
 

 

 
 

 
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 رفیق شفیق درست پیمانم دفتر ششم از نامه ها را به

 استاد مصلح الدّین زشکی خراسانی

 :فته استگتقدیم می کنم که 
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 یجنگل حیتماشا و تفر  -1
 

 پرستش یۀپا نییآ. داشته باشد ینییآ دیهم با یآخِر قهرمان پرست  

 ینداشته باشد، و اگر هم دارد، محکم و منطق نییکه آ یپرستش. است

خورد، بلکه اسباب درد سر آدم هم  ینم یدرد چینباشد، نه فقط به ه

  .هست

شود،  یکه وارد بازار محلّه م یکوچه ا یرو به رو ابان،یخ ۀلب نرد 

 یدارد با عکسها «یپوستر فروش»بساط   ییدانم کجا یجوان نم کی

 (Marilyn Monroe) «مونرو نیلیمر»معروف، از جمله  یاز آدمها یادیز

 ری، قهرمان کب(Cassius Clay) « یکِلِ وسیکاس»سابقًاً  «یِمحمّد عل»و 

هستند،  ییمونرو ندارم، امّا نوجوانها نیلیبه مر یکار. یمشت زن

خرند و به  یرا م یآقاشان، محمّد عل یدختر، که پوسترها هاشانیلیخ

جمال  وقت،یزنند تا وقت و ب یدرکمد لباسشان م یبه تو ایشان اتاق وارید

 .کنند ارتیز شیمبارکش را با چشم ستا

  ینامه انداخت، صحنه ا بتیمص نیکه مرا به فکر نوشتنِ ا یپوستر 

و دو  یمشت زن س کیو دو ساله  ستیب یاست که آقاشان، محمّد عل

 نینقش زم نگیسط ررا و (Sonny Liston) «ستونیل یسان»ساله به اسم 

مرگ،  یکه از شکارش در ضمن تقالّ ینرغضبناک ریش نیکرده است و ع

کند پُر از نفرت و  یم یگناه نگاهیگور خر ب ۀالش بهلگد خورده باشد، 

 !کشد یم یروزیپ ۀو نعر ر،یتحق

! کشد یرود، مُخش سوت م یم هیقض نیآدم درست تو بحر ا یوقت 

پوست  ی، نه با زدن مشتهامیدان در که طرف ستین یورزشِ کشت نیا

 فیکُن، بلکه  با چند تا فن ظر شانیچَشم کوبِ مغز پر زِیشکافِ خون ر

 با احترام جلو او   هم  و بعد  برساند به خاک   را فیحر آزار، پشت  یو ب
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  .او را بفشارد تدس قانهیرفو  ستدیبا

... و مثل دو تا نگیر یروند تو یکه م یمن راجع به دو تا موجود 

وجب به کُشت مانده مشت کوب  کیرا به قصد  گریهمد...  ؟یدو تا چ

خواهد خودتان  یدلم م .میگو ینم یچیاصالً ه ؟یتا چ... کنند تا یم

از  د،یبحر در آمد نیا یاز تو یو وقت ،یبشر یمعمّا نیتو بحر ا دیبرو

 شانیکجاشان قهرمان است و چ ییآدمها نیهمچ کی»: دیرسخودتان بپ

  «قابل پرستش؟

 65 نیا یتا 73تا مسابقه برنده شده باشد و در  65که در  یالبتّه آدم 

    نیجب مانده به مرگ، نقش زمو کی ۀرا در فاصل فهاشیمسابقه حر

  باخته باشد، حقّ دارد  ازیتا مسابقه، آن هم با امت 6کرده باشد و فقط در 

من » یعنی، (I am the Greatest) « تِستیاَم دِ گر یآ»: دیکه بگو

 ؟یدر چ نیامّا بزرگتر« !نمیتربزرگ

تا  2و  ،یتا زن عقد 4تا پسر مشروعش از  2تا دختر و  3و البتّه  

 یحت. هم حقّ دارند به او افتخار کنند ،یدانم از ک یدختر نامشروعش نم

 یآدم د،یحقّ دارند او را مثل خداشان بپرستند، چون هر جور حساب بکن

مدرسه و درس و مشق را ول کرد، و رفت  یسالگ ازدهیمثل او که در 

و  یتوانست تا س یراه م نیمشت زدن و مشت خوردن، فقط از هم لدنبا

  !اوردیدالر در ب ونیلیکه بازنشسته شد، شصت م یلگشش سا

آدم  م؟یخواهم بگو یم یچ دیدان یم...  آخر...  دانم ینم ... امّا 

تواند معروف بشود و پول هنگفت در  یراهها م یلیاز خ ایدن نیا یتو

است که معروف بودن با  نیا میخواهم بگو یکه من م یزیامّا چ اورد،یب

هم  دیخوب، شا! کند یملّت بودن فرق م کی پرستش ۀستیقهرمان شا

 یکنم در هر جامعه ا یم الیو اشتباه از من است که خ کند یفرق نم چیه

  یینهایتازه هم ر،ینه خ... شود گفت قهرمان قابل پرستش که  یم یبه کسان
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 یقهرمان مردم، چون خدمت ای یشود به شان گفت قهرمان ملّ یکه م

کنند، البتّه قابل احترام هستند،  یجامعه شان م یبزرگ به فرهنگ انسان

  .ستیقابل پرستش ن چکسیه یول

 لیسابقات اتومببودن هم مثل قهرمان م یقهرمان مسابقات مشت زن 

    پول در  یلیخ هایلیکه ازش خ یحرفه است، حرفه ا کیبودن،  یران

شود؟  یمردم م بینص یحرفه چ نیاز ا ؟یخوب، که چ... آورند  یم

 ح؟یتماشا و تفر
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 آخر چرا؟ یبله، ول  -2

 

که اآلن از کنار من ردّ شد و  یساله ا ستیب یسیجوان انگل نیا 

هم نکرد، از سه،  یهم نزد و سالم یهم به من انداخت و لبخند ینگاه

شده است تا حاال  یم من از کنارم ردّ یتا زانو یکه با قدّ شیچهار سالگ

سالها  نیشود، در ا یوجب بلند تر از من از کنارم ردّ م کی یکه با قدّ

  .شده است یدو سه بار از کنار من ردّ م یهفته ا باًیرتق

از . گفت یهم م (Hello) «هِلو»زد و  یلبخند م یتا چهار پنج سالگ 

و  خشک ی« هلو» کی یلبخند نزد، امّا گاه گرید یشش هفت سالگ

سالش  ستیبه بعد، تا اآلن که ب یسالگ ازدهیاز ده . گفت یم یزورک

که  یبه درخت یا گانهینگاه سرد ب یرود، چه گاه یاست و به دانشگاه م

 یخودش باشد و اصالً درخت االتیچه نگاهش به دنبال خ ،من باشم، بکند

ه به داند ک یالزم نم یلیدل چیو به ه یلحاظ چیاز ه ند،یرا که من باشم نب

 .بکند یسالم ایبزند  یکوچه اش لبخند یتو یۀهمسا

گلهاش  شیرایجلو خانه شان مشغول پ ۀباغچ یمادرش تو روزید 

سالم و  م،یکه همکوچه بوده ا یکسالیو  ستیب نیمطابق معمول ا. بود

    آب و هوا حرف بزند،  ۀخواست دربار نکهیو هم میکرد یاحوالپرس

بزنم به . دمیرا د (David) دیوید وزرید»: و گفتم دمیحرفش دو یتو

         مرا  نکهیمثل ا یخدا حفظش کند، ول. شده است یتخته جوان برومند

 «!شناسد ینم

لحن تعجّب  شیصدا نکهیبدون ا د،یویخانم، مادر د (Fiona) ونایف 

  «چه طور مگر؟»: کرده باشد، گفت دایپ

و  کیسالم و عل شناسند، با یرا م گریکه همد ییآخر آدمها»: گفتم 

  «!دهند یرا نشان م شانییآشنا یاحوالپرس
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ده کر دایکه لحن تعجّب پ ییزد و حاال با صدا یخانم لبخند ونایف 

من خودم هم از بچّه هام انتظار سالم ندارم، مخصوصاً از »: بود، گفت

 « .دیوید

طفلک آن قدر »: و گفت دنیشروع کرد به خند یو حاال حساب 

    !سالم کردن ندارد ۀسرش گرم کار خودش است که وقت و حوصل

 یکردم، ول یم یادآوریبه ش  یکند، گاه ینم سالم دمید یاوّلها که م

است  ینسل جوان امروز. عادت کردم. ولش کردم. نداشت یا دهیفا

 «!گرید

تا خاطرش جمع باشد که از پسرش  دمیقاه قاه خند ونایمن هم مثل ف 

و . کارم یو رفتم پ« !خدا حفظش کند»: و گفتم ستمیطلبکار سالم ن

 یکه تو یادیمثل فر «گریاست د ینسل جوان امروز» ۀجمل نیآنوقت ا

طور که  نیخواستم هم یم. دیچیگنبد سرم پ یتو شنیکوه زده باشند، طن

سالم، نسل جوان »: بزنم ادیفر شیبرا نم،یب یروم، هرکه را م یدارم م

 «!گریاست د یامروز

امروز  ۀمادر چهل و پنج، پنجاه سال ایپدر  کیکه  یچ یعنی یراست 

کنار  یینارضا نیبا ا یباشد ، ول یناراض شیبچّه ها یاز رفتارها یلیاز خ

 دیبا« نسل جوان امروز»و توقّعاتش را کنار بگذارد و قبول کند که  دیایب

  طور باشد؟ نیهم دیطور باشد؟ چرا با نیهم

آن  لیدل نیبه ا د،یبود یگریکه طور د یروزیشما، نسل جوان د 

ما پدر و مادرها  نیا! بود یگریطور د یروزیکه نسل جوان پر دیطور بود

و  یو اصول اخالق اجتماع یانسان یو بندها دیکه بچّه ها را با ق میبوده ا

 ۀبه دور مشانیاز غار کشان کشان آورد یساز ندهیو آ ینگر ندهیآ

 ستمیقرن ب لیکه از اوا مییقرن نوزدهم و حاال هم ما پدر ومادرها ندرخشا

 و هرجور که  میکن یم یزندگ  خودمان یبرا  و میزده ا را  زیچ  همه  دیق
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 ییفردا نیزم ۀو کر تیچه بشر م،یکن یم یزندگ ،هوسهامان حکم کرد

 !داشته باشند، چه نداشته باشند

 نیا ۀهم»: دیگو یو م از ته کالس انگشت بلند کرده است یکی 

و « !آشنا به تو سالم نکرده است ۀسال ستیجوان ب کی نکهیا یحرفها برا

 .کنم ینوجوان ته کالس نگاه م نیمن ساکت به ا
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 ! کنم یسؤال نم گریامّا من د  -3

 

  باًیتقر گریکه د ،یهرک یهرک یایدن نیا یروزها، تو نیا 

تواند  یآدم چه طور م ست،یرا بنده ن ییخدا چیاز پول، ه ریغ چکس،یه

ه و نُه و پنجا ستیحدّ اقلّ دوهزار و دو ریصغ یایتانیبر نیباور کند که هم

عدّه آدم  کیهر کدام از آنها  یداشته باشد که تو هیریتا سازمان خ

نفر آدم محتاج به  ونهایلیم یاهلل، برا لیسب یبا دل و جان،  ف رخواه،یخ

  صبح تا شب، مشغول خدمت باشند؟ ا،یکمک دن

، به (charitylibrary.co.uk) ها هیریخ ینترنتیا ۀدر کتابخان دیبرو 

 رتانیتا دستگ دیسازمانها نگاه کن نیاز ا ییتا ستیده ب یابرنامه ه ۀخالص

 ایمحتاج به کمک دن یتا کجا حساب آدمها «ریخ یهایبان» نیبشود که ا

 میرمستقیو غ میکه مستق یا هیریمثالً از دهها سازمان خ! دستشان هست

روزها فرصت سر خاراندن ندارند و شبها  «یرومان» یمحتاجها یبرا

 ۀخان کیکمک به  شیاست که کار اصل یسازمان انشیکیخواب آرام، 

از دوازده تا  یکنند و کارشان نگهدار یاست که ده نفر آنجا کار م هیریخ

 !سرپرست است یب ۀبچّ

البد قانوناً حق دارند که با بوق و  ییسازمانها نیهمچ کیخوب،  

در  تیانسان یندا یونیزیو تلو ییویو راد ینترنتیو ا یروزنامه ا یکرنا

 ونهایلیدردناک و دلخراش از احوال م ییرهایبدهند و با نشان دادن تصو

و، آواره و، جنگ زده و، طوفان زده و، زلزله زده و،  ضیو، مر رینفر فق

 میبگو یزده و، خدا زده و، حکومت زده و، دگر چ طانیقحط زده و، ش

  مغز آتش زن و جگر سوراخ کن و اشک  یِکالم یزده، با ترفندها

لقمه  کیزحمتکشِ  یِآدمها داریب شهیبه چشم آور، وجدان هم نیخون

  نییآب از گلوشان پا  که یبه طور کنند،  تر  داریب را   نان در آورِ جامعه
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 نیتو کف ا شتریب ایبخواهند که هر ماه مثالً سه پوند  نکشانبانرود تا از 

 !بگذارند ینامرئ یها «یگدا آهن»

 یادیوجدان ز کی گرفتارِ آدم زحمتکشِ کی دیحاال فرض کن 

 یسوزناک ده تا از آن ارزان حساب کنها یبخواهد فقط التماسها دار،یب

را  هیریو پنجاه و نُه تا سازمان خ ستیر و دودو هزا نیا یسه پوند

 ! مستجاب کند

 یو شش پوند، ضرب در ده، مساو یشود س یدوازده تا سه پوند، م 

آدم زحمتکش گرفتار  نیخود ا. و شصت پوند در سال صدیاست با س

در نرفته اش در ماه چه قدر باشد، خوب است؟  اتیوجدان درآمد مال

 !نصد، دست باالش دو هزار پوندباشد هزار، هزار و پا یلیخ

که درآمد ماهانه شان  ییاز آنها یلیقبول دارم که خ! بعله... بله  

 یسازمانها نیهم هست، به ا شتریب ایپوند  ونیلیم کی ایصدهزار پوند 

 !بر منکرش لعنت. گذارند یم اتشانیمال یکنند و به پا یکمک م هیریخ

موجّه  لیت که اوّالً من به چه دلاس نیا میخواهم بگو یکه من م یزیامّا چ

         ۀجامع کی یباور کنم که تو دیبا یا یو محکم و خدا شاهد

 دایو فدا کار و از خود گذشته پ رخواهیهمه آدم خ نیامروز ا یدار هیسرما

 مچهیکوچولو و ن یۀریهمه سازمان خ نیبشوند که دور هم جمع بشوند و ا

سؤال است، نه  کیفقط  نیگردانند؟  اگنده بر پا کنند و ب یلیو خ والاح

 .صدور حکم قضاوت

درست و حقّ  یو اقتصاد یکه نظام اجتماع یمملکت کی اًیو ثان 

همه  نیو شصت و پنج روز سال ا صدیدر س دیداشته باشد، چرا با یپسند

شرط  یا رهیزنج یهمه دکانها نیمختلف داشته باشد، و ا یالتار یتهایبل

که هشتشان گرو نُه  یا چارهیب یآدمها یبرا شتریبهم  نهایا ۀو هم ،یبند

  نکهیهزار پوند، بدون ا  صد  شدن مثالً  برنده  به فرض  است و  االشانبه ب
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صد هزارتا مثل خودشان  بیپوند از ج کیبدانند، حدّ اقل  ایبخواهند 

  !سؤال بود، نه صدور حکم قضاوت کیهم فقط  نیبدزدند؟ ا

     !کنم یسؤال نم گریاست، امّا من د ادیسؤالها ز 
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  دختر یۀزیجه  -4
 

. به خوابم آمد ،یطوس یفردوس م،یتیبار هموال نیاوّل یبرا شبید  

دو  ۀامور مهمّ ۀزد معلوم بود که روح بزرگش از هم یکه م ییاز حرفها

      آگاه و  یالهاست که پژوهنده هاداند که س یعالم با خبر است و م

سخنها گفته اند و « شاهنامه» یو الحاق یساختگ یتهایب ۀدربار یاهل معن

 .نوشته اند امقاله ه

 4764 رماهیدر ت «یتهران ینویم یمجتب»دانست که استاد  یمثالً م  

بر این بوم و / چو ایران نباشد تن من مباد»: جشن طوس گفته بود نیدر اوّل

  «.نیست ینده یک تن مباد، از فردوسبر ز

 ینم. نیست یدر تمام شاهنامه چنین بیت»: کرده بود که دیو تأک  

  «!نسبت بدهد یبسازد و به فردوس یدلش خواسته است چنین بیت یدانم ک

 یدوستخواه، استاد پژوهشها لیدانست که دکتر جل یو م  

: نامه پژوهان گفته استشناسان و شاه رانیاز ا یبه جمع یامیدر پ ،ییاوستا

 یمشهورِ بس اریبس تیب ن،یامروز یدستْ نوشت شناخت یپژوهشها یۀبر پا»

 یاز سروده ها ،یپارس نیعجم زنده کردم بد/  یسال س نیرنج بُردم درا

  «.ستین یفردوس

 ،«یشاهنامه شناس»در  ییادّعا چیدانست که من، بدون ه یو م  

که  ،یو روزنامه نگار مصر سندهینو ،«کلیه نیمحمّد حسن»برخالف نظر 

و  یخیدرخشانِ تار ۀنیشیبا آن پ] ها،یما مصر»: گفته است ندیگو یم

 هایمعتقدم که مصر ،«مینداشت یچون فردوس می، عرب زبان شد[یفرهنگ

ماند و  ینم «یقبط»داشتند، بازهم زبانشان  یهم م« نامه ونفرع»اگر ده تا 

در  شیرا چند هفته پ نیدند، و اکر یم «یعرب»مردم مصر خودشان آن را 

 .به عرض رساندم «د؟یکن یفکر م یشما چ»با عنوان  ینامه ا
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من  یبدان یخواه یم»: زد و گفت یبزرگوار لبخند یفردوس  

 یدارد که مردم دلشان بخواهد چ نیبه ا یکنم؟ بستگ یفکر م یچ

مثل   یتواند باور کند که شاعر یم یبشنوند، وگرنه، مثالً کدام آدم عاقل

و  اورد،یرا به نظم در ب «نامهیخدا» یسال رنج ببرد، داستانها یس دیایمن ب

را ببرد،  یتیت هزار بشص «ۀشاهنام» یسالگ کیهفتاد و  سنّآنوقت در 

شصت هزار  یبدهد به دست سلطان محمود که بر طبق قول و قرار قبل

بخرد؟ اگر من دختر  هیزیدخترش جه یو با آن برا ردیطال ازش بگ ۀسکّ

چهل، چهل و  دیسالم بود، البد دخترم با کیهفتاد و  یداشتم، وقت یهم م

 «!داشت یبود و خودش نوه هم م یم لشپنج سا

احترام او قاه قاه  تیرعا یو من هم برا دی قاه قاه خندو حاال  

نباشد،  رانیچو ا»: و گفت میبگو یزیو او منتظر نماند که من چ دم،یخند

مگر ! آخر فکرش را بکن! تن مباد کیبوم و بر زنده  نیبر ا/ تن من مباد

ماند، چون  رانیبکند؟ اسکندر آمد، ا شیتواند، کار یم یبوم و بر را کس

بعد هم که . ماند، چون مردمش ماندند رانیعرب آمد، ا. ماندند مردمش

و کوه و  نیزم. رانندیمردم ا. ماند، چون مردمش ماندند رانیمغول آمد، ا

و فرهنگشان  خیمردم و زبان و تار. ستین رانیا ایدرّه و رود و دشت و در

 «!رانندیا

: فتگ م،یبگو یزیبخندد و بگذارد من هم چ نکهیو حاال بدون ا  

آوردم، مردم خراسان  یمن شاهنامه را به نظم در م یفرزند، وقت ،یدان یم»

زدند،  یبهتر از امروز حرف م یلیرا خ یفارس رانیا یتهایوال گریو د

بود که من شاهنامه را به  نیافتخار من ا! هاییمخصوصاً دهقانها و روستا

الل  یعنی م،یهست نکنند ما عجم الیآنها نوشتم تا عربها خ یآنها و برا بانز

  «!میندار اتیو ادب میزبان

 هم که آمدند،  هایونانی»: و گفتم اوردمیطاقت ن گریو حاال من د            
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 «!الل زبان یعنیبه ما گفتند، بربر،  دند،یفهم یما را نمچون زبان 

از  یپاشوم، نامه ا دیو با دارمیب دمیجمله را گفتم، د نیا یامّا وقت  

 .سمیلندن بنو
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  ! ریبدون ش ۀقهو  - 5
 

 «اهیس ۀقهو» یمشتر کیاسکاتلند  یدر شهر گالسگو ندیگو یم  

 شخدمتیپ (Black Coffee). یبلَک کاف»گفت  یعنیسفارش داد، 

 اهیس ۀقهو قهوه خانه، یآدم برود تو. واقعاً مسخره است« !میندار»: گفت

  .میندار دیبگو یجدّ یلیبرگردد، خ شخدمتیسفارش بدهد، پ

: دیگو یخشک و تلخ م یبار با لحن نیا گر،یبار د کی یمشتر  

       یدارد عصبان یمشتر ندیب یکه م شخدمتیپ« !اهیس ۀقهو کیگفتم »

واقعاً  گرید یمشتر« است؟ ریبدون ش ۀمنظورتان قهو»: دیگو یشود، م یم

بدون  ۀآقا؟ قهو ،یمرا دست انداخته ا»: دیگو یرود و م یدر م از کوره

 «!گریاست د اهیس ۀهمان قهو ر،یش

برد دم  یشود و دهنش را م یخم م شخدمتیحاالست که پ  

که چند  دیهست ییجا کی یوقت»: دیگو یآهسته م یلیو خ یگوش مشتر

. اهیس ۀوقه دییبلند بگو یبا صدا ستیپوست آنجا باشند، درست ن اهینفر س

  «!ریبدون ش ۀقهو دییبگو دیبا

 «کُرِکت یکالیتیپول»  یعنی  ،«ستیدرست ن» ندیگو یم  یوقت  

(politically correct)  اصطالح  نیا! ستین« پسند استیس» یعنی ست،ین

سر زبانها افتاده است، و  کایو آمر ایتانیهست که در بر یچهل سال یاآلن س

 کایآمر یتو. است ادیز یلیخ ست،ین« پسند استیس»که گفتنش  ییزهایچ

 ؟یچ« سرخپوست»و به  «ییقایآفر ییکایآمر»گفت  دیبا «اهپوستیس»به 

 !«یبوم ییکایآمر»

 باَیتقر« پسند استیس»شود گفت که اصطالح  یم بیترت نیبه ا  

حساب  نیخوب، با ا. «متمدّنانه» ،«یانسان»، «درست»مترادف است با 

 پسند، و آزار  استیاست س  یکار واناتیح حقوق   و یزندگ  از تیحما
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است  یآنها کار یعیکردن حقوق طب مالیو پا واناتیرساندن به ح

را  نی، و ا«ناپسند استیس»دور از تمدّن، و انه،یوحش ،یانسان رینادرست، غ

از هر کس  واناتیاز ح تیحما یسازمانها و انجمنها یگرداننده ها

د که نرا قائل یهمان حقوق واناتیح یدانند، چون آنها برا یبهتر م یگرید

  :از آنها برخوردار است زادیآدم

  که دانه کش است یمور ازاریم   

 !خوش است نیریجان شکه جان دارد و    

 واناتیاز ح تیحما یسازمانها و انجمنها یگرداننده ها مثالً  

 یگربه ا ریآدم فق کیو عالمانه و صادقانه معتقدند که اگر  قاًیواقعاً و عم

هر  دیبکشد، با یخودش مجبور است گشنگ یپول یروز از ب کیدارد و 

د، چون گشنه گربه اش را فراهم کن یجور شده، آن روز دو وعده غذا

  !ناپسند استیو س انهیوحش ،یانسان ریاست غ یکار بهگذاشتن گر

       حاضر بودند و  نجایهمه شان ا ایدن یامّا اآلن اگر گربه ها  

      نیبودند، همچ دهیحرفها را شن نیشد و ا یسرشان م یزادیزبان آدم

    شد، و آنوقت یم ریخنده که اشک از چشمهاشان سراز ریزدند ز یم

  :گفتند یم

 واناتیما ح! دارد یهم حدّ یحقّه باز! دیخجالت بکش د،یبرو«  

که  میامّا در تعجّب م،یخور یرا نم زادهایشما آدم یکه گول حرفها

محض نمونه . دیخور یخودتان را م یهایخودتان چه طور گول حقه باز

 اش زده شهیبه ش« از گربه تیانجمن حما» ۀکه مغاز یپوستر نیا دیبرو

تا  میخند یحرفها آن قدر م نیکه چرا ما از ا دیتا بفهم دیاست، بخوان

  :دیآ یاشکمان در م

اخته  ۀگرب. کرد میتوان اخته و عق یم یگربه ها را از سه ماهگ»  

 کردن  میعق ایاخته   دارد و یسالمتر یدرازتر و زندگ یشده عمر میعق ای
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 «!ناخواسته است یاز حاملگ یریراه جلوگ نیتر یانسان

  «؟یخند یتو چرا نم»: دمیمان پرس هیهمسا ۀاز گرب یواشکی  

 یا دهیکدام انسان را د. شوم سه ماهه یآخر من فردا م»: گفت  

  «!اورندیتخمدانش را در ب ایاخته ش کنند  یکه از سه ماهگ
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 کنند یرق مف یلیآدمها هستند که خ نیا - 6       
 

 کیباشد، « رسم»انگلستان  یتو نجایکه ا یزیکنم چ یفکر نم  

نشود و فرداش سرتاسر  دیتهران تقل یروز بعد از رسم شدنش، اوّل تو

شود که در مجلس عقد  یدارد کم کم رسم م نجایمثالً ا. ردیرا نگ رانیا

  .آزاد کنند دیکنان، عروس و داماد دست کم دو تا کبوتر سف

 تها،یاز سا یکیدر  ینیب یم ،یزن یم یفارس« گوگل»به  یسر  

          ؟یکن یآزاد کردن کبوتر نذر م»: دیگو یآدم نوعدوست م کی

        یروند، دور  یم پرند، یها جلدند، م است، امّا کبوتر یا نذر شاعرانه

             که آنها را به تو فروخته بودند،  یبام همانهای یگردند رو  یزنند و برم  یم

  «!نندینش یم

اعتقاد دارند، دعوت « نذر»که به  ییآدم نوعدوست از آنها نیو ا  

معتاد به  یآدمها ۀنذرها را صرف کمک به معالج نیکند که پول ا یم

 !موادّ مخدّر بکنند

کار  کیخواهند  یکه م هایبعض رانیشود در ا یپس معلوم م  

چند  ای کیکنند که  یم« نذر»د، ثواب دار بکنند تا دُعاشان مستجاب بشو

  .کنند« آزاد»بخرند و در راه خدا  «ریاس» ۀتا پرند

      کند، پرنده را  یم« کار شرّ»پرنده فروش  گر،یبه عبارت د  

و « ثواب»آنوقت از من آدم  محتاج به . قفس یاندازد تو یم رد،یگ یم

بگذارد تو  ورد،ایتا پرنده رااز قفس در ب ردیگ یباج م «ریکارِ خ» ۀآماد

 .دستم که آزادش کنم

 یباز کیکم خرج و پُر درآمد، اُسّ و اساسش  یِکاسب نیامّا ا  

 است که  نیا  یکاسب  نیا  ۀفلسف  .تیانسان  یبایز  قتِیبا حق است   زشت
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ندارد که  یاشکال چیپس ه. ریخ «یآزاد»شود و  یشرّ حساب م« اسارت»

آدم دلسوز وارد  کیقفس تا  یتو ندازدیب رد،یرا بگ ۀپرند کیآدم 

  .آن پرنده را بخرد یدمعرکه بشود و آزا

. گناه استیب ۀآن کبوتر زبان بست یمهمّ آزاد زیمعامله، چ نیدر ا  

« کار شرّ»آن پول ظاهراً دست از  ۀو به انداز ردیگ یم یکبوتر فروش پول

  به  «ریکار خ» نیا ۀبه انداز الیهم در عالم خ دارد، کبوتر خر یبر م

آسمان، صاحب نذر  یکبوتر تو. شود یم کیخودش نزد یآرزو

 رُیوَاهلل خَ. فروش فارغ، گناه باطل و ثواب حاصل رخوشحال، کبوت

 !نیلماکِرا

جا ختم  نیبه هم تیانسان یبایز قتیبا حق زادیزشت آدم یامّا باز  

 گریحاال د. ستندیدر قفس ن ریاس یپرنده ها گریاو د یکبوترها. شود ینم

کند و  یم نیکرده است، خوراک و مسکنشان را تأم« جلد»آنها را  ادیّص

« ثواب»ه محتاج ب یآدمها یچند ساعت در بازار برا یآنها در عوض روز

پول که ردّ و بدل شد، به دست صاحبِ . کنند یقفسشان بقبقو م یتو

گردند به النه و آب و دانه شان بر  یبر م کراستیشوند و  یآزاد م« نذر»

  .ادیّش رحمِیظاهراً ب ادِیّبام ص

عقد کنان،  یاز مجلسها یانگلستان هم در بعض یتو نجایخوب، ا  

ام که  دهینشن. کنند یهوا ول م یتو دیعروس و داماد چند تا کبوتر سف

بگذارد، از خدا  «ریکار خ»بکند، اسمش را « ثواب» یکار را برا نیا یکس

کند و دُعاش که مستجاب شد، برود نذرش « نذر»خواسته باشد و  یزیچ

  .را بخرد ریچند تا کبوتر اس ای کی یپول بدهد، آزاد کند،را ادا ب

 یدر مجلسها« پرواز دادن» یبرا دیسف یپرورش کبوترها نجایا  

است که به همّت و  یآبرومند ۀحرف ن،یدر مراسم تدف یحتّ ایعقد کنان، 

       همه  هم  و مردم  شود یم اداره  و دستگاه   دم با   یمؤسّسه ها   یکاردان
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کنند، همه جلد  یم هیمؤسّسه ها کرا نیکه از ا ییدانند که کبوترها یم

 ۀهم از هم شانیگرندند و زندگ یمجللّشان بر م یالنه ها بههستند و 

  .به مراتب بهتر است یوحش یکبوترها

 نیا. ندارد یادیها فرق زکبوتر خودِ یبرا نجایپس آنجا و ا  

 .کنند یبا هم فرق م یلیهستند که خ نجایآنجا و ا یآدمها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 21/ ای کبوتر شرق                                                                                                                    

 

 

 

 



 

 

 یرکه یهرک یایدن نیا یتو -7
 

 یفروش یقال ۀمغاز کی ابان،یرو به روت، آن ور خ ینیب یم  

درشت  یلیو کوسن قلمکار هم دارد، با خطّ خ یزیکه پرده و روم ،یرانیا

 !«فدر صد تخفی 36 –حراج »: دیگو یم یسیانگل

از  ،یکرده باش یدر لندن زندگ یچهل سال ،یباش یرانیشما ا   

 یدر صد 36حراج  ،یالزم نداشته باش هم زیچ چیمغازه فعالً ه نیاجناس ا

   اش را  شهیپشت ش یآنجا، اقّالً جنسها یکند که برو یوسوسه ات م

 .ینگاه کن

که سالها  یقشنگ اریبس یآمد که دوتا کوسن چل تکّه دوز ادمی  

 دهیذرّه باالتراز مُفت خر کی متیبه ق یجهان سوّم ۀمغاز کیاز  شیپ

 36کوسن قلمکار را که حاال  نمیبب ستیبد ن دمید. بودم، کهنه شده است

  .فروشد یزده است، چند م متشیدر صد از ق

 یتکّه مقوّا کی. پوند 46 یدانه ا! ریچند؟ نه، خ دیزن یحدس م  

 46حاال  –پوند  65بود »: اعالن نیبه گوشه اش سنجاق کرده اند با ا یچاپ

 .«پوند

 ریمهاجر غ کی ای یبود یم یسینفر انگل کیاگر شما در لندن   

کوسن قلمکار را حضرت حوّا رشته  نیکه ا یکرد یم الیخ دیشا ،یرانیا

 متشینقش زده است که ق لیاست و حضرت آدم بافته است و حضرت قاب

کوسنها را که  نیتو و دو تا از ا میبرو! پس چه ارزان. قدر باالست نیا

 .مینیببرا  رشیو خ میپوند، بخر سیاست و حاال شده است  هپوند بودصد 

از آب  یتحفه ها نیا متیهستم و از بابت ق یرانیامّا من که ا  

 اجاز از  یرا ب  قلمکار  و کوسن  رفتم تو  ستم،ین  پرت  هم  یلیخ  گذشته
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شروع کردم به ورانداز نقش و نگارآن تا  یبرداشتم و الک شهیپشت ش

دراز، راه افتاد که  یلیو از طول خ کیاز عرض بار ۀاز آن ته مغاز ییآقا

 :گفت و دیایب

 ی، که فارس(?Can I help you, Sir)« سِر؟ و،یهِلپ  یکَن آ»  

 یفارس نیریو من هم به زبان ش« !قربان ،میدر خدمت»: شود یم شیبازار

پوند  65 یدانه ا واقعاً نهایخواهم ازتان بپرسم ا یراستش م! سالم»: گفتم

 «پوند؟ 46 دیبوده است، کرده ا

تهران و  یۀبه بازار صفو میو رفت میشد یرانیحاال هر دو ا  

دانست که  یهموطن خوب م نیآخِر، خود ا. میدیقاه قاه خند یخودمان

هموطن  نیخود ا! حساب کرد یسیشود انگل یمهاجر را نم یهایرانیا ۀهم

خودش هفت هشت  ۀاتوبوس باالتر از مغاز ستگاهیدانست که چهار تا ا یم

دستدوز با نقش و نگار  یعال یهستند که کوسنها یدتا فروشگاه هن

  پوند کجا؟ 65پوند کجا،  4. پوند 4 یدهند دانه ا یقشنگ را م

دست  کی یشود تو حراج یپوند م 65با »: مبه هموطن نگفت  

« !مردانه راهنیتا پ 6 هایحراج ریپوند تو غ 46با  د،یکت و شلوار مردانه خر

کرد،  یم یصورتش باز یتو یخودمان ۀخند ۀامّا هموطن که هنوز ته ماند

  :گفت

من « !دیهر چه دلتان خواست بده د،یحاال شما کوسنها را بردار»  

! نه»: صورتم نگهداشته بودم، گفتم یرا تو یودمانخ ۀهم که هنوز خند

تان را  یپوند 65که کوسن  ستمین یاوّالً به ضرر شما راض. ممنون یلیخ

. قسم اآلن کوسن الزم ندارم زتانیبه جان عز اًیثان. پوند بخرم 4بخواهم به 

 یکار تانیرانیا یهایبه مشتر میخواستم بگو م،یفقط چون هموطن هست

 دیخواه یامّا اگر م ،دیدانند و شما که هموطنشان هست یم ندارم، خودشان

  یحدود س  در یعنی  پوند، 46به   هایسیرا به انگل  یپوند 4  یکوسنها  نیا
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پوند بود حاال شده  26 دیسیاقّالً روش بنو د،یقالب کن امروز هزار تومنِ

 «!پوند 46 ستا

 یهرک یایدن نیتو هم تو ا»: دلم به خودم گفتم یو آنوقت تو  

 «   !چارهیب ،یکن یخوش م هایدلت را به چ یهرک
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 یساخت، وز نو آدم دیببا گرید یعالم -8
 

اهل  یگاه ۀبه شکّ افتاد یمؤمن کم یحیمس یرلندیبه دوست ا  

تو فکر  قدر نی، ا(Sean)   شان ن،یبب»: میگو یم ییمنطق دو دو تا چهارتا

      فرشته  ایشود؟ چرا مردم دن ینم نیبهشت بر  اینباش که چرا دن نیا

خدا چنانکه در آسمان  ۀچرا اراد د؟یآ یشوند؟ چرا ملکوت خدا نم ینم

السّالم هم که  هیعل یسیحضرت ع( 4)شود؟  یکرده نم زین نیزم راست، ب

ندش و با گرفت هاینیاز آسمان آمد، زم ییآرزو نیهدف و همچ نیبا همچ

 «!بیبه صل دندشیکوب خیم

نه، »: به من چسباند و بعد گفت ینیبد ب ۀاوّل وصل شهیمثل هم  

تا همه مان  میبر طبق گفته هاش عمل کن میخواه یکه نم مییما نیا ق،یرف

  «...و میرستگار بشو

تاهمه مان »: گفتم یا قانهیرف ۀحرفش را قطع کردم و با خند  

 «؟بله! بشود نیبهشت بر نیو زم م،یفرشته بشوهمه مان  م،یرستگار بشو

         پوست یبا مشت درشت و پر زورش محکم به بازو« شان»  

            یچ! یکن یتو همه ش سفسطه م»: و گفت دیمن کوب یو استخوان

به ما نشان داده  حیکه مس یراه ییبگو یخواه یم ؟ییبگو یخواه یم

 «؟یکیاست؟ کدام  یبشر عوض عتیطب ایاست؟  یاست، عوض

. شان ست،یبودن در کار ن یاصالً بحث عوض! چکدامیه»: گفتم  

  «.یاریبه روت ب یخواه ینم یول ،یدان یرا م تیتو خودت واقع

 «؟یتیچه واقع»: گفت یخشک و جدّ یبا لحن« شان»  

خواهد  یپرسم، دلم م یازت م یزیچ کیشان،  ن،یبب»: گفتم  

 مرا  جواب   ،یکن یم  و احساس  یکن یم فکر   که طور   همان  درست
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 «.یبده

و  یا دهیپرس یزیمگر تا حاال هر وقت چ»: گفت یشان با دلخور  

کرده ام و  ینبوده است که فکر م یزیام، همان چمن جوابت را داده 

  «؟کرده ام یاحساس م

          که اآلن یزیچ نیهمچ چوقتیامّا آخر تا حاال ه»: گفتم  

   «!یهم اصالً جواب نده یتوان یم. ام دهیخواهم ازت بپرسم، نپرس یم

         باشد، جواب  یهر چ. دهم یجواب م»: گفت تیبا قاطع  

  «.کنم یکنم و احساس م یست همان طور که فکر مدهم، در یم

بشوند و  یحیمس ندیایب ایمردم دن ۀخوب، حاال اگر هم»: گفتم  

باشد   ییزهایحرفها و عملهاشان در تمام عمر درست مطابق همان چ ۀهم

 یبه نظر تو آنوقت بشر به رستگار ایگفته است، آ حیکه حضرت مس

 «؟دیخواهد رس

 یمؤمن یحینه من، بلکه هر مس»: وت، گفتبعد از چند لحظه سک  

 «.کند یطور فکر م نیا

حسّ کردم که سؤال من آشفته اش کرده است، امّا منتظر   

 یتعصّب یو ب یشان، تو خودت آدم منطق نیبب»: گفتم. بودم یجواب نیهمچ

طور فکر  نیهم یمؤمن هر مذهب رویکه پ ینکن قیتصد یتوان ینم. یهست

است،  ونیلیاز دو هزار م شیب تتانیکه جمع هایحیمسکند، نه فقط شما  یم

از مؤمن و نامؤمن در  تشانیکه کلّ جمع( 2) ها«هایرستافار»بلکه مثالً 

 نیحقُ دارد ا یاهل هر مذهبخوب، . و چهار هزار نفراست ستیحدود ب

را به  یحقّ نیخودِ مذهب است که همچ نیطور فکر بکند، چون ا

 «...دهد، و گر نه یم روانشیپ

 :و حرف مرا قطع کرد و گفت اوردیطاقت ن گرید« شان» نجایدر ا  

 «.رمیگ یحساب من حرفم را پس م نیبله، با ا»
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ما، در حدود  یشاعرها نیاز بزرگتر یکیحافظ، »: من گفتمو   

 :گفت شیهفت قرن پ

   به دست دیآ ینم یدر عالم خاک یآدم  

 !یساخت و از نو آدم دیببا گرید یعالم  
  !نه ایرسد  یم جهینت نیخدا هم به ا مینیبب م،یمنتظر باش دیبا حاال  

___________________________________ 
 «یمت لیانج»است که از باب ششم  ییدعا انیحیمس یدعاها نیمعروفتر از یکی -4

 یا»: طور ترجمه شده است نیا ،یفارس« کتاب مقدس»دعا در  نیا. گرفته شده است

تو چنانکه در آسمان  ۀاراد. ملکوت تو بیاید. ، نام تو مقدس باد  یپدر ما که در آسمان

ما را ببخش  یو قرضها. امروز به ما بده  ما را فافنان ک. است، بر زمین نیز کرده شود

و ما را در آزمایش میاور ، بلکه از شریر  .بخشیم یچنانکه ما نیز قرضداران خود را م

 «.زیرا که ملکوت و قوت و جالل تا ابداآلباد از آن تواست ، آمین .ده یرهای

به  «کایجاما»در  4375 ۀاست که در ده یمذهب ینام جنبش (Rastafari) یرستافار -4

 اهپوستیس یاخالف برده ها رهیجز نیا تیدر صد جمع 39در آن زمان . وجود آمد

 ایپادشاه سابق حبشه  ،یسالس لهیها دیجد یجنبش مذهب نیا روانیپ. بودند یحیمس

در او حلول کرده بود  حیکنند و معتقدند که روح حضرت مس یرا پرستش م «یوپیات»

 .آمده بود نیبار از آسمان به زم نیدوّم یکه برابود  یسیو در واقع او همان حضرت ع
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 !میریبگ ادیاز درخت  -9

 

ش روز بعدش ش. است حیمس یسیسالروز تولّد ع گریدو روز د  

دانند  یو همه م یالدیم میو آغاز سال نو در تقو 2542 یۀهم روز اوّل ژانو

 زیچ چیه عتیاز اسمش در فصل و هوا و طب ریسال نو، که غ نیکه اعتبار ا

 ستیاست که در ب حیمس الدیم دیبه همان ع ست،یندارد، به خودش ن ینو

 . شود یدسامبر جشن گرفته م مو پنج

 ،«یشگیهم ۀتاز یحرفها»از شروع   شیه من، پپس واجب شد ک  

 ۀرا هم به هم یالدیو سال نو م ایدن انیحیمس ۀرا به هم یسیتولّد حضرت ع

 .میبگو کیتبر مانهیاست، صم یالدیم مشانیکه تقو ییقومها و ملّتها

شود خدمتتان که با چهار پنج نفر از دوستان جوان  یبله، عرض م  

است که  نیدرستش ا... درست نگفتم ! ریخ نه،... مینشسته بود یرانیا

مردِ خسته، نشسته بودند، و  ریبا منِ پ یرانیچهار پنج نفر از دوستان جوان ا

بدون  دند،ید یمرا م یجسم زیچون وضع رقّت آور و غم انگ ها،یطفلک

 یقبالً با هم قرار نکهیباشند، و البد بدون ا دهیشن یاز من نک و نال نکهیا

را به  «یریپ بتیمص»فرزندانه و دلسوزانه  نکهیفقط محض اگذاشته باشند، 

داده باشند، در  نیتسک یمرا اندک یدیگفته باشند و درد و نا ام تیمن تسل

از من کمتر هم  نخانواده هاشان، که تازه سنّشا یرهایاحوال زار پ فیتوص

 .دادند یبود، با هم مسابقه م

خواهد و فکر  یان مدلش یگذاشتم هر چ یا قهیده پانزده دق کی  

زار و  یرا دارم تا با واقف شدن به حال آدمها دنشیکنند من انتظار شن یم

 زیعز یجوانها نینزار تر از خودم شکر خدا را بکنم و مطمئنّ بشوم که ا

  تاز آنها دوس شتریب یحتّ ای  خودشان  یخانواده ها  یرهایپ  ۀبه انداز  مرا
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که  یکنم و دقّت یکه به آنها م ییکردم با نگاهها یسع! ندیدارند، بگو یم

پر  یدهم، مطمئنّ بشوند که حرفها یدر گوش دادن به حرفهاشان نشان م

دارد معجزه  یریپ بتیمص یدردها نیواقعاً در تسک شانیو تسلّ تیاز تسل

 ...کند، و آنوقت یم

خشک و  یگرفته، همراه با سرفه ها یبا صدا کدفعهیبله، آنوقت   

به من و به  ریو متحّ جیهمه شان ساکت و گ! خنده رینا حقّ، قاه قاه زدم ز

مورد مرا به  یب  جا و یب ۀخند نیدانستند ا یکردند و نم ینگاه م گریهمد

 : گفتم. نگهشان دارم ریّو تح یجیگ یتو امدیدلم ن! حمل کنند یچ

 کباری ها،یسیانگل نیبه قول ا د،یبگذار! بابا، قربان محبّت همه تان»  

وقت است که با  یلیرا راحت کنم که من خ التانیخ شه،یهم یو برا

که  ستین مالیخ نیع جهیدر نت. مثل درختها کنار آمده ام یریپ بتیمص

و دُم  نیزم یرو فتمیب گرید ۀقیدق کی ای گر،یساعت د کیممکن است 

 «!کنم خیس

     نیا»: از آنها گفت کیشد و  دایصورت آنها پ یتو یلبخند  

   یتیاهم زهایچ یضبعبه که شما  میدان یم!  میدان یرا که ما همه مان م

 «...وبامّا خ د،یکن یو درباره اش اصالً فکر هم نم دیده ینم

که  ستیهم ن یطور نینه، ا»: با خنده سرم را تکان دادم و گفتم  

 نیا. نمینش یسال قبل منتظرش نم یس ست،یفقط از ب. اصالً فکرش را نکنم

 یمعن نیکنم، به ا یمثل درخت رفتار م یریپ بتیبا مص میگو یکه م

که از  دیریهلو را در نظر بگ ۀدیو پوس ریدرخت پ کیاست که مثالً 

. از پوستش مانده باشد ییبه جا کینوار بار کیفقط  کششآب یندهاآو

 د،یآ یارّه ش کنند، بهار که م خیاز آنکه کالً خشک بشود و از ب شیپ

برگها و  نیدهد با چند تا شکوفه، ع یزنده ش برگ م ۀشاخ نیآخر

 هنوز زنده است، هنوز مغزش  نکهیا یبرا بله،   .شیاوّل جوان  یشکوفه ها
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 ۀهم! حرف بزند یو از زندگ ندیتواند با شما بنش یکند، هنوز م یکار م

را  دهمانیباق یذرّه زندگ کیآن ! هم قبول یریپ یرنجها و دردها و نکبتها

 «    !عشق است
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 حقّ به جانب یفضول -11
 

 یلندن آفتاب یعمول، هوابر خِالف م کشنبه،یآن روز بعد از ظهر   

 مکتین کی س،یتن نیزم ینرفته، رو به رو یپارک، صد قدم یتو! بود

 ۀو عمّام شیمردِ قدّ کوتاه، با ر کیبعد،  قهیچند دق. بود، نشستم یخال

نشست  مکتیهمان ن گریبنفش، آمد طرف د یکی نیا کها،یمخصوص س

رام تکان داد و لبخند شاد، به عالمت سالم و احت کی اهِو سرش را، همر

 :گفت

 «.کنند یباز سیآمده اند تن! من هستند ینوه ها نهایا»  

 ازدهیدختر ده  کیساله و  زدهیپسر دوازده س کیتازه من متوجّه   

پدر  ۀافیبه ق. کردند یم یباز سیما داشتند تن یساله شدم که رو به رو

 میقا البد رنگ کرده اش سنّ او را اهِیس یتوپ شیبزرگ نگاه کردم، ر

داشت، امّا چهل چهل و  یم یشصت، شصت و پنج سال دیبا. کرده بود

از هند آمده بود، مهمان پسرش بود که سه تا . دیرس یم نظر بهپنج ساله 

هم با چند نفر  یشرکت ساختمان کیداروخانه و در  کیبچّه دارد و 

بزرگ پنج  ۀخان کیدر  ند،ینش یما م ۀهمان محلّ یاست و تو کیشر

 .وابه با دو تا حمّاماتاق خ

  اوّل با کمال سخاوت آن ۀقیپدر بزرگ در همان چند دق نیا  

خودش و پسرش و نوه هاش اطّالعات به من داد که  یزندگ ۀقدر دربار

 چیصدم آن را هم از ه کیمحلّه،  نیا یتو یگیمن در چهل سال همسا

  .نکرده ام افتیدر یا یسیانگل

احوال  یکلّ دم،یمحلّه د ۀبازارچ یوچند روز بعد که او را تنها ت  

 نوه اش  که   دمیاو نپرس  از امّا   دم،یو نوه هاش را پرس  و پسرش  خودش
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بلند کند  کهایسرش را مطابق رسم و سنّت س یموهاخودش خواسته است 

به دورش گره بزند تا  دیدستمال سف کیو در وسط سرش منگوله کند و 

نوه اش  نکهیا ایبگذارد،  یرنگ ۀبزرگتر که شد، مثل پدربزرگش عمّام

  را حفظ کند؟ یسنّت آباء و اجداد نیخودش خواسته است که ا

در رسمها و  یفضول»: دییرماف یحقّ با شماست که م! بله؟ بله  

 یتو یبه ما چه مربوط است است که ک! ستین یمردم کار درست یسنّتها

  «!کند یچه کار م ایدن نیا

 نکهیبه شرط ا»: دییفرما یحقّ با شما هم هست که م! بله؟ بله  

 ینکنند و به آنها مربوط نباشد که ما تو یما فضول یهم در زندگ گرانید

 «!میکن یچه کار م ایدن نیا

 یوقت. است یحقّ به جانب هم بد درد یفضول م،یامّا، خودمان  

شود، چرک  یشود، بزرگ م یغدّه م چ،یدل آدم بماند، عقده که ه یتو

  .دهد یکند و آدم فضول حقّ به جانب را آزار م یم

بار با  نیکه ا دمیباز آن پدر بزرگ را د روزیحاال شکر خدا که د  

بزرگ  ۀخودش از در همان خان کلیرابر قدّ و هجوان تنومند، دو ب کی

به  میو شروع کرد دندیرو به من رس ادهیپ یپنج اتاق خوابه در آمد و تو

 اهیس یتوپ شیر. و او گفت که آن آقا پسرش است یسالم و احوال پرس

 کیشد باور کرد که  یاصالً نم. پدرش ۀعمّام نیبنفش ع ۀامو عمّ

 .از کار درآمده باشد یبعقا نیهمچ کیگنجشک آدم، پسرش 

 دهیصورتش را تراش ک،یس یآقا نیفکر کردم حاال اگر پسر ا  

 کیبود، کت و شلوار تنش بود، کراوات زده بود و خالصه سر و وضع 

فرزند  نیکرده بود، البد پدرش با ا دایامروز را پ یایدن یآدم معمول

ندن، او و زاد ل دیایشد ب یناخلف سنّت شکن قهر کرده بود و از هند پا نم

 .ندیببو ولدش را 
 31/خوش خبر باشی                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 

 

حقّ به جانب به زبانم فشار آورد که اقّالً به آن  یفضول ۀامّا غدّ  

شما را  یبچّه ها شیچند روز پ»: میبگو بتیکاووس ه کلیهفرزند رستم 

سه نسل خوب و خلف و . خدا حفظشان کند. دمیپارک د یبا پدرتان تو

 « ... !قدّ، شما نسبت به پدرتان، بزنم به تخته  ثیفقط از ح! یاز هم راض

   .میدیو هر سه خند  
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 ! حرفا مال عهد بوقن نیا -11
 

       را خراب یاست که دارد زبان فارس نترنتیا نیدانم ا ینم  

     لیزبان بزرگ و اص کیخودمان را از شرّ  میکه دار مییما ایکند،  یم

        دارد، خالص یو محکم و ماندگار قیو کامل، که دستگاه و نظام دق

  !میکن یم

آنوقت  د،یبکن سهیامروز مقا یرا با زبان فرانسو یاگر زبان فارس  

  «!حقّ دارد نگران باشد چارهیب نیا»: گفت دیدلتان خواه یتو

زبان را که »: میگو یکرد که چرا من م دیآنوقت تعجّب نخواه  

و  ریزبان فق م،یکه نداشته باش اتیادب! رود یم  نیاز ب اتیادب م،یاب کنخر

 فتند،یو اعتبار ب تیکه از ارزش و اهم اتیو زبان و ادب! شود یم نوایب

 دنخواهن یو همّت رتیقدرت و غ گریو فرهنگ ما هم  د خیو تار تیقوم

و هرد« اصل»و « اسب»از  یایدن نیا یداشت که بتوانند خودشان را تو

  «!و سر بلند نگهدارند شرویافتاده، زنده و پ

و « شدن یتوریکامپ»که  ییآن آقا دیبگذار! ندارد بیع  

 ۀرا نشان یفارس اتیزبان و ادب« شدن یقهوه خانه ا»و« شدن یخودمان»

 یایدن ۀبا قافل یو همراه یترقّ ۀجیزبان و در واقع نت شرفتیتحوّل و پ

  :دیببندد و بگو یشکیمن ش یداند، برا یصنعت و تجارت امروز م

! آقا دن،یبو استبداد م! حرفا مال عهد بوقن، آفا یا! گذش، آقا»  

وبند آزاد شه،  دیزبون مام باس از غ. سین استیکه فقط مال س یدموکراس

ن برو تو اآل. میتا شاعرم نداشت یس سیب شیشس هفتاد سال پ نیتا هم! آقا

م که یدار یشاعر مامان ییصدهزارتا اقراخ یب! چه خبره، آقا نیبب نترنتیا

 «!سنینویو م گنیم کننیم ساسیطور که ا دلشونو همون یهمه شون حرفا
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 یشکیمن من ش یحرفها یآن آقا برا دیبگذار. داردن بیبله، ع  

: دیو به شما بگو «یفارس ۀشعر عاشقان»سراغ  نترنتیا یببندد و برود تو

و پونصد و ده هزار مورد  لونیم کی! کن گاین نجارویا ایب ،یکن یباور نم»

 :نیا شیکیمثلن ! شعر عاشقونه

     طاقت موندن ندارم گهیمن د»  

   تو بمونمتونم، بدون  ینم  

   اهیدلم س ،یستیکه ن یوقت  

    تو غباره شهیهم ،یابر شهیهم  

    تنها موندم گهید ،یکه رفت یوقت  

    واسه من نموندن یو حال حسّ چیه  

   دلم شکسته ،یکه رفت یوقت  

 «!آدما شده خسته ۀاز هم  
نبسته  یشکیمن ش یحرفها یآقا برا نیامّا اگر ا! ندارد بیبله، ع  

شود،  یسرم م یمن نه ادّعا دارم که زبان فرانسو»: میخواستم بگو یبود، م

  امّا . گرفته ام یزبانشناس ینه ادّعا دارم که از دانشگاه  دالغوزآباد دکترا

، امّا در «نان» میخوان یو م« نان» میسینو یزبانها مثالً م یما فارس نمیب یم

زبانشان را  هایاست که فرانسوامّا حاال چند قرن . «نون» مییگو یمحاوره م

که  یبه روز یوا. خوانند یم انهیعام ای یمحاوره ا یول سند،ینو یم یکتاب

هر . میبخوان یهم محاوره ا م،یسیبنو یهم محاوره ا میما همه مان بخواه

 «!هرج و مرج مطلق! بنویسد خواست دلشهرجور  یک

 رانیا تیزبانها، اهل هر ده و شهر و وال یآخر بابا، ما فارس  

 نیو ب م،یکه داشته ا یو لهجه ا شیو هر گو میدرندشت که بوده ا

 و مثل  مینوشته ا یم یهمه مان کتاب م،یزده ا یم  هر جور حرف خودمان 
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 یو سعد یدامغان یو منوچهر یطوس یاز فردوس: مینوشته ا یهم م

 مایو ن یگنجه ا یو نظام یستانیس یو فرخ یانکرم یو خواجو یرازیش

و  یاصفهان ۀو جمال زاد یکاشان یو سهراب سپهر یمازندران جیوشی

  .لیگرفته تا بقال خرزو یزیتبر اریو شهر یتهران تیصادق هدا

 «بد؟ ایخوب است  نیحاال ا»: دیپرس یم  

 (4)«!نو کامنت»: ندیگو یباشند، م هایسیانگل  
___________________________________ 

1-No comment! در »، «!در این مورد اظهار عقیده نمی کنم»، «!نظری ندارم» ، یعنی

 ! این باره از هر گونه اظهار نظری خود داری می کنم
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 مرگ دوّمِ معلّمِ اوّل -12
 

است  نیا زادهایما آدم یایدر دن زهایچ نیتر زیانگ رتیاز ح یکی  

در  شیو پنجاه و پنج سال پ صدیدو هزار و س نفر که کی ینیب یکه م

کرد و  یزندگ یآمد و شصت و دو سال ایخدا به دن نیزم نیاز ا یگوشه ا

    ییروند و خواهند رفت، حرفها یکه همه رفته اند و م ییرفت به آنجا

تر و تازه و معطّر است  یبهار یکه هنوز هم مثل شکوفه ها تزده اس یم

 .کند یم دواریام تینانسا ۀندیو آدم را به آ

و چهار  ستیزند که اگر ب یم ییامروز حرفها گرینفر د کیو   

آن  د،یرس یم« نفر کی»آمد و به گوش آن  یاز دهنش در م شیقرن پ

قاه قاه  ،«سیسطوطلیار»ننه اش اسمش را گذاشت  ایکه باباش « نفر کی»

جهلِ ! ستیآدم امروز ن! ندارد یریتقص چارهیب»: گفت یو م دیخند یم

 «!زند یمغزش رفته است و با زبان او حرف م یتودور  یلیخ یقرنها

 یو عل ،یغرب یاروپا یهایمخصوصاً غرب ،یغرب یملّتها نیا  

قرن پنجم تا قرن دهم  خیکه خودشان تار ها،یسیانگل نیالخصوص ا

 ،«یدراز جهل زدگ ۀدور» یعنیدانند،  یم( 4)« عصر ظلمت»را  شانیالدیم

و روم،  ونانی یو ادب یو علم یآثار فلسف یعرب ۀدن ترجمکم کم با خوان

و روم را از نو کشف کنند و بفهمند که اگر بخواهند  ونانیتازه توانستند 

 دیدست و پا کنند، با یخودشان سابقه ا دیفرهنگ و تمدّن عصر جد یبرا

بشوند، و کتاب مقدّس را  میو روم قد ونانیآستان بوس فرهنگ و تمدّن 

و  رند،یبگ ادی یونانیو  نیاحترام ببوسند و بگذارند کنار و زبان الت فعالً با

و  دسیو اقل ثاغورثیآثار هومر و پلوتارک، افالطون و ارسطو، ف

 و هوراس، و  لیرژیو  و سرونیو سوفوکل، س دیپیو اور نداریپ دس،یارشم
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 .را بخوانند نهایامثال ا

با  شانیداریب ۀدور لیبود که در اوا یضمناً ازهمان راه زبان عرب   

 یایو زکّر نایاز جمله آثار ابن س رانها،یا یداریبزرگان عصر ب یآثار علم

 .رفتند شیدند و استفاده کردند و پآشنا ش یرونیب حانیو ابور یراز

 تیو همّت و جدّ یداشتند با عالقه و سع هایغرب نیکه ا یدر حال  

طور از  نیکم کم خوابشان گرفت و هم هایکردند، شرق یکارها را م نیا

 یدادند و همه اش خوابها راتیجمعه خ یترس جهنّم، عزا گرفتند وشبها

 یکه کم کم صدا شیسال پ حدود صد و پنجاه نیتا هم دند،ید یبهشت

و برق و تلگراف و تلفون و  کروسکوپیراه آهن و م وتوپ و تفنگ 

از  یو چ یو چ یآن و چ ۀو کارخان نیا ۀو کارخان مایو هواپ لیاتومب

 .پراندشان نیریخواب ش

آخر ! زیچ چیه م؟یخواهم بگو یم یچ دیپرس یخوب، م  

 یکیخوانم که  یم یدارم کتابکه  یا نهیدر هر زم باًیتقر نم،یب یم هایتازگ

به  ای ،یجنگ دوّم جهان ایاز جنگ اوّل  شیآن را پ ها،یغرب نیاز هم

و مارگارت تاچر نوشته است، معموالً  گانیاز ظهور رونالد ر شیندرت پ

کند که ما به ش  ینقل م« ارسطو»از  ییو شعورش حرفها قلع هیتوج یبرا

  .دانند یم« عصر علم و خرد غمبریپ»او را   هایو غرب« معلّم اوّل» مییگو یم

به طور  زادیاست که آدم نیا« ارسطو» یحرفها نیاز ا یکی  

 یمادّ ۀاز دانش استفاد نکهیا یمشتاق دانستن است، نه فقط برا یعیطب

 لویف» ایفلسفه . کند دایپ رتشیح یبرا یخواهد جواب یبکند، بلکه چون م

شد که  دایپ یدانش، تازه وقتشود عشق و عالقه به  یم شیکه معن «ایسوف

او فراهم  یو روح یجسم شیو اسباب آسا زادیآدم یمادّ یهایازمندین

  .شده بود

 به  گرید« پول»  شکر خدا، کم،یو  ستیب  قرن لیدر اوا امّا حاال،   
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بشنود، فلسفه هم  ایاز ارسطوها بزند  یدهد که حرف یاجازه نم چکسیه

خاتمه اش، خوانده شده است، و شرق و غرب از سر و ته به  ایفاتحه اش، 

 دارا، زبانم الل، خ نیبه کجا؟ ا! دوند یاند و دارند دنبال پول م دهیهم رس

  !داند یم نمه
_______________________ 

1- The Age of Darkness 
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 لحظه است نیهم تیابد -13
 

است که بر عکس ما  نیا هایسیانگل نیا شتریب اتیاز خلق یکی  

اگر موقع صحبت با آنها از خطّ . ندارند یفلسفه باف ۀحال و حوصل ها،یشرق

 د،یبزن یا مانهیو حرف حک دیبرو رونیقدم ب کیروزمرّه  یزندگ میمستق

 ای د،یهست لسوفیف ایکنند شما حتماً  یفکر م یفهمند، ول یحرفتان را م

 یچون زندگ د،یدست کم در دانشگاه فلسفه خوانده ا ای د،یفلسفه ا تاداس

  !خواهد یکردن که فلسفه نم

-هفت»که اسمش  ۀمحلّ یاز قهوه خانه ها یکیدر  یتازگ  

است و در هفت روز هفته از ساعت هشت صبح تا شش بعد « شش -هشت

 . سال، به سنّ پسرم، آشنا شده ام انهیم یسیانگل کیاز ظهر باز است، با 

 کیاو  ۀدو نفر زیوارد قهوه خانه شدم، فقط سر م یوز وقتر کی  

   لبخند زد و کتابش را از . و نشستم تماجازه گرف. بود یخال یصندل

گذاشت و فنجان قهوه اش را به  زیم یخواند، دمر رو یکه م یصفحه ا

 .دست گرفت

: دیچشم ذهنم درخش ینگاه گذرا عنوان کتاب توک یدر   

  Friedrich Nietzsche))« چهین»کتاب  نیعروفتر، م«گفت زردشت نیچن»

ارتباط  کی ای دیبا یسیانگل یآقا نیخوب، پس ا. یو شاعر آلمان لسوفیف

در دانشگاه فلسفه  یتفنّن و سرگرم یبرا ایبا فلسفه داشته باشد،  یشغل

 .باشد هخواند

 یشعرها ۀدیفلسفه باف دستم بود، برگز یکه منِ شرق یامّا کتاب  

 یۀبود که به توص ی، شاعر پرتقال(Fernando Pessoa) «پِسوآ فرناندو»

  نیخواست سر حرف را با ا یدلم م. ام دهینقاّش خر یسیانگل یۀهمسا کی
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با  ییچا. حاال زود است دمیفلسفه خوان محلّه باز کنم، امّا د یسیانگل

 یکردم که آقا یتازه را سفارش دادم و داشتم کتابم را باز م یمویل

 کیخواهم با  یکه م دیبخش یم»: زد و گفت یلبخند آشناوار یسیانگل

 «د؟یده یاجازه م. سؤال مزاحمتان بشوم

خواستم و  یاز خدا م ؟یزاحمت؟ چه اجازه اکدام م! بابا یا  

        خواهش »: گفتم یبا لبخند دوستانه ا! ممنونت باشم دیهم با یلیخ

 «!باشد، جواب بدهم یشوم، هر سؤال یخوشحال م یلیخ. کنم یم

و  ستیسؤال و جواب، و ب یا قهیو سر حرف باز شد و چند دق  

 ۀفلسفه، به اضاف یمنها ،یبافدر واقع فلسفه  ایگفت و گو،  یا قهیچند دق

مانده است که  ادمیمهمّ به  ۀساعت گفت و گو دو تا نکت مین نیاز ا! شعر

 .است یماندن ادیبه  یکنم هر دو از نکته ها یفکر م

: است، گفتم (Giles) «لزیجا»به او که اسمش  نکهیاوّل ا ۀنکت  

  «د؟یخوان یم چهیپس چرا ن د،یستیشما که اهل فلسفه ن»

گفت  نیچن. لسوفیشاعر است تا ف شتریب چهین»: او گفت و  

 یو من دارم آن را برا دیزردشت او، که شما هم حتماً آن را خوانده ا

ندارد،  یزردشت نییهم به زردشت و آ یخوانم، و ربط یبار م نیچندم

گفتند،  یاگر شعرشان را م لسوفهایاز ف یلیبه نظر من خ! شعر محض است

قدر  نیخورد و ا یکتابخانه ها خاک نم یفلسفه تو ابقدر کت نیحاال ا

 «!آمد ینم نییهم در جامعه شعر سطحش پا

 یو بو دیحرفمان به اوضاع زمانه کش یوقت نکهیدوّم ا ۀو نکت  

 : گرفت، گفت استیس

امّا شعر خوب  کم،یمهندس الکترون ستم،یمن شاعر ن د،یدان  یم»  

جامعه  یمعلّمها نیخوب بهتر یبه نظر من فقط شاعرها. خوانم یم ادیز

 لحظه است  نیهم تیابد»: دیگو یشاعرهاست که م نیاز هم یکی. هستند
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    ونیلیم ونهایلیلحظه، چه م کیچه  لحظه بعد از ما، کی. میما هست که

    حرف  نیا یکه معن یکس! وجود ندارد یتیابد د،یسال تا مرگ خورش

          شود، نه  یپول و قدرت م ۀنه بند د،یگو یرا بفهمد، نه دروغ م

 «!مردم آزار
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 در مطالعه  سینو ریز یۀقض -14
 

جهات با  یلیهاشان از خ قهیکنم مردم، همان طور که سل یفکر م  

امّا . مطالعه شان هم با هم فرق بکند ایهم تفاوت دارد، طرز کتاب خواندن 

باشد که بشود اسمش را  یب خواندن، اگر واقعاً طورکتا نیدر هم

هست که جزو اصول مطالعه است و  ییزهایچ کیگذاشت، « مطالعه»

 .است یکی انهاکتابخو ۀهم یبرا

است که اگر آدم بخواهد موضوع  نیا زهایچ نیاز ا یکی   

 سهاینو ریبا دقّت به نقل قولها و ز دیبشود، با رشیدستگ یدرست و حساب

 (.4)بکند توجّه 

 دینیب یم. دیخوان یم یمقاله ا یدر مجلّه ا دیدار دیکن الیمثالً خ  

و به « از کتاب را به باد انتقاد گرفت یسقراط بُت ساز»: دیگو یم سندهینو

 رینقل قول غ نیمأخذ ا دینیب یم د،یکن یته مقاله که مراجعه م یادداشتهای

 .تاس« افالطون» ۀ، نوشت(Phaedrus) «فِدرُوس ۀمکالم» میمستق

روشن  تانیبرا یول د،یفهم یرا م« بت ساختن از کتاب» یمعن  

آدم  دیخواسته است بگو یو در چه بحث یتیکه سقراط در چه موقع ستین

 .از حدّ به کتاب اتّکاء بکند شیب دینبا

آدم اهل مطالعه،  کیمعموالً  یمورد نیهمچ کیخوب، در   

خواند تا از  یرود آن را م ی، مرا نخوانده باشد« فدروس ۀمکالم»اگر 

است  نیا هیاصل قض ندیب یو سر که درآورد، م اورد،یسر در ب هیاصل قض

 یکند که آدم با خواندن کتابها یکه  فدروس، همصحبت سقراط، ادّعا م

بشود، و  یسخنران خوب ای بیتواند خط یم «یسخنور نییآ» ای «انیعلم ب»

  ییکند که کتابها را آدمها یم  یسقراط با همان روش معروفش به او حال
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کتاب به . کتابخانه ها یکنند، نه تو یم یمردم زندگ انیکه م سندینو یم

 .یها خود مردم هستند و خود زندگمعلّم نیخود، بهتر یجا

به  قیتوجّه دق میبگو نکهیا یمثال بود برا کیفقط  نیا  

اصل بود که  نیاز اصول مطالعه است، وبا توجّه به هم یکی سها،یرنویز

 ۀدر شروع دور یعنی ،یالدیکه در قرن چهاردهم م دمیتازه فهم روزید

 شهیا، باز هم مثل همنو شدن فکر و فرهنگ  در اروپ ۀدور ای« رُونسانس»

شرف » ۀخاتم ایفاتحه  نکهیا ینرفته بود، امّا برا نیاز ب «جنگ»ومثل امروز 

تن به تن و با زور  دیجنگ با «یپهلوان نییآ»خوانده نشود، مطابق  «یانسان

از  ای یپرتاب یکه با سالحها یدر جنگ یروزیگرفت، و پ یانجام م یجسم

خود، ننگ حساب  ینداشت، به جاگرفت، افتخار که  یراه دورانجام م

  .دش یم

که از شروع اختراع تفنگ و توپ و  ییحساب تمام جنگها نیبا ا  

تانک و بمب و موشک و  کوفت و زهر مار تا امروز انجام گرفته است و 

شرف »و انجام خواهد گرفت، همه اش با توجّه به  ردیگ یدارد انجام م

بوده است « ننگ»در آنها  یروزیو پاست  «یپهلوان نییآ»با  ریمغا «یانسان

و قرن  ستیچون امروز قرن چهاردهم ن نکهیا ۀبود، به اضاف هدو خوا

 :دیگو یم «یشرف انسان» گریاست، حاال د کمیو  ستیب

 نیجنگ جنگ است، و حقّ و ناحقّ ندارد و اصوالً بزرگتر»  

 «!است یبشر ۀننگ در کارنام

موضوع در  نیاشاره به ا در سندهیخواندم، نو یکه م یدر کتاب  

 یا نهییآ»و کتاب  (Barbara Tuchman) «باربارا تاکمن»اسم  سیرنویز

آدم،  نیکه ا دمیو تازه فهم نترنتیرفتم سراغ ا. را آورده بود( 2)« دور

و دو سال  ستیتلفّظ کرد، و ب« توچمن»اسمش را  دیباربارا تاکمن، که نبا

  یمورّخها ها و  سندهینو  نیزرگتراز ب یکی را وداع گفت،  یباق ش دارِیپ
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در  یالدیدر قرن چهاردهم م یزندگ ۀکتابش که دربار نیو ا کاستیآمر

 یفرهنگ ۀزیجا نیشده است که بزرگتر «تزریپول» ۀزیجا ۀداروپاست، برن

 یاهلل به زودشاءَ نترجمه نشده است، اِ یکه اگر به فارس کاست،یآمر

     !بشواد
_________________________________________________

آخر  ایآمد، چه در آخر مقاله،  یمقاله م ایکتاب  ۀهر صفح نییکه چه پا یزیچ  -4

امّا حاال  س،یرنویز میگفت یالً در آخر کتاب، فقط به ش مکتاب، و چه کُ هر فصل

از  ند،یگو یم زهایچ یلیهفت دست شده است، به ش خ زیکه آفتابه و لگن همه چ

  ...و ادداشتها،ی ها،نوشت ینوشت، پ یپانوشت، پ س،یجمله پانو

 A Distant Mirror: The) چهاردهم یقرن پُر بال: دور یا نهییآ»کتاب   -2

Calamitous 14th Century) انتشارات، از « Alfred A. Knopf, 1978» 
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  عاطفه یآوارگ -15
 

 ش،یدر حدود هفتاد سال پ یعنیودم، شش هفت ساله که ب  

اتاق، بدون  ۀهمان گوش دم،ید یهروقت بابام را با داداشم گرم صحبت م

دادم،  ینوشتن نشان م ایسرم را بلند کنم، خودم را مشغول خواندن  نکهیا

که بابام او را  دیگو یم هایداداشم چ نمیکردم بب یم زیامّا گوشهام را ت

از کلمه ها و  یلیشد که خ یطور نیا. کند یحساب م دمداخل آ

مخصوص  یاصطالحها و ضرب المثلها و متلکها و طعنه ها و فحشها

 .گرفتم ادیهنوز داخل آدم نبودم،  یبزرگ را وقت یآدمها

 یاز شعرها یکیبرخوردم به  نترنتیا یتو یکه تصادف روزید  

  :دیگو یم دمیو د یسهراب سپهر

 شب کیما  یبرا  

 راسجود سبز محبت   

  ادا کرد حیچنان صر  

 ...میدیکه ما به عاطفه سطح خاک دست کش  

 یاز فحشها یکیکه « عاطفه یب» ۀداداش بزرگم افتادم، و کلم ادی کدفعهی

و  یو بد جنس ییبابام از ناتو یمثالً داشت برا. بود امرزیآن خدا ب یاصل

      نفر حرف  کی یِمیبگو یچ گریو د یو پشت هم انداز یگر لهیح

 «عاطفه یب». بود« عاطفه یب» ۀکلم نیآدم هم نیفحش اوّلش به ا ،زد یم

کرد و او  یباز م گرید یفحشها یآمد، راه را برا یدر م دهنشکه از 

         رحم، یانصاف، ب یمعرفت، ب یشرف، ب یب: گفت یطور م نیهم

    رت،یغ یب ا،یح یب قت،یحق یب ن،ید یآبرو، ب یدرد، ب یوجدان، ب یب

 .گرید ۀدیو آب نکش دهیآب کش یو فحشها زیهمه چ یب اقت،یل یب
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ز اوّلش ا فیگفت، تعر ینفر را م کی یحاال اگر داشت خوب  

همان وقتها که  یحتّ. است یا« با عاطفه»آدم  یبود که فالن نیآن آدم ا

شده بود که داداش هفده ساله ام  میطور حال نیهنوز داخل آدم نبودم، ا

  .داند یمهمّ تر م گرید زیآدم خوب از هر چ یرا برا« عاطفه»

 یلیحتماً شما هم خ! میگو یدارم م یچ... شما هم متوجّهِ  دیشا  

مثل هفتاد  گرید« عاطفه»روز و روزگار  نیکه ا دیست متوجّه شده اوقت ا

به ندرت آن را از  گریو ضمن صحبت هم د ستیمطرح ن یلیخ شیسال پ

 .میآور یو خودمان هم به ندرت آن را به زبان م م،یشنو یم یکس

 م،یخور یکلمه بر م نیبه ا یتصادف نترنتیا یهم که تو کوقتی  

 دایپ یبرا (4) «انهیصوف ییِزِن بودا»حالت  کی شاعر، در کی مینیب یم

کشد،  یدست م« سطح خاک»کورمال کورمال به « گمشده ۀعاطف»کردن 

 از دیرا با« گمشده ۀعاطف»کند سراغ  یم الیکه خ گریشاعر د کیو 

هم با صداقت   دیروشن باران، و شا ۀباغچه ها گرفت، با صراحت عاطف

من، سراپای ذهنم را به »: دیگو یمدروغ،  ایماه، راست  کیتار ۀعاطف

 «!سرخ باغچه ها آذین بسته ام ۀدیدار عاطف

که زبان هم مثل خود آدمها در  ندیهم درست بگو دیخوب، شا  

حال نداده باشند و  رییحال تحوّل و عوض شدن است، چون اگر آدمها تغ

که از دل  دیآ ینم« عاطفه»به سر  ییبال نیعوض نشده باشند که همچ

 .آواره بشود« سطح خاک» یرو رون،یب فتدیب آدمها

« حجم سبز»آمد که از همان زمان ظهور  ادمیآنوقت تازه   

 ریسا« رنگارنگ یحجمها»ظهور  یکه راه را برا ،یسهراب سپهر

      عاطفه ۀمُد شد که کلم هیمرض یۀرو نیباز کرد، ا ستیمدرن یشاعرها

بردارند و بدهند به « کسطح خا»افتاده بود، از  رونیرا که از دلها ب

 .گرید یزهایچ
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را را از وبالگها  یچند تا نشان نینمونه من حوصله کردم، ا یبرا  

 ۀآفتاب، عاطف ۀآب، عاطف ۀماه، عاطف ۀعاطف: مدر آورد یادب یتهایو سا

گل،  ۀسنگ، عاطف ۀشن، عاطف ۀآسمان، عاطف ۀگناه، عاطف ۀباغ، عاطف

 .سرخ باغچه ۀابر، عاطف ۀعاطف

 ریو سا «هعاطف» یمدرن برا یادب یشما اگر در اردوگاهها      

که ما  ییهایبه نشان د،یسراغ دار یگرید یهاینشان «یانسان ۀصفات آوار»

اهل دل و عاطفه قرار  اریو آنها را در اخت دییاضافه بفرما میکرده ا دایپ

 !عطوفت یاجرتان با خدا. دیبده
______________________ 

1- Sufic Zen Buddhism 
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  محلّ سگ  -16
 

     یکه دارد به سر زبان فارس ییبال ۀسالها از غصّ نکهیبعد از ا  

  جهینت نیدل سوزنده ام و جگر کباب کرده ام، باالخره به ا د،یآ یم

د بر زده ام، در واقع، مثل پن یم چارهیکه  منِ ب ییحرفها ۀام که هم دهیرس

 «ندپ»الرّحمه را فقط  هیعل یسعد واریتفاوت که د نیبوده است، با ا وارید

 یلیبا خطّ خ شیروزگار ما آن قدر رو وارینوشتند، امّا د یم شیرو

« پند» یبرا گریکه د سندینو یم گرید یزهایو برّاق چ یدرشت و رنگ

 وار،ید یمثل من که رو ییسهایندارد، و پند نو یانیآبرومند و نما یجا

ز یر یلیکنند و با خطّ خ یم دایپ یکیبار دیسف یو آنجا، فاصله ها نجایا

انتظار داشته  دینبا سند،ینو یم «ریچشم نگ» یفاصله ها نیپندهاشان را در ا

و،  ستیهم که، شکر خدا عدّه شان کم ن یحساب یآدمها یباشند که حتّ

 یته هاآن همه نوش انیباشد، م یدر هزار کی دیکر، شا طانیگوش ش

 و شیک روانِیپ زِیعقل سوزِ دل انگ یِو برّاقِ هوش رُبا یدرشت و رنگ

 یازدحام تِیبتوانند پندها را از پشت جمع ،یتبارک و تعال ۀانیرا نِییآ

 «!اندر گوش رندیبگ»و آنها را بخوانند و  نندیبب نییآ نیا روانِیپ

ر، همه آتشِ دل و دودِ جگ نیحاال چند روز است که بعد از ا  

آن قدر  یخیو تار یو باور نکردن رمنتظرهیبزرگ و غ ۀواقع کی

خواهم با دُمم  یگنجم و م یپوستم نم یخوشحالم کرده است که تو

فکر » ۀبا گفتنِ جمل شیچند صد هزار سال پ نمیب یم یگردو بشکنم، ول

قدر  نیا میاز سادگ دیشا. آن را از دست دادم« کنم پس من انسانم یم

«  !هم نبود یفیآن قدرها تعر هیقض»: دییشم، و شما بگوخوشحال شده با

 !اهلل یعل یول
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از  یکی ش،یقرار است که چند روز پ نیاز ا هیبله، قض  

کرد و با چسباندن  یمن، سالم گرم شیآمد پ ،یرانیجوان ا یارهاهمک

من »: حقّ، گفت ۀبند نیا یشانیبه پ« استاد»و پُر مصرف  یلقب تو خال

 د،ییگو یم یزبان فارس ۀکه شما دربار ییوقت است به نکته ها یلیخ

اصطالحات و ضرب المثلها، با دقّت گوش  تیاهممخصوصاً در رابطه با 

دهخدا را « امثال و حِکم»اآلن دارم . کنم یباره شان فکر مدهم و در یم

آنها  دنیاز لحاظ خوب فهم کوقتیاگر  نمیخواستم بب یم. خوانم یم

 «؟توانم  مزاحم شما بشوم یداشتم،  م یمشکل

سالها، دارم خواب  نیکردم، بنا بر عادت ا الیخ د،ییگو یمرا م  

دلم  ی، وگرنه از خوشحالخوب شد به زور جلو خودم را گرفتم! نمیب یم

و وسط اتاق باش  رمیبپّرم، دستش را بگ یصندل یخواست از رو یم

 (.4)برقصم «  زوربا»

اگر . بپرس یخواست یهر چ ،یدیفرزند، هر وقت مرا د»: گفتم   

 میکن یم قیآمد، با هم تحق یبود که حلّش از من بر نم یزیهم مشکلت چ

 ،یدار یت به نقد اگر مشکلدس م،یحاال در خدمت! میکن یو حلّش م

 «!میسرتاپا گوش

محل سگ به »برخورده بود به اصطالح . طفلک حقّ داشت  

 یمطلقا اعتنا نکردن به کس»: شود یم شیبود معن دهیو د« نگذاشتن یکس

دارد تا  ییچه معنا نجایا« محل» ۀبود کلم دهی، امّا نفهم«و او را آدم ندانستن

 !کند یوسط چه کار م نیا« سگ»بفهمد 

 ادیبه من  یا انهیرا دانیسیانگل یزبانها ینسل شما فارس»: گفتم  

ترجمه کنم تا  یسیبه انگل یمشکل را تحت اللفظ یداده است که حرفها

مرتبه، ارزش، اعتبار،  یعنی نجا،یا« محلّ». آسان بشود تانیبرا دنشیفهم

 کدام از  چیه هایرانیا یبرا سگ   چون. نهایو امثال ا  رب،ارج، قُ  ت،یاهم
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او را از  یعنیندهند،  اینگذارند  یمحلّ سگ به کس یرا ندارد، وقت نهایا

برسد که در همه  یکاش روز یامّا ا تر حساب کرده اند، نییسگ هم پا

  «!به آدم محلّ سگ بگذارند سهایانگل ۀبه انداز ایدن نیا یجا
_________________________________________ 

 سندهیاز نو یاست بر اساس رمان یلمیعنوان ف (Zorba the Greek) یونانی یزوربا -4

 ینقشها . (Nikos Kazantzakis) سیکازانتزاک کوسین  ،یونانیو شاعر معروف 

و  (Alan Bates) تزیو آلن ب (Anthony Quinn) نییکو یرا آنتون لمیف نیا یاصل

 ۀساخت« زوربا»رقص معروف  نگآه. کردند یباز (Irene Papas) پاپاس رنیا

 .است (Mikis Theodorakis) سیتئودوراک سیکیم
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  است؟ ییکجا تاریگ ،یراست  -17
 

از آدمها  یبعض یبرا زهایچ یبعض« دانستن»وقتها فقط  یبعض  

 از شتریب هایاست که بعض ییزهایآن چ ۀهم« داشتن»از  شتریب یلیلَذّتش خ

دانند چنگ، تار،  یکه م هایبعض دیمثالً شا! برند یاز آنها لذّت م زیهر چ

 ای ولن،یو انو،یاست، و پ یرانیا یسنتور از سازها ای ،یسه تار، تمبک، ن

 فتندیب دیرسند، به ترد یکه م «تاریگ»است، به  یفرنگ یاز سازها نتیکالر

است از  یو آلت است یفرانسو تاریلفظ گ»: دیبپرسند، بگو« دهخدا»و از 

 «نیمع»، و از «که با مضراب نواخته گردد ولنیو هیشب یقیآالت موس

 ادارد و آن را ب میاست خوش آهنگ که شش س یساز»: دیبپرسند، بگو

 «.انگشت و گاه با مضراب نوازند

اند و مطمئن  امدهین رونیب دشانیترد یهنوزهم از تو هایبعض نیا  

کلمه اصلش  نیبودن آن، واقعاً ا «یفرانسو» به« دهخدا» ۀکه با اشار ستندین

 ،«ثاریق» ندیگو یم «تاریگ»به  یدانند در عرب یامّا چون م. باشد یفرانسو

 ثار،یالق»: نوشته است نندیب یکنند و م یم« المنجد»هم به  یخوب، نگاه

  «.یونانی ،یساز زه ،یقیآلت موس

 نیو مأخذ ا از بابت مبدأ دشانیترد هایبعض نیهنوزهم ا! رینه خ  

 شهیفرهنگ ر» کیروند سراغ  یبار م نیکلمه کامالً رفع نشده است، و ا

 ،یفرانسو (guitare) »تاریگ»از : نوشته است نندیب یو م «یسیانگل یشناس

 (kithara) ثارایاز ک ،یعرب «ثاریق»از  ،ییایاسپان (guitarra) «تارایگ»از 

 «.یونانی

 نیآخر ا»: ندیگو یم خودشان شیپ هایبعض نیحاالست که ا  

  «یفارس»با  دیاست و با «ییهند و اروپا»نباشد، پس حتماً  یکلمه اگر عرب
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 شهیر ۀلغتنام» کیروند سراغ  یو حاالست که م« !شدداشته با یهم ارتباط

  :نوشته است «یونانی»بعد از  نندیب یو م گرید «یشناس

» تاریس»به . باشد (sehtar) سه تار یِاصلش از فارس دیشا»  

(sitar)  دیمراجعه کن.» 

هم نوشته است  یهند «تاریس»جلو  نندیب یکنند و م یو مراجعه م   

 هایحاال آن بعض ن،یبنا بر ا. باشد« سه تار»همان  است، که یاصلش فارس

« سه تار» ۀهمان کلم «تاریگ» ۀواقعاً اصل کلم دیکنند که شا یفکر م

 ستیتا و حدّ اکثر ب ستیهم معموالً ب یهند« تار یس»باشد، چون  یفارس

که  «سیت» ندیگو یم «یس»به عدد  یدارد، و تازه در هند میو سه تا س

  .دندار «یس»به  یربط

 یبا زبان فارس «تاریگ» ۀربط کلم یفعالً برا هایبعض نیخالصه ا  

به  گریفرصت د کیدر  دیشا یکرده اند، ول دایپ یمدرک دل خوش کن

 .ادامه بدهند قشانیتحق

 «؟یخوب، که چ»: ندیگو یبه من م هایبعض نیو حاالست که ا  

 ۀخواستم کلم یمن که نم. حقّ با شماست»: میگو یو من م  

 یبه پنجه ها ونیزیتلو یداشتم تو. کنم یشناس شهیر تانیرا برا «تاریگ»

 تاریاحساس کردم که گ کدفعهیکردم،  ینگاه م ییایاسپان ستیتاریگ گی

او را  یرا مثل معشوقش بغل کرده است و با انگشتهاش دارد سرتاپا

       شیمعشوقش را ستا یهاییباینوازشش ز یکند و با صدا ینوازش م

او  یخودش، برا یهایخودش، از غمها و شاد یو از آرزوهاکند  یم

  .زند یحرف م

    رفتم احتیو س ریبه س «تاریگ»همراه  نترنتیآنوقت ساعتها در ا  

لذّت بردم و دو تا سوغات کوچک  یلیسفر خ نیاز ا یخال تانیو جا

            ست که « لورکا ایگارس کویفدر»شعر   کیاز   مصراع سه   شیکی. آوردم
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  :دیگو یم

 !تاریآه، گ  

 ریکه با پنج شمش یقلب یا  

  (4! )یمُهلک براشته ا یزخمها  

 

  :دیگو یکه م یدانم از ک یو سوغات دوّم از نم 

 ماند، یم ییایاسپان تاریزن به گ  

   یبنواز کیاو را ن دیبا   

 !دیتا از او آواز خوش برآ  

 

 !میبگو یواهلل، چ «؟یخوب، که چ»: دیپرس یبازهم م 
__________________________________________

 سینو شنامهی، شاعر و نما(Federico Garcia Lorca) لورکا ایگارس کویفدر -4

از شاعران معاصر، از آن  یشعر دوست و بعض یهایرانیکه ا( 4939-4375) ییایاسپان

او  یشعر ینیاو گردش داشته اند و از جهان ب ی، در جهان شعر«احمد شاملو»جمله 

 یرا احمد شاملو به فارس« خون یعروس»و  «رمای» یها شنامهینما. اند رفتهیپذ ریتأث

 ۀخان» ۀشنامیبعد از نوشتن نما ی، مدت کوتاه4375سال لورکا را در . برگردانده است

ژنرال فرانکو گرفتند و بدون  یستیهوادار حکومت فاش یستهایونالی، ناس«برناردا آلبا

شده ها در  ربارانیاز ت یعدّ ه ا یکردند و جسدش را با جسدها ربارانشیمحاکمه ت

    .به خاک سپردند یگور دسته جمع کی
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 !کیاورگان یآه، ا -18
 

که ما توش  یدوره ا نیبله، ا« !کیاورگان یآه، ا! کیاورگان»  

و  یصاد و شعر و دوستبلکه عشق و اقت ،یینه فقط موادّ غذا م،یهست

و  یهمه اش صنعت ،یو چ یو بانک و فلسفه و حرف و چ یقیموس

 ندیگو یم زیهر چ یعیبه طب. شده است «یبازار» یعنی ،یکیتکنولوژ

صد در صد  شیو درست یبه راست میتوان ینمکه آن را هم  «کیاورگان»

  .شود ینم دایهم پ زشیو تازه همه جور چ میداشته باش نانیاطم

           افتیدر ادیز رخواهانهیخ یلهایمیبد شما هم مثل من اال  

که تا حاال صد بار خواسته است مو به تن من  ییاز آنها یکی. دیکن یم

 «کیاورگان ریغ» یخوردن گوشت مرغها یضررها ۀراست بکند، دربار

 .است

 یمرغها یمرغدار یدانند که شرکتها یهمه م باًیرا تقر نیا  

آورند  یسر از تخم در م یجوجه کش نیماش یکه تو یوقعبدبخت را از م

نکنده،  ایو پوست کنده  رندیگ یجانشان را م ده،یکه سر نبر یتا موقع

 یفرستند، تو یکنند و به بازار م یم شانیتکّه تکّه، بسته بند ایدرسته 

 فتد،ین انشانیم یماریب نکهیا یدارند، و برا ینگه م یانفراد تنگ یقفسها

زود چاق بشوند و به  نکهیا یدهند، و برا یبه خوردشان م کیتویب یآنت

  هورمون رشد  یکلّ فتد،یپوستشان ب ریآب ز شانیعینصف وزن طب ۀانداز

 .کنند یم قیبه شان ترز

و بگذارند تو  اورندیبالها را به سرش ن نیکه ا یخوب، البتّه مرغ  

که  را یمرغوبو  یمقوّ یخودش آزاد بگردد، و دانه ها یباز، برا یفضا

 و با  ندیبا خروس، برچ  ریو دلپذ دلخواه  یمعاشرت در  پاشند،  یم  شیبرا
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ست و گوشتش هم، مسلّماً، ا شتریآرامش خاطر پروار بشود، خرجش ب

 .گرانتر

پرفروش و پرمنفعت،  یهایمرغدار نیآنوقت در کنار ا   

شما که از  یهستند که برا یکم فروش و پرمنفعت تر یهایمرغدار

     جور مرغها پرورش نیاز ا د،یشده ا دهیمصرف آن جور مرغها ترسان

 .کنند یبازار م یراه «کیاورگان»دهند و به اسم  یم

گوشت  د،یکه برو یشهر به هر فروشگاه بزرگ یال شما توو حا  

 وهیو م اتیاز گوشت گاو و گوسفند و خوک گرفته تا لبن چ،یمرغ که ه

در مقابل نوع معمول و  جاتیو هرچ جاتیچیو چ جاتیجات و سبز

بسته  یکه رو دیکن یم دایارزانترش، نوع نامعمول و گرانترش را هم پ

 «!کیاورگان»: اند نوشته ،یقانون شاهد ش،یبند

مفصّل است، امّا  یلیخ «کیاورگان» ۀکلم نیا حیو توض فیتعر  

 ایکه در کشت  یا ییغذا ۀاست که به مادّ نیخالصه اش ا ۀخالص

و  یعلم یتقلّب قانون»ارزان تمام کردنش  یاش برا هیته ایپرورش 

 «.کیاورگان» ندیگو یبه کار نبرده باشند، م «یصنعت

شصت هفتاد  نیداند که تا هم یم خیتار م،یدانامّا من و شما ن  

 ای «یتکنولوژ»و « صنعت»هنوز خودش را دربست به « علم»که  شیسال پ

که تو  یا ییاز موادّ غذا چکدامینفروخته بود، ه« بازار»خالصه اش، به 

 .نداشت «کیراورگانیغ»و  «کیاورگان»شد،  یم دایبازار پ

و  کیوتیب یراندن آنتو خو ییایمیآنوقتها صحبت از کود ش  

     یو دستکار گرید یوانهایبه مرغ و ح عیهورمون رشد سر قیتزر

       در کار «یقانون یتقلّبها»صاف و پوست کنده،  ای اهها،یگ یکیژنت

بود و فقط از  «یعیطب»چه خوب، چه بد، همه اش  یخوراک یجنسها. نبود

 « نخود کوره»ثال م دیتوانست یشما م. شد یم یدرجه بند «تیمرغوب» ثیح
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گرانتر، امّا در هر دو حال  د،یبخر« نخود زود پزِ فرد اعال» ایارزان،  د،یبخر

سالمتتان  یاست و خوردنش برا یعیجنس طبکه  دیخاطر جمع باش

 .نخواهد داشت یضرر

دروغها هم دو نوع  یحتّ گریحاال د. امّا گذشت آن روزگار  

 !کیو اورگان یاست، بازار
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 ! بروم تیبادام یقربان چشمها -19
 

قربان »: رفت، گفت یبچّه اش م ۀمادره داشت قربان صدق  

مامان، »: کردن که هیبچّه هه شروع کرد به گر« !بروم تیبادام یچشمها

 کی. دارد قتیحق هیقض نیا« !خواهم یمن بادام م! خواهم یمن بادام م

 . خودِ من پا شاهدش

رابرت مکسوِل » فی، تأل(4) «یروم ۀو جامع اتیادب»دارم کتاب   

      خوانم،  یرا م نیالت اتیزبان و ادب ی، استاد اسکاتلند(2) «یلویاوگ

از  یکیکه  یروم یسهاینو یکمد نیرسم به صحبت از اوّل یم

از  شیسال پ 264بود که ( 7)« پالوتوس وسیماک توسیت» نهاشانیمعروفتر

و  ستیاش، ب شنامهیبود و از پنجاه و دو تا نما آمده ایبه دن حیحضرت مس

 یسهایخودش مقلّد درام نو نکهیبا ا. است افتهیاز باد و باران گزند ن یکی

مخصوصاً  ا،یبزرگ دن یسهایاز درام نو یبعض ندیگو یبود، م یونانی

 .ددرس گرفته ان یلیاو خ یهایاز کمد(  6) «ریمول»و ( 4) «ریشکسپ»

 ستیکه انگار دو هزار و دو« پالوتوس» نیا یهایاز کمد یکی  

ما نوشته شده است،  ۀدور نیهم یاز عمرش نگذشته است، بلکه تو یسال

 «یروم ۀو جامع اتیادب»کتاب  ۀسندینو. «الفزن ینظام»عنوانش هست 

جمله ها  نیرسم به ا یم. نمونه آورده است یکمد نیاز ا یصفحه ا کی

 : یامنظ نیا یاز الفزن

زده اند، حاال درخششش از  قلشیسپر من که داده ام ص نیا»  

دفعه که در گرماگرم نبرد  نیا. است شتریهم ب یروز باشکوه تابستان کی

. خواهد کرد رهیدشمن را خ یچشمها اًبرقش حتم رمش،یسر دست بگ

 . چاکاچک یبرا ذرّه شده است  کیدلش   که اآلن نمیب یهم م  رمیشمش
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و  کاریکه مدّتهاست ب ندیب یاست، چون م دهو افسر وسیسخت مأ یطفلک

زده است که  اآلن واقعاً دلش لک. است زانیمن آو یبه پهلو تیخاص یب

بزرگه ش  ۀکه تکّ اوردیدخلش را ب نیهمچ د،یایب رشیدشمن گ کی

 «!گوشش باشد

افتم  یقرن گذشته  م لیاوا ادیخوانم، به  یرا که م «ریشمش»اسم   

از مردم، و بدون خجالت از  یستیاز دولتها بدون رودربا یلیکه خ

 یعنیود، ب« وزارت جنگ»وزارتخانه هاشان  نیاز مهمّ تر یکیخودشان، 

 عیدانستند، مثل فرهنگ و صنا یم یزندگ یجنگ را جزو امور عاد

 ! رهیمعادن، و غ ع،یصنا ه،یعدل ه،یمستظرفه، مال

آنها که  یهایبعد از دو تا جنگ بزرگ، که گذشته از خراب  

 22کشته داشت و  ونیلیم 45در حدود  شیرا گرفت، اوّل اینصف دن

 ونیلیم 35از  شیکشته داشت و ب ونیلیم35تا   65شیو دوّم ،یزخم ونیلیم

 یدولتها ۀرفت باالتر و هم  «ریشمش»از  تشیاهم« سپر»آنوقت  ،یزخم

وزارت » یریکرده بودند، اسم شمش دایعالم، که حاال از جنگ نفرت پ

و دو بلوک شرق و « وزارت دفاع» یکردند به اسم سپر لیرا تبد« جنگ

 ینگ دوم فاتح شده بودند، براجهان اوّل و جهان دوّم، که در ج ایغرب، 

را « جنگ سرد» ح،یو محض تفر یکاریو رفع ب«  جنگ داغ»از یخود دار

و  نیمدرن، و بنش ۀو دِ بفروش انواع اسلح ازباب کردند و آنوقت دِ بس

ماجرا را  یۀو بق«  جهان سوّم»را در  یو منطقه ا یداخل یتماشا کن جنگها

 .امروز هم  فوت آبند بالغ و نابالغ یجوانها گریکه حاال د

! شد یپس خلع سالح چ»: دیشود که بگو یم دایپ چکسیحاال ه  

کوچولو  یچاقو کیکه  یکس ؟یچ یعنیخلع  ؟یچ یعنیپس سالح 

 فتد،یبه فکر گفت و گو با طرف ب نکهیاز ا شیداشته باشد، پ بشیج یتو

 رهاش که انبا یا لهیآورد، چه رسد به آن قوم و قب یدر م بشیچاقو را از ج
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  «!پر از اسلحه باشد

تجارت پر  کی یاسلحه ساز ای»:  مییبگو دیکه با نجاستیا و  

 «  !ده استهنوز متمدّن نش زادیآدم ایمنفعت است، 

_______________________________________ 

 . Roman Literature and Society: و جامعه  یروم اتیادب -4

2- Robert Maxwell Ogilvie 

7- Titus Maccius Plautus 

4- William Shakespeare  :سی، شاعر و درام نو(4654-4545) ریشکسپ امیلیو 

   .یسیانگل

6- Molière (Jean Baptiste Poquelin) :سینو یکمد( پوکولن ستیژان بپت) ریمول 

 (4522-4537) یفرانسو
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 یخیرتا یحافظگ یب -21
 

        نیا یو ادب یآثار فکر نیکه آدم اگر بخواهد بهتر یراست  

      جهان را، در ضمن  یملّتها ۀدو هزار و پانصد ششصد سال گذشت

 یزادیامّا آدم، عمر کند یهزار سال دیبا دقّت بخواند، با گر،یکار د  هزارتا

          ارحمت ر غیر عتیمثل من، که هر آن انتظار دارد به حکم ننه طب

      شود یکند، باز هم خوشحال م خیاش را س هسر بکشد و دُم گم کرد

 «سپوسیکر وسیگا توسیسالوس»و زمان امانش دادند که با  نیکه مثالً زم

(Gaius Sallustius Crispus)مچهین لسوف،یف مچهی، مورّخِ ن         

، «سالوست» ندیگو یبه ش م شتریب هایینجای، که ا( 4) یجامعه شناس روم

 .آشنا بشود

 نیا یمن با او، تو ییآشنا میخواهم بگو یکه م دیکن الینه خ  

         من  تِیاهمّ یو ب زیچ یاز خودِ ب ریغ یاحد یبرا عاطفه،یو ب عاریب یایدن

و  یو فلسف یخیو تار یانسان ۀامّا نکت! ابداً! داشته باشد یتیتواند اهم یم

          از کتابهاش که یکیاز  یصفحه اکه از خواندن چند  یا یاجتماع

 یبرا دیام، با دهیدر امان مانده است، فهم انیزمان و جهل زمان داز گزن

 یو ممات یاتیح تیروزگار اهم نیا زادیآدم ونیلیتک تک هفت هزار م

 .داشته باشد

حقّ، که  ۀبند نیا ۀدینکته را عرض کنم که به عق نیاوّل خودم ا  

 ۀمخلوقات جنبند ۀهم انیم است،یحواس پرت دن یهااز آدم یلیخ ۀدیعق

 ۀاز انداز شتریبرابر ب ونهایلیاست که حافظه اش م زادیخدا، فقط آدم

ندارد، و چون  «یخیتار ۀحافظ»است، امّا متأسّفانه انگار اصالً  اجشیاحت

 به سرش  روزید  که  ییاز بال است،   فیضع  تینها یب  شیخیتار  ۀفظحا
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 یروزیماند تا امروز دوباره همان اشتباه د ینم ادشیبه  یزیآمده است، چ

 .را تکرار نکند

       دوهزار و یایاآلن به اوضاع پرآشوب و درهم برهم دن  

    یدر تمام مملکتها دینیو بب دیندازیب ینگاه «الدیبعد از م»دوازده 

   فساد و  شرفته،یو ثروتمند، عقب افتاده و پ ریکوچک و بزرگ، فق

    از  یبه چه درجه ا یو اقتصاد یاسیو س یو مذهب یانحطاط اخالق

حضرت  نیکه هم دییمالحظه بفرما تاست، و آنوق دهیشدّت و نکبت رس

که  یعلل و اسباب ۀ، دربار(2) «نیلیکات ۀتوطئ»کتاب  ۀدر مقدّم« سالوست»

           وسیسرگ وسیبه نام لوس یبیعوام فر یکودتا یرا برا نهیزم

روم آماده کرد، چه  یدر جمهور (Lucius Sergius Catiline) نیلیکات

 :دیفرما یم

وان ت یدر ابتدا شهوت پول باال گرفت، بعد شهوت قدرت، و م»  

 یطمع و پول پرست. آمد دیپد زیدو چ نیشرارتها از ا ۀگفت که هم

آن  یبُرد، و به جا نیرا از ب گریو هر صفت خوب د ،یدرستکار ،یوفادار

        پول،  افتیباشند، و در برابر در رحمیبه مردم آموخت که مغرور و ب

ز ا یاریموجب شد که بس یجاه طلب. دست بردارند یناز مقدّسات انسا

 هاشانیو دشمن هایدوست. نباشد یکیشوند و فکر و زبانشان  بکاریمردم فر

 لینداشته باشد، و به دروغ به داشتن صفات اص یجز نفع شخص یا زهیانگ

 «...تظاهر کنند یانسان

طور به شرح  نیهم ندگانیعبرت آ یبرا خیو در مقام مفسّر تار  

دهد، غافل از  یم علل و اسباب انحطاط و آشوب در مملکت روم ادامه

 فیضع یبه اندازه ا شانیخیتار ۀباشند، حافظ انیکه امروز ندگانیآنکه آ

 ادشانیبه  یزیهم چ شیده سال پ یاست که از صد سال، پنجاه سال، حتّ

 فرداشان از اوضاع دوهزار و صد  یبخواهند برا نکهیرسد به ا چه د،یآ ینم
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  !رندیعبرت بگ شیسال پ
__________________________________  

 روی، پ(الدیقبل از م 76 یمتوف - 95متولد ) ی، مورّخ روم(Sallust) سالوست   -4

. الدیاز م شیقرن پنجم پ یونانی، مورّخ (Thucydides) دیدیتوس یسینو خیسبک تار

به روم،  یو دموکراس یبازگرداندن آرامش و نظم و قانون و آزاد دیاو در ابتدا، به ام

مادام العمر شدنِ  کتاتوریو د« سزار» یقدرت طلب لیدل بهبود و بعد « ژول سزار»طرفدار 

      کامل دو  ۀاز آثار او فقط نسخ. شد نمایکه از او کرده بود، پش یتیاو، از حما

 و The Conspiracy of Catiline» (Bellum Catilinae)» ینوشته اش، با عنوانها

«Jugurthine War» (Bellum Iugurthinum) ۀدو ترجم نبه جا مانده است، که م 

 .S. A از یگریو د Alfred Pollard  ترجمه از کیام،  دهیاز آنها د یسیانگل

Handfordاز انتشارات پنگوئن ،. 

  

 الدیاز م شیروم در قرن اوّل پ استمدارانیاز س یکی ن،یلیکات وسیسرگ وسیلوس  -2

 ی«سنا»برداشتن قدرت  انیروم و مخصوصاً از م یسرنگون کردن جمهور یکه برا

را به دور خود جمع کرد و دست به کودتا  یناراض یعدّه ا ،یبیکشور، با عوام فر نیا

 .ا موفق نشدزد، امّ
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 ! مییبگو هایشباهت یاز ب -21
 

 سهیمقا واناتیرا با ح زادیآدم یکنند اگر کس یفکر م هایبعض  

 هایبعض نیهم یول! کارش اهانت به اشرف مخلوقات خداست نیبکند، ا

 چ،یه د،یآ یبدش که نم« !یهست یدل ریتو آدم ش»: دییبگو شانیکیاگر به 

  .بالد یهم به خودش م یلیخ

کند  یچه کار م ریش»: دیبپرس هایاز بعض یکی نیحاال اگر از هم  

ش که تر از خود فیضع یشود؟ بله؟ به جانورها یکه شجاعت حساب م

نداده است، حمله  یخنجر یو دندانها یگاز انبر یبه آنها پنجه ها عتیطب

 نیشجاعت است؟ ا نیبلعد؟ ا یکند و م یکند و آنها را تکّه پاره م یم

  دارد که شجاعت حساب بشود؟ یلتیفض هچ ریکار ش

گلّه  کیدنبال  یچهارصد متر صدیهستم و س ریمن ش دیکن الیخ  

نجاتش  یبرا دنشیآنها که زور دو نیتر فیضعام، و به  دهیگوزن دو

ام  یا زهینبوده است، چنگال بند کرده ام و چهارتا دندان بلند و سرن یکاف

  یگلوش و نفسش را بند آورده ام و خونش را جار یرا فرو کرده ام تو

کجاش شجاعت است و  نیخوب، ا. مشغول صرف غذا شده ام وکرده ام 

، «بزدل» دییآقا، به من بگو ر،ینه خ ر؟یخواهد؟ دل ش یم یچه جور دل

 «.دل ریش» دییتا بگو دیآ یکمتر بدم م

 ست،یها ن سهیجور مقا نیکه من در ذهن دارم، از ا یا سهیمقا  

مثل  یترسو مثل بز، مکّار مثل روباه، موذ ر،یشجاع مثل ش میکه بگو

احمق  مون،یچشم و رو مثل گربه، زشت مثل م یموش، با وفا مثل سگ، ب

        که من  یا سهیمقا! رینه خ! نهایمثل اسب، و امثال ا بیثل خر، نجم

  چیه  زادیو آدم  واناتیح یو خُلق  یجسم یبکنم، به شباهتها  خواهم یم
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و  زادیآدم یها«یشباهت یب» یخواهم از بعض یبرعکس، م. ندارد یربط

 .حرف بزنم واناتیح

و موجود ابله تنه لش  ستیشجاع هم ن چیکه ه ریش نیمثالً هم  

است  نیکند که قانونش ا یم یزندگ یاست، در جامعه ا یکش فیضع

. ردیبم یاز گرسنگ دیو با ستین زیج چیکه هرکس کارنکند، صاحب ه

را  ریچند تا بچّه ش دیایب ریش کیکه  دیا دهیشن ای دیا دهید چوقتیشما ه

زهر چشم گرفتن، به  نیتکّه پاره بکند و با ا مادرهاشانجلو چشم پدرها و 

  :اعالم بکند که شهیب یرهایش ۀهم

مال پدرِ پدرِ پدر بزرگ  شهیب نیکه ا دیو آگاه باش دیبدان ،یآها»  

من بوده است که او هم  آن را از پدر پدر پدربزگش به ارث برده بوده 

و حقّ  دیتوان یشما نم. هم مال من است هیاست، سرما هیارث سرما. است

 یو هرچ دیخودتان شکار بکن یبرا شهیب نیا یتو یمفت و مجان دیندار

و  هیصاحب ملک و صاحب سرما یو حقّ قانون دیبخور د،یکن یم رشکا

 «!دیرا نپرادز شهیب ۀو همه کار سیو رئ ریمد ارباب و

از امروز »: دیهمه از ترس ساکت مانده اند، بگو دیو بعد که د  

من که گوشها و  یبه مأمورها نجایا دیآور یم د،یشکار کرد یهرچ

روزانه  ۀریج د،یبرو دیخواست یوقت. دیده یم لیدمشان قرمز است، تحو

  «!دیکن یرا به جان من م شیو دعا دیرو یو م دیریگ یتان را م

 واناتیح! کند یقبول نم یوانیح چیرا ه یقرار نیهمچ ر،ینه خ  

  !فقط برده و نوکر و خدمتکار و کارمند شکم خودشان هستند

 یو خدمات یو بانک ییو دارو یبزرگ نفت یحاال من به شرکتها  

      در مییایب. ندارم یکار ،یباز رهیو غ یساز رهیو غ یو اسلحه ساز

   را یا رهیشرکت فروشگاه زنج کیامروز فقط  یزادیمتمدن آدم یایدن

 در  زیارزان و دستمزد ناچ  با مواد خام اجناسش   شتریکه ب میرینظر بگ  در 
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   چکسیرا ه شیاصل یشود، و صاحبها یم هیته وّمجهان س یکشورها

 ونیلیسال سود خالصش از پانصد م کیشرکت اگر در  نیهم. ندیب ینم

به رسم  ست،یپوند کمتر باشد، مأمورهاش که گوشها و دمشان هم قرمز ن

 !دهند یشان آه و ناله سرم چارهیارباب ب یبرا یخوشخدمت

 سهیبا هم قابل مقا.  آب و  آتشند زادیو آدم وانیح ر،یخنه   

 !ستندین
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 ؟یسال نو، کّالً چه طور یا -22
 

گذشته است و سه روز از  نیچهار روز از ماه فرورد. دانم یبله، م  

گفتن است؟ تا حاال  کیحاال چه وقت تبر. یدیخورش 4734نوروز سال 

، «بوش هاوس» یبه ساختمان اجاره ا یآمد یتُک پا م کی ؟یخواب بود

سالگرد  نیدر هشتادم ،یس یب یب یبخش فارس« سخن پراکنان» یۀمثل بق

با همان زبان  ،یدیسال خورش لیو در موقع تحو «یهانبخش ج» سیتأس

 یکیزبانان، و تاج یزبانان، در یفارس ۀبه هم  تیو آباء و اجداد یمادر

        عرض کیتبر« سال را از اوّل بهار شروع کن»و « نوروز دار»زبانانِ 

 ۀآنها و هم ۀهم یو برا یگفت یسالها م نیو صد سال به از ا یکرد یم

مارس روز اوّل بهارشان  ستمیب یشمال ۀمکریکه در ن اجهان، چه آنهمردم 

 یشود، تندرست یشروع م زشانییتازه پا یجنوب ۀمکریبود، چه آنها که در ن

داران و  هیو سرما استمدارانیس ۀهم یو برا ،یکرد یمدام آرزو م یو شاد

 به یگشت یو آنوقت بر م دار،یو وجدان ب میاسلحه داران جهان عقل سل

         شیکار خو ۀو دنبال یگرفت یم شیو صبر پ ینشست یخانه ات و م

 بله؟! یگرفت یم

 کی یحقّ فقط هفته ا ۀبند نیامّا آخر ا د،ییفرما یدرست م! بعله  

 یرود، در بخش فارس یبه مکتب م یجمعه که حسن یروز، آن هم روزها

و  ستی، برا عرض کرده بودم کاتمیتبر شیپ ۀشود و اگر جمع یم میدایپ

 کاتیهم تبر حقّۀبند نیرفته بود که ا ادتانیششم اسفند بود و تا حاال از 

 ،یتازه  بر طبق سنّتِ جشن نوروز. خودش را عرض کرده است یوزنور

گذاشت، از اوّل تا دوازدهم  دیجمش امرزیرا اهورا ب ادشیبن ندیگو یکه م

  شگاهیپ  در  و  تسین  موقع یب  د،یبکن  یمبارک  دیع  هر وقت  ن،یفرورد
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 .شود یبزرگواران مورد قبول واقع م

 قیرف ادی کدفعهیاسم بردم،  دیو از جمش یگفتم جشن نوروز  

افتادم که  «یخراسان یزشک نیاستاد مصلح الدّ» مانمیدرست پ قیشف

و عراق  رانیباشد که ا یدارد که گمانم مال آن موقع یبند گونه ا بیترک

 .فارغ نشده بودند گریهنوز از جنگ با همد

 یو جاها هیو مصر و سور یبیکه در ل یمولمه ا عیوقا نیحاال با ا  

وضاع اسفبار در افغانستان و ا ۀحادث شده است و با ادام انهیخاور م گرید

و  ییادّعا خودش را از موزون گو یعارف ب نیکنم اگر ا یعراق، فکر م

گفت  یم دیجد ۀبندگون بیترک کیبازنشسته نکرده بود،  یبند هیقاف

 .یتلخ تر و دردناک تر از اوّل یلیخ

 یس یب یراکد ب یگانیبندگونه را در با بیترک نیمتن کامل ا  

 :خوانم یم تانیبند اوّل و بند ماقبل آخرِ آن را برا نجایاکردم و در  دایپ

 

   ؟یدر چه حال ؟یسالِ نو ، کالً چه طور یا          

   ؟یدر مدارِ پارسال ایو کم آ شیب           

 ؟یو پُر از مالل یخال یاز شادمان           

 ... رَه آورد؟ یما را بگو تازه چه آورد    

 

 ،یشیسالِ پ رِیو ، گر تو نظسالِ ن یا         

 ،یشیو رفتار بر منوالِ پ وهیدر ش         

 ،یشیاوضاع در احوالِ پ ۀدنبال         

 ! بر گرد، بر گرد اینو مخوان خود را و  ای         

 

     وسیأم وارسته،   ۀخست  عارف  آن  ۀبه انداز  حقّ  ۀبند  من امّا   
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را با  «یدیجمش»نوروز  یبابت خوشحالم که وقت کی نیو اقّالً از ا ستمین

    نیما سالمان درست در اوّل نمیب یکنم، م یم سهیمقا «یالدیم»نوروز 

شود، نه در وسط  یاست، شروع م عتیهار که فصل اوّل سال در طبروز ب

  .تانزمس ۀچلّ
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 ! است یزیخجالت هم خوب چ -23
 

از بندگان  یکی میبعد از شرکت در مجلس ترح ،شیچند وقت پ  

 یلهایتحل یکه سرشان برا ییقهایبا چند نفر از رف ،یمقَرّب درگاه اله

و بحث  یآن حوال کینزد ۀقهوخان کیبه  میکند، رفت یدرد م یخیتار

طلب آمرزش آن مرحوم  یۀرا که در حاش خیدر تار یو بدنام یخوشنام

 ۀهم مثل هم مانیخیتار لیتحل نیو ا م،یداد هادامشروع شده بود، 

نداشت جز خسته کردن و  یا جهینت چیگذشته مان ه یخیتار یلهایتحل

 !خود ۀخسته شدن همه مان  و نخود، نخود، هرکه رود خان

و به طور  هایونانی یکه برا دیکش شیصحبت اسکندر را پ یکی  

 ای« اسکندر گجسته» هایرانیا یاست و برا «ریاسکندر کب» هایغرب یکلّ

  «.اسکندر ملعون»

و گفت عادل بودنش را « دادگر روانیانوش»اشاره کرد به  یکی  

  !دیپرس یهزار مزدک یاز آن س ایرفت آن دن دیبا

 کی میدیو د م،یو گشت میگشت خیتار یطور تو نیخالصه هم  

 یبدنام ۀش لکّ تیشخص یاز قبا ییجا کیکه  میکن ینم دایخوشنام هم پ

 .برنداشته باشد

 نیهم یکه چه عرض کنم، آخرها ل،یتحل نیهم یآخِرها  

 کایآمر خیخوشنام تاربسیار رجال  ادیبود که من به  زادینُشخوار آدم

، (George Washington) مثل جورج واشنگتن ییجنابها یافتادم، عال

 Abraham) نکلنی، و اِبراهام ل(Thomas Jefferson)  تامس جفرسون

Lincoln)اسمشان را که ایمردم دن ۀبلکه هم ها،ییکای، که نه فقط آمر    

  کا،یتوک بال پرواز کند، برود آمر کیخواهد  یم روحشان  شنوند،  یم
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  !تُربت پاکشان را سجده کند و برگردد

 زنهاوریبا آ نهایکه مگر ا دیبپرس دیشما را به خدا نخواه  

(Eisenhower)کسونین چاردی، ر (Richard Nixon) ،جورج بوش ای 

(George Bush)  داشتند یبزرگه و کوچکه چه فرق! 

 یهر دالغوزآباددر  یا رخورهیهر بچّه ش گریرا که د نیبابا، ا   

 یاسیرهبر س کا،یآمر یجمهور سیرئ نیداند که جورج واشنگتن، اول یم

 یبود و قانون اساس ایتانیبر هیدر جنگ استقالل عل کایملّت آمر یو نظام

 نیتامس جفرسون، سوّم. و نظارت او نوشته شد استیهم با ر یجمهور

 یۀانیب»و  «استقالل یۀاعالم» یاصل ۀسندیهم نو کایآمر یهورجم سیرئ

 یجمهور سیرئ نیشانزدهم نکلن،یاِبراهام ل. بود« حقوق بشر یجهان

 یدر جنگ داخل یروزیهم، که بر شکّاکش لعنت، سردار پ کایآمر

 .کایآمر یبرده ها یو آزاد یبردگ یبود و قهرمان الغا کایآمر

پوست زمان خودشان  دیملت سف یهر سه تا برا نیخوب، ا  

نجات  یرا از بردگ اهپوستهایهم که س شانیسومکردند و  یبزرگ یکارها

سرخپوستها چه کار  یرجال خوشنام برا نیا ،یراست میگو یم. داد

  کردند؟

شدند که هنوز اسمش  یپوستها وارد قاره ا دیسف نیاول یوقت  

 یمردم یناشناخته، مملکت آباء و اجداد نیسرزم نینشده بود، ا کایآمر

در حدود ده  تشانیداشتند و جمع ینگخودشان تمدن وفره یبود که برا

 یجاها ۀهم تیسال، بر عکس جمع صدیآنوقت، در طول س. بود ونیلیم

سرخپوست،  ونیلیبرابر شده بود، از ده م صدیس ای صد،که ده،  ایدن گرید

   همه شان، که حقاً و . نماند یهم باق ونیلیم کیقاره  نیدر سرتاسر ا

   ایبودند،  ایدن نیسرزم نیزتریحاصلخ و نیمنطقاً و قانوناً صاحب بزرگتر

 سوغات آورده بودند،   براشان  پوستها دیسف  که  ییو مرضها  یاز گرسنگ
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 .غاصب کشته شدند یدپوستهاینگ نابرابر با سفدر ج ایمردند، 

حقوق بشر هم  یۀانیکه ب کا،یآمر خیتار یخوشنامها نیا میگو یم  

 امدیشوند، به فکرشان ن یهم حساب م تیافتخار بشر یۀنوشتند، و ما یم

 :ندیکه بگو

 یبه جا گناه،یمشت مردم ب کیمملکت  یتو میبابا، ما آمد یا»  

 م،یو باشان هموطن بشو م،یبخر نیازشان زم م،یکن باشون داد و ستد نکهیا

برهوت، دورشان  یابانهایب یتو مشانیفرستاد ای میکشت ایهمه شان را 

 خیما تار یاست، مخصوصا برا یزیخجالت هم خوب چ! میقراول گذاشت

 «!نامخوش یسازها
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 ! دارد« کاراکتر»پنج تا « ماوس» -24
 

در  وتریبا وصلت دو تا کامپ «نترنتیا» ۀکه نطف 4355از سال   

. گذرد یمسال بسته شد، کمتر از چهل و شش  کایشرق و غرب آمر

چنان توسعه و  نترنتیچهل و شش سال ا نیا یکه تو خوب، معلوم است

زبان » کیخودش  یتواند برا یم گریکرده است که حاال د دایپ یقدرت

 .داشته باشد «یفنّ

 نیشود، پس ناچار از استادان ا یسرم نم یزیامّا من خودم که چ   

 تمام نترنت،یا «یزبان فنّ» نیا یبرا یسیمثالً در انگل ا،یپرسم که آ یفن م

لغتها و  نیا ۀهم باًیتقر ایالزم را اختراع کردند؟  یلغتها و اصطالحها

آنها  یلقب یوجود داشت، و آمدند به مفهومها یسیاصطالحها در زبان انگل

 از آنها گرفته بودند، اضافه کردند؟ نترنتیرا که در ا یتازه ا یمفهومها

 نیمّا اشود، ا یسرم نم یزیچ نترنتیو ا وتریمن خودم که از کامپ  

خواندم  رستانیکالس اوّل دب یسیکه در درس انگل دیآ یم ادمیرا خوب 

، که بعدها «مَوس» ندیگو یم« موش»به  یسیگرفتم که در انگل ادیو 

 شهیهمر ،یسیانگل (mouse) «ماوس»و  ،یفارس« موش»شد که  مانیحال

  .است «ییهند و اروپا»است و هر دو 

 ۀلیبه آن وس یسیانگل کی یکه امروز وقت میخواهم بگو یم  

است که، حاال  ی«ماوس»، همان «ماوس» دیگو یم وتریمخصوص کامپ

به  هم «ریشکسپ»در عهد  ش،یعقب ترش را کار ندارم، در چهار قرن پ

لغت همان لغت . است« گربه» ۀگفتند که طعم یم یکوچک وانیهمان ح

  .کرده است دایتازه پ یفنّ یمعنا کیاست، 

 سراغ گوگل  میبرو  ها؟ م؟ییگو یم یچ« موش» نیابه   ما  حاال  
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پنجاه و دو هزار و چهار صد  ،«وتریماوس کامپ» میپرس یازش م. یفارس

 م،یپرس یازش م« مُوس»را به صورت « ماوس»! دهد یم مانلیمورد تحو

به زبان  مییآ یبعد م. دهد یم لمانیو نود و نه هزار مورد تحو ستیدو

      با خجالت  چارهیب م،یریگ یرا م «وتریموش کامپ» غازش سرا یفارس

 «!مورد یهمه اش هزار و ششصد و س»: دیگو یم

      است، ما  ین آوراصطالح ف نیآخر ا»: دییفرما یم ؟یچ  

 «!میماوس را به کار ببر ۀهمان کلم میناچار! موش مییبگو میتوان یمن

!ادیمرحمت شما ز! اندازم یلنگ م یبنده جلو منطق جناب عال   

آخر چرا  میگو ینباشد، م بتشانیبردند، غ فیتشر شانیخوب، حاال که ا 

       نفر  ونیلیم و هفتاد و پنج صدیکه در حدود س ایدن یزبانها یسیانگل

موش  ندیتله موش، هم بگو ندیتوانند هم بگو یشوند، همه شان م یم

ماوس » مییبگو دیحتماً با م،یرس یکه م وتریما به کامپ یول وتر،یکامپ

  ؟«وتریکامپ

چه  م؟یزبان شده ا یکه فارس میکرده ا یها؟ چرا؟ مگر ما گناه  

را  یخودمان همان منطقگذارد ما در زبان  یدر کار است که نم یحکمت

    برند؟ یزبانها در زبان خودشان به کار م یسیکه انگل میبه کار ببر

صادق  یطور، به قول آقا نیشد که ا یحاال عرض کنم که چ  

 یدنبال اطالعات نترنتیدر ا. صبا، خونم به جوش آمد و در دلم باز شد

نظرتان را »: مطلب نوشته اند کیدر ته  دمیگشتم، د یاسم م کی ۀدربار

 «!کاراکتر 4455نظرات شما حدّ اکثر  - دیسیبنو

    دهد،  یم ییجمله چه معنا نیدر ا« کاراکتر» دمیاوّل نفهم  

 یبه معن یرا در فارس« کاراکتر» هایدانستم که بعض یچون فقط م

 به کار  شینما ایداستان « اشخاص» ای« آدمها»و  ،«تیشخص»، «شخص»

 «کاراکتر»که  دمیافتادم و تازه فهم« موش» ادیه ب کدفعهیآنوقت  .برند یم
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 (character)  است که جمع مکسّر  یفارس« حرف»همان  انگلیسی

 «ینیحروفچ»و  «نیحروفچ» یو از آن کلمه ها« حروف»شود  یم شیعرب

دارد، « حرف»و دوتا  یس یفارس یالفبا مییبگو میتوان یو م میرا ساخته ا

 تنرنتیاست، امّا در ا یچهار حرف ۀکلم کی« شعور» مییوبگ میتوان یو م

 «!حرف 4455حد اکثر » مییبگو میتوان ینم
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 ! یدان یرا خودت خوب م نیا -25
 

. بودم دهیند« 395» ۀرا در قهوه خان «لزیجا»چند وقت بود که   

داند  یشاعر م شتریرا ب «چهین»که  میگو یرا م کیهمان مهندس الکترون

 تیروزها مشغول نیگفت که ا دم،یاحوال خانواده اش را پرس. لسوفیتا ف

از معمول شده است، امّا هر کدام به  شتریاو و زنش و پسرش ب یفکر

 .گفتم کیخبرِ خوش است و به ش تبر دمیکه داد، د حیتوض. یشکل

    و  یسنّ یدوره ها یاز پدر و مادرها برا یلیخ نجایآخر ا  

پسر  کی «لزیجا» نیا. قائلند تیاهم یلیبچّه هاشان خ یلیتحص یمرحله ها

 ۀاز دبستان کوچ بکند به دور دیشود و با یساله م ازدهی یدارد، که به زود

 ش،یاست در زندگ یپسره تحوّل بزرگ یهم برا هیقض نیهم. رستانیاوّل دب

  .ید پرورفرزن ۀاست در تجرب یتازه ا ۀپدر و مادرش دور یبراهم 

را که جشن  رستانیسال دب نیسال دبستان و آغاز اوّل نیآخر انیپا  

و زنش  «لزیجا»حاال  نیخود، امّا از هم یخواهند داشت، به جا یخانوادگ

 «دنیآ»پسرشان  یاست که برا یرستانیکردن دب دایفکرشان دنبال پ

(Aiden)   ،ند را هم که بخواه یمیاز هر لحاظ مناسب باشد و هر تصم

گذارند تا او هم نظرش را  یم انیدر م «دنیآ»به مرحله با  لهمرح رند،یبگ

کنند  یبدهند که چرا فکر م حیتوض شیو اگر الزم باشد، برا دیبگو

 .است« بهمان» رستانیاز دب شتریب تهاشیمز« فالن» رستانیدب

بزرگ در  یلیخ رستانیدب کیگفتم که  «لزیجا»من به  یوقت  

        : خانه شان هست، لبخند زد و گفت یقدم دصیس ست،یدو ۀفاصل

 ۀو ادار ادیز یلیدارد و شاگرد هم خ ییبایساختمان بزرگ و ز. دانم یم»

 «!بزرگ دارد یاَمّا کیامّا  ،یو انضباط یجدّ یلیمدرسه هم خ
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اتوبوس  یمدرسه را از تو نیمن تا آن موقع ساختمان بزرگ ا  

و سر و وضع  فورمیاز شاگردهاش را با لباس اون ییبودم و نمونه ها دهید

به  چوقتیبودم، امّا ه دهیاتوبوس د ینسبتاً مقبول و رفتار نسبتاً معقول تو

 وتابل یبشوم و بروم نوشته ها ادهیبودم که از اتوبوس پ فتادهیافت نصر

 .مدرسه را بخوانم

« بزرگ یامّا» کیدارش  یبا آن لبخند معن «لزیجا»حاال   

خواست  یانگار م. تعجّب کردم. مدرسه و ساکت ماند نیگذاشت جلو ا

هست  یجدّ میپسرش آن قدر برا ۀموضوع مدرس ندیمرا امتحان کند، بب

 ایحلُ کند  میرا برا« امّا» نیا ی«معمّا»ه کنجکاو بشوم و ازش بخواهم ک

  :گفت دم،یسنه، و ازش که پر

 سایبه کل نکهیو با ا م،یهست یاجداد یحیمن و زنم مس ق،یرف نیبب»  

بپرسد  یهنوز هم اگر کس یعنی. میبر نداشته ا تیحیدل از مس م،یرو ینم

. ندارد سایبه کل یربط نیامّا ا. میهست یحیمس مییگو یم م،یدار یچه مذهب

سا یبود و وابسته به کل یمعمول ۀمدرس کیاگر  ،ینیب یمدرسه که م نیا

 گرید. میافتاد ینم یگرید ۀکردن مدرس دایلحظه هم به فکر پ کینبود، 

 یمدرسه ها یرسم ۀبرنام ۀهم نکهیمدرسه با ا نیامّا ا. شد یبهتر نم نیاز ا

 نیاز اصول ا یکیدارد و  یمذهب ۀنظامنام کیکند،  یم سیرا تدر گرید

که  دکن تیترب یخواهد بچّه ها را طور یاست که م نینظامنامه اش ا

 یارزشها زندگ نیو بر طبق ا رندیبگ ادیرا بفهمند و  یلیانج یارزشها

 «!کنند

 یخوب، چه اشکال»: گفتم یدار یو حاال من هم با لبخند معن  

هم  تیحیخوب، مس ؟یاعتقاد دار تیحیکه به مس ییگو یدارد؟ مگر نم

 «!است لیهمان چهارتا انج

 که   ییارزشها  آخر»: گفت  و زد   من  ۀشان به   یدست  «لزیجا»  
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 ییسایکه هر کل ییفهمند، با ارزشها یم لیازانج  مثل من و زنم ییمهاآد

کنم  یفکر م! کند یفرق م یلیبفهمند، خ لیخواهد جماعتش از انج یم

 «!یدان یرا خودت هم خوب م نیا
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 ! باشد یفرانسو دیبا -26
 

 یفیتخته نرد چندان تعر یمن در باز یسیانگل یاز دوستها یکی  

 یکیجلو  دیستیا یم یوا. آورد یم رتیآدم را به ح یندارد، امّا در نقّاش

سبز، پشتش  ۀتپّ کی یطهاتکدرخت، وس کی ۀاز تابلوهاش، مثالً منظر

 یکه ممکن است هزار بار تو یزیچ د،یبا چند تا ابر سف یآسمان آب

خوب، »: دییگو یدلتان م یاوّل تو ۀدر چند لحظ. دیباش دهید تانیزندگ

 «؟یکه چ

 ۀاست که کلم یآن قدر ساده و عادّ یمنظره ا نیآخر همچ  

 دیخواه یم نکهیه، همآورد، امّا بعد از چند لحظ یمبتذل را به ذهن آدم م

      تابلو  یکه پا دیکن یاحساس م کدفعهی د،یتابلو ردّ بشو نیا یاز پا

 .به طرف تکدرخت دیرو یم دیبلکه با نگاهتان دار د،یا ستادهینا یوا

به سر  دیو برس دیکه ازش ردّ بشو دیرس یامّا به ش نم د،یرو یم  

 ،دیسف یابرها ریافق، ز یکه سر تپّه که تو دیکن یکم کم احساس م. تپّه

    احساس. کند، چشم شما را گرفته است یم دایپ یحالت محو و مبهم

را  شیو از دور فقط جا دیرو یبه طرفش م دیکه دار یزیکه چ دیکن یم

است که دل شما را گرفته است و  یزیخودش را، تنها چ هن د،ینیب یم

  .چشمتان دنبالش است

 میزد یحرف م میته بودم و داشتنشس یسیدوست انگل نیبله، با ا  

 ویراد کیکالس یقیحال به موس نیو در ع میکرد یم یو تخته نرد باز

ما را گرفت،  نیتکّه فلوت تنها همچ کی کدفعهی. میداد یگوش م

 م،ینه تکان خورد گریو د میرا قطع کرد یما را سحر کرد که باز نیهمچ

 .ق کرده بودخودش غر یما را تو یقیموس. میدکلمه حرف ز کینه 
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 یبرا کنسرتو»برنامه گفت  یآهنگ تمام شد و مجر یوقت  

دوست و  م،یدیکش یقی، هر دومان نفس عم(4) «بِریژاک ا»از « فلوت

 دیبا. بودم دهیتا حاال اسمش را نشن! بریژاک ا»: نقّاش من گفت یسیانگل

 «.باشد یفرانسو

. ذهنم را قلقلک داد کدفعهی« باشد یفرانسو دیبا» ۀجمل نیا  

 «؟باشد یفرانسو دیچرا با»: گفتم

  «!داستیخوب، از اسمش پ»: با تعجّب گفت   

 اکوبیسمش بود امّا اگر ا داست،یآره، از اسمش پ»: گفتم  

 «؟کرد یم یچه فرق ،یشد آلمان یو م( 2) لدبرتیه

      یدانم چ یم»: خنده و گفت رینقّاش زد ز یسیدوست انگل  

دانم که  یکه من خوب م یدان یخودت هم خوب م! ییبگو یخواه یم

 « !میرا تمام کن مانیباز ایب! کند ینم یفرق چیه

 ۀمن و او بارها دربار. بودحقّ با او . میرا تمام کرد مانیو باز  

او از بابت . میکرده بود تصحب یانسان یهنرها ۀبودن هم «یجهان وطن»

من به ش گفتم  یوقت. دو آتشه تر بود یلیاز من خ قتیحق نیاعتقاد به ا

 یسؤال نینفر همچ کیبود که  نیدر واقع مثل ا« باشد؟ یفرانسو دیچرا با»

 .کنم یکر ماز من کرده است و من دارم جوابش را ف

فالن  میکه بدان میدار یاجیما چه احت. دییفرما یبله، درست م  

 میدان یم بر،یژاک ا نیدارد؟ مثالً هم یتیآهنگساز اهل کجاست و چه مل

از  یلحاظ فرد نیاست، و از ا شیقیکه هست و وجودش وابسته به موس

رت به عبا. هنرها ۀعلمها و هم ۀاست، ملّت هم« ملّت علم و هنر»افراد

زاده  یآلمان( 7) فان بتهوونِ گیزاده با لودو یفرانسو بریا ژاک نیا گرید

 زاده با ونسان ون گوگِ یرانیا لکِهموطن است، همان طور که کمال المُ

  وهانی  با  یرازیش  حافظ  خواجه و   است،  هموطن زاده   یهلند( 4)
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هستند که حتماً  استمدارهایفقط س. زاده یآلمان( 6) ۀولفگانگ فان گوت

  !مختلف باشد تهاشانیمل دیبا
__________________________________ 

  (4935-4352) یاز فرانسوآهنگس، (Jacques Ibert) بریژاک ا -4

2- Jacob Hildebehrt  ،لدبرتیژاک، و ه یتلفظ آلمان اکوبی) لدبرتیه اکوبی 

 (شده یفرانسو برِیا یآلمان ۀشیر

  (4335-4923) یآهنگسازآلمان ، Ludwig van Beethoven فان بتهوون گیلودو -7

4- Vincent Willem van Gogh ،  (4967-4935) یونسان ون گوگ، نقاش هلند 

6-  Johann Wolfgang von Goethe ،ولفگانگ فان گوته، شاعر و درام  وهانی

 (4343-4972) یآلمان سینو
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  !  روحت شاد ز،یژوونال عز -27
 

« 359» ۀدر قهوه خان یسیانگل یاز دوستها یکیکه با  روزید  

بود به تفاوت  دهیحرفمان از کجا کش ستین ادمیکردم، و  یصحبت م

فوتبال و  یدانشگاهها با قهرمانها یصاحبِ کرس یدرآمد استادها

اسم بردم، که در  یاز آن قهرمان فوتبال اریاخت یو باز من ب ،یلرانیاتومب

            نجایو ا دیآ یاوّل از همه به ذهنم م ،یدرآمد یها سهیمقا ۀهم

 :گفت یجدّ یبا لحن ستوفریکر کدفعهیخواهم اسمش را هم ببرم،  ینم

! یبه حال خودت بکن یفکر کی دیآدم با نیتو از بابت ا»  

همه بدّتر از  زنش وُ حرف زدنش وُ وُ هاشیخالکوب اش وُ افهیق اسمش وُ

 آمده است که من وُ شیکمتر پ! عقده کیتو شده است  یدرآمدش برا

 یآدم را نکش نیا نیا یپا یمناسبت کیتو به  وُ میتو با هم صحبت بکن

 «!یاوریخون خودت را به جوش ن وسط وُ

من  یآخر او برا»: و گفتم یحاال من خودم را زدم به خونسرد  

درآمد را  زانیارزش کار و م ۀعادلاست که م ییآدمها ۀهم یعال ۀنمون

 «!به هم زده اند ایدن نیا یتو

استاد دانشگاه  کی ۀخوب، چرا درآمد ساالن»: گفت ستوفریکر  

دو سه  نیهست هم ادتی ؟یکن ینم سهیبانکها مقا یرهایرا با درآمد مد

 یسال برا کیبود، در  دهیهم باال نکش یلیکه تازه خ شانیکی شیسال پ

زده بود،  بیپوند پاداش به ج ونیلیپوند حقوق و سه م نویلیخودش دو م

     دانشگاه در سال چه قدر  یخوب، استادها! در سال ونیلیجمعاً پنج م

 «رند؟یگ یم

 هزار تا  46 نیب یزیچ کیدانم،  یکه من م ییتا آنجا» : گفتم  
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 «!هزار پوند 96

 یۀدرآورد و در حاش بشیخودکارش را از ج ستوفریآنوقت کر  

روز،  756بخش بر  ونیلیپنج م: روزنامه اش شروع کرد به حساب کردن

متوسّط ! بانک ریدم کیمال  نیا. پوند 47355 یروز بایشود تقر یم

 باًیشود تقر یهزار پوند، م 56 میریاستاد دانشگاه را بگ کی ۀحقوق ساالن

استاد  کیبرابر  35بانک ارزش کارش  ریمد کی یعنی. پوند 495 یروز

 «؟چرا! دانشگاه است

 باًیآن قهرمان فوتبال را که درآمد روزانه اش تقر ۀخیمن بازهم   

چرا  ستوفر،یکر ن،یبب»: ردم و گفتمبانک است، ول نک ریشش برابر آن مد

من عقده نشود؟ مگر  ینه براتوپ شوت کُ اروی نیکه ا یاز من انتظار دار

هزار پوند باشد،  36 یروز باًیتقر دیکند که درآمدش با یاو چه کار م

برابر آن  میپنج و ن باًیاستاد دانشگاه و تقر کیچهار صد برابر  باًیتقر یعنی

در  تیکردن انسان یشود به ش گفت؟ قربان یم یرا چ نیبانک؟ ا ریمد

 «!معبد پول

. چانه اش و ساکت به من نگاه کرد ریدستش را زد ز ستوفریکر  

 نیبله، هم»: است که نیا شیام، معنا دهیطور که من فهم نیکارش، ا نیا

  «!ییگو یطور است که تو م

م چرا اصرار دارم و داشته ام و خواه دمیآنوقت بود که من فهم  

امروز را با درآمد  یتمدّن تجارت یایدن« ورزشکار» کیداشت که درآمد 

امروز، در مورد  یرانیا سیمنِ طنزِ منثور نو. بکنم سهیمقا« معلّم» کی

 سیطنز منظوم نو ،«سیووِنالی»حرف  ادیبه  شهیهم یا سهیمقا نیهمچ

اش  طنز هفتم از شانزده رساله ۀافتم که در رسال یم شیقرن پ زدهنو یروم

               یوقت»: معلّم و استاد دانشگاه گفته است کیدر اشاره به کار 

           قدر به او   چه  سیتدر  سال کی آن  یبرا شود،  یم  تمام  یلیتحص سال 
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   مسابقه  کیدر  یقهرمان اسب دوان کیکه  یپول ۀدهند؟ به انداز یم

 «!ردیگ یم

  !بوده است یتجارت شهیتمدّن ظاهراً هم نکهیا جهینت  
______________________________________ 

4-  Decimus Iunius Iuvenalis به ش  یسیانگکه در  س،یووِنالی وسیونی موسیدس

که  ،ی، شاعر روم(Juvenal) «ژوونال» یو فارس یو در فرانسو« جوونال» ندیگو یم

رفت، شانزده  ایاز دن یالدیم 475 ای 429آمد و در سال  ایبه دن یالدیم 66در سال 

 ۀو مخصوصاً فساد در جامع زادیو حماقت آدم یرحمیدارد که در آنها از ب هیطنز ۀرسال

او  یاز نکته ها یلیخ. روم با خشم و جسارت انتقاد کرده است یرآن روزگار امپراتو

که سر  یمال رهینظام ش یعنی ،«ینان و باز» یکیضرب المثل شده است، از آن جمله 

دارد؛ و  یمگرم نگاه  حاتیو تفر یو مسابقات ورزش ریمردم را با نان بخور و نم

 یکه فساد اخالق یکه وقت یعنم نی، به ا«خواهد کرد یبر نگهبانان نگهبان یک» یگرید

 .دیآ یبر نم یرواج داشته باشد، از قانون کار یو اجتماع
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 انگریمحنت د -28
 

 «وزیگود ن زیا وزینُو ن»: دیگو یدارند که م« مثل» کی هایسیانگل  

(No news is good news) ،که «است یخوش خبر یخبر یب» یعنی ،

حرف را اگر  نیو ا« !ستیخبر خوش ن یخبر چیه»: شود یبر عکسش م

 نیبه ا باًیتقر م،یکن شیو فارس میاوریاز حالت ترجمه در ب میبخواه

 «!شد یبود، خبر نم یخبر اگر خوش م»: که دیآ یصورت در م

 یهم روبه رو ونیزیو تلو دیخور یصبحانه م دیدار دیکن الیخ  

 د،یدهانتان گذاشت یاوّل را که تو ۀلقم.  کند یپخش م« خبر»شما دارد 

 نیدر ا یسیکند و سه نوجوان انگل یتصادف م «لندیتا»در  یاتوبوس

 یدانشگاه برا یلیروع سال تحصاز ش شیآنها پ. شوند یتصادف کشته م

 .رفته بودند لندیبه تا احتیس

به عکس  یوقت. کند یم ریگلوتان گ یتو دهیجو میاوّل، ن ۀلقم   

 د،یلحظه، اگر نوجوان هست کیدر  د،یکن یسه تا نوجوان نگاه م نیا

به سنّ و  یینوه ها ایو اگر بچّه ها  د،یگذار یآنها م یخودتان را به جا

پدر بزرگ و مادر  ایپدر و مادر،  یخودتان را به جا د،یسال آنها دار

 .کند یو تجسّم فاجعه سخت منقلبتان م د،یگذار یم آنهابزرگ 

باال  ییدستشو یتو دیبرو د،یده یم حیآن لقمه را که ترج  

 د،یخوردن ندار یاشتها گرید نکهیو با ا د،یده یبه زور قورت م د،یاوریب

که در خبر  دیدوّم را به دهانتان بگذار ۀکند که لقم یعادت وادارتان م

، در موقع عبور صف «بغداد» نینش عهیش یاز محلّه ها یکیدر بازار  ،یبعد

 لیاتومب کیکنند، انفجار  یم عییرا تش یاز سوگواران که جنازه ا یزدرا

         مجروح  را نفر   شصت از   شیو ب کشد،  یا م نفر ر دو   و  یس  یانتحار
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  .کند یم

صبحانه را  دیبا. شود یدشوار م یلیفاجعه خ نیتجسّم ا گرید  

است که هر ساله گرید. دنبال کار روزانه تان دیو برو دیقورت بده یاجبار

نان خواهانه، حقّ خواهانه،  یو آنجا، در کشمکشها نجایا ،یروز عدّه ا

    خواهانه کشته  گرید زیخواهانه، و هزار چ یعدالت خواهانه، دموکراس

 .دشون یم

دهانتان  یچهارم را تو ۀلقم دیو دار دیسوّم را قورت داده ا ۀلقم  

خواهم  یم. نه بدهمنمو ستیالزم ن گرید... دینیب یکه م دیگذار یم

در  یسیکشته شدن سه نوجوان انگل لندیحاال اگر آن روز در تا میبگو

 شیافتاد و به جا ینم« اتّفاق بد» نیبود و ا« خبر بد»تصادف اتوبوس 

به وطنشان برگشته  یسیافتاده بود و آن سه نوجوان انگل« اتّفاق خوب»

ه بروند به دانشگاه، خوردند ک یبودند و اآلن هم داشتند صبحانه شان را م

 ۀحوصل یشد تا کس یحساب نم« خبر» گرید یاتّفاق خوب نیهمچ کی

.ستین یدنیو شن یکه گفتن« خبر خوش». را داشته باشد دنشیشن

 : گفت یم یرازیش یکه سعد یآن عهد و زمان 

 کرندیپ کی یآدم اعضا یبن»  

 گوهرند؛ کیزِ  نشیکه در آفر  

 به در آورد روزگار، یچو عضو  

 ، «دگر عضوها را نماند قرار  

از آنها  یکی ریآنوقتها اصالً بانک وجود نداشت که در غرب مد. گذشت

بردارد و  یزنشستگخودش پاداش با یپوند برا ونیلیاز پول مردم چهل م

اختالس  نها،یاز ا شتریب یلیخ ایقدرها،  نیاز آنها هم یکی ریدر شرق مد

 .بشود یکند و با پاسپورت دوّمش برود غرب

 بد که  یخبرها دنیاست که به شن  وقت  یلیخ  ما  که  دینیب  یم  
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شود، عادت  یحساب م« خبر» ونهایزیو تلو وهایروزنامه ها و راد یبرا

که  میبشنو میخواه یو همه اش م م،یدر واقع معتاد شده ا ای م،یکرده ا

 یطانیو هولناک و سنگدالنه و ش زیچه اتّفاق بد و زشت و تهوّع انگ گرید

اتّفاق  گرید یدر کجا یو مو به تن راست کن و لقمه در گلو قفل کن

     و در م،یخبر نباش یب گرانیاز محنت د میخواه یم البد . افتاده است

         که ناممان را  دیمتمدّن و سازمان ملل متحد دار امروز، بشا یایدن نیا

  !ینهند آدم
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 ! بر دررفت اتی، مال بر درآمد اتیمال -29
 

 مییگو یامروز به ش م یکه در زبان فارس یزیکنم چ یفکر م  

دو جور  شهیهم،  (Tax) »تَکس» ندیگو یبه ش م هایسیو انگل «اتیمال»

است، که « بر درآمد اتیمال»که همان  م،یمستق اتیمال یکیبوده است، 

هم   یکی! الجوشن است یحسابت با شمر بن ذ ،یر نپردازسر سال اگ

قلم بزرگش را  کی اًیو ثان ست،یدو تا ن یکیکه اوّالً  م،یرمستقیغ اتیمال

پردازد و  یخرد، م یکه م یاست، آدم سر هر جنس دیبر خر اتیکه مال

رود  یپوندش م ستیبه صد پوند، ب دیخر یم یزیچ کی. ستین شیحال

 بیتو ج ، خرج در نرفته،هشتاد پوندش ات،یمالدولت بابت  بیج یتو

  !فروشنده

گذارند که اواّلً  یم ییاسمها میرمستقیغ یاتهایمال یامروزه رو  

که در  ینکند، مثل عوارض شهردار یمردم را عاص اًیخنده دار نباشد و ثان

و مردم  «یحقّ رأ اتیمال»اسمش را گذاشتند « مارگارت تاچر»عهد 

آمدند مبلغش را باالتر هم  نکهیغا به پا کردند تا او غو امدیخوششان ن

عوارض » یعنی، «شهر یشورا اتیمال»امّا اسمش را گذاشتند  د،بردن

 .شدند و ساکت سر جاشان نشستند یو مردم راض ،«یشهردار

 ای، «مجلس» اریکه وضع قانون در اخت یاستبداد یدر دوره ها  

حکومت خرج و  ایطنت وقتها که سل یمردم نبود، گاه یها ندهینما

و « عامّ المنفعه» یهایرفت و درآمدش کفاف کنس باز یبرجش باال م

داد، فوراً مشاورانش را احضار  یاش را نم« خاصّ المنفعه» یهایگشاد باز

از  یشتریخون ب دنیمک یبرا یداد که راه تازه ا یمکرد و دستور  یم

حکومت که  ایطنت سل یموقعها بود که مشاورها نیدر ا. کنند دایمردم پ

 معتبر نداشتند،  یاز دانشگاهها  یاسیعلوم س  ایاقتصاد   یدکترا  حاال  مثل
 87/خوش خبر باشی                                                                                                                                

 

 

 

 



 

 

که به  یکنند با اسم مسخره ا یوضع م یتازه ا اتیمال یدید یم کوقتی

    .گرفت یگفتند، خنده اش م یخر م

 ۀدور ،یملّ یمشروح مذاکرات مجلس شورا»در  دینیب یمثالً م  

 «ییاسای» یبا نفوذ به اسم آقا یها ندهیاز نما یکی، «229 ۀپنجم، جلس

که به موجب قانون  یو عوارض اتیمال یۀکل»کند که  یم شنهادیپ

شود و  ی، ملغ«است دهینرس یمل یمجلس شورا بیبه تصو یخصوصم

که خدا  «رهیوغ» ۀبرد، به اضاف یاسم م اتیمالآنوقت از چهل و هشت نوع 

و در بحر  میبا دقّت اسم چند تا از آنها را بشنو مییایب. داند چند تاست یم

ه کو اتیمال ،یگوشِ خر اتیمال ،یسرِ قاطر اتیمال: میآنها فرو برو یمعن

  !ییچاخو اتیمال ،یچَر

نوشته اند . یفرح بخش از ممالک اجنب اتیو امّا حاال چند تا مال  

 ی، پادشاه انگلستان، فرمان داد که از مردها«سوّم امیلیو» 4536که در سال 

تا مجبور بشوند  رندیبگ« تجرّد اتیمال»و پنج سال  ستیب یمجرّد باال

که « پنجره اتیمال»شد به اسم  وضع یاتیسال بعد مال کی  .ازدواج کنند

کنند و گل  ینیپنجره هاشان را آجرچ شتریاز مردم ب یلیباعث شد خ

  .بدهند یکمتر اتیتا مال رندیبگ

 «شیر اتیمال»امر کرد از مردها  «ریپطر کب»هم  یتزار یۀدر روس  

اروپا صورتهاشان را از ته بتراشند  یجاها یۀتا مجبور بشوند مثل بق رندیبگ

 .دّد بشوندو متج

 یمتمدّن و مترقّ ایدن یحکومتها ۀشکر و حمد خدا که حاال هم  

« خنده دار»اصالً  رند،یگ یکه از مردم م ییاتهایاز مال چکدامیشده اند و ه

 ۀهم بند  نند،ینش یمردم بر تخت قدرت م یو دولتها هم که با رأ ستین

مال  کیردار، هم ش هیخاصّ خدا هستند، هم پاسدار و خدمتگزار سرما

  .چارهیمردم ب
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 زبان  یدوگانگ یبال  -31

 

: دیمحبّت و احترام، از من پرس یجوان، با کلّ یاز همکارها یکی  

 «؟یزیچ کیدر اثرِ  ایدرست است  یزیچ کیبر اثر  به نظر شما»

 «!قیرف چکدام،یه»: گفتم زیآم طنتیشوخ و ش یبا لحن  

 دیبا یپس چ»: و همکار جوان با تعجّب، امّا با لبخند گفت  

 «؟مییبگو

 یول د،ییگو یدر موقع حرف زدن م شهیکه هم یهمان»: گفتم  

نگشتهاتان به کار افتاد که ا ای د،یسیکه بنو دیقلم به دست گرفت نکهیهم

 نییمغزتان، استاد آ یکتاب ۀو از حجر د،یکن یآن را فراموش م د،یکن پیتا

و چرا، بر اثر و در اثر را  یکیداند کدام  ینگارش، که خودش هم نم

 «!اندازه کاربرد دارد کیبه  باًیکند، که امروز هر دو تقر یم شنهادیپ

 نیفکر نکند که من هم طرف خدا نکرده نکهیا یوبعد هم برا  

، هر «اندازه کاربرد دارد کیبه  باًیامروز هر دو تقر» میگو یم ییطور هوا

بله،  شاهدِ  میدیو د میمراجعه کرد یالمجلس به گوگل فارس یدو ف

و چهارصد هزار مورد آمده  ونیلیم کیو  ستیب «یزیبر اثرِ چ»کاربردِ 

هزار، که  ستیو دو ونیلیم ستیب «یزیدر اثرِ چ»است، و شاهد کاربردِ 

 .است زیکاربرد، ناچ زانیتفاوت آنها، به نسبت م

با هم « نوشتن»و « گفتن» یدوگانگ نیا ۀو دربار میو بعد هم نشست  

افتادم که سر کالس به  یروزگار جوان ادیو من به  م،یصحبت کرد

و روان و  حیتوانست بدون تته پته و دست انداز، فص یکه م ینوجوان

گرفت که  یقلم به دست م نکهیساعتها حرف بزند، امّا هم ان،یب نیریش

 :کرد، گفتم یم ریکاغذ گ یشد و رو ینوک قلمش سحر م سد،یانشاء بنو
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 ،ییبگو یچ یدان یکه م یمطمئنّ بشو نکهیا یفرزند، برا نیبب»  

دستگاه ضبط صوت بگذار بغل دستت، روشنش بکن و  کیخانه  یتو

بعد سر . بلند بگو یبه ذهنت آمد، با صدا یراجع به موضوع، هرچ نیبنش

 یرو اوریب ،یگفته ا ینوار را از اوّل گوش کن، و هر چ نیفرصت بنش

 نکهیرا حذف کن و بدون ا شیهایفرصت، تکرار سرآنوقت، باز . کاغذ

را به قائم  یگفتار یکلمه ها و عبارتها ینگارش، جا نییاستاد آ یۀبه توص

سر و ته مطلب را جفت و  یمنطق یبا دستکار ،یآنها بده یمقام نوشتار

که  ییزهایو همان چ یسیبنو یتوان یو مطمئن شو که م نیجور کن، و بب

ابوالفضل »پا  کیو خودت  د،یآ یبه قلمت هم م ناًیع د،یآ یمبه فکرت 

 «!یو خبر ندار یزمان خودت هست «یهقیب

 «یزیبر اثر چ»خواهد بداند  یمثالً، حاال که همکار جوان من م  

کاربردِ هر کدام از  یاز نمونه ها مییایب ،«یزیدر اثر چ» ایدرست است، 

آنها  یدر هر مورد، به جا مینیبب جلومان و میمورد را بگذار ستیآنها ده ب

بر » ۀنمون. آورم ینمونه م کیمن حاال از هر مورد . میبر یبه کار م یچ

  :یاز گوگل فارس« اثر

رخ  یگل نب ابانیخ یابتدا ،یکتاب دانیکه در م یبر اثر انفجار»  

 کی قهیو پنج دق ستیهر ب»: « در اثر» ۀو نمون« .نفر کشته شد کیداد 

 «.ردیم یم یر تصادف رانندگدر اث یرانیا

در موقع صحبت با  میدو تا جمله را، اگر بخواه نیموضوع هم  

      من باشم، مثالً  م؟ییگو یم یچه طور م،یاوریدوست، به زبان ب کی

 ،یکتاب دانیانفجار در م کی...  ۀبه واسط... به سببِ... به علتِ»: میگو یم

طور  نیرا هم مثالً ا یدوّم ۀمونو ن« .نفر کشته شده کی یگل نب ابانیسر خ

در  ای)به علتِ تصادف  یرانیا کی قهیو پنج دق ستیدر هر ب»: میگو یم

 «.ردیم یم ،یرانندگ( تصادفِ
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 یعنی... بر اثرِ ای... دنبال، ردّ پا، و در اثرِ ،یعقب، پ یعنی« اثر»واهلل   

را از همان نثر « بر اثر»نمونه از کاربرد  کیمن فقط ... ، به دنبالِ...یِدر پ

آورم، و شما را به خدا و عقل  یم ،یهقیابوالفضل ب ،یبزرگ فارس سینو

 «.بزرگ ۀخواج ۀانم تا خو من براثر استادم برفت...»: سپرم یم میسل
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 لَه  رَیکتاب ال نَظ کی یاندر معرّف  -31

 

از  یکیگفته باشم که  ،یگریسبت دقبالً هم، به منا دیشا  

عمر  اتیرباع»، مترجم (4) «تزجرالدیادوارد ف»من در وطن  حاتیتفر

متفاوت کتاب  یچاپها و نشرها یحتم دنیو خر یکردن اتّفاق دایپ ،«امیّخ

  .است «امیّادوارد خ اتیرباع» ۀخجست

( 2)« آکسفم یۀریخ» یکه گذارم به کتابفروش شیچند روز پ  

. خوشحال شدم یکردم و کّل دایپ دهیهرگز ند «امیّعمر خّ» کیافتاد، 

مهمّ را خدمتتان عرض کنم، بعد بپردازم به  ۀنکت کیاوّل  دیاجازه بده

 .کتاب مستطاب نیا یمعرّف

       عامّه پسند بشود و اسم یخدا نکند نوشته ا میگو یم  

داستانها و  چه! کنند یکه چه م نیو بب ایب! فتدّیاش سر زبانها ب سندهینو

 ۀدربار ییرهایسازند، و چه تفس یاش م سندهینو یبرا یمعجزات و کرامات

   یا یریو تکف یسیتقد یو چه حکمها! روند یسر قلم م شیحرفها

  .کنند یدرباره اش صادر م

کافِر  طرف مُلحِد است و، مُرتَدّ وُ کیاز  «امیّعمر خ» نیمثالً هم  

 وُ یصوف گریو از طرف د ،یدوزخ وُ یدهر وُ یهُرهُر دائم الخمر وُ وُ

  وُ یمنطق جو وُ قتیحق منجّم وُ وُ دانیاضیر وُ لسوفیف عارف وُ

 (7! )یکوریاپ

 یواجب دانستم، کتاب ۀضیآن را فر یکه من معرّف یاتیو امّا رباع  

 یِمعروف هند (Yogi) انیاز جوک یکی ریو تفس هیو تحش میاست، به تنظ

، با (6) «یشراب صوف»، با عنوان (4) «وگانانداینسا پَراماها»به اسم  یبنگال

  صدو  لویک کیزرکوب، به وزن  یفردِ اعال و جلد چرم نما ۀکاغذ گالس
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با هفتاد  ،یغرب مین یشرق مین اتورینیبه سبک م یبا پنجاه تا تابلو نقّاشگرم، 

و  هیو اغالط کالم حهیمل فاتیمملوّ از تحر یفارس یو پنج تا رباع

 نیا یدبستان یاز بچّه ها یکیالبد  قِینستعل به خطّ ه،یوزن باتیتخر

ت هف یارک بیقاب تذه کیروزگار، امّا با ظرافت هنرمندانه چپانده در 

 یهایاز رباع یکی رشیز یفارس یو هر رباع ر،یو چشمگ بایز اریرنگ بس

آن  یفارس یبه رباع ینفهم یبفهم یبا شباهت تزجرالد،یادوارد ف یسیانگل

 یو استعارات رباع باتیاز ترک یبعض ۀانیشرح صوف رشیصفحه، و ز

 و یراقدر تأمّالت اش یرباع نیاز ا یعمل ۀدستور استفاد رشیو ز ،یسیانگل

 .ییوگای ناتیتمر

شود مال  یتا را م یکتاب، فقط س یِهفتاد و پنج تا رباع نیاز ا  

است که هر کس به  یا یرباع یجزو دو هزار و اند هیدانست، و بق امیّخ

 یس نیکاش که هم یمنسوب کرده است، و ا امیّبه عمر خ یتیو ن یلیدل

 یما را به خداآخر ش. شد یو معتبر نقل م حیصح یهم از نسخه ا یتا رباع

ندارد که هر  یلیو دل دیشناس یکه شما م یامیّقسم، آن عمر خ امیّخعمر 

 یا یرباع نیتواند همچ یشناخته باشدش، م یمسلک یصوف یهند یجوک

ممکن است از  ریابوالخ دیمثل ابو سع یصاحب معجزات یرا که فقط صوف

بان آورده بر ز یخوانده باشد و به مناسبت ییدر جا ایباشد  دهیشن یکس

 نسبت بدهد؟ امیّباشد، به خ

 همه کس،  مرِیواقف اسرار ض یا   

 همه کس؛ رِیدر حالت عجز دستگ   

  ر،یتو مرا توبه ده و عذر پذ ربّ ای   

 !همه کس رِیتوبه ده و عذرپذ یا   

و  بینج یرباعیک  یروحان ریمسلک در تفس یصوف یجوک نیو هم 

 است که   نیا  یرباع  نیدر ا امیّخ  ظورمن»: دیگو یم  یامیّخ یلیخ  لیاص
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داند که چرا  یاست، خودش م «وعالم بکلّ االمور میو حک میعل»خدا که 

 :آورد یبخشد و چرا مرگ م یمجان 

  وستیکه درهم پ یا الهیپ یاجزا   

 دارد مست، یبشکستن آن روا نم    

  و کف دست نینازن سر و ساقِ نیچند   

 که شکست ؟ نیو به ک وستیاز مهر که پ   

و  رانیشناسان ا یو صوف انیرا از شرّ صوف «امیّخ»و « حافظ»خداوندا،  

 !نیّآم! جهان در امان بدار
________________________________ 

4- Edward Fitzgerald ۀکه هم(  4953-4997) یسیو مترجم انگل سندهی، شاعر و نو 

ترجمه و اقتباس او از . است امیّعمر خ اتیآزاد رباع ۀترجم  ونیشهرت  خود را مد

 «مقدّسکتاب »زبان، بعد از  یسیلانگ یایتا به حال در دن 4963از سال  امیّخ اتیرباع

(Holy Bible) ریشکسپ امیلیو» ثارو آ» (William Shakespeare) از هر کتاب  شیب

 یسیانگل یایکتاب دن نیّو اعتبار سوم تیاهم ثتیاز ح یعنیچاپ شده است،  یگرید

 .زبان است

  

2- Oxfam  :دارد که از  ییآکسفم در همه جا مغازه ها یۀریخ یالملل نیسازمان ب

مستعمل، امّا قابل استفاده را که مردم  لیاز وسا یعضیتاب و مردم لباس وکفش و ک

 اریبس متیو آنها را به ق رندیپذ یم هیبه عنوان هد ،خواهند یخودشان آنها را نم گرید

 نیا. کند یم هیریدرآمد حاصل را صرف امور خ فمفروشند و سازمان آکس یارزان م

آگاه از  یمرتّب دارد که جوان اریبس یکتابفروش کی یطوس ۀزادیعل ۀسازمان در محلّ

از  یلیخ یطوس ۀزادیکند و عل یآن را اداره م (Stan) «استن»عالم کتاب، به نام 

 ریتفس» نیو هم «امیّخ اتیرباع» میقد یاز چاپها ییاز جمله نسخه ها اب،ینا یکتابها

  .است دهیخر یکتابفروش نیرا از هم «امیّخ اتیرباع ۀانیصوف
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7-  Epicurusاو لذّت و رنج  ۀدیکه به عق( الدیاز م شیپ 744-234) یونانی لسوفی، ف

حقّ  یت بردن از زندگانسانها در لذّ ۀخوب و بد است و هم یابیارز اریانسان مع یبرا

     را مجازات ینه کس انیجسم و روح انسان است و خدا انیبرابر دارند، و مرگ پا

 یاست، و انسان زندگ دانیو جاو یو عالم ابد هندد یپاداش م یکنند و نه به کس یم

لذّت  یاز زندگ شتریبکوشد که رنج را از خود دور کند و هر چه ب دیدارد و با یکوتاه

 .ببرد

 

4-  Paramahansa Yogananda ،(4362-4937) گورو (guru) استاد در  ایرهبر،  ای

 .انهیصوف یو شهود یاشراق ۀفلسف ینوع میتعل

 

شراب » ای «انیشراب صوف» ای« شراب عارف» ای «یشراب صوف»کتاب  یعنوان اصل  -6

[ ۀنایصوف] یروحان ریتفس»آن  یاست و عنوان فرع (Wine of the Mystic) «عارفان

 The Rubaiyat of Omar Khayyam: A Spiritual) «امیّعمر خ اتیرباع

Interpretation). 
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  تیفکر به واقع ۀرجمتاندر   -32
 

از تمام  یرازیدانند و حافظ ش یان شاءاهلل همه م د،یدان یشما م  

هر  یو فعل یاسم یکلمه ها شتریدانست که ب یهمعصرش بهتر م یاستادها

داشته است، و بعدها مردم به مرور  یو اصل نیّمع یمعن کیزبان در ابتدا 

موردها، در  ید، و در بعضبار آن کلمه ها کرده ان یتازه ا یفرع یهایمعن

 یاصل یمعن یجا یفرع یمعن کی ،یو فرهنگ یاجتماع یتحوّلها انیجر

  .را گرفته است

    که بارِ یتازه ا یهایدانند که معن یرا هم البُد همه م نیو ا  

مثالً در زبان . مردم ارتباط دارد یشود، با فرهنگ بوم یکلمه ها م

ر کس که کارش حساب کردن بود، در اواسط قرن هفدهم به ه ،یسیانگل

 (Compute) «وتیکامپ»چون فعل  (Computer) «وتریکامپ»گفتند  یم

  .است« حساب کردن»همان  شیاصل یامروز هم معن

اواخر قرن نوزدهم، به  یعنی، 4933به سال  دندیبعد که رس  

 نیآمدند هم 4335در سال  نکهیتا ا ،«وتریکامپ»هم گفتند « حساب نیماش»

و  نیکه امروز زم یو معجزه گر بیدستگاه عج یا گذاشتند رواسم ر

و مثالً  ردیبگ رادیهم بلند نشد ا چکسیزمان را فتح کرده است، و ه

زبان  کی ییواهلل باعث رسوا! شمارگر یعنی وتریکامپ ن،بابا جا»: دیبگو

اعجاز  نیشمارگر و به ا دییبگو انوسیعهد دق ۀچورتک کیاست که به 

اقاّلً ! شمارگر دییهم بگو نترنتیو صنعت عصر ا ینولوژبزرگ علم و تک

 «!انهیرا دییبگو

        ساختن  ایکردن  دایکه در پ یرانیدوست جوان ا کیبا   

 کند،  یفکر م  یلیخ یسیانگل  یکلمه ها  یبعض  یبرا  یفارس  یکلمه ها
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برد  یرنج م یلیزند، و خ یجوش م یلیدهد، خ یابتکار به خرج م یلیخ

را شاد  یبدمد و روان فردوس یبه زبان فارس یروح تازه ا قیطر نیتا از ا

حوصله  یلیخ ییو گپ زدن، خودش به تنها شستنکند، در قهوه خانه ن

دوست  نکهیگذشت، چه رسد به ا یلیتحمّل و خ یلیخواهد، و خ یم

سال آدم هم حضور داشته باشد و بحث از ترجمه در تحوّل  انهیم یسیانگل

و  ،یرانیا دیجد سمیونالیجور ناس کی تیآن هم با ذهن د،یایب انیزبان به م

دن با خوان شیسال پ ستیباشد که ب یکس مه یسیدوست انگل نیضمناً ا

رستم و »و ( 4) تزجرالدیف «امیّعمر خ اتیرباع»ترجمه که نه، با خواندن 

و  ردیبگ ادی یعالقه مند شده باشد که فارس( 2)« آرنولد ویمث« »سهراب

لطفاً حاال . بخواند یرا به زبان فارس یو شاهنامه فردوس امیّخ اتیرباع

از  کیسه تا حرف مال کدام نیاز ا کیکدام هک دیبده صیخودتان تشخ

 :ما سه نفر است

 یقیدرست و دق ۀترجم یهم در فارس( 7)افالطون  یایوتوپی نیا«  

، «آرمان شهر» دیگو یم یکی، «فاضله ۀنیمد» دیگو یبه آن م یکی. ندارد

 دیگو یم یکی، «افالطون یجمهور» ای« افالطون ۀنیمد» دیگو یم یکی

 «...دیگو یم یکی، «ناکجاآباد»

و  یاجتماع لسوفیتامس مور، حقوقدان و فناکجا آباد را »***   

او با . نوشت« هشتم یهنر»در عهد  4645در سال  یسیانگل استمداریس

خواست از نظام  یم یالیخ ۀریجز کیجامعه در  ینظام آرمان فیتوص

او  ۀریدانست که جز یزمان خودش انتقاد بکند و م یاسیو س یاجتماع

 «.درجهان است ستین

است امّا افالطون واقعاً معتقد  یمان جمهورمال افالطون ه»***   

شود به  یاو را م یباشد، جمهور لسوفهایبود که اگر حکومت به دست ف

  م؟یکلمه ها باش یزبان ۀترجم بندیقدر پا نیا دیحاال ما چرا با. وجود آورد
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کردن فکر به  لیهم تبد شیمعن کی( 4) «تیترانسل» یسیانگل ۀکلم نیهم

، «آرمان شهر» میی، چه بگو«فاضله ۀنیمد» مییحاال چه بگو. ت استیقعاو

د، گذر یافالطون م یکه از جمهور یو پنج قرن ستیب نیدر ا مینیبب دیبا

   «!میبرداشته ا یچه قدم «تیواقع»او به « فکر»در راه ترجمه کردن 
_________________________________ 

( 4953-4997) یسیو شاعر انگل بی، اد(Edward FitzGerald) تزجرالدیادوارد ف -4

 ،یهر رباع یکردن خود به حفظ صورت کالم دیّرا بدون مق امیّعمر خ میحک اتیرباع

 .برگرداند یسیبه انگل وستهیپ یرباع یجموعه امصورت به 

( 4922-4999) یسیانگل ی، شاعر و منتقد اجتماع(Matthew Arnold) آرنولد ویمث -2

است  یکه اقتباس (Sohrab and Rustum) «سهراب و رستم»دارد با عنوان  یمنظومه ا

 .یطوس یفردوس ۀشاهنام« رستم و سهراب»از داستان 

است که اساس آن بر حکومت « افالطون یجمهور»طون همان افال ۀفاضل ۀنیمد -7

 « تامس مور» بار نیرا اوّل (Utopia) «ایوتوپی» ۀکلم. بر جامعه نهاده شده است لسوفانیف

(Thomas More) ۀاز دو کلم یسیانگل استمداریو س یاجتماع لسوفی، حقوقدان و ف 

ساخت و  «نیسرزم» ای« محل» ای« جا» یبه معن «topos» و« نه» یبه معن «ou» یونانی

 یبه معن یو بشود اسم دیایاضافه کرد تا به صورت اسم مکان در ب «ia» به آن پسوند

 .دییهرچه شما بفرما ای« در کجاآباد چیه» ای« در جهانستان ستین» ای« ناکجاآباد»

 یسخن ایبرگرداندن نوشته  یاصل یدر معن «to translate» فعلی یا اسم فعل ۀکلم  -4

 یزیدرآوردن چ گرشیمعمول د یهایاز معن یکیاست، امّا  گریزبان د کیبه  یزبان از

 لیتبد ایاست؛  گرید یحالت ایعمل  ایحالت به صورت  ایعمل،  ایصورت،  کیاز 

 .«translate ideas into reality» ندیگو یمثالً م. گرید یزیبه چ یزیکردن چ
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  طانیش یمزدورها -33
 

خواهد  یم یک» ۀبرنام یتجارت ونیزیکه باز تلو شیچند شب پ  

از  یکی ادیداشت، فوراً کانال را عوض کردم و به « بشود؟ ونریلیم

به  یخودیب یگاه»و   ،«نیرا بب گریهمد ابانیخ یفقط تو» یِآشنا یهایرانیا

تلفن کرد و تا گفت  ش،یافتادم که چند وقت پ« تلفن بکن گریهمد

 شیفوراً به جا ،«میمخلص»و  «میچاکر»باشد از  یبیترککه  ،«میچُخلص»

 : دلم گفتم یآوردم و تو

از دو ، بعد «!اوقات کالغ بد خبر نباشد شتریان شاءاهلل که مثل ب»  

    و زیتلخ و حسرت آم ۀخند کی ریقاه قاه زد ز ،یسه کلمه احوالپرس

 :و گفت زیتأمّل انگ

روزنامه  یاآلن تو نیبشنو که هم ،یا دهیاگر نشن ؟یا دهیشن»  

بخت  تیبل یدالر ونیلیششصد و چهل م ۀزیجا ۀخواندم که سه تا برند

ششصد و چهل  یدان یم. شده اند یمعرّف کایآمر یالتهایاز ا یکی ییآزما

  «!دالر ونیلیششصد و چهل م میگو یم ؟یچ یعنیدالر  ونیلیم

 ونیلیبدانم که ششصد و چهل م دیچرا من با ؟یخوب، که چ  

کند؟  یم یدالر چه فرق کیبا  شیدارد؟ مگر معنا ییدالر چه معنا

 یتو یفکر بکر کدفعهیدارد؟  یپرسم، ها، چه فرق یاز شما م ،یراست

 :به خودم مهلت ندادم و گفتم .دمغزم جرقّه ز

خبر را  نیهم ا ونیزیمن از تلو. ییگو یتو درست م ز،یعز قیرف»  

دالر  ونیلیبداند ششصد و چهل م دیآدم با. ییگو یتو درست م. دمیشن

سؤالت فکر  ۀدربار یا قهیمن ده پانزده دق! یچ یعنی ییبخت آزما ۀزیجا

 را  یو گوش« .زنم یت زنگ م کردم، فوراً به دایکنم، جوابش را که پ یم
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 .گذاشتم

 التشیاز پنجاه تا اِ التیاِ کیکه « خرپول» یکاینه در آمر  

جا در  نیدارد، بلکه هم یا زهیدالر جا ونیلیهل مششصد و چ یالتار

سرتاسر مملکت معموالً  یالتار ۀزیجا نیکه بزرگتر ریفق ریصغ یایتانیبر

 د؟یفرمود یچ ؟یچ... کاستیآمر التیاِ کیصد برابر کمتر از مال همان 

شود شش  یشود؟ ششصد وچهل بخش بر صد، م یقدر م چه دیپرس یم

شود در  یم د،یبکن لشی، که به پوند تبدو چهارصد هزار دالر ونیلیم

 .پوند ونیلیحدود چهار م

نفر، هر  ونیلیم 72طور که آمار داده اند، در هفته در حدود  نیا  

 35جمعاً در حدود  یعنیخرد،  یم یالتار تیتا بل 7نفر به طور متوسّط 

کنند؟ در حدود ده در  یم زهیمبلغ چه قدرش را جا نیاز ا. پوند ونیلیم

 زهیجانفرشان  7تا  کی نینفر ب ونیلیم 72و معموالً از  ون،یلیم 3 یعنیصد، 

 .است ونیلیدر ده م کیشانس بردن  یعنی رند،یگ یم یونیلیبزرگ چند م

بخت  تینفر که دارد بل کینبش کوچه، از  ۀمغاز یتو یرو یم  

 تیکه بل دیبه پول دار اجیشما حتماً احت»: یپرس یخرد، م یم ییآزما

      در یسیاز پ تانیزندگ د،یببر یبله؟ چه قدر د،یخر یم ییابخت آزم

 «؟دیآ یم

ده هزار،  ندیخرها در جواب بگو تیدرصد بل 35کنم  یفکر م  

آدم به  نیبه ا ندیآ یم کدفعهی. هزار پوند 655حدّ اکثر  ایصدهزار 

حدود  کایپوند و در آمر ونیلیم 4در حدود  نجایا« خوشبخت»اصطالح 

که دو سه  گرینفر د ونیلیده ها م یشانیدهند و به پ یپوند م ونیلیم 455

 .زنند یم «یبدبخت»رفته است، مهر  بشانیپوند از ج

: تلفن کردم و گفتم« چُخلص» یبعد به آشنا ۀقیده پانزده دق  

 باشد،  یطانیاگر ش. کردم دایرا پ زهیدالر جا ونیلیم 545 یمعن ز،یعز قیرف»
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 نیضدّ خدا باشد و دشمن اشرف مخلوقات خدا، حتماً ا طانیش نیو ا

 ونرشیلیم روانیبه نفع پ طانیش یرا مزدورها ییبخت آزما یسازمانها

 ونشانیلیدهها م بیاندازند، از ج یخدا را به طمع مکنند، بندگان  یاداره م

 ونریلینفر را م کی ونشیلیآورند و با چند م یپوند، در م کیپوند،  کی

اضافه  دیسرباز جد کیدر جنگ با خدا  طانیکنند تا به لشکر ش یم

 «!بشود
 !نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الطّمَع وَ الِحسادَة  
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 منتظر اتوبوس آبشخور  ،یتشنگ ستگاهیدر ا -34
 

 کی یتشنگ ستگاهیا یتو دینیو بب فتدیب شهیب کیاگر گذارتان به   

به  حوصلهیو ب قراریاست و ب ستادهیر اتوبوس آبشخور اگوزن، تنها، منتظ

 دیاز راه رس گریگوزن د کی دینیکند، و چند لحظه بعد بب یاطراف نگاه م

به او  ییاز آشنا ینگاه سرد و خال کیو  یگوزن اوّل کیو رفت نزد

قدم از او فاصله گرفت  کی یرا برگرداند و گوزن اوّل شیو رو ختاندا

خودتان  شیپ د؟یکن یتعجّب نم گر،یبرگرداند طرف درا با اخم  شیو رو

 :دییگو ینم

 گریهمد دنیاز د دیاند و آشنا، با لهیقب کیاز  نهایاگر ا»  

در و آن در حرف  نیو از ا یخوشحال بشوند و شروع کنند به احوال پرس

  بار باشد که چشمشان به هم  نیهم نباشند، و اوّل لهیقب کیاگر از ! زدن

! با هم رفتار کنند یزاریو ب یطور با سرد نیندارد که ا یلیافتد، دل یم

دوتا دشمن  نیا میاز هم ندارند که فکر کن یکه خورده و برده ا هاگوزن

 «!را ندارند گریهمد دنیشده اند و چشم د گریهمد

که  دیایب ادتانیبه  کدفعهی یشود وقت ینم شتریتعجّبتان ب ایو بعد آ  

   را  یو چرنده و جونده و خزنده و درنده انوع پرنده  چیتا به حال ه

و  «بهیغر» یخودشان معنا نیکه ب دیا دهیو درباره شان نشن دیا دهیند

تجاوز به مال و ناموس دو  یپا یوجود داشته باشد؟ خوب، البتّه وقت« آشنا»

در حالت  یکند، ول یوضع فرق م د،یایب شیپ یوانیاز هر نوع ح لهیتا قب

بدون  له،یکه مثالً دو تا گوزن از دو قب دیآ ینم یعیببه نظرتان ط یعادّ

طور با هم  نیاتوبوس آبشخورشان ا ستگاهیدر ا یپسند زهیغر لیدل چیه

 .رفتار کنندغریبه و نامهربان 
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گذاشتم و  یگوزن اوّل یجا یاتوبوس محلّ ستگاهیخودم را در ا  

 ستگاهیکه بعد از من به ا یسال انهیم یسیانگل یبرگشتم با لبخند به آقا

دوّم رفتار کرده بود، مثل  یمثل آن گوزن فرض ناًیبود و ع دهیاتوبوس رس

چون انتظار  ست،یخوب ن یانتظار چیه»: گفتم یو واقع یعیگوزن طب کی

است و آدم حوصله اش را ندارد،  یو طوالن یادیاش ز لحظههر 

 «!که تنها باشد یمخصوصاً وقت

اخمش را باز کرده بود،  یکه حاال کم یسیسال انگل انهیم یآقا  

کرد و هنوز به خودش اجازه نداده بود که  یامّا با تعجّب به من نگاه م

. خواهد یانتظار حوصله م. دییگو یت مبله، درس»: لبخند بزند، گفت

 «؟دیکن یم یمحلّ زندگ نیهم یکنم، تو یشما، فکر م

 «!یبغل ۀکوچ نیهم یتو! شود یم یبله، چهل سال»: گفتم  

چهل »: خنده و گفت ریزد ز کدفعهی یسیسال انگل انهیم یآقا  

ما ! دیخانه گرفت نجایا دیمن سه ساله بودم که شما آمد یعنیسال؟ پس 

شود که  یم یمن اآلن هفت سال. میکرد یم یوقتها در شرق لندن زندگآن

 Hadley)« کورت یهَدل» یاز آپارتمانها یکیبا همسر و دو تا بچّه ام در 

Court)من باز هم شما را . میکن یم یزندگ ییابان باالیخ نیهم ی، تو

 «؟دیدر اصل اهل کجا هست. ام دهید

لذّت  گریاز صحبت با همد و میبا هم مثل دو تا گوزن حرف زد  

و از  میحرف زدباز و  میو سوار شد دیتا اتوبوس آبشخور رس میبرد

 ادهیو موقع پ دیخودش رس ستگاهیتا او به ا میلذّت برد گریصحبت با همد

        گل سرخ شکفته در آفتاب  کیکه از لبخند مثل  یشدن با صورت

حالم و از صحبت با شما با شما خوش ییآشنا ازواقعاً »: گفت د،یدرخش یم

 «.مینیرا بب گریباز همد یبه زود دوارمیام. لذّت بردم

  یزیو غر یعیطب ییما آدمها آن آشنا شد که   باعث  یچ  یراست  
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که  یوقت یسال است که حتّ هاوحاال هزار میهمنوع بودن را فراموش کرد

و  میو از هم باک دار میا گانهیبا هم ب م،یکن یم یمحلّه هم زندگ کیدر 

 م؟یزاریاز هم ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 114/ ای کبوتر شرق                                                                                                                  

 

 

 

 

 



 

 

  پاداش  یتشکّر ب یۀقض -35
 

   داشتم زور  گر،یبه دست د دیدست و ساک خر کیعصا به   

سر کوچه را باز  یپاکستان یخواربار فروش نیسفت و سنگ زدم که درِ یم

در را باز  رونیاز ب یسیلخانم جوان انگ کی دمیکه د رون،یب میایکنم، ب

       و ازش تشکّر کردم، امّا  رونیکرد و آن را نگهداشت و من رفتم ب

هم برد و نگاه سرد  یرا تو شیاخمها. نگذاشت محلّدانم چرا به من  ینم

به من انداخت و همان طور که هنوز در را نگهداشته  یو ادب کننده ا

با هم بروند  د،یایکرد که برا صدا  گوششیباز ۀسه چهار سال ۀبود، بچّ

 .یخواربار فروش یتو

طور برداشت کرد که آن خانم  نیشود ا یم هیقض نیخوب، از ا  

من باز نکرده بود و البد دلخور هم شده بود که  یدر را برا یسیجوان انگل

من باز کرده است و چرا صبر  یکرده ام که او در را برا الیچرا من خ

از خود  مرد احمقِ ریاو که چشم کور من، پ زیعز ۀنکرده ام که اوّل بچّ

 کی یفدا ایدن ۀاست و بعد خود او که حاضر است هم دهیرا ند او یراض

مغازه، آنوقت من گورم را گم کنم، بروم  یتو ندیایبچّه اش بشود، ب یمو

 .رونیب

سخت منقلب شده . امّا نتوانستم گورم را گم کنم رون،یرفتم ب  

 یمقابل مغازه نشستم و رفتم تو مکتین یرو، رو ادهیپ یهمانجا، تو. بودم

 :دمیفکر کردم و فکر کردم تا دست آخر از خودم   پرس. فکر

قدر  نیتو را ا یایبود که دن یچ تیاهم یاشتباه ب نیخوب، ا»  

تشکّر گران  نیا یاست که چه طور نیا تیناراحت ۀآشفته کرد؟ حاال هم

 پس  دیبد دیند تیقابل یب  ۀزنک  نیاز ا را   نور یایدر الماسِ از   تر متیق
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و به آن  نیزم یکه او تشکّر تو را انداخته است رو یکن یفکر م ؟یریبگ

هزار جور غصّه  دیکه شا یا چارهیزن ب نیاست و حاال تا به ا هدتف کر

 خبریب ایلوس از دن ۀبچّ نیاز دست ا دیدلش داشته باشد، و شا یتو

نمانده باشد، و  شیکنش هوش و حواسّ برا شهیخون مادر به ش گوشِیباز

زن و بچّه اش را به دست سگ  رتشیغ یو ب عاریو ب کاریشوهر ب دیشا

درد سر خودش، ثابت  یب شیو رفته باشد دنبال ع اشدب روزگار سپرده

و سوء  ییاعتنا یو ب ریتحق نیو تحمّل کمتر یهست یکه آدم حسّاس ینکن

       نتیکه تسک یزیشود و تنها چ یم اهیروزگارت س ،یتفاهم را ندار

 «؟ها! یبکن اهیاست که روزگار طرف را س نیدهد، ا یم

 نیاوّل دیکن یبلند شدم، فکر م تمکین یبعد که از رو قهیچند دق  

به اطراف نگاه ! دیبود؟ بله، درست حدس زد یکه به ذهنم آمد، چ یزیچ

هست  داشانیپ گوششیباز ۀو بچّ یسیآن خانم جوان انگل نمیکردم که بب

 بشانیغ! نه. بکنم یاشتباه بزرگ ازخانمه عذر خواه نیکه بروم از بابت ا

مغازه  یهم به تو یهم نگاه یوشخواربار فر ۀشیرفتم از ش. زده بود

 !انداختم، آن تو هم نبودند

! ریداشتم؟ نه خ یمن بدبخت چه حال دیکن یخوب، حاال فکر م  

! کردم یم دایخانمه را پ یکاشک دییگو یم. داشتم، حقّم بود یهر حال

 هیکنم؟ قض یعذر خواه یکه ازش از بابت چ ؟یکردم که چ یم دایپ

 !است گرید زیچ کیاصالً 

 دیستیمثل من با ییجلو آدمها دیبا یسیشما و آن خانم جوان انگل  

 :دییبگو یا یستیرودربا چیوبدون ه

خودت از  یتشکّر خشک و خال کی یتو که برا چاره،یب یا»  

 یمردم قدم یخوشبخت یبود که برا یاگر قرار م ،یمردم توقّع پاداش دار

  یبردگ  طوق  هک  یخواست یالبد از همه م ؟یکرد یم  چه کار  ،یبردار
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دست تو را ببوسند، بعد  ندیایو صبح به صبح اوّل ب ندازندیتو را به گردن ب

 «!است ینیخود ب ترکِ تیرط اوّل آدمنادان، ش یا! بروند دنبال کارشان
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   آسمانخراش  -36
 

آسمان خراش لندن،  نیدتربلن ۀدربار دمیشن یباز خبر یبه تازگ  

به  کیاست و با نزد« قطر» ینفت نیرنشیاش مال ام هیسرما ندیگو یکه م

پنجاه  ۀمرتب ایدن یآسمانخراشها نیبلندتر انیو ده متر ارتفاع، در م صدیس

 .و هشتم را دارد

 ریام «ۀفیبرج خل»اگر در کنار آسمانخراش  این آسمانخراش  

 کیمثل  ستد،یو هشت متر ارتفاع  با ستیبا هشتصد و ب «یدوب» ینفت نینش

باشد، و در  ستادهیاست که در کنار پدر بلند قدّ خودش ا کسالهی ۀپسر بچّ

کوتاه  یعمو «یعربستان سعود» ینفت نِیمَلِک نش «تِیابرج الب»حال  نیا

 نیبلندتر انیمتر ارتفاع در م کیقدش خواهد شد، که با ششصد و 

 .است ستادهیدوّم ا ۀدر مرتب ایدن یاشهاآسمانخر

بخواهد  ،یو در هر مملکت هر شهر ،یکه هر مملکت نیا  

دانم اگر شما  ینم. ندارد یتازگ چیآسمانخراش را داشته باشد، ه نیبلندتر

و  هایک ادیبه  د،یفکر کن زادیآدم یهایجور بلند پرواز نیقدمت ا ۀدربار

  .دیافت یم هایچ

او، و « بهشت»افتم و  یم« دشدّا»مثل  یکسان ادیحقّ به  ۀبند نیا  

بُختُنَصَـَر و  اینبو کَد نَصَّر  ادیو جنگ او با خدا و آسمانش، و به « نمرود»

        خودش همان شدّاد باشد و  دیافتم که شا یاو م «ۀحدائق معلّق»

خشت از  کیبساخت بزرگ، » . باشد که او یهمان قصر شیها قهیحد

ها از  وهیدرختان و م ،یدر آنجابکرد  یو باغ م،یک خشت از سیزر و 

و در  خت،یخاک عنبر و مشک و زعفران ب یگوهرها کرد، و به جا

و مرجان به کار  ؤلؤو ل ریعسل و ش یهایدر جو گ،یعِوضِ آب و ر

  «.داشت
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بستن  یعنی ،یکاووسیبا همان ترفند ک دیدان ینمرود هم که م  

تختش به طرف آسمان پرواز کرد و با  ۀچهارتا عقاب به چهار گوش

را کشت، غافل از  میابراه یخودش خدا الیاز کمان، به خ یریپرتاب ت

دهد تا غلظت  یآن قدر فرصت م یاحد واحد به هر جبّار یخدا نکهیا

پشّه  کیبرسد، و آنوقت در مورد نمرود  تیهاجهلش وگند غرورش به ن

مغزش را بخورد و آن ذوالجالل و  ینیرا مأمور کند که برود، از راه ب

 .نکبت و عذاب هالک کند یالجبروت را در منتها

کند که امراء و  یم قیفهمد و تصد یم یامّا، البتّه، هر اهل کتاب  

 یگذار هیسرما یسازمانها تیکه امروزه با هدا یقیصدّملوک مؤمن و 

 نیخود را صرف ساختن بلندتر ینفت زیاز درآمد ناچ یبخش یاسالم

 یکه ف ییاست که سودها نیکنند، هدفشان ا یم ایدن یآسمانخراشها

و  راتیصرف خَ د،یآ یبه حاصل م هایگذار هیسرما نیا اهلل از محلّ لیسب

مبارکه از  یۀابن نیا یو مال یالتیامور تشک ۀکافّمَبرّات و صَدَقات شود و 

و  هیو قمر هیکلّ مباشرات و معاشرات نامشروع و از وساوس خمر

  .دور بماند، ان شاءاهلل هیو لَعِب هیهواجس لهو

کوشکها  نیآسمانخراشها در اطراف عالم و ا نیا انیبان ن،یبنا بر ا  

تر از برج  یتر و مال یلعا یلیخ یِمصنوع ریدر جزا یبهشت یو باغچه ها

عصر هستند و  «رالنّاسیخ»بابل و حدائق معلّقه و بهشت شدّاد، که همه از 

خدا شناس و  شاورانم تیبه هدا ی، و متّک«شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاس» از  یبَر

منّان در  زدیاست که تا روز حساب در پناه ا یهیمباشران خدا ترس، بد

 .امن و امان خواهند بود

در عصر ما که  نکهیا حیالزم البحث و واجب التّوض ۀفقط نکت  

کردند نوک  یم الیکه امراء و ملوکش خ  یعصر فضاست، نه آن عصر

 بدهد، « خراش»خدا را « آسمان»تواند سقف  یبابل م یمتر کیبرج نود و 
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تا « آسمانخراش» مییبلند نگو یساختمانها نیبهتر باشد که به ا دیشا

 :  دیاغراق تعجّب نکند و به ما نگو مهه نیگنجشکه از ا

   «!که بگنجد دییبگو یزیچ کی»  
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    هایجذام ۀریجز -37
 

 قشیرف« است؟ یجور نیچرا ا زادیآدم»: دیپرس قشیاز رف یکی  

 : فکر و بعد از چند لحظه سکوت گفت یرفت تو

 « !یکن یم یسخت سخت یچه سؤالها ق،یرف»  

 روزیمن است که د لسوفیف مچهین یرانیا قیرف تیحکا نیحاال ا  

       از من  ا،یدن ریتو ش ریقهوه خانه، در ضمن صحبت از اوضاع ش یتو

  :دپرس یم

 ۀاز کر ایچه کار کند که بساط دروغ و ر دیبه نظر تو، بشر با»  

بردارند،  یهمنوع کش بشود، مردم دست از طمع و فساد و دهیبرچ نیزم

مثل برادر و خواهر، با محبّت و صفا، در کنار هم  ،یهمه از هر قوم و مذهب

بر قرار بشود و در  یجامعه ها عدالت اجتماع ۀکنند و در هم یزندگ

 «...یابد نابود کنند و صلح ابد یسالحها را برا ۀعالم هم رسرتاس

   دردمندش ذوقش نزدم و گذاشتم هرچه دل  یتو نجایکه تا ا  

 اوردم،یطاقت ن گرید د،یکه رس «یصلح ابد»امّا به  د،یخواهد، بگو یم

 :حرفش را قطع کردم و گفتم

 خیکه تار ییتا آنجا! یکن یم یسخت سخت یچه سؤالها ق،یرف»  

مُرسَل و نامرسل،  یغمبرهایپ ۀسه هزار سال گذشته هم نیا یخبر دارد، تو

مردم شناسها، جامعه شناسها،  ۀبامذهب و المذهب، هم یلسوفهایف ۀهم

سؤال  نیا یشاعرها، خواسته اند برا یجسم شناسها، روان شناسها، و، حتّ

 «!کنند و موفّق نشده اند دایپ یجواب وت ۀساد

چه ! پرسم یمن از تو دارم م»: خسته و دردمند من گفت قیرف  

 «!کار دارم به آنها
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البد ! قیرف ،یحوصله دار یراست یتو هم راست»: و گفتم دمیخند   

قهوه  یگوشه از لندن، تو نیدر ا نجا،یکه ا یندازیمرا دست ب یخواه یم

 یکن یم یسؤال نیاز من همچ (Persians Corner) «کورنر نزیپرش» ۀخان

دو قلپ  نیب ۀو در فاصل ندازمیمن هم خودم را دست ب یخواه یو م

حقّ را  ۀبه تو بدهم که بتواند زنگول یو معقول یچنان جواب منطق ،ییچا

ارج و  یرا ب قیبه گردن باطل ببندد و سه هزار سال تالش اهل تفکّر و تحق

 «!قرب بکند

ردمند من تازه از سؤال خودش خنده اش گرفت خسته و د قیرف  

 دیچرا من با ییبگو یتوان یم نیپس اقـّالً بب»: تکان داد و گفت یو سر

 «؟از تو بکنم یسؤال پرت نیهمچ کی

اش  سهیک» یِسیانگل (Twining) «نگینیتوآ» ییقلپ از چا کی  

اورِ و سم یقور یب ۀقهوه خان «ارِیهم بزن در ب کیتو فنجان،  ندازیرا ب

  :نوش کردم و گفتم« آقا یکورنرِ عل نزیپرش»

         دکتر،  شیپ یرو یم. قیرف ست،یهم پرت ن چیسؤالت ه»  

 صدیدردها را س نیکه ا یبدان یامّا وقت. دردها را دارم نیمن ا ییگو یم

 یدرمان مانده است، انتظار دار یهزار سال است که همه داشته اند و ب

 «؟دیبه تو بگو یدکتر چ

طعم  نکهیرا، مثل ا شییقلپ چا کیخسته و دردمند من  قیرف  

دانستنش که  یدانم، ول یم»: کرده باشد، قورت داد و گفت دایفلوس پ

  «.کند یآدم را راحت نم

. زمیآتشش بر یرو یآب ،یشوخ کیبا  دیبا دمیحاال بود که د  

 ییاآنه ۀاست که هم نیکرد و آن هم ا یکار کیشود  یالبته م»: گفتم

 یو برادر یپُر از صلح و برابر یِایدن کی یآرزو یماریکه مثل تو و من ب

  یکنند جذام  الیخ  ست،ین  ادیز  یلیخ  هم  و عدّه شان  دارند،  یو آزاد
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سالم بفروشند و پولهاشان را روهم  یدارند، به آدمها یهستند، هرچ

 رهیجز نیتو ا ییدربست بخرند و با خود کفا ۀریجز کیبگذارند و 

جذامش خوب شده است، تا  دندیکنند و هرکس را که د یزندگ

نکرده است، مرّخصش کنند و پس  تیسرا گرانیسالمتش به د

 «!سالم یآدمها یایدن بفرستندش به
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  زگاریخدا ترس و پره -38
    

هفت، هشت  ۀبچّ کی. دیشنو یم د،یاگر با دقّت گوش بده  

 ۀدر گوش ش،یدارد با همکالس ،ییدوّم ابتدا ایساله، شاگرد کالس اوّل 

مشغول  گرید یبچّه ها. است حیزنگ تفر. زند یمدرسه، حرف م اطیح

که خدا  یدو الف بچّه، مثل دو تا آدم بزرگ نیامّا ا. هستند حیو تفر یباز

 یجدّ یلیخ ۀافیآخرت افتاده باشند، با ق ادیبه  کدفعهیداند چرا  یم

 .سرگرم گفت و گو هستند

اش  نهیرا به س شیدستها «نایابن س»سر حرف را آن الغره که مثل  

 شیداند با دستها ینسبتاً چاقش که نم قیبه رف دمیشن. زده است، باز کرد

 : دیگو یچه کار کند، م

  «؟یترس یم یاز همه از ک شتریب ایدن نیا یتو تو»  

و بالفاصله حرفش « !از بابام»: فتفکر کرد و گ یکم قشیو رف  

! ترسم ینه، نه، هم از بابام، هم از آقا معلّممان م»: را عوض کرد و گفت

 «؟یترس یم یاز همه از ک شتریخودت ب ؟یخوب، خودت چ

 نیهم»: دیگو یم یاوّل. میده یحاال با هم به حرفهاشان گوش م  

دوست  یلیتو را خبابات : دیگو یمادرم به من م. کردم یرا داشتم فکر م

دارد، امّا  یکنم که حتما بابام مرا دوست م یخودم هم فکر م. دارد یم

سهراب، دارم به ت ! ترساند یمرا از بابام م یسر هر چ شهیمادرم، هم نیهم

  «!کند ها یم امتیو بابات بفهمد، ق یکار را بکن نیاگر ا م،یگو یم

کند؟  یر مچه کا یعنیکند،  یم امتیق»: دیگو یم یو دوّم  

ترسم، امّا فقط دو بار ازش کتک  یزند؟ من هم از بابام م یکتکت م

 «؟یتو چ. خورده ام
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 یازش کتک نخورده ام، ول وقتچینه، من ه»: دیگو یم یو اوّل  

که  یترسم، درست همان طور یقدر ازش م نیدانم چرا ا یراستش نم

 «!ترسد یبابام از خدا م

  بچّه ها از باباشان ! است، ها بیعج یلیخ»: دیگو یم یو دوّم  

 «!ترسند، بزرگها از خدا یم

 یوقت شهیبابام هم. میخواهم بگو یرا م نیهم»: دیگو یم یو اوّل  

 یآدم خوب و خدا ترس یفالن دیگو یزند، م یم خوب حرف یز آدمهاا

! ترسد یاست، از خدا م یخودش هم که آدم خوب یعنیخوب، . است

که  د،ییدروغ نگو چوقتیه: دیگو یبه ما بچّه ها م شهیبابام هم نیهم

از  یام که دارد به بعض دهیو من خودم بارها د! داستدروغگو دشمن خ

 «!دیگو ینا هامان دروغ مو آش شهایقوم و خو

 «؟ترسد، ها یپس بابات از خدا نم»: دیگو یم یو دوّم  

کنم از  یمادرم هم فکر نم. کنم ینه، فکر نم»: دیگو یم یو اوّل  

 «!خدا بترسد

از آن دوره که آن دو الف بچّه در  یو حاال شصت، هفتاد سال  

صحبت « ترس»و « خدا»، «مادر»، «پدر» ۀداشتند با هم دربار حیزنگ تفر

حقّ باشد، بعد از  ۀبند نیکه ا یاوّل ۀکردند، گذشته است، و الف بچّ یم

 نیبه ا ن،یریو خم و تلخ و ش چیو پ بیپر از فراز و نش یعمر زندگ کی

هفت  انیترسد، چون در م یاز خدا نم چکسیاست که ه دهیرس جهینت

اقاّلً  یزشود که رو ینم داینفر هم پ کی ن،یزم یآدم رو ونیلیهزار م

اصالً دروغگو است و  زادیآدم نیو بنا بر ا د،یدروغ نگو یبار به کس کی

  .ترسد یاز خدا نم چکسیچون دروغگو دشمن خداست، پس ه

 یو اجتماع یمعلّم اخالق فرد نیبزرگتر ،یرازیش یسعد چارهیب  

 : گفت یم یا ینیو خوشب یالیبا چه خوشخ ،یقرن هفتم هجر
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 گمار  تیخدا ترس را بر رع»   

 «!زگاریکه معمار مُلک است پره   

به  ؟یکرد؟ به سعدبن زنگ یرا م حتینص نیداشت ا یبه ک دیکن یفکر م 

 ؟یسارکوز کوالیبه ناپلئون؟ به ن ن؟یپوت ریمیبه والد ن؟یبّاس؟ به لنشاه ع

    ها؟یها؟ به ک ،یبلر؟ به ک یبه تون  ل؟یچرچ نستونیبه و

 یملّتها ۀهم، البد مثل هم هایسیکه انگل میرا هم بگو نیا یراست  

           یبه اوّل. را دارند «زگاریپره»و « خدا ترس»اصطالح  نیعالم، هم

 ندیگو یم یو به دوّم (God-fearing) «نگیریِ یگاد ف» ندیوگ یم

  !(Pious) «سیِپا»
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  سمیبالیلغت کان یاندر معن -39
  

را  (Cannibalism) «سمیبالیکان» یفرانسو ۀکلم یشما اگر معن  

 د،یاز لغتنامه ها بپرس  ،«زِمیبالیکـَن»شود  یم یسیکه تلفّظ آن در انگل

 لیانسان به هر دل کیاست که اگر  نیگرفت ا دیکه خواه یجواب ۀخالص

عمل او  نیرا بخورد، به ا گریانسان د کیگوشت  یو مقصود تیو ن

 مییبه آن بگو میتوان یم یکه خوب، ما در فارس ند،یگو یم سمیبالیکان

 کی یدفع گرسنگ یهم برا مونیم کیچون اگر  ،«یهمنوع خوار»

 چوقتیشود، امّا ه یحساب م سمیبالیرا بخورد، عملش کان گرید مونیم

 یبه تصوّرها ایبه قصد انتقام  ای ،ینییآ ۀضیفر کی یادا یبرا مونیم کی

است تا  دهینکش رونیاش ب نهیرا از س گرید مونیم کیقلب  گرید ۀابلهان

 .کباب کرده نوش جان کند ایطور خام  نیآن را هم

دوّم،  یجنگ جهان انیمثالً در جر نکهیحقّ ا ۀبند نیا ۀدیامّا به عق  

 ۀو در چلّ د،یطول کش دو سال و پنج ماه باًیکه تقر نگراد،یلن ۀدر محاصر

پرنده ها و  ۀشهر، بعد از خوردن هم نیا یاز اهال یزمستان، انگشت شمار

و  ،یانانس یاضطرار، و بر خالفِ خو یموشها و گربه ها و سگها، از رو

گوشت همنوع  ،یوانیح ۀزیحفظ جان در اطاعت از حکمِ غر یبرا

شوند، بلکه  یحساب نم« آدمخوار»خودشان را خورده باشند، اصالً و ابداً 

هوادار  ینفر آلمان ونهایلیم ۀو هم هاشیو اطراف تلریه نیبرعکس، ا

 جآنها بودند که در طول پن« آرمان»و  «نییآ»و مؤمن به  «هایناز»حکومت 

انسان را خوردند که هشت  ونیلیسال جنگ گوشت در حدود شصت م

  .خودشان بودند« هموطن»، «همنوع»از آنها عالوه بر  یونیلیم

 عرض    واهمخ  یم را  نیهم. است  درست  کامالً  بله؟ حدستان  
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دارد که مثالً  «یاصل» یمعن کی... که نه  یقیحق یمعن کی یهر لغت. کنم

 یچندتا معن ای کیاست، و  «یع خوارهمنو»همان  «سمیبالیکان»در مورد 

 یرود رو یم هایمعن نیاز ا یکی دینیب یم کدفعهیکه  ،«یفرع» ای «یمجاز»

 :زند یم ادیو فر ستدیا یکلمه م نیا گرید یایعنم ۀسر هم

 تیو اکثر تلریفقط ه نیا! بازها یمعن یآها! کلمه سازها ،یآها»  

دوّم با کشتنِ در  یاننبودند که در جنگ جه یآلمان ونیلیشصت و نه م

و  یو مجاز یقیو حق یو فرع یاصل یبه معن زادیآدم ونیلیحدود شصت م

 «!آدمخوارشدند»کلمه  «ییِخدا»و  «یعتیطب»

تواند  یکه م ،ییهرکجا ،ییآنجا ،یینجایا« آدم» کیاآلن  نیهم  

دالر،  ونیلیم کیراحت هزار دالر، ده هزار دالر، صدهزار دالر،  الیبا خ

بشر  یامروز یاز قمارها یکی زیم یو بگذارد رو اوردیدالر در ب ونهایلیم ای

 ارو ببازد و ککش هم نگزد، چون خبر دارد که در همان لحظه هزارها هز

ده دالر دوا به آنها برسد،  ایدالر غذا  کی یاگر نفر ا،یو آس قاینفر در آفر

     حیرجلذّت قمار را به نجات جان همنوع ت نیو با وجود ا رند،یم ینم

کلمه، هم همنوع کُش است، هم همنوع خوار  یهایمعن ۀدهد، به هم یم

  «.است، هم آدمخوار

که  یآن آدم. درست است د،ییفرما یهم که شما م نیا! البتّه! بله  

 یو اقتصاد ینظام اجتماع ییبِلبِشو تیاستفاده از موقع حسنِ ایبا سوء 

 ۀمغاز کیدش را با سال، کسب و کار خو یامروز در عرض س یایدن

با مثالً  ده هزار دالر شروع کرده باشد، و  «یفروش زیچ کی»کوچک 

با  ،«یفروش زیهمه چ»صاحب چند صد شرکت بزرگ  دحاال شده باش

 یهایاز معن یکیدالر، خبر ندارد که به  اردیلیدر حدود چهار م ییِدارا

 !است« همنوع خوار»کلمه 

                                                                                                                  .   ستیبلد ن« کردن یلغت معن»شود  ینه، معلوم م دیهر کس بگو  
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 االِشارَه  هِیکفیَاَلعاقِلُ  -41
 

 یالحکما میحک ایارسطو،  ایطون، افال ایدانم سقراط بود،  ینم  

 میدیرا د یدر جامع بعلبک جمع»: حضرت لقمان، که اورا گفتند ،یحبش

 «!بخواندند نیبکردند و بر نام تو آفر ادیکه از دانش تو با احترام 

هم بارشان  یزیجمع چ نیخوب، ا»: دیپرس یخودمان یلیو او خ   

کرد؟  یدانستن درد م یادادند؟ سرشان بر یم صیبود؟ هر را از بر تشخ

 دیایبند ب رتیآن قدر فرو رفته بودند که نفسشان از ح یدر بحر عالم هست

 «؟دانند ینم یچیو بفهمند که تازه ه

 چیه یو در پاسخ و افتندیلقمان نکته را به فراست در ۀصحاب   

نادان او را همچون خود  یاز آنکه جمع ست،ینگفتند و لقمان زار بگر

 !دانسته بودند زیهمه چ یدانا

 یاز بخشنامه ها یکیانداخت،  تیحکا نیا ادیکه مرا به  یزیچ  

وُ فرهنگ وُ زبانتان را  خیوُ تا هنیوُ اگر م دیرا بخوان نیا» ۀپرستان هنیم

بود که اوّل با احترام  «دیدوستانتان فُوروارد کن یآن را برا د،یدوست دار

ماند،  اکتشود س ینه، نم دمیگفتم، امّا بعد د نیدلسوزش آفر ۀبر فرستند

 :دیبکند و بگو هیمانده زار زار گر صاحبیب یِو گذاشت زبان فارس

     دارد،  ییهست و چه معنا یزبان چ دیدان یبابا، شما که نم»  

 «!دیو خودتان را دوست من بدان دیکن یمن دلسوز یخواهم برا ینم

د، حدّ کن یدلسوز یزبان فارس یخواهد برا یکه م یآدم از کس  

بشر  یزبان ۀانتظار را دارد که به شش هزار و هشتصد و نهُ جامع نیاقلّ ا

زبانها ارزش و  نیا ۀهم یعلم نگاه کند و برا دیامروز از چشم خدا و با د

  یِبوم ۀندیگو تیبا جمع  که ،یسیزبان انگل  قائل باشد، چه کسانیاحترام 
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است، چه مثالً  یالملل نیزبان ب نیمهمّ تر ون،یلیو هشتاد م صدیس باًیتقر

رسد، و  یهم نم ونیلیآن به پنج م یبوم ۀندیگو تیکه جمع یزیزبان قرق

از سوئد و نروژ در  ییکه در جاها  (Pite Sami) «یسام تهیپ»چه زبان 

 یبانهاز ۀوارد موز یدارد و به زود ندهیمجموع کمتر از پنجاه نفر گو

 !مرده خواهد شد

موجود مستقلّ زنده است، و ارزش و اعتبار آن را فقر  کیزبان   

از . کند ینم نییتع ندگانشیعلمِ گو ایقدرت، و جهل  ایثَروت، ضعف  ای

کلمب  و  ستفیاز کر شیپ ۀقارّ یهایز چند صد زبان بوما چکدامیه

منشور  ای ،یستونیب ۀسنگنبشت (Amerigo Vespucci) «یوِسپوچ گویاَمر»

نمانده است،  ادگاریبه  یمنظوم فردوس ۀشاهنام ای یملل یادآز یخیخط م

است و  یانسان ۀجامع کی ۀدیزبان است، و آفر کیامّاهر کدام از آنها 

 .یانسان ۀآن جامع یها شهیاحساسها و اند ۀهم ۀکنند انیب

  خودش یها ندهیبه من و شما گو یبزرگوار زبان فارس  روح  

کنم به  یخواهش م د،یبه من احترام بگذار دیخواه یاگر م»: دیگو یم

من  ۀبه انداز ایشش، هفت هزار خواهر و برادر کوچک و بزرگ من در دن

پشتوانه اش نباشد،  یعلم و آگاهکه  یوگرنه آن احترام د،یاحترام بگذار

 «!صد برابر بدتر است یاحترام یاز ب

روحش از  ،یمثل زبان محترم عرب ،یبله، زبان محترم فارس  

 یتو ندیب یمثالً م. خبر دارد ینترنتیا ۀپرستان هنیم یمضمون بخشنامه ها

 : از آنها نوشته اند یکی

و  میبنام «غذا» میخور یاعراب به ما آموختند که آنچه را که م»  

اعراب به ما ... شود  یغذا به پس آب شتر گفته م یحال آنکه در زبان عرب

کلمه نام  نیو حال آنکه ا مییبگو «پارس»را  «سگ یصدا»آموختند که 

 «  ...باشد؟ یم زمانیکشور عز
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 یهایدوست نیدلش از جهل ا یزبان بزرگوار فارس دیخواه یم  

  رد؟یخاله خرسانه آتش نگ

اَلعاقلُ »به حکم  م،یهر چه بگو گریحقّ د ۀخوب، حاال من بند  

 !واضحات خواهد بود حیاهل خرد توض ی، برا«االشاره هِیکفیَ
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 پدر بزرگ و نوه  یۀقض -41
  

خواهم حرفش را بزنم، هشت ساله  یممن که حاال  ینوه ا نیا  

نوه هم که زن پسر ما  نیمادر ا. بود که باباش برش داشت، برد کانادا

به مهاجرتش  چیه ال،یثل من و عم ش،یرلندیپدر و مادر ا نکهیباشد، با ا

نداد و با شوهر و بچّه اش همراه  چکسینبودند، گوش به حرف ه یراض

  .ییداشد و شد کانا

باال رفته است، و  یلیحاال هفده سال است که خرج تلفن ما خ  

 یحتیجور نص چیآمده است، و دلمان هم ه نییپا یلیخ یما به زندگ ۀعالق

 .شود یتر م حوصلهیروز تنگ تر و ب رود، و هر یبه گوشش فرو نم

و پنج سال دارد  ستیاست و حاال ب «اریاسفند»نوه که اسمش  نیا  

       ۀو وا نفساه، فلسفه خوانده است و درج الهیو عصر وا نیا یو تو

و دارد آب  سیتدر ۀدکترا گرفته است و آن را گذاشته است در کوز

     پر و پا قرص  یها وخواننده ها خورد، و ضمناً از شنونده یاش را م کهیبار

 .کند یما م ادیاز باباش  شتریاست، ب« از لندن ینامه ا»

آمد « تورانتو»بلند شد از  ییخودش تنها شیماه پ کی نیهم  

... ما تنگ شده است یکه دلش برا... ندیکه ما را بب ؟یلندن، که چ

اه فلسفه اگر گن! گپ و گفت با من که پدر بزرگش باشم یمخصوصاً برا

   امتیخواندنش ده در صدش هم به گردن من باشد، خودم را تا روز ق

 !بخشم ینم

 شهیما بود، مثل هم شیکه پ یهفت هشت روز نیدفعه هم، ا نیا  

 م،یکه کشش داد یموضوع نیامّا مهم تر م،یدر حرف زد کیاز هزار و 

 من پدر خواست به من ثابت کند که اگر  یم. بود« پدر بزرگ و نوه» یۀقض
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بودم و تا هشت  یبودم و مستأجر پدرش م یهم نم شیبزرگ واقع

 نیهم شیداشتم، باز هم برا یحضور م شیخانوادگ طیمح یتو شیسالگ

  .بودم یم زیقدر عز

 یندارم که تو برا نیبه ا یجان، من کار اریاسفند»: به ش گفتم  

نوه » ۀشیاست که ر نیحرف من ا. یدار ییلهایوست داشتن من چه دلد

مثبت و آگاهانه،  یخورد، از خود پرست یآب م «یخود پرست»از  «یدوست

را بفهمد و « خود» تیشود آدم ارزش و اهم یکه باعث م یا یخود پرست

« خدا»مثل « خود» نیاست و ا« خود» کیمثل او  یزادیآدمبداند که هر 

به نوه اش که  یهر پدر بزرگ. شیست و مقدّس است و قابل ستاا رینظ یب

ش دو زوال خو یو ناتوان یریو پ ندیب یخودش را م ۀندیکند، آ ینگاه م

 «.کند یرا فراموش م

موضوع است و  کی دییگو یکه شما م ینیا»: گفت اریو اسفند  

گ بودن راست که فقط پدر بز نیدرست است، امّا موضوع حرف من ا

 « !ستین یکاف

 قیاز دل دردمند رف شیبرا یو من حرفش را قبول کردم، ول  

 کیبچّه دارد،  کیتر از خودم گفتم که فقط  ریپنج، شش سال پ یرانیا

و هفت سالش است و زن و بچّه ندارد و قصد  پنجاهپسر اآلن  نیپسر و ا

  .هم نداشته است و ندارد که بچّه داشته باشد

داشته  یپدر حقّ دارد که دل دردمند نیبله، ا»: گفت  اریاسفند  

 «!حقّ را قائل بود که بچّه نخواهد نیا دیپسرش هم با یباشد، امّا برا

   یدردمند یحقّ چیه یقائلم، ول شیحقّ را برا نیبله، ا»: گفتم  

    د؟یگو یم یچ چارهیپدر ب نیا یدان یم. کند یدل پدرش را درمان نم

    خوش است  نیدلم به ا مارستان،یب یتو فتمیمن اگر فردا ب: دیگو یم

  ۀآخرم ادام ینفسها  من در  تا دیآ یفوراً م  باشد، ایدن  یهرجا  که پسرم
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 است که  نیبد بخت ا بزرگ منِ ۀغصّ. نمیاو بب یچشمها  یرا تو  یگزند

 یو پوچ یاهیجز س یزیچ مارستانیبرهوت ب ابانیب یپسرم، تو یچشمها

 «!دینخواهد د
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  ؟یادب از که آموخت -42
 

معروف حضور  دیبا گریشِ من که حاال دنقّا یرانیا قیرف نیا  

 ... مبارکتان باشد 

اسمش  د،یبدان زیکه شما جا یلیبه هر دل! دیاسمش؟ ببخش ؟یچ  

 . میگذار یم دهیرا نشن

 اتیاز نقّاشها، با ادب ینقّاش، برعکس بعض قیرف نیبله، ا  

تا  حبتداند، و در ضمن ص یرا خوب م یآشناست، زبان فارس کیکالس

  .برد یواهد امثال و حکم و کلمات قصار به کار مدلتان بخ

       از  تیحکا نیبه چه مناسبت، به ا ستین ادمی روز،ید  

 ؟یلقمان را گفتند ادب از که آموخت»: اشاره کرد که «یگلستان سعد»

     در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن  شانیهرچه از ا: ادبان یگفت از ب

 «!کردم زیپره

 یاز نوجوانها یلیاخالق و رفتار خ ادیه من به در همان لحظ  

دو  یامروز افتادم که از هر لحاظ با اخالق و رفتار همسنّ و سالها یسیانگل

تا  «دانیچاله م»بله، از  ؟یتا چ میبگو یاز خودشان از چ شیسه نسل پ

  .کند ی، فرق م«بهارستان»

 یا یونیزیتلو یدر تمام برنامه ها باًیتقر نمیب یکنم، م ینگاه م  

زن و مرد، سر و  ها،یها و مجر ندهیکه مخصوص بزرگسالهاست، گو

با کت و  اًًاست، مردها اکثر یو رسم نیمرتّب و سنگ یلیوضعشان خ

شوند،  یشلوار و کراوات، و زنها اکثراً با بلوز و دامن در صحنه ظاهر م

است،  تیو با شخص لکردهیتحص یطرز حرف زدن همه شان مال آدمها

 مملکت  نیا ۀملک «ایکتوریو»  اگر اآلن  ،«دوّم زابتیال»  یکه به جا یطور
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 .ردیبگ رادیا زشانیچ چیتوانست از ه یبود، نم یم

 انگار ! میبگو یمخصوص بچّه ها و نوجوانها چ یامّا از برنامه ها  

 یسع یدارند که منتها یو ملّ یاخالق ۀفیوظ یونیزیتلو یمقامات کانالها

 یبرنامه هاشان موجودات نیا یهایها و مجر ندهیخودشان را بکنند تا گو

و  یاربند و ب یو ب یو ولنگار یو شلختگ یباشند که با اجق وجق پوش

 نده،ینسل آ یبتوانند برا گر،یحُسن د کیو هزار و  یو بد لهجگ یدهن لقّ

 !واقع بشوند، ان شاءاهلل« مدرن تیآدم یالگو»به اصطالح، 

 ییقهرمانها و بُتها نیبا ا م،یخوب، خودمان»: نقّاش گفتم قیبه رف  

سازند،  یبچّه ها و نوجوانها م یبرا یونیزیتلو یاز برنامه ها یلیکه خ

لقمان »امروز  یبچّه ها و نوجوانها ۀشود انتظار داشت که هم یهم مباز

 یبدهند؟ و ادب را از ب «یرازیش یسعد»باشند و گوش به حرف  «میحک

 «؟اموزندیب دبانا

تو  یحرفها یدرست یتو درست، ول یحرفها»: نقّاش گفت قیرف  

 «!باشد که حرف لقمان نادرست است نیا شیتواند معن ینم

دلم آب کرد، چون از همان اوّل  ینقّاش قند تو قیرفحرف  نیا  

 : میبودم تا بگو یجواب نیمنتظر همچ

بزرگ بزرگِ بزرگان حکمت  یاز حرفها یلیخ ۀپنب ز،یعز قیرف»  

حرف  نینشده است، از آن جمله هم یحالّج چوقتیه تیو اخالق و ترب

ه نظرش ب ادبها یتوانست رفتار و کردار ب یم یوقت شانیا! جناب لقمان

باشد و ادب را از با ادبها آموخته  یکه خودش آدم با ادب دیایناپسند ب

 «!ندیایب ایاز همان اوّل لقمان به دن دیبچّه ها با ۀباشد، وگرنه هم

 ییحرفها« بوستان»و « گلستان»از  یکرد و ه دایبحثمان کش پ  

  به  دزایدر اخالق رفتار آدم« خوب نیهمنش»و « بد نیهمنش» ریتأث ۀدربار

 :که  میدیرس جهینت نیمان آمد و باالخره به ا ادی
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کند و با عقل  یرا خوب وارس یراثیهر م دیبا یهر نسل  

حکمت افالطون  راث،یاگر م یحتّ اورد،یرا درب شیته و تو میسل

 !باشد
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 ! فلسفه ۀکلم چارهیب -43
 

 ،یاست، نه فارس یکه اصلش نه عرب« فلسفه» ۀکلم نیا چارهیب  

گذاشتند و اسمش را هم  هایونانیرا  ادشیبن رگید یزهایچ یلیبلکه مثل خ

 (sophia) «ایسوف» ۀبه کلم« دوستدار» یبه معن (philo) «لویف»با چسباندنِ 

 .درست کردند« حکمت»و « دانش» یبه معن

 ۀدر اصل شامل هم «یواهدانش خ» یبه معن «ایلوسوفیف» البتّه  

گفتند  یم« سطوار»مثل  ییشد و به آدمها یعهد باستان م یبشر یدانشها

 ییاو چند تا فیدر رد ، شیاز هزار سال پ شیب ،هایرانیکه ما ا «لسوفیف»

 حانیابو ر»و  ،«نایابن سابو علی » ،«یابو نصر فاراب»از آن جمله  م،یداشت

  «.یرونیب

 لسوفیفلسفه و ف یمردم کوچه و بازار هم برا یآنوقتها حتّ  

فروختند و در واقع  یم افاده نمهم به مرد لسوفهایاحترام قائل بودند، و ف

رفت  یمثالً سقراط م. کردند که معلّم و دوست مردم هستند یافتخار م

. کرد یزد و فکرشان را روشن م یکوچه و بازار، با مردم حرف م یتو

خواستم  یم... فدا کرد یمردم دوست نیجانش را هم سر هم امرزیخدا ب

 .کند یفرق م یلیخ« فدا کردن» با« به باد دادن» دم،یبه باد داد، د میبگو

ها و  لکردهیاز تحص یلیخ یبرا« فلسفه» ۀفلک زد ۀحاال کلم  

ندارد، چه رسد به مردم کوچه و بازار که،  یمنوّر الفکرها هم ارج و قرب

 «مایصِراطاً مستق»شده است و  وسیاَستَغفِرُاهلل، انگار خدا هم از دستشان مأ

 . پاشان برداشته است شیرا ازپ

عمل  ایفکر  هیتوج ینفر دارد برا کیکه  یمثالً در موقع  

  یفلسفه باف»: ندیگو یبافد، به او م یم  به هم  اتیچرند  خودش  نادرست
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اصطالح آن قدر  نیا. «اتیچرند»است با  یمساو« فلسفه» یعنیکه « !نکن

لغتنامه اش آورده است و در  هم آن را در« دهخدا عالّمه»است که  جیرا

 : مؤدّبانه، گفته است یلیخ البتّهآن،  فیتعر

و به ظاهر مستدل گفتن؛ استدالل  هودهیسخن ب یعنی یفلسفه باف»  

  «!کردن هیپا یب

 لیام، دو دل دهیکش شیدفعه حرف فلسفه را پ نیا دینیب یم نکهیا  

 ۀ، نوشت«فلسفه یتسالّ»کتاب  یسیانگل ۀجمدارم تر نکهیاوّلش ا لیدل. دارد

اواخر قرن پنجم و  یروم لسوفی، دولتمرد و ف(Boethius) «وسیتیبوئ»

و  یامپراتور از سرسخت یخوانم که وقت یرا م یالدیقرن ششم م لیاوا

به زندانش  «یبرانداز» ۀاو ترسش گرفت و به اتّهام توطئ ییوحقگ

داد،  یم یکه به او تسلّ یزیتنها چاز آنکه اعدامش بکنند،  شیانداخت، پ

با  یانسان یو ارزشها یزندگ قتیحق ۀبود که دربار« فلسفه» یفرشته بانو

 نیبود که با نوشتن ا «وسیتیبوئ»در واقع خود  ایکرد،  یاو گفت و گو م

خواهند  یکند که اگر م تیخواست به مردم زمان خودش وص تابک

 .کنند یزندگ« فلسفه»کنند، با  یزندگ« انسان»

اوّل به بعد که  یاز جنگ جهان نمیب یم نکهیدوّمش ا لیو امّا دل  

اعتبارتر شده است  یبشر سال به سال خوارتر و ب یزندگ ۀدر صحن« فلسفه»

« فلسفه یب»گرفته است، به مردم  «یابیبازار»و  «یبازار ساز»را  شیو جا

 یمساو« لپو»و « پول»است با  یمساو« کار»شده است که  یطور حال نیا

 یکرد برا یکار م» شهیانسان که هم ب،یترت نیبه ا! «یخوشبخت»است با 

کند خوشبخت  یم الیو خ« کار یکند برا یم یزندگ»حاال  ،«یزندگ

 .شده است

در « فلسفه»کنم که  یعرض م «وسیتیبوئ» دیروح شه یبه شاد  

  یبر معن به کار برود، عالوه «یچرندباف» یاز آنکه به معن شیپ ،یزبان فارس
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مفهوم،  ده،یعق شه،یاند قت،یهدف، آرمان، مقصود، حق یبه معن ش،یونانی

 ایخدا،  نیجانش نیان را در زمکه انس ییو ارزشها هایمعن ۀمنطق، و هم

  .رفت یاهلل کرده است، به کار م فۀیخل
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 ربّۀ النّوع تجارت  ونیقرّۀ الع -44
 

 «تیجان اسم» یآقا امرز،یب حیکه مس دیشما اگر مثالً بشنو  

(John Smith)، خواند یرفت پزشک…  

  …شد یقلب یهایماریب متخصص  

  …شد جرّاح  

  …شد پروفسور  

  …خدمت کرد مارستانهایسال در ب چهل  

  …را از مرگ نابه هنگام نجات داد یهزار نفر چند  

  …جامعه داد لیمتخصّص و جرّاّح قلب حاذق تحو ییهزارتا  

 چهار اتاق خوابه داشت که ۀخان کیبازنشسته شد  یوقت و  

  …ساله پرداخته بود یرا س شیقسطها

  …بدهکار نبود یبانک ای یشخص چیبه ه و  

بانک  یتو یهزار پوند ستیمرد، کّالً در حدود دو یوقت و  

  …داشت

آن چهل سال در ممالک  ۀو تنها ملک رهایضمناً نخست وز و  

اصالً از وجودش و کارش و ارزش کارش خبر  ایتانیبر ۀمحروس

  …نداشتند

 ،یدر هر جامعه ا تیخوب و با خاص یچون آدمها د،یکن ینم یبتعجّ 

 یکه موس دیامّا اگر مثالً بشنو .طورند نیباشند، هم یاهل هر حرفه ا

 ن،ینش ریفق ۀمحلّ کی درشرق لندن،  در، «موشه بن عمرام» یآقا امرز،یب

 ...آمد ایبه دن یمتعلّق به شهردار یآپارتمان کوچک اجاره ا کی در

  ...بود اطخانهیّارگر خک پدرش  
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  ...مدرسه را ترک کرد یخودش در شانزده سالگ و  

  ...دکر یپول درآوردن سر گذر لبو فروش یبرا و  

وانت دست  کیپس انداز کرد، با آن  یصد پوند نکهیهم و  

  ...دیسوّم خر

در دهات  یوانت شروع کرد به فروختن وسائل برق نیبا ا و  

  ...اطراف شهر

باز پول جمع کرد و شغل عوض کرد و داد و ستد کرد و  و  

 ... کرد یتجارت کرد و بازرگان

اشت، در سنّ شصت و پنج به او نظر لطف د «هوهی»و البد چون   

پوند، برابر با  ونیلیدر حدود هفتصد و هفتاد م یزیشد صاحب چ یسالگ

  ...دالر ونیلیم ستیو دو ونیلیب کی باًیتقر

 شداو را ساخته بود، « علم»که  تیبر خالف پروفسور جان اسم و  

  ...«خود ساخته» یاز مردها یکی

 وگرفت، « سر»قب وقت از دست ملکه ل رینخست وز یۀبه توص و  

 «یلرد»لقب  شیبرا« کارگر» یلیخ یرهایاز نخست وز یکیبعد هم 

 یبازرگان یشورا» تیبه عضو و فرستاد «انیمجلس اع»او را به  وگرفت، 

 ...منصوبش کرد «ایتانیبر

مخصوصاً از  د،یاوریدر ب یروزگار شاخ نامرئ یدر تعجّب از باز دیشا

 !ارید نیا ۀهر سال یعالم ۀقبل یهایلقب بخش نیبابت ا

. زند یاحساستان تاول م یکه انگشتها دیدلم نگذار یدست رو  

به  (Sir) «سِر»دهن پر کُنِ  یلقبها ۀساالن یحرف اعطا دینیب یکه م نیا

 نیع» باًیتقر یبه معنا (Lord) «لرد»و  (Knight) «شهسوار» باًیتقر یمعنا

است که صبح زود  نیا لشیدل دم،یکش شیرا پ« شرف الملک»و « الدوله

 که چشمم افتاد به  رمیو نان بگ ریسر کوچه ش یپاکستان ۀرفته بودم از مغاز
 132/ ای کبوتر شرق                               

 

 

 

 

 



 

 

گفتند  یهمنسل من به ش م یهایرانیا شتریکه ب «یابانیرُفتگر خ» کی

در است، از مص «یترک»کلمه در اصل  نیکه ا دیدان ی، و م«سپور»

 یسیانگل ۀکلم هیجاروب کش، و تصادفاً چه قدر شب یعنی، «سُپُرماق»

 .«رفتگر» یعنیاست که آن هم  (Sweeper) «پرییسو»

 ییگوش کرده بودم، خبر چندتا ونیزیاوّل صبح که به اخبار تلو  

بودم و حالم بد شده بود  دهیرا شن دیجد یها و لقب گرفته ها افتهیاز شرف

محترم زحمتکش را « رفتگر» نیفته بود، و حاال که او فشار خونم باال ر

 :دمیاز خودم پرس دم،ید

       مملکت، که ادّعا  نیا استیچرا تا حاال بزرگان س یراست»  

بزرگ به جامعه  یخدمتها یحق شناس ۀلقب به افراد نشان یکنند اعطا یم

 چهل یکه س« سپور بازنشسته» کیاند که به  فتادهیفکر ن نیاست، به ا

عطا کنند و  ینگهداشتن شهر خدمت کرده است، لقب لرد زیدر تم یسال

  کیآن همه لرد اقّالً  انیاعتبار ببخشند تا در م انیاع جلسبا حضور او به م

 «خبر داشته باشد؟ یکم یمردمِ واقع یواقع یبشود که از دردها داینفر پ
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 و فحش  نینفر یروانشناس -45
 

لک به  و هن و لکّو  ده قدم مانده بود که خودم را با هنّ روزید  

عصا در هوا تکان  نکهیبا وجود ا ،ییایسومال ۀاتوبوس برسانم که رانند

مرا  یانسان تیرا برگرداند و موجود شیرو د،یمرا د زیدادن التماس آم

صبر کردن بود و  هیخدا ده ثان ۀآن بند یزحمتش برا. گرفت و رفت دهیند

برای انتظار  قهیمعاف شدن از حدّ اقلّ پانزده دقاین بندۀ حقّ  یرارحمتش ب

 .یاتوبوس بعد

 دنیانتظار کش قهیدق ستیحدّ اکثر ب ایپانزده  نیکه ا دینکن الیخ  

را  نشیو تمام دستگاه آفر دیبود که مثل جهنّم تمام وجود مرا به آتش کش

 :عمل او بود که به من گفت یفقط معنا ر،ینخ! معنا کرد یمن ب یبرا

معنا شده  یب “تیبشر”یبرا “تیانسان”وقت است که  یلیآقا، خ»  

 یس لندن چه انتظاراتوبو یسیخُلّص انگل ای یاتیسومال ۀتو از رانند! است

اگر رو  ،یخودت بزن رتیبه آتش خشم و ح یآب نکهیا یبرا ا،یب ؟یدار

بده تا  یفحش ،یدار نیبکن، و اگر رو به زم ینینفر ،یبه آسمان دار

 یزندگ یدادن به لحظه ها یبه کار معن یو بتوان ردیآرام بگ یکمروحت 

 «!یخودت ادامه بده

 یزندگ یاهدادن به لحظه  یعنکار م ۀآنوقت بود که من در ادام  

داند که  یرود و نم یکه دارد م یکه چرا پشت سر اتوبوس دمیخودم، فهم

را در هوا  میگرفته است، عصا دهیمرا ند یانسان تیراننده اش موجود

آب  یفحشها یفارس نیریتلخ به زبان ش یادهایدهم و با فر یتکان م

ظلوماً  یوس و صاحبکارهااتوب گناهیبدبخت ب یروبات ۀانندنثار ر دهینکش

 !کنم یاو م یجهوال
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در ذهنم جرقّه زد  یمعن نیبزرگ و با شکوه ا ۀبله، در همان لحظ  

فصل  کی« و فحش نینفر یروانشناس» ۀدربار یکه اگر علم روانشناس

 نیبشود و ا دایرفت پبامع آدم خودشناسِ کیمستقلّ و مشروح ندارد، 

 .کار را بکند

و  دیاز راه رس یسال انهیخانم م دمید کدفعهیفکر بودم که  نیدر ا  

 یخارج یدار و لهجه ا یمعن یو با لبخند ستادیاز من ا یدر فاصله ا

راستی، ! شوم یم یمن هم عصبان! دیحقّ دارها؟ !کرد تانیعصبان»: گفت

  «د؟یهست یونانیشما 

 « طور مگر؟ چه! نه»: گفتم  

با آن پشت سر  دیتکه داش یزبان دیآخر فکر کردم شا»: گفت  

 «!است یونانیزبان  د،یزد یم ادیاتوبوس فر

 یروانشناس»من هم که حاال به صرافت افتاده بودم که موضوع   

: گفتم یسال خارج انهیبه آن خانم م رم،یتر بگ یرا جدّ« و فحش نینفر

عمل ناحقّ و زشت و نادرست  کیبا  یکس یوقت نجا،یشما معموالً در ا»

       نینفر ای دیده یفحش م یآورد، به چه زبان یخونتان را به جوش م

 «؟دیکن یم

به زبان »: و گفت دیقاه قاه خند یسال خارج انهیحاال خانم م  

است، امّا  یمعن یب میبرا نیفحش، چون نفرفقط دهم،  یفحش م یلهستان

   کشم که فحش یاز خودم خجالت نم هم چیکند و ه یفحش آرامم م

  «!دهم یم

 «!است یمعن یب تانیبرا نیچرا نفر»: دمیپرس  

آدم از  یوقت. است یمعن یشما ب یکه برا لیبه همان دل»: گفت  

که قدرت مقابله با او را نداشته باشد،  ندیظلم و شقاوت بب ای یبد یکس

 به خودش   اش هیگر تکا  کند، و یم  نینفر  به خدا باشد،  اش هیتک  اگر
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 «!دهم یفحش م شهیمن هم مثل شما هم. دهد یباشد، فحش م

  یلیاز خ شتریب ،یزبان فارسهم مثل  یالبد در زبان لهستان»: گفتم  

 «!شود یم دایو فحشها پ نهایانواع  نفر ا،یدن یجاها

تا آمدن اتوبوس « و فحش نینفر یروانشناس» ۀو صحبتمان دربار  

 !افتیشدن او ادامه  ادهیاتوبوس تا پ یو تو یبعد
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  مانهیحک یساده و حرفها یحرفها -46
 

همان چهل، چهل و پنج  دیشا. کنم یاشتباه م دیشا. دانم ینم  

هم که خاک انگلستان دامنم را گرفت و خار غربت در دلم  شیسال پ

و   (2) لسونیو هارولد و (4)ثیمثل ادوارد ه ییرهاینخست وز  د،یخل

فرق  هاشانیو اطراف (4) نمروکا دیویو د (7) بلر یبا مثالً تون هاشان،یاطراف

 یلیخ ایتانیبر یو اجتماع یو اقتصاد یاسیاوضاع س دیشا. نداشتند یادیز

گذاشته بود و کارش  یرو به خراب شیاز چهل، چهل و پنج سال پ شتریپ

البد  یو کجرو یکج فکر نیبود و گند ا دهیکش یحساب و کتاب یبه ب

و  تیکنم که شخص یم الیخ  یخودیتازه حاال بلند شده است و من ب

از مال  شتریب تشانیبود و صداقت و انسان نهایآنها بهتر از مال ا تیریمد

 .نهایا

 ییفرقها کی نهاینه، آنها با ا»: میگو یبه خودم م نیبا وجود ا  

 « !داشتند

که  ایدن نیا یدر هرجا نمیب یکنم، م یضمناً خوب که فکر م  

هم  «هایخوب»و در  ست،ین ریقصت یب چکسیه «هایبد»در  د،یفکرش را بکن

  .ستین ریتأث یب چکسیه

مردم دنباله  یعنی، «مُلوکِهِم نِید یالناسُ عَل»: ندیعربها بگو نکهیا  

کنند،  یم دیخودشان هستند و در حرف و عمل از آنها تقل یرو فرمانرواها

   کند، نه  یتبرئه م رهاشانیتقص ۀاز هم یمملکت را به کلّ کینه مردم 

آن  اریقدرت و اخت یرا به گردن صاحبها هایخراب ۀهم تیاند مسئولتو یم

 .ندازدیمملکت ب

 امّا  د،یآ یخوشم م مانهیحک یمن، از تصادف روزگار، از حرفها  
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شنوم و ردّ  یساده را م یحرفها. عادت کرده ام که گول آنها را نخورم

خواهند مرا گول بزنند، امّا تا  یساده اند که نم نیا یشوم، چون برا یم

چه پُر مغز و به درد  د،یبشنو مانهیحرف حک کیحاال شده است که شما 

و آلنگ و دولنگ  ییب معناو تا چیکه پ ت،یخاص یچه پوچ و ب ،بخور

 نداشته باشد؟ یلفظ

 یروم استمداریو شاعر وس لسوفیف قیرف ،«وسیتیبوئ»جناب   

که  یخودمان که معروف حضورتان هست؟ همان یالدیقرن ششم م لیاوا

از کتاب  ییدر جا قیرف نیرا نوشته است؟ ا« فلسفه یتسالّ»کتاب 

است که به « شخص» نیاکند که  یثابت م« فلسفه بانو»خودش، از زبان 

خود اعتبار  یمقام به خود یعنیبر عکس،  نهبخشد،  یاعتبار م« مقام»

  .ندارد

شاه  نیصدر اعظم ناصرالدّ ،«ریکب ریخان ام یتق رزایم» نیمثالً ا  

شد،  «یصدر اعظم»خودش باعث اعتبار مقام  تیقاجار بود که با شخص

 رزایم شیرا پ یمقام صدر اعظم ر،یکب ریام دنیعالم، بعد از  قتالن ۀچون قبل

 نیکه ا دندیو د دیانداخت و د ،مشهور به اعتماد الدوله ،یآقاخان نور

 .اعتبار شد یمقام چه قدر خوار و ب

هر وقت »: دیگو یم« فلسفه بانو»از زبان  وسیتیآنوقت جناب بوئ  

 ۀنابکار افتاده است، فاجع یبه دست آدمها یحکومت یمقام عال کیکه 

 «.کن و انفجار آتشفشان هم بدتر بوده است انیبن لیاز س کار نیا

 تیخاص یشود پوچ و ب یرا نم مانهیحرف حک  نیخوب، ا  

، «بزرگمهر» ۀمانیحرف حک نیحرف ع نیکرد که ا الیخ دیدانست، امّا نبا

موجب انقراض »: دندیاست، که از او پرس «روانیانوش»صدر اعظم 

 « چه بود؟ انیساسان

خُرد سپردند   بزرگ را به مردم  یکارها»: اب گفتو او در جو  

 خُرد را به مردم بزرگ و بزرگان به کار کوچک دل ننهادند و  یو کارها
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 «!و ناچار هر دو تباه گشتند امدندیکار بزرگ برن ۀخُردان از عهد

 نیبه ا مانهیحرف حک نیا یناو من بعد از شکّ و تأمّل در مع  

 انیچون ساسان»: گفت یساده م یلیخ دیبا« بزرگمهر»ام که  دهیرس جهینت

 یرا به افراد خُرد« بزرگ» یشده بودند، کارها ایبودند « خُرد»خودشان 

مثل خودشان سپردند، و بزرگان هم که دلسرد شده بودند، در خدمت آنها 

و مُلک و ملّت  انید که بر سرِ ساسانطور ش نیدانستند و ا یبودن را ننگ م

 «!آنها آن آمد که آمد
_______________________________ 

1- Edward Heath 

2- Wilson Harold 

7- Tony Blair 

4- David Cameron 
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 بورژوا و شبه بورژوا  -47
 

 میخواه یاصالً نم هامانیلیکه خ میستیزبانها ن یفقط ما فارس نیا  

داشته است، بلکه  ییو در اصل چه معنا میکه فالن کلمه در قد میبدان

زبان همه شان « دجدّۀ االجدا»هم که  ییاروپا یزبانها یامروز یصاحبها

است، رفتارشان با زبان مادر « باستان یپارس» یِخواهر تن ،«تیسانسکر»

 !کند ینم یبا رفتار ما چندان فرق ردهمُ

است که  نیموضوع را مطرح کنم، ا نیکه باعث شد من ا یزیچ  

کند عالوه بر زبان  یهموطن اهل فکر و قلم که فکر م کی شیچند روز پ

چنگولش است، و ضمناً خودش را  یهم تو یسینگلزبان ا ،یوعرب یفارس

    یعام ستیمارکس کیداند، با لحن  یخدا پرست م ستیالیسوس کی

 :گفت یم

اصرار دارند به  هایهست که بعض یچ یخود بورژواز ،یراست»  

کلمه را  نیشبه بورژوآ؟ ا ندیبگو دهیتازه به دوران رس ۀسیمشت نو ک کی

خواهند طعنه زده باشند و گفته باشند  ینگار مکنند که ا یهم ادا م یبا لحن

 «!جواهر اصل در مقابل ،یجواهر بدل

جور آدمها را ندارم،  نیبحث با ا ۀراستش من حال و حوصل  

از  یلیخ شیپ نکهیهستند و با ا «یبدل یبورژوا»که خودشان  ییآدمها

 یاصل یشوند، هنوز معن یالعلوم حساب م انوسیمثل خودشان اق یآدمها

 «دیو ابزار تول هیسرما ۀثروتمند و دارند»دانند و آن را  یرا نم« ورژواب»

 ! نندک یم یمعن

به او داده  ینکرده باشم و جواب یاحترام یب نکهیا یفقط برا  

 «!گرید ندیگو یم! دانم ینم»: باشم، گفتم
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: گفتم یداشتم، اقاّلً به او م یبا او را مبحث  ۀاگر حال و حوصل  

در  ،«نیالت»است و جدّش  یبورژوا که پدرش فرانسو ۀجان، کلم زیعز»

. «یدهات» ای «نیده نش» ۀبوده است، در مقابل کلم «نیشهر نش» یاصل به معن

کردند و  یزراعت م نیده نش یآدمها ش،یاز همان سه چهار هزار سال پ

و شعر و  ،یو فرهنگ ساده ا ،یساده ا ۀو خانداشتند،  یساده ا یندگز

کردن  یخودشان را داشتند، و جز زندگسادۀ قصّه و رقص و ساز و آواز 

از آنها گرفتار  ینداشتند، و اگر تک وتوک یو شکر خدا را گفتن  فلسفه ا

 «!آوردند یشدند، عاقبت سر از شهر در م یگُنده م یشکّ و سؤالها

: گفتم یداشتم، به او م یاو را مبحث با  ۀاگر حال و حوصل  

 ایشروع شد، و آنچه امروز در دن ینیجان، تمدّن بشر از شهرنش زیعز»

از شهر  یدهد، عدّه ا یم لیتمدّن و فرهنگ بشر را تشک یاصل یاجزا

امّا البتّه از . باشند، به وجود آورده اند« اصل یبورژوآها»که همان  نها،ینش

 چیکند و ه یم یشهر زندگ یکه تو شد به هر کس یهمان اوّل هم نم

بشر ندارد، گفت بورژوآ، ودر  یتمدّن و فرهنگ عموم شبردیدر پ یسهم

 تیبوده اند و اکثر لیاصل و اص یبورژوا نهایاز شهرنش یتیاقل شهیهم جهینت

هنه به دوران کُ ایو تازه  سهیهنه ککُ ایو آنها شبه بورژوآ و ثروتمند نُ

 «!دهیرس

: گفتم یداشتم، به او م یبحث با او را م ۀاگر حال و حوصل  

 شتریب شانیمن و تو و ا یهم که امروز برا« دهقان» ۀجان، آن کلم زیعز»

است، « دهگان» ۀو زارع دارد، و مُعَرّبِ کلم یو دهات ییروستا یمعن

 اتیاز لحاظ خصوص ینیب ی، م(4) یبرس شیمعن ۀدرست که به سابق

 یِغرب ۀهمان کلم «یشرق»معادلِ  باًیتقر ،یو فرهنگ یو فکر یطبقات

را داشت  شیاصل یهنوز معن «یطوس یفردوس»ست که در عهد « بورژوا»

 «!را دارد شیاصل یهمان معن یدر زبان عرب یفارس ۀکلم نیو هنوز هم ا
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به  یکتاب لغت عرب کی یرا تو« دهقان» ۀو آنوقت کلم  

          کردم و یم دایپ (Hans Wehr) «ریهانس و» فیمثال تأل ،یسیانگل

 : گذاشتم جلوش یم

و رهبر،  سیرئ میقد رانیمقام، در ا یعتبر، عالشخص مهمّ و مُ»  

  «.یاسیرهبران و بزرگان س یعنی اسۀ،یالس نیدهاق: مثال

_______________________________ 
گان ، پسوند + ده ) خوذ از دهگان فارسیأمعرب و م: «دهخدا» ۀلغتنام در« دهقان»  -4

اعم از ده  نیصاحب ملک و زم لیاص یرانیبه ا میمنسوب به ده ، و آن در قد( نسبت 

 هیکه باد یو بر یمقابل تاز.  یردم حضرم. شده است  یاطالق م نیو شهرنش نینش

. یرانیا. یو بدو نیمقابل چادرنش.  گانهیمقابل ب. ترک  ابلمق.  یمقابل تاز. باشد نینش

 را به سبب اشتغال به زراعت و زراعت نداشتنِ انیرانیرود که عربان ا یاحتمال م

          تَنَاءَ  ۀماد در یروزآبادیف. روستا ایساکن در شهر . اند دهینام یدهقان م ،عربان

چون  . است  [شهرنشین]« دلَبَ زمو مال ممقی»، ءیتان ، دهقان و معنیءیتان دیگو می

ۀ شده اند در اسالم من باب اطالق جزءبه کل هم یم دهیدهقان نام یرانمالکان ای

 . اند دهیرا دهقان نام انیرانای
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  عتیدر دادگاه عدل طب -48
  
 نیهم. شروع کنم یخواهم بحثم را سقراط یشما، م ۀبا اجاز  

 وتر،یجلوِ کامپ مینیبنش د،ییایب ،«نترنتیا»لحظه از عصر  نیدر ا یعنیاآلن، 

 (Search) «جست و جو»و در محلّ  ،«یگوگل فارس» تیبه سا میبرو

 پیتا «وانیح» ۀبا کلم «یفُحش» ای «یدشنام»چند تا عبارت  ومهیگ یتو

 ای یدشنام یاز آن عبارتها یچند نمونه ا نهاستیکردم و ا پیمن تا. میکن

 :یفُحش

 شرفیب وانیح کیجز  یچیکه ه ییکثافتها»: «شرفیب وانیح» *  

 «.ستندین

رذل  وانیمشت ح کی نایا. ستندیانسان ن»: «رذل وانیح» *  

 «!هستند یعوض

ناموس  یب وانیح هیبهتره بگم ... آدم نه»: «اموسن یب وانیح»*   

 «.فراموش کرد شهیرو م[ اصالت]کنه اثالت  یهست که فکر م

...  ست،ین یغربزدگ یواقع یمعنا نیا ایآ»: «دروغگو وانیح»*   

 «؟دروغگو وانیح یا

 «.یحرامزاده ا وانیح ،یستیتو آدم ن»: «حرامزاده وانیح»*   

 وانیانسان بودن به ح یبه جا...  یزیهمرد »: «حیوق وانیح»*   

 «...شده است لیتبد یشرمیو ب حیوق

چنان  رحم،یب وانیح»: «یمأمور انتظام کیدر اشاره به »*   

زد که انصافاً جگر من آتش  نوایب بیدو غر نیبه ا یمحکم یهایلیس

 «...گرفت

 در . هست ادیهست و ز یفارس  در زبان جور فحشها،  نیا  ۀنمون  
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 «ستیب» یسیمثالً در زبان انگل. کنم کم باشد یهم فکر نم گرید یزبانها

(beast)  شود  یاشد، مب «یوانیح»و صفتش که  «یوحش وانیح» یعنی

تبهکار،  رحم،یاز آن جمله ب ،یمجاز یهایمعن یلی، با خ(bestial)« بسچِل»

 د،یمنفور، پل عاطفه،یادب، بد ذات، ب یمنطق، ب یب ،یانسان ریغ ر،یشر

 چیخالصه تا به حال ه. نهایو امثال ا یمنیسنگدل، آدمکش، بد خواه، اهر

 کیه عنوان ب زادیآدم کینبوده است که  یا یزادیصفت زشت آدم

   .نسبت نداده باشد گرید زادیآدم کیبه  «یوانیح»صفت 

عصر  «یِازینه تهِ پ ،یازینه سرِ پ» یفقط ما آدمها نیتازه ا  

خودمان رفتار و  یاز همنوعها یکیکه تا از  میستیو تجارت ن یتکنولوژ

است،  دیزشت است، پل یکه در چشم انداز اخالق انسان مینیب یم یکردار

است، خشم آور است،  زیاست، نفرت انگ زیاست، شقاوت آم هرحمانیب

 ییو ضدّ خدا یضدّ انسان یصفتها ۀهم ۀستیکننده است، و شا وانهید

از  یلیبلکه خ م،یانداز یم «واناتیح»است، فوراً کمند فکرمان را به گردن 

و محبوب القلوب و ساحر  مقامیبزرگ و متفکّر و کلّه گنده و عال یآدمها

 یبزرگشان تو یفکرها انیهم که آدم ازشان انتظار دارد در باالذهان 

ضدّ  یآن صفتها ۀهم کدفعهی ینیب یم فتند،ین یگودال زبانِ عوام النّاس

خاصّ و  لیو تحو «یوانیح» ۀکلم یچپانند تو یرا م ییو ضدّ خدا یانسان

 !ستین شانیروند و حال یدهند و م یعامّ م

، (Franklin Roosevelt) زولترو نیفرانکل امرزیب یسیمثالً ع  

در مورد  کایآمر یجمهور یسهایرئ نیو محبوب تر نیاز خوشنام تر یکی

  :دوّم فرموده است یجنگ جهان

خواهان  م،یجنگ باش نیدادن به ا انیاز آنچه خواهان پا شیما ب»  

  نیدادن به ا انیبله، خواهان پا. آغاز نشود یجنگ چیکه هرگز ه میآن هست
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 نیاختالفات ب  رفع  در یمنطق ریغ  و مطلقاً  یانسان ریو غ  «یوانیح»  روشِ

  «.میدولتها هست

 یوانیچه ح زاد،یاز آدم ریغ دینیو بب دیحاال شما خودتان فکر کن  

 یکی یستگیاو را به جرم شا عتیشود که دادگاه عدل طب یم دایپ ایدر دن

 !صفتها محکوم کرده باشد نیاز ا
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 ! دیآ یبا شعر جور در نم -49
 

 چیدر جواب ه چوقتینفر که اصالً ه کی دینیب یوقتها م یگاه  

در جواب  کدفعهیلحظه فکر بکند،  کیاست که  دهید یالزم نم یسؤال

 یر نکرده، جوابو عادت خودش، فک عتیشما، بر طبق طب ۀسؤال ساد کی

 دیکن یبرد، چون احساس م یدهد که شما را واقعاً در بحر تفکّر فرو م یم

او، به  ییهوا ۀفکر نکرد ۀساده لوحان ۀمعصومان ۀساد وابکه در همان ج

 ! «نهفته است یراز بزرگ»زبان ادباء، 

از بحر تفکّر  ر،ینفسگ یو آنوقت شما، بعد از غوطه ها و غوصها  

پُر  یاست، امّا دلتان از درد تازه ا یمشتتان خال دینیب یم ،دییآ یکه در م

 .شده است

و چند  ستیدو تا دختر ب دمید دم،یاتوبوس که رس ستگاهیبه ا  

خوش به خیلی خوشحال و  یلیخوش صورت و خوش لباس و خ ۀسال

 یرو ال،یخ یراحت و ب اهپوست،یس یکیپوست،  دیسف یکیحال، 

از جلو  واداده، پاها را ستگاهیا یا شهیش واریپشت به د ک،یبار مکتین

 «نیسیپاغ» ای یسیپار زیو دل انگ ظیغل ۀدراز کرده، دارند با لهج

(Parisien)  کنند یخوش و بش م. 

گل  ۀبوت یپا ،یکه در گلستان سعد یمثل آدم ،یا قهیچند دق  

خبر از وجود او، مشغول نغمه  یب یرازیسرخ نشسته باشد و دو تا بلبل ش

خودشان باشند، در سکون و سکوت مطلق گوش دادم و لذّت  یخوان

 .بردم و حظّ کردم

: حظّ و لذّتم را کامل کنم، فضول شدم و گفتم نکهیا یبعد برا  

 شماست؟ شما  یاصل  زبان یفرانسو. کنم یکه حرفتان را قطع م دیببخش»
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  «د؟یهست یسیپار

 «!بله»: هر دو همصدا گفتند  

 « .میدانشجو هست»: پوسته گفت دیو سف   

       یسیانگلزبان فشرده  ۀدور کی نجایا»: گفت اهپوستهیو س  

 «.میخوان یم

لندن چه کار  یتو یسیپار یخانمها نیبه من مربوط نبود که ا  

که  ریدلپذ و زیو دل انگ نیدلنش ۀلهج نیبا ا نمیخواستم بب یم. کنند یم

کند، مثالً  یم لیتبد یآسمان ۀنغم کیکلمه ها را به  نیپا افتاده تر شیپ

      لذّت شانیقیاز موسبیشتر را که خودش هم ( 4)« استفان ماالرمه» یشعرها

 برند؟ یخوانند و لذّت م ینداشت، م شانیبه معن یو کار دبر یم

 « ماالغمه؟ ؟یک»: گفتند کصدا،یهر دو   

مثالً ! ماالرمه نه»: گفتم. نکرده ام یه سؤال مناسبک دمیفهم  

 یی، لو(4)،آرتور رمبو (7)، پل ورلن (2)آرتور شارل بودلر  یشعرها

       خوش به حالتان که  میخواهم بگو ی؟ م(5)، پل الوآر (6)آراگون 

 د،یزبان خود آنها بخوان هرا ب نهایو بهتر از ا نهایا یشعرها دیتوان یم

 «!یسیپار یآسمان ۀلهج نیبلند و با ا یدامخصوصاً با ص

 ییحالت شاگردها یسینشاط پار پُرپُر شور و هر دو خانم جوانِ  

: گفت اهپوستهیکردند که در جواب معلّم درمانده باشند، و س دایرا پ

 «.میخواند یم م،یرا در مدرسه که بود هاشانیبعض یشعرها»

 خیدر دانشگاه تار. میستیاهل شعر ن ادیما ز»: پوسته گفت دیو سف  

  «!میخوان یم یو جامعه شناس

و جامعه  خیبله، تار»: حرف دوستش گفت دییدر تأ اهپوستهیو س  

بخوانم، امّا بعد  اتیخواستم در دانشگاه ادب یمن اوّل م! میخوان یم یشناس

 گرفتم  میبود که تصم نیا! دارد یا دهیهم سخت است، هم چه فا مدید
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 «.بخوانم یو جامعه شناس خیتار

 شعر   با  یشناس  جامعه  و خیتار»: پوستش گفت دیو دوست سف  

 «!دیآ یجور در نم

جامعه  ای خیتار یاز استادها چکدامیه»: گفتم یزدگ أسیبا   

انسان در ده،  یو فرهنگ یاجتماع خیشعر در تار تیاز جا و اهم تانیشناس

 « نگفته است؟ یزیچ تانیهزار سال گذشته برا ستیب

  !شدم مانیپش ،که زدم یحرف نیو از ا  
______________________________________ 

4-   :Stéphane Mallarmé  (4942 -4939) یفرانسو ستیلشاعر سمبو 

2-  Charles Baudelaire   : (4924 – 4953)شاعر، منتقد و مترجم 

7-  Paul Verlaine  :(4944 – 4935) سمیبزرگ مکتب سمبول انیشوایاز پ  

4- Arthur Rimbaud  : ساله نشده بود که شعر گفتن را به  ستیکه هنوز ب یشاعر

و  یقیو موس اتیادب یریگفته بود، در شکل گکه  ییکنار گذاشت، امّا با همان شعرها

در شعر فرانسه  سمیمکتب سوررئال شگامانیداشت و از پ یادیز ریمدرن تأث ینقاش

 (4964 – 4934)شناخته شده است 

6- : Louis Aragon ( 4932 – 4392) یفرانسو سیشاعر و داستان نو 

5-  Paul-Eluard  :4936)در شعر فرانسه  مسیمکتب سوررئال ادگذارانیاز بن یکی – 

4363) 
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 انسان  تیشخص ۀنییصورت، آ -51
 

 چیه یانسان چیه ۀو دست نخورد یعیحقّ در صورت طب ۀبند نیا  

 ۀجامع کیدر . شد یحقّ نم ۀبند د،ید یچون اگر م ند،یب ینم یبیع

خانه است، هرکس  کیبزرگ در  ۀخانواد کی که در حکم یانسان

من . خواهد بکند یم یبدنش هر کار یمختار و آزاد است که با هر جا

و شکم  نهیدست و س نم،یب یام و شما را م ستادهیشما ا یکه رو به رو یوقت

شما را در صورتتان  یعنی نم،یب یسرو صورت شما را م. نمیب یو پشت نم

  .نمیب یم

. مینیب یم گریهمد« صورتِ»را در  گریهمد« انسانِ» زادهایما آدم  

دار شده  یو معن قیما عم ییو آشنا م،یاگر من و شما با هم آشنا شده باش

         گریرا هم در صورت همد گریانسان همد تیباشد، آنوقت شخص

 کی ایطاووس،  کی ایشتر،  کی ایگوسفند،  کیبه  یامّا وقت. مینیب یم

آنها را در  تیاگر اشتباه نکنم، معموالً موجود م،یکن یقورباغه نگاه م

 یمنها ایدمش،  یمثالً شتر منها یعنی م،ینیب یآنها م یکلّ بیشکل و تر ک

و درسته،  کپارچهیشتر . ستیکوهانش، شتر ن یمنها ایگردن درازش، 

   او را در صورتش  «تیشتر»شتر است و ما  ستاده،یآنجا جلو چشم ما ا

با نگاه کردن  میکه بخواه ستین یا نهییما آ یصورت برا نیاو  م،ینیب ینم

 .میاو را تماشا کن «یشتر تیشخص»به آن 

 کینفر که سالهاست  کیشنوم که  یدور م یلیاآلن دارم از خ  

 دایدوستانه پ ۀشترش اسم گذاشته است و با هم رابط یشتر دارد و رو

از  ایچسباند،  یمصاحبِ شتر سرش را به سر شترش  کرده اند و آن انسانِ

 کند،  یم  دل او درد   یکند و برا یچشم او نگاه م کی یتو طرف  کی
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 :دیگو یدارد خِطاب به من م

! خودش روح دارد یبرا یهر شتر! یزن یست م یچه حرف نیا»  

طور  نیهم! یرا بفهم نیتا ا ینکرده ا یتو با شتر زندگ! دارد تیشخص

 «!ییگو یم یزیچ کی ییهوا

 ۀمن دربار! حقّ با شماست»: میگو یآقا م نیو من هم از دور به ا  

ه روح دارد، شما که البتّ« شتر»زنم، و گرنه  یحرف م یبه طور کلّ« شتر»

          هم  یو عرفان یعشق یخودش غزلها یایدن یدارد، تو تیشخص

 یتو ستد،یا یم شیمثل من رو به رو یآدم یامّا متأسّفانه وقت د،یگو یم

از دَهها و صدها حالت و  یزیدر مجموع چ شیچشمها هصورتش و نگا

 گرید ۀو دفع تا آن را  به خاطر بسپرد ندیب یمتضادّ را نم ایاحساس متفاوت 

 !اوردیاو را به جا ب د،یدار شما را د تیکه شتر روح دار و شخص

 نیانسان ا تیشخص یصورت به معنا ۀحرف من دربار ۀخالص  

 :دیخواه یآقا، م ایکه، خانم  دیهست ییاست، که شما اگر از آن جوانها

 ای یآهن یسوراخ سنجاق قفل نیو از ا دیابروتان را سوراخ کن*   

 د؛یکن زانیوآ ییطال

 نینگ شیو تو دیچپ دماغتان را سوراخ کن ایطرف راست  *  

 د؛یفرو کن دیسف یطال ای یبرنج ۀالماس با دور ای یا شهیش

 د؛یکن یمارمولک خالکوب ایعقاب  ریبناگوشتان تصو ریز*   

 ۀو از وسط به صورت الل دیموهاتان را از دو طرف بتراش ای *  

نه  ،ییروشن، نه خرما یهارا نه بور، نه قهوه اآن ای د،یاوریتاج خروس درب

 د؛یبنفش بکن ایزرد، سبز،  ،یبلکه قرمز، آب اه،یس

خودتان که  ۀو دست نخورد یعیصورت طب نیو خالصه با ا*   

خدا  ۀنییآ» ،یرازیش ندارد، و به قول حافظِ یبیع چیصورت شماست و ه

 د؛یکنب نشیآذ نتیو صد جور ز دیست، صد جور دست ور کن «نما
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شما هم  یکنم، ول یکنم اگر فضول یندارم، و غلط م یمن حقّ فضول 

« سر و صورت ۀنییآ»که از نگاه کردن به  دیاز من انتظار داشته باش دینبا

 !نمیشما را دُرست بب «یانسان تیشخص»شما، 
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  رانیا یهایارمن -51
 

 ندیگو یکنند وبعد م یداستان درست م کیاز مردم اوّل  یبعض  

 ییحقّ جزو آنها ۀبند نیمّا اکنند، ا یم فیاند و تعر دهیآن را خواب د

کنند و  یو بعد داستانش را درست   م نندیب یهستم که اوّل واقعاً خواب م

 :ندیگو یمثالً م

که همان آنقّره ... آنکارا... تهران یۀحاش... دانم کجا بودم ینم  

چند تا  یمعرکه نگرفته بودم، ول. لندن نیهم یۀاز حاش ییدر جا ای... باشد

 هایچه طور شده بود که حرف از ارمن. جمع شده بودندجوان دور من 

 :میگو یدارم م دمیدانم، امّا د یرا هم نم نیآمده بود، ا شیپ

به اسم مشهد  ییطوس، در جا یۀکه در حاش یمن از همان بچّگ»  

 مانیارمن یۀهمسا. داشتند یاحترام خاصّ میبرا هایارمن م،یکرد یم یزندگ

       یپسر، مادرشان برا کیتا دختر،  دو. بودند یآبرومند ۀخانواد

مادام »کرد و همه  یم یو اتوکش ییپولدار محلّه رختشو یها هیهمسا

 «.بود کیو پدرشان، پارناواز، کارگر مکان کردند، یصداش م« آنوش

که دور من جمع شده بودند، با  ییاز جوانها یکیآنوقت   

 «.میشناس یمپارناواز را . میهست یما همه ارمن»: گفت یخوشحال

 یکف اتاق ونان تو میانداخت یآنوقتها، ما سفره م»: و من گفتم  

 یغذاها زیمادام آنوش سر م ۀامّا خانواد م،یکرد یم دیآبگوشت تر ۀکاس

        رفتنشان هم با لباس کارشان فرق  رونیلباس ب. خوردند یم یفرنگ

. ماشاکنت ایب نما،یرفتند س یم یروز عصر که دسته جمع کی. کرد یم

دانم چرا هر  ینم. ما بودند ۀمحلّ ۀخانواد نین و متجدّدتریانگار داراتر

 «!ردیگ یام م هیکنم، گر یفکر م هایوقت راجع به ارمن
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از آن . شدم داریکردم که از خواب ب یم هیداشتم هق هق گر  

من، هر « ناخودآگاهِ رِیضم»کرده ام که چرا  یر مروز تا حاال همه اش فک

آمد  ادمی کدفعهی. ردیگ یاش م هیگر د،یآ یم شیپ هایوقت حرف ارمن

رفتم  ی، پسر مادام آنوش، م«کارن»با  یکه من گاه یکه در همان بچّگ

دستپخت  تیسکویو ب ییچا زیم یما رو یآنوش برا مادامخانه شان و 

          یما هم ارمن یکردم که کاشک یگذاشت، آرزو م یخودش را م

  !میبود یم

 «؟یکن یفکر م یحاال چ»: دیپرس یم  

 یچ... هایکه ما با ارمن یدو سه هزار سال نیکنم در ا یحاال فکر م  

فرهنگ ما  ی«هایخوب»اگر آن قدر که آنها از  م،یبوده ا هیهمسا...  م؟یبگو

 ی«هایخوب»اند، ما از گرفته اند و جزو فرهنگ خودشان کرده  هایرانیا

         رجلوت ییاروپا یاز ملّتها یلیحاال از خ م،یفرهنگ آنها گرفته بود

 .میبود یم

المعارف  رۀیمثالً دا دینیبب ،«نترنتیا»سراغ  دیبرو د؟یکن یباور نم  

چند سطر  نیا: بفرمایید. دیگو یم یچ «رانیا یهایارمن» ۀدربار ،«ایپدیکیو»

 کی، که آن را حتماَ «المعارف رۀیدا» نیا یِده سطراز مطلب حدوداً پانز

  :نوشته استغیر ارمنی  یرانیا

 ۀاز شاخ رانیا یمذهب یقوم یتهایاز اقل یکی رانیا ۀارامن»  

هستند که در سال  یاز آنها از نسل مهاجران یاریگریگوریان هستند که بس

 رانیبه ا ارمنستان هیهمسا نیاز سرزم یالدیم 4554برابر با  یقمر 4547

 ییو روس که به جدا رانیا یقفقاز در جنگها ۀارامن... کوچانده شدند

  «...روس کمک کردند یمنجر شد، به قوا رانیاز ا یعیمناطق وس

 یارمن کی یِسطر ستیحدوداً صد و ب ۀو حاال چند سطر از مقال  

  :«رانیا انیارمن» عنوانِ ریز «انیهو کیآندران»به اسم  یرانیا
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آغاز   میالد  از  پیش لِاوّ  ۀاز هزار ارمنیان   و  ایرانیان  روابط»  

است  یاروپایو ن هند مستقل زبا یاز شاخه ها یزبان ارمنی یک... شود یم

 ۀبه انداز یهیچ قوم و ملت... دارد یناگسستن یپیوند یبا زبان فارس یول

 در حقیقت ایرانیان و ارمنیان دو برادرِ. باشند یارمنیان با ایرانیان نزدیک نم

 «.ندارند یچندان یباشند که از یک دیگر آگاه یهمنژاد و همخون م

 !مجمل ۀسیمقا نیمفصّل بخوان از ا ثیتو خود حد
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  ! غاز کیشش من  یحرفها سالگرد نیششم -52
 

علم وُ صنعت وُ فکر وُ فلسفه وُ اخالق  ۀلندن است، گهوار نجایا  

که  شیچهل سال پ. دیدر عصر جد نیمغرب زم گرِید یزهایچ یلیوُ خ

 یزهایاز چ ریدر دو سه سال اوّل، غ م،یماندگار شد نجایا میآمد

هم  ییزهایشود، چ یم دایپ ایدن یدر همه جا شیب ایکه کم  یندیناخوشا

کمش هم  ایدن یجاها یلیکه در خ ییزهایبود، چ ندیوشاکه خ میدید یم

  .شود ینم دایپ

، 2542که امروز، جمعه، هجدهم اکتبر  میرا بگو نیا ،یراست  

حقّ تا  ۀبند نیا یعنیاست، « از لندن ینامه ا»سالگرد  نیممصادف با شش

 زیت» یچشمها ینامه برا کیگذشته، هر هفته  ۀهفت ازدهیو  صدیحاال در س

      هیهموطن و همسا یزبانها یشما فارس« شنو زیر» یو گوشها «نیب

جواب  کینفرتان،  کیاز  یانتظار داشته باشم حتّ نکهینوشته ام، بدون ا

 .کنم افتیتلخ در ای نیریش

 295که در حدود  یمملکتهمان  تختیلندن است، پا نجایبله، ا  

اهل تفکّر در کشفِ »بود  یآدمهاش که «شهروند»از  یکی ش،یسال پ

نشسته بود که البد بعد  بیدرخت س کی یپاوقتی  ،«یعالمِ هست یِرازها

ه کنده از شاخ یا دهیرس بیبکند، س یروزانه اش، استراحت یرو ادهیاز پ

فضا  یتو بیبفهمد چرا س کهفکر  یرفت تواو سرش، و  یشد و افتاد رو

افتاد یکراست به سمت باال نرفت و  ایبه سمت راست،  ایبه سمت چپ، 

 یرا برا «یعموم ۀقانون جاذب»تا و کرد  فکر کرد و کردآنوقت و ن،ییپا

اق اسح»کشف کرد و شد  یا دهیمذهب و عق تیاز هر قوم ایتمام مردم دن

 .«تیبشرانگلیسی زبان دنیای  وتُنِین
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همان سالها در  یکه درست در حوال میرا هم بگو نیا ،یراست  

 تاج   ندیبب  کرد که یم استخاره  داشت  «یصفو نیلطان حسشاه س» ران،یا

که قشونش دفع دشمن،  یبرا ایدشمن بدهد،  لیتحو دیسلطنت را با

 نیدستور مقابله صادر کند، امّا البتّه از اداشت شهر را محاصره می کرد، 

است که مؤمن  دهیرس جهینت نیعصر او به ا ۀعالّم نیغافل نبود که بزرگتر

شود « الفراغ تیب»چپ وارد  یبا پا دیبا سبک کردن سرِ آدابِ تیدر رعا

 .دیآ رونیراست از آن ب یو با پا

که  شیسال پ 295آن لندن  گریلندن است و متأسّفانه د نجایبله، ا  

انگلستان هنوز  شیچهل سال پ. ستیهم ن شیهمان لندن چهل سال پ چ،یه

داشت  ید و اقتصادخور یم راثیاز م تیاز لحاظ اخالق و اصول انسان

  .بود، همراه با رفاه حال جامعه «یدار هیاقتصاد سرما»که 

مملکت  نیا «یدار هیاقتصاد سرما» شیسال پ یاز حدود س  

تمام امور  ۀو دولت کم کم رشت« داران هیاقتصاد سرما»شد به  لیتبد

بود، داد به دست  یانتفاع ریو غ یرا که دولت یشهر التیو تسه یخدمات

هر سه ماه  د،یمثالً شما دو نفر بود. شد یو همه اش انتفاع یوصبخش خص

         هزار تومن، پول گاز  هشتادامروز « تومن»به  وند،پ ستیحد اکثر ب

 ونیلیم کی یعنیدر حدود چهار صد پوند،  یزیچ دیو حاال با د،یداد یم

  !دیتومن بسلف ششصدهزارو 

برابر با آغاز سال  ،2542امروز، جمعه، هجدهم اکتبر  ،یراست  

  استاد  مانم،یدرست پ قیشف قیرفاین است، و « نامه ای از لندن»هفتم 

با  ، یروز نیسال که در همچپار بر عکس  ،یخراسان یزشک نیمصلح الد

 ،یفرنگ نیشربت ناب سکنجب یبطر کیو  ک،یک کیدسته گل،  کی

به  از من دعوت کرده است که شیپ ۀمن، از هفت ۀسرزده آمد به خان

  «یس یب یب یفارس نیآنال»ر دکاملِ اشعارش  وانید« !ییرونما»مناسبت 
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سفارش بدهد چلو  «یرستوران کاخ پارس»به خانه اش بروم و ناهار به 

 !یخال همه تان یجا. بدهند لیدر خانه تحو اورندیکباب برگ ب

 ،یدار هیاقتصاد انگلستان که از اقتصاد سرما»: دیپرس یبله؟ م  

 «شده است؟ لیتبد یداران، حاال به چ هیشده بود به اقتصاد سرما لیتبد

 !«خواران هیاقتصاد سرما»سربسته عرض کنم، به   

 
 ششم دفتر پایان
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