از  154مزمور  یباشد که تمام دیمف دیشا  -1

هر گاه . است دهیفا یب نایاگر خداوند خانه را بنا نکند، زحمت بنّا»: میبخوان« مقدّس

ندارد که از صبح  یا دهیفا. * است هودهینکند، مراقبت نگهبانان ب یخداوند از شهر نگهبان

خداوند  رایز دیبه دست آوردن خوراک خود آن همه زحمت بکش یزود تا شام برا

 یراثیفرزندان م. * کند یآنها را آماده م یِکه محبوبان او در خواب هستند، روز یهنگام

که در  یشخص. *  کند یکه خداوند به انسان عطا م یاز جانب خداوند هستند و برکت

خوشا . * در دست سرباز هستند زیت یرهایشود، فرزندانش مانند ت یصاحب پسر م یجوان

آن شخص در دادگاه، در مقابله . فراوان دارد رهایت نیکه در ترکش خود از ا یبه حال کس

 «.خوردبا دشمن، هرگز شکست نخواهد 

 

تا همه برابر  دهیآفر نیزم یرا به رو یخدا وسائل زندگ»: مزدک یاجتماع یۀبنا بر نظر -5

از برادرش بهره ور گردد بر  شیخواهد ب یچون هرکس م. از آن برخوردار شوند گریکدی

بر خواسته  ایدن نیرا در ا چکسیه. آمده است شیعدم مساوات پ ،یاثر خشونت و بدرفتار

که مزدک چگونه با پادشاه مربوط شد،  ستیمعلوم ن« .ستین یحق یگریداز  شیو زن ب

( یالدمی 488تا  488)اول سلطنت خود  ۀدر دور یبه هرحال قباد شاهنشاه ساسان یول

بر اثر شورش نجبا قباد مجبور به فرار  یمزدک شد و طبق آن رفتار کرد ول نییطرفدار آ

 انیلشکر یاریبه  یالدیم 488 ای 488 ررد و دپناه ب(  اطلهیه)و به کشور هپتاالن  دیگرد

او با  ٔ  ۀبار مراود نیا یول. خاقان بدون مزاحمت تاج و تخت خود را به دست آورد

و  روانیقباد که خسرو انوش ینیجانش ٔ  ۀبه هنگام طرح مسئل. بود اطیاحت یاز رو انیمزدک

مباحثان  نیقابل تردادند و  لیتشک مذهبی ۀبودند مجلس مباحث یتعهدیکاووس نامزد وال

 انیبا زردشت انیدر مخالفت مزدک زین انیسویموبدان انتخاب کردند و اسقف ع انیرا از م

را احاطه کرده بودند  انیمغلوب شدند و سربازان که مزدک انیهمداستان بود، طبعاً مزدک

 سا و خود ٔ  و ظاهراً تمام رو دندیگذران غیهجوم بردند و آنان را از دم ت رکشیشمش
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از )« .سلب کردند انیقانون را از مزدک تیو بعدها حما دندیواقعه به قتل رس نمزدک در ای

و  یفلسف هللنصرا ۀترجم« سلطنت قباد و ظهور مزدک خیتار»دهخدا، به نقل از  ۀلغتنام

 .یاسمی ۀترجم «انیدر زمان ساسان رانیا»و رشک،یاحمد ب

 

خسرو  -5هرمز چهارم  -1: عادل روانیبعد از خسرو انوش یفهرست پادشاهان ساسان -3

 -4قباد دوّم  -5( یدوّم پادشاه تینو)خسرو دوّم  -2 ستهمیو -4بهرام ششم  -3دوّم 

دوّم  روزیپ -15پوراندخت  -11 ریجوانش -11خسرو سوّم  -8شهر براز  -8وّم س ریاردش

 . سوّم زدگردی -15خسرو چهارم  -12هرمز ششم  -14 دختیآزرم -13

 

 The :نامد یخود م« شبان»را « خدا»و سوّم، داوود  ستیالبتّه در مزمور ب -4

Lord is my shepherd  «نخواهم  زیچ چیخداوند شبان من است، محتاج به ه

 یم یراحت مرا رهبر یخواباند، نزد آبها یسبز مرا م یدر مرتعها. * بود

 تمیعدالت هدا یگرداند؛ و به خاطر نام خود به راهها یجان مرا برم. * کند

 دینخواهم ترس یراه روم، از بد زیموت ن یۀسا یچون در واد. * دینما یم

 یا سفره. *  خواهد داد یتو مرا تسلّ یعصا و چوبدست ،یمن هست اتو ب رایز

و  یا کرده نیسر مرا به روغن تده ؛یگستران یمن به حضور دشمنانم م یبرا

 یعمرم در پ امیّو رحمت تمام ا ییکوین نهیهر آ. * شده است زیکاسه ام لبر

 «.خداوند ساکن خواهم بود تا ابداآلباد ۀمن خواهد بود؛ و در خان
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 سالگرد  نیهفتم  -25

 نیاآلن هفتم یعنی. و شصت و چهار صدیبه س دینامه هام رس ۀشمار  

ش در آمده است، که جسمم داد نمیب یاست و م« از لندن ینامه ا»سالگرد 

 نِیبارِ سنگ یخواه یم یتا ک! خسته شده ام! کارم، بابا یوِلم کن بروم پ»: که

که  یهفتاد و نه سال نیا یتو! «روح» ییگو یرا بکشم که به ش م یزیچ

     !روحت هر سال هزار برابر شده است یِنیروح تو بوده ام، سنگ  بارکش 

 «م؟یگو یم یچ یفهم یم

دانم، گوش به حرفش  یکه به جانب جسمم م یحقّ ۀامّا من، با هم  

   جسم  نیا یکه من تو ی«روح»کنم که  یدهم، چون احساس م ینم

در نرود، و  یشود و اگر زهوار جسم به زود یسرش نم یپرورده ام، خستگ

را به گوش  میبار صدا کی یروح مرا به هدر ندهد، در سال هشتم هم، هفته ا

 .رساند واهمو چشم شما خ

هست که  یکیاز طرف شما،  د،ید دیحاال با! از طرف من نیا  

هست  یکی ای د؟یحقّ بگو ۀبند نیبه ا یخسته نباش کیو  دیایدر ب شیصدا

! بابا، برو دراز بکش، آسمان را تماشا کن»: دیو بگو دیایدر ب شیکه صدا

 «!تو گوش بدهد یحوصله دارد به حرفها یدور و زمانه ک نیا یتو

گُنده تر از تو ها را همه  یلیخ یحرفها»: دیکه بگو رگید یکیو   

 «ساماراس سیآنتون»از  ونان،ینه؟ برو  ییگو یم! فراموش کرده اند

(Antonis Samaras)  (1 )یکه امروز، محض رضا دیبپرس تا به ت بگو 

جدّ  ند،یشود که برود، بب ینم دایهم پ  یونانی یک( 5)  (Zeus)«زِئوس»

 «!گفته است هایز قول استادش، سقراط، چا الطون،اف ش،یاعال

  ویلویس»از  ا،یتالیبرو ا ای! بله! بله»: دیکه بگو گرید یکیو   
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روم اسبق  یسابق امپراتور ری، نخست وز(Silvio Berlusconi) «یبرلوسکون

نادرست،  یهایحساب ساز ،«ایماف»بپرس، تا از پشت کوه اتّهاماتِ رابطه با 

و  سیپل افسراننابالغ،  و رشوه دادن به  یبا فاحشه ها زشیآم ،یاتیمال یتقلّبها

( 3)  (Jupiter) تریموپ تریواهلل من ژوپ»: دیبه ت بگو ،یدادگستر یهایقاض

هم که (4)  (Marcus Aurelius) «وسیمارکوس اورل» نیا. شود یسرم نم

 ییگو یبشناسمش، امّا تو م دیاگر طرّاح مُد بوده است که من با ،ییگو یم

... بزرگِ  یلسوفهایف زا یکیروم بوده است و  یامپراتورها نیاز بهتر یکی

 ینوز هم خواندنه (2)ش «تأمّالت»کتاب  ییگو یو م  ؟یرواق...  یگفت یچ

 «!و آموزنده است

اعاظم بخش . دانم یرا م نهایا ۀبه عرضتان برسانم که خودم هم دیبا  

 زادیبود که آدم یاگر قرار م یدانند، ول یرا م نهایا ۀهم هم یس یب یب یفارس

کولش و  یکند، و آن را بگذارد رو دایبشود، و دمش را پ دیناام تیاز انسان

 یچ! بود ماندهحجّت  یحاال هزاران سال بود که ب نیبرگردد به جنگل، زم

گذاشته است که  یباق یجنگل نیزم ۀدر کر زادیمگر آدم! میگو یدارم م

 !تمدّن خودش را نابود کرد، برگردد به جنگل؟ یوقت

 ینامه ا»که من از نوشتن و گفتنِ  میخالصه خواستم بگو! میبگذر  

از اعاظم  د،یشما خسته شده ااگر . شوم یتا نفس آخِر خسته نم« از لندن

را « از لندن ینامه ا»که در دکّان  دیدرخواست کن یس یب یب یبخش فارس

  !تخته کنند

استاد »دهد که  یم تیحکا نیجواب جسم مرا هم  روحم با ا  

 ؟یچرا معطّل»: دیگو یجسمم م یعنی، «شاگرد مسگر»روحم به  یعنی، «مسگر

و استاد « .خسته شده ام دنیو دم ستادنیا از»: دیگو یشاگرد مسگر م  «!بِدَم

     باز خسته  یو شاگرد مسگر بعد از مدّت «!و بدم نیبنش»: دیگو یمسگر م

 : دیگو یو شاگرد مسگر م «!بدم! بدم»: زند یم   استاد مسگر داد. شود یم
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تو بدم، »: دیگو یو دست آخِر استاد مسگر با تشر م «!هم خسته شده امباز »

  «!و بدم ریبم! بخواب و بدم

_______________________________________ 
 5115در انتخابات ماه مه  ونانی ۀاقتصاد ورشکست ۀآشفت تیساماراس، در موقع ویآنتون -1

، (Karolos Papoulias) اسیکارولوس پاپول دیینو، با تأ یحزب دموکراس تیبا موفق

 .داد لیکشور را تشک نیا دیدولت جد ونان،ی یجمهور سیرئ

 .انیخدا یخدا ونان،ی ریزِئوس، در اساط -5

 .انیخدا یزئوس، خدا یروم، همتا ریدر اساط تر،یژوپ -3

 نیا یفارس یایپدیکیدر و( : یالدیم 151-181)مارک اورل  ای وس،یوس اورلمارک -4

از پنج امپراتور خوب و  یکیاو . از امپراتوران بزرگ روم است»: شده است یطور معرّف

 فیافالطون در توص کردیرو یبرا یخوب ۀمارک اورل نمون. است یرواق لسوفیف کی

 «.است ونانیتمدن  یبرا لسوفیف-شاه یایمزا

در  181تا  141 یسالها انیدر م را(   Meditations:یسیبه انگل) «کتاب تأمّالت» -2

 یایپدیکیدر و ونیرواق ۀفلسف ۀدربار« .کرد فیدرحال جنگ بود، تال ونانیکه  یحال

 Zeno of) یونیتسیزنون ک ۀلیاست که به وس یفلسف یمذهب» : آمده است یفارس

Citium)  آن به  یبرا یعنوان رواق زیو ن ییاروپا یبانهاز فلسفه در نینام ا. شد سیتاس

در  یرواق ۀفالسف. شد یآتن منعقد م یاز رواقها یکیدر  شانیا ۀمناسبت است که حوز نیا

 کتتوسی، اپ(Seneca) مانند سنکا ییو حکما افتیدر روم نفوذ  یالدیقرن دوّم م

(Epictetus)  وسیو مارکوس اورل (Marcus Aurelius) روانیپ. دندیبه آن گرو 

 یاساساً مادّ اتیعیدر طب ونیرواق ۀینظر... شوند یخوانده م انیرواق ای ونیفلسفه رواق نیا

 قتیجسم و جان، حق ایتوده و مادّه، . است یدارد مادّ قتیدرنظر آنها هرچه حق. بود

در . است یسار یگریوجود د یدر تمام یکیوجود . دارند یمزج کلّ گریکدیواحد و با 

سازگار  دیبا یو معتقد بودند که زندگ دانستند یرا مقصود بالذات م لتیفض انیقوااخالق ر

که انسان  شود یحاصل م یوقت یواقع یآزاد گفتند یآن باشد و م نیو قوان عتیبا طب

 ۀفلسف... اهتمام ورزد یو آزادگ ینهد و در وارستگ کسویشهوات و افکار ناحقّ را به 

 «...است خیدر طول تار یفلسف -یاخالق انیرج نیرگذارتریتاث یرواق اخالقی
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 :فهرست نامه ها 
 صفحه                 عنوان

 3    گرانیتُشک د ریز -1

 5     بهتر ۀمین -5

 8   !ستیوارد ن رادشانیا! رینه خ -3

 15    لنگد یم شیپا کی -4

 12    پاپ و هنر آواز ۀحرف -2

 18    ...پدران ما گفته اند -5

 51    مقدّس است اتیادب -4

 54   باشد اتیادب نکهیبه شرط ا -8
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