
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 دفتر سوّم از نامه ها را به

 رزیتا لطفی
 تقدیم می کنم
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 !سهایو ارتباط آن با انشاء نو کایآمر ۀعطس -1
هم آن  ایدن یجا چیو به انتخابات ه ستمین استیمن اصالً اهل س  

                  نم به آن قسم بخورم، امّا از شما چه پنهانقدرها اعتقاد ندارم که بتوا

  زیت میگوشها د،یآ یم شیپ کایآمر یجمهور استیتا حرف انتخابات ر

هم که در واقع انتخابات نخست  نجایا یشود، و حرف انتخابات عموم یم

باشد، چه بخواهم چه نخواهم، از اوّل صبح تا آخر شب مثل  ایتانیبر یریوز

 !کند یبارد و منگم م یبر سرم م لیسجّسنگ و 

مثل مرا، که  یآدم یگوشها کایحاال چرا حرف انتخابات آمر  

بزرگ و روشن و  لیدل کیکند،  یم زیقدر ت نیا ستم،ین استیاصالً اهل س

آدم  ایدن یکنم امروز تو یفکر نم! ست «کایآمر ۀعطس»دارد و آن  نیسنگ

به گوشش نخورده باشد و در  «کایآمر ۀعطس»بشود که  دایپ یبالغ و عاقل

من عنوان سه تا از پانزده هزار و . نبرده باشد یآن پ یحدّ خودش به معنا

آمده « گوگل» تیدر سا «کایآمر ۀعطس»را که با اشاره به  یمطلب ستیدو

 یبالغ و عاقل یکنم تا باعث عبرت آن آدمها یم «ذکر»است، به اصطالح 

 :کنند یم «یاطّالع یاظهار ب»ه اصطالح ب «کایآمر ۀعطس» ۀبشود که دربار

که  کایآمر» ؛«شود یدچار تب و لرز م ایکند، دن یعطسه م کایآمر یوقت» 

 یوقت» ؛«شود یهم سبز م یگاه ایکبود  ایتانیکند، رنگ بر یعطسه م

 ۀعطس»حاال که  پس .«ردیگ یم هیذات الرّ هیکند، روس یعطسه م کایآمر

 یلیخ ایدن زیدر همه چ دیبا زشیدارد، هر چ ایدر دن یریتأث نیچن «کایآمر

که در مقابل  شیجمهور استیداشته باشد، مخصوصاً انتخابات ر رهایتأث

 نیبا ا یزیو آنوقت چ! اندازد یم «طاعون»و  «وبا» ادی، آدم را به «عطسه»

است؟ بله، به چند تا  ندب یخودش به چ ر،یهمه تأث نیو ا تیهمه اهم

  نامزد  که یکس همان    سد؟ینو یم یرا ک هایرانسخن نیو متن ا! یسخنران

 سر قلم  «سیانشاء نو»چند تا  آنها را  ر،یخ  هن   شود؟ یم  یجمهور  استیر
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سخن ». رندیگ یهم م یکالن «فکر مزد»درواقع  ایروند که دستمزد  یم

انواع سخنرانها،  یبرا بندهیفر مشت حرف مفت و کینوشتن  یعنی، «یسینو

کرده  دایسالهاست که رواج پ «دولت زنها»و  «دولت مردها» یاز جمله برا

 نامهشیو نما شهیهنر پ ایتانیدر بر «سهایسخن نو» نیاز معروفتر یکیاست و 

از جمله خانم  ا،یتانیبر یقبل یرهایسه تا از نخست وز یاست که برا یسینو

 ۀشد یخیمعروف و تار ۀکرده است و جمل «یسیسخن نو» مارگارت تاچر

 یرا هم او تو (Ladies are not for turning)« لِیدیز آر نات فُور تِرنینگ»

     ید، حتّدهنش در آم ازدر پارلمان  یخانم گذاشت، که وقت نیدهن ا

   راستش ! حزب مخالف را هم به خنده انداخت یها ندهیاز نما یعدّه ا

است  نیدانم، ا یکه من م ییحرف تا آنجا نیا یدانم چرا، چون معنا ینم

 ! گردند یکه خانمها از حرفشان بر نم

 یریآن دوره گذشت که نخست وز گرید! آه و هزار افسوس کی  

راند،  یسخن م زیهر چ ۀبود و هر جا و دربار اراستمدیواقعاً س «لیچرچ»مثل 

 هاش،ینبود، و بعد از مرگش، سخنران یفکر و سخن خودش بود، آدم کوک

در هشت جلد  است،یتانیبر خیاز تار یکه به اصطالح صفحات درخشان

 ۴۵۹۱در سال هم دوّم  یجنگ جهان یشش جلد خیتار یچاپ شد و برا

 یردم هم عوض شده اند و معموالً به کسانالبتّه حاال م  .گرفت «نوبل» ۀزیجا

بکنند،  فیتعر شتریهاشان ب «انشاء»از  یگروه یدهند که رسانه ها یم یرأ

بر  نیآفر. کف بزنند شانیبرا شتریب یسخنران ۀو حضّار محترم، در خاتم

کار،  آورند سرِ یم ریو نخست وز یجمهور سیکه رئ ییها «سیانشاء نو»

فکر مزدشان  م،یبهتر بگو ایدستمزد . شناسد یکس نم چیخودشان را ه یول

خودشان  نیو شامپا اریخاو و نندینش یگوشه م کیروند  یو م رندیگ یرا م

 !خورند یرا م

 !«سهایانشاء نو»بود و ارتباط آن با  «کایآمر ۀعطس»بله، صحبت از              
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 !میهم قانون است که ما آدمها دار نیا م،یخودمان -2

 یاابانهیاز خ یکی یو چند ساله تو ستیب ردِمجّ جوانِ یشما اگر  

زن  کیکه دست  دینیمرد شصت و چند ساله بب کی ورکیوین ایلندن 

نگاهش  کیرا محکم گرفته است و با  ییایآس ۀو چند سال ستیخوشگل ب

به آن زن  گرشیفروشد و با نگاه د یم یبرازندگ یب یِبه مردم دارندگ

با لباس، قورتش  ایجلو چشم رهگذرها، لخت  جا،خواهد همان یجوان، م

دلتان به حال آن  ایشود؟  یم تانیآن مرد شصت و چند ساله حسودبدهد، به 

ف به تُ»: دییگو یدلتان م یسوزد و تو یو چند ساله م ستیدختر جوان ب

  دلتان انبار شده است، فراموش  یرا که تو ییهوسها ۀو هم «!روزگار نیا

 د؟یکن یم

از  یعضب. دارند «یقو»و  «فیضع»و دارا ندارند،  ریفق وانهایح بله،  

 کیخودشان  یبرا رومندشانین ینرها مونها،یاز م یآنها، مخصوصا بعض

از چند  ییر است از ماچه هاپُ واریدر و د یب یحرمسرا نیحرمسرا دارند و ا

 . و سال خود آنها نسل پشت سر هم، از تازه بالغ گرفته تا همسنّ

 تا ندازندیبروند سماق بمکند و سنگ ب دیجوان با یمونهاینر م  

و  یعال التیو تحص لیو اتومب الیپول و خانه و و موضوع! بغلشان باز شود

بشوند و با صاحب  یقو دیبا. ستین انیر درآمد در مشغل آبرومند و پُ

کنند تا حرمسرا  رونشیب دانیحرمسرا بجنگند و با زور عضله و دندان از م

شروع  میبا نظام قد دیو حکومت جد دیایآنها در ب نیتر یف قوبه تصرّ

 . بشود

      به آن هرج  یربط چیو ه هایجنگل یجنگل است برا نقانو نیا  

            اسمش را گذاشته اند  ندارد که آدمها به ناحقّ ییو مرج و بهلبشو

 .«قانون جنگل»

         که دماغش  ییهافهافو  ریپ  کی  ینیب یم  آدمها  یایدن  در  امروز  
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ثروت دارد، و عوض  اردهایلیرود، م یجان از ماتحتش در م ،یریرا بگ

                سرخ ۀسال چند   و ستیب  خوشگل  تا دختر جوان یس ستیبیا  ده تا، ،یکی

   گردند و نوازشش یدورش م  برهنه  مین ،یو چشم آب  و مو بور دیو سف

آدم  ست،ین «یقو» وانهایمثل ح! روند یاش م دقهقربان و ص و کنند یم

که او بخواهد و با پولش  ستین یزیچ ایدن نیا یست و تو«دارا»است و 

 اًیانو ث ستین یدنیخر الًاز فهم و شعور که اوّ رینتواند صاحب آن بشود، غ

  !به فهم و شعور دارد یاجیچه احت یآدم نیچن کی

که  یشصت و چند ساله ا ییکایآمر ای یسیانگل یا آن مردهاامّ و  

 یایاهل آس مخصوصاً ،ییایآس ۀو چند سال ستیجوان ب یدل دخترها

هر دوتاش را دارند و در  ای زیاز دوچ یکیدزدند،  یرا م یجنوب شرق

 ۀشرفتیمملکت پ کی شیلاوّ ز،یاز آن دو چ .را ندارند زهایچ یلیعوض خ

 شیمپنجاه هزار دالر در سال، و دوّ ۀبا در آمد سران ،ثروتمند است یصنعت

زن خوشگل  کی یمملکت برا نیاقامت و کار گرفتن در ا ۀامکان اجاز

که در آمد سرانه در مملکت خودش به دو هزار  ییایآس ۀو چند سال ستیب

 . رسد یدالر در سال نم

شصت و چند ساله ندارند عبارت  یشوهرها نیکه ا ییزهایچ و  

را  نهایا ۀاگر هم! ادیعشق و پول ز ،یعال التیتحص ،ییبایز ،یاست جوان

 «یابیهمسر » سۀمؤسّ کیپول به  یداشتند که مرض نداشتند بروند مبلغمی 

روتوش  یو بدل کردن عکسها بدهند و از راه ردّ ییایکشور آس کیدر 

 . ودشان همسر وارد بکنندخ یشده، برا

مس است، اظهر من الشّ ییمعامله ها نیچن کیهم که در  یزیچ  

 یجوانها نیکه در ب ییایدختر جوان خوشگل آس! وجود نداشتن عشق است

          است که  وانهیو چند عاشق دلخسته دارد، مگر د نیه اش چندمحلّ

         ریپ  آن  در مورد ! بشود  ییکایآمر  ای  یسیانگل  مرد ریپ  کی  عاشق برود 
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   انیهم شما را به خدا حرف عشق را در م ییکایآمر ای یسیمرد انگل

 ! دیاورین

 «یو قو فیضع»شود قانون  یآدمها نم یایکه در دن دانم یم  

 وانهایگوش ح م،یا خودمانکرد، امّ «ثروت»و  «فقر»قانون  نیجنگل را جانش

 ! میهم قانون است که ما آدمها دار نیکر، ا
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 !لولو می خوردت ها -3

 یتو ندازمینامه ب کیرفتم سر کوچه  یصبح که داشتم م روزید  

اوّلش . باعث تعجّب من شد یلیآمد که خ شیپ یصندوق پست، ماجرائ

ش که معلوم شد نه ام، امّا بعد دهیشن یام و عوض دهید یفکر کردم عوض

ام، از خودم تعجّب کردم که چرا اصالً  دهیشن یام، نه عوض دهید یعوض

 ! باشم هتعجّب کرد دیبا

اگر هزار سال هم عمر بکند و تجربه بکند و فکر  زادیآدم ظاهراً  

سال، برداشتش از  نیروز هزارم نیبکند، باز هم ممکن است که در آخر

 .خودش سرافکنده بکند شیپ و او را دیایدرب یماجرا عوض کی

دستش  کیرو،  ادهیپ یتو ،یسیجوان صد در صد انگل یآقا کی  

سه  ۀپسر بچّ یرا برا گرشیبود و دست د رخورهیش ۀبچّ کی ۀبه کالسک

     داد و او را صدا  یکه عقب مانده بود، تکان م گوشش،یباز ۀچهار سال

 یدرست موقع. دخور یبود و تکان نم ستاهیهمان طور ا پسرک. کرد یم

 کدفعهیکردم،  یشدم و به او نگاه م یکه من داشتم از کنار پسرک رد م

 یبوگ! خوردت یم یبوگ ،ییایاگر ن»: بلند گفت یکه باباش با صدا دمیشن

 «!خوردت، ها یم

به من انداخت و با وحشت از جا کنده  یبرگشت، نگاه پسرک  

او و  یبه پاها دیبخودش را به باباش رساند و چس رتکنهیشد و مثل ت

 یآقا را دوبار از دهن( bogy) «یبوگ» ۀکلم چون .کرد میصورتش را قا

ام و  دهیبودم، مطمئنّ شدم که درست شن دهیشن یسیجوان صد در صد انگل

 یشدم، برا یدلخور شدم و همان طور که داشتم ار کنار آنها ردّ م یلیخ

بلند امّا  یکشد، با صداه خجالت ببچّ یهم بابا زد،یه برهم ترس بچّ نکهیا

از من »: گفتم یسیانگل ریکامال غ یمظلومانه و با لهجه ا و زیو مهرآم میمال

              و   ستمین  بلد  خوب  را  یسیانگل  کند الیخ  اروی  که  «!است شده  رساندهت
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و ضمناً حرف خودم را زده  «!است دهیاز من ترس»: میخواسته ام بگو یم

 !باشم و گفته باشم که لولو هفت جدّ و آبائش است

پدر جوان صد در صد  کی دمید یبود که م نیاوّل از ا تعجّبم  

 ،یالدیم کمیو  ستیسال از قرن ب نیدر هشتم ه،لکردیو حتماً تحص یسیانگل

ه را از بچّ یکی از مادر بزرگهای ایرانی پنجاه شصت سال پیش دارد مثل 

را با چه  «لولو» ای «یبوگ»وحشت از  نیببفکر کن، ترساند، و  یم « لولو»

طفلک معصوم کرده است که تا  قیتزر چارهیب ۀبچّ نیبه روح ا ییفهایتوص

          خودش را دور  یو آزاد تی، موجود«!خوردت یم لولو»: شنود یم

 !برد به باباش یاندازد و بدو پناه م یم

بود،  ایکتوریعهد ملکه و یعنی ش،یسال پ ستیاگر صد و ده ب حاال  

بود  نیا تیو ترب میاوّل در تعل آن دوره اصلِ نداشت، چون در یتعجّب دیشا

 دیبشود، امّا نبا دهید دیلغ نشده است، باکه بچّه، تا هنوز بچّه است و کامالً با

 !دهدو فقط حقّ دارد به سؤال بزرگترها جواب ب دیایدر ب کشیج

از خودم تعجّب کردم که اوّلش چرا اصالً تعجّب کرده  نکهیا امّا  

 زهایهمه تو بحر چ نیهمه تجربه اندوختن و ا نیبود که با ا نیا لشیبودم، دل

کردن، هنوز هم انتظار داشتم که در  ینطقم لیهمه تحل نیفرو رفتن و ا

ذرّه  کی شیتو گری، د«لم آبادعِ»ش گفت  شود به یکه به حقّ م یمملکت

 یسابقه ا «لولو»گفته بودم که  گرانیخودم بارها به د! نشود دایهم پ «جهل»

 یاز همان اوّل تا حاال، هم از لولوها زادیو آدم زادیجهل آدم یدارد به دراز

 . مختلف ترسانده است یاست و هم با لولوها دهیمختلف ترس

 یبزرگ مرئ یلولوها ۀهم باًیتقر ا،یتانیمثل بر یاگر در مملکت حاال  

شود  یکرده اند، م سهیماستها را ک «قانون»و  «علم»در محضر  یو نامرئ

از پدر و  یبعض ۀکلّ یتو یکوچک نامرئ یانتظار داشت که لولوها

 !و از چشم قانون دور مانده باشند شده باشند میجاهل قا یمادرها
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 !آدم را به یاد عمر خیّام می اندازد چارلز داروین -4

 ریدو قرن اخ یکی خیتار ۀدربار ییزهایباشد و چ یرانیاگر ا آدم  

 کینداشته باشد، امّا من از  یدلخور هایسیاز انگل یتواند از بعض یبداند، نم

 یزیاست که اگر چ نیو آن ا د،یآ یامروز خوشم م یهایسیانگل شترِیب زِیچ

اگر  ایدهنم،  یخواهند با مشت بکوبند تو ینم م،یشان بگو دهیمخالف عق

 کیخواهند با  یمنافات داشته باشد، نم شانیمذهببا اعتقادات  زیچ نیا

 نیسرم را از تن جدا کنند و فقط ترس از قانون باشد که ا ریشمش ۀضرب

ام  ندهیاز من و هفت پشت آ یثواب بزرگ را انجام ندهند و به نفرت ابد

 .اکتفاء کنند

طبق  ،یخال تانیسر کوچه که جا یلهستان ۀبودم به قهوه خان رفته  

ساده بخورم که خوشبختانه باز  کیبرش ک کیبا  مویل ییچا کیمعمول 

طبق  ،او هم داشت. دمیرا آنجا د میندان و همعصامدَهَ یِسیانگل ۀیهمسا

را که همراهم  یکتاب. خورد یرا م رشیپن کیقهوه و ک ،خودش معمولِ

خواندم، گذاشتم  یاز آن را م یا هبودم، چند صفحمی  اداشتم و اگر تنه

  .یبه احوالپرس میا هم شروع کردو ب زیم یرو

را به  شیاو چشمها دمیمالل آورآن روز، د یاز هوا دنیاز نال بعد  

شده  دایصورتش پ یتو یدار یعنوان کتاب من دوخته است و لبخند معن

 نزیداک چاردیرالبد شما از »: که ازش دارم، گفتم یبا شناخت. است

(Richard Dawkins )د؟یآ یخوشتان نم » 

شارحان و  ،به اصطالحاز،  «نزیداک چاردیر»که  میرا هم بگو نیا  

است و  «تکامل ۀیفرض»، واضع «نیچارلز دارو» ۀمفسّران و مبلّغانِ دو آتش

چند مقاله  ۀخواندم، مجموع یکه من داشتم م «نزیداکریچارد »کتاب  نیا

و عنوان ( A Devil's Chaplain) «طانیواعظ ش» یاست با عنوان اصل

 . «و عشق علم،دروغ،  د،یام ۀدربار یمّالتتأ»یفرع
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 . دیآ ینم بدم نزیداک چاردیمن از ر»: گفت یبا خون سرد  یسیانگل ۀ یهمسا

 د،یآ یم  خوشم   هم  و از سبکش  هم خوانده ام، را  شیاز کتابها  چند تا

من هم »: دار زدم و گفتم یمعن یمن هم لبخند «.مخالفم شیها دهیامّا با عق

چون  ستم،یموافق ن شینوشته ها ییخدا یو ب( atheistic)یالحاد ۀبا جنب

  «!بود( agnostic) «کیاگنوست»هم ملحد نبود، در واقع  «نیدارو»خود 

: سرش را آرام تکان داد و گفت یسیانگل ۀیرا که گفتم، همسا نیا  

 کیبمانم، مثل شما اگنوست یحینتوام مس گرید یروز کیمن هم اگر »

 «!خواهم شد

تامس از آنکه  شیپ یلیخ م،یاز قد یکه در فارس میرا هم بگو نیا  

 «کیاگنوست» ۀکلم ،یسیشناس انگل ستی، ز(Thomas Huxley) یهاکسل

   و به آن میآن وارد بود یبسازد، به معنا یونانی ۀبا دو کلم ۴781را در سال 

داند که  یخدا خودش م» یعنی، «دانم ینم» یعنی، «یدراَ ال» میگفت یم

من که آمد،  ۀساد کیو ک مویل ییچا «!دانم یمن نم ست،یا نیهست 

ه آمد که در چند جا خواند ادمیموضوع صحبت هم عوض شد، امّا من به 

در انگلستان در آمد،  نیدارو «انواع ادیبن»که کتاب  ۴7۹۵بودم که در سال 

 یثوابش انداختند تو یو نخوانده، برا دندیاز آن را خر ینسخه ا هایلیخ

کتاب  نیا ر،یخه ن دند،یکه د «نیدارو»بعد از مرگ  یعنی بعدها، .آتش

. کنند «ریتطه» را «نیدارو»دامن همّت به کمر زدند تا  هایاست، بعض یماندن

 ادتیعزیارت و را  «نیدارو»که اصالً  یحیخانم مبلّغ مس کی  

نکرده بود، چو انداخته بود که در موقع مرگِ او، به گوش خودش، از زبان 

 یا :دیگو یکند و م یطلب آمرزش م حیمس رتاست که از حض دهیاو، شن

 . را ننوشته بودم زیکتاب کفرآم نیکاش ا

 میافتد که در قد یم «امیّعمر خ اتیرباع» ادیبه  هیقض نیآدم از ا  

                                                                                                                      هایآتش و بعض یتومی انداختند ثوابش  یداشتند و برا یبرم انبر   با  را  آن
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 :زدند یم البق انهخداپسند یهایبه اسم او رباع یه ام،یّرخیتطه یهم برا

 !بگو ست؟یجهان ک نیگنه در ا ناکرده  

 ! وبگ ست؟یآن کس که گنه نکرد، چون ز  

  ،یبد کنم و تو بد مکافات ده من  

 ! بگو ست؟یمن و تو چ انیپس فرق م   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 12/ ای کبوتر شرق                                                                                                                       

 

 

 

 



 

 

 

 !بشکندنگذار قبح کارهای زشت  -5
   کنم و از یکنند و من نم یمردم م شتریهست که ب ییکارها  

کنم،  یکه من نم ییاز کارها یکی! کنم یکارها افتخار هم نم نینکردن ا

خواهم بدانم که زن  یخوانم، چون نم ینم روزنامه .خواندن روزنامه است

         شیفرانسه پ یجمهور سیرئ( Nicolas Sarkozy)« نیکوال سارکوزی»

« نیپوت ریمیوالد» ایچه کاره بوده است؟  ،یجمهور سیاز امتزاج با رئ

(Vladimir Putin )امپراتور  ایخواهد شد  هیتزار روس ،یریبعد از نخست وز

به  وودیهال ۀبا فالن ستار شبیکه تا پر وودیهال ۀشیفالن هنرپ ای ه؟یروس

بلند شده  گرید ۀرفت، امروز صبح از رختخواب کدام ستار یرختخواب م

به  یهستم، نه کار استیخواهم بدانم، چون نه اهل س یرا نم نهایا. است

 ! دارم گرانید یرختخواب یکارها

خواهم  یاست که نم نینخواندن روزنامه ا یمن برا یاصل لیدل امّا  

 ایبه من ثابت بکند که دن الت،یروزنامه، ستون به ستون، با عکس و تفص

 نیا ۀجنگل است، و هم نیا ۀجانور درند نیتردیپل زادیجنگل موالست، آدم

هستند و  گریجانور دوپا مدام مشغول توطئه بر ضدّ همد اردیلیهفت م

خودشان را نشان  یوانگیو د یو درندگ یدیکنند، پل داینکه فرصت پیهم

 !کنند یم مانیدهند و خدا را از خلقت عالم و آدم پش یم

چند  اینفر  کیر روز مثل لندن ه یونیلیشهر ده م کی یتو اگر  

نشان بدهند،  یوانگیو د یدیو پل یبشوند که از خودشان درندگ داینفر پ

کار زشت و  کردنِ «یالتیعکس و تفص»دانم چرا روزنامه ها در  ینم

 ۀاست که هم نیواقعاً قصدشان ا ایگذارند؟ آ یآنها سنگ تمام م یطانیش

        یطانیزشت و ش یکارها نیکه اگر تا به حال از ا نندبدا ایمردم دن

و نصف عمرشان  ستندین تیو با خاص یدرست و حساب زادینکرده اند، آدم

 بر فنا رفته است؟

 در   یگاه  نداشت،  وجود  روزنامه  که هم  ییروزگارها  آن  در  
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       زیتهوّع آور و نفرت انگ ای زیدردناک و غم انگ ییفاقهاجاها اتّ یلیخ

زشت  یشدند که مرتکب کارها یم دایپ ییافتاد و تک و توک آدمها یم

فاقها و کارها با اتّ نیعالم از ا میاقال ۀمردم، در هم ۀبشوند، امّا هم یطانیو ش

کردند  یکردند اگر فکر م یشدند و حقّ داشتند و درست فکر م ینم خبر

مثل  یآزار و نوعدوست یخوب و سر به راه و ب یپُر است از آدمها ایکه دن

 یکارها غیبا هم در تبل داست،یطور که پ نیحاال روزنامه ها، ا امّا .خودشان

      و سالم  یدهند و روز به روز عدّه آدمها یمسابقه م یطانیزشت و ش

کند و دست به  یدر آنها اثر م «التیعکس و تفص» یِکه جادو یساده ا

آن را دارند  یستگیو شا ستندین تیخاص یشوند تا نشان بدهند که ب یکار م

روزنامه ها  نیاز ا یکیاآلن ! شود یم شتریبشوند، ب «یالتیتفص وعکس »که 

        مضمون سه تا  ۀخالص! ترن برداشتم یاز تو! دمیرا نخر آن .جلو من است

آنها عالمت  یروزنامه را که رو نیا «یِالتیعکس و تفص خبرِ» ازدهیاز 

 :دیتا به عرضم برس دیگذاشته ام، بشنو

 قیخواست، در دعوا سر پول، رف یآشپز همجنسگرا م کی»  

مرد  شیآشپز متّهم است که شش ماه پ نیا. خودش را باساطور بکشد

 کی»، «!از ران او را کباب کرده و خورده است یرا کشته و تکّه ا یگرید

چهار ماه سه بار شوهرش را به قصد کشتن مسموم کرده  یّزن بازرگان در ط

مجلل خود زن و سه فرزند هفت، دوازده و نوزده  ۀدر خان یمرد»، «!است

خوب، که « .کرد یرا به ضرب گلوله کشت و بعد هم خودکش ه اشسال

 !یبدانند، که چ ایمردم دن ۀهم ،یبدانم، تو بدان من ؟یچ

مدام »: گفت یم امرزمیبه مادر خدا ب شهیهم امرز،یخدا ب پدرم،  

 یاز کارها! حرف نزن گرانید یه هازشت بچّ یه هات از کارهاجلو بچّ

 «!ه هات بشکندبچّ شیزشت پ ینگذار قبح کارها! خوبشان بگو
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 !ما نخواستیم اگر به این می گویند پیشرفت، -6
 تانیتازه داشتم که دلم گفت برا ۀمشاهد کی شیوقت پ چند  

حرف عقلم را . هنوز کال است. نشیکنم، امّا عقلم گفت حاال نچ فیتعر

 ادمیآمد و به  شیپ گریتازه د ۀمشاهد کیدم تا امروز که گوش کر

 !و می شود چیدش است دهیکامالً رس گریحاال د یانداخت که آن اوّل

از سرسرا،  یلندن، در گوشه ا یدولت یمارستانهایاز ب یلیخ در  

به  هیریانجمن خ کیساده هست که آن را  (Snack Bar)« ک بارسنَاِ» کی

هم که در آنجا  یکند و کسان یاداره م «فالن رستانمایدوستداران ب»اسم 

دستمزد،  افتیهستند که بدون در یباز نشسته ا یکنند، داو طلبها یکار م

       یهم که باشد، به جامعه شان خدمت با ارزش ودشانسرگرم کردن خ یبرا

 .کنند یم

فالن  مارستانیبه ب هیکل ایدکتر قلب  دنید یخودم هر وقت برا من  

دکتر و  یبود که بعد از آن همه انتظار برا نیا میهایاز دلخوش یکیفتم، ر یم

اسنک بار دوستداران »دکتر، بروم به همان  دنیاز د یبعد از آن همه دلخور

را که نشسته اند و  ییمارهایبخورم و ب یتیسکویو ب ییو چا «فالن مارستانیب

 ریکنند، ز یم فیکخورند و  یم متیناهار سالم و ارزان ق ایدارند صبحانه 

 .تماشا کنم یکنار چشم ای یچشم

زده  بشیغ یو خودمان زیامّا تم رانه،یآن اسنک بار فق دمیروز د آن  

 یسطح باال گرفته است با کلّ «سیسلف سرو» ۀکاف کیرا  شیاست و جا

توانست برود  یم مارستان،یب کی ۀآمدن به گوش یزرق و برق، که به جا

! بساطش را پهن کند ستهایرکز شهر، سر راه تورم یابانهایاز خ یکی یتو

مهربان و خوش اخالق کجا رفتند؟  ۀبازنشست یرمردهایر زنها و پیآن پ

دو برابر  زیهمه چ متیمالل آور خودشان؟ حاال که ق ییتنها یبرگشتند تو

  نجا،یا ندیایتوانند ب ینم گرید پول  یب یمارهایب نصف آن   البد  شده است،
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 که شیچند وقت پ ۀبود آن مشاهد نیا! بخورند متیناهار ارزان ق ایصبحانه 

 نیا ام شرفت،یپ ندیگو یم نیاگر به ا»: دلم گفتم یکرد و تو کیدلم را تار

 «!میرا نخواست شرفتیپ

از ترن که  ستگاه،یا یگشتم، تو یعصر که به خانه بر م روزید  

 یتو ستادنیّ و ا یاتوبوس محلّ ستگاهیاز رفتن به ا شیپ دمیشدم، د ادهیپ

 کراستیو  نییسرم را انداختم پا. به آب برسانم یمختصر دست دیصف، با

 « جِنتِلمِن» نوشته است شیالدست راست پلّکان که با ییدستشوطرفِ رفتم 

(Gentlemen) خوب بود که به ! خودمان باشد «انیآقا» ای «مردانه»که همان

 شخوانیپ یرفته بودم تو کراستیسرم را بلند کردم، و گرنه  دهیدر نرس

 . سطح باال یِراشکیپ ۀکاف کیبزرگ 

     اگر خواب نم؟یب یمانده بودم که کجا هستم؟خواب م جیگ  

و چند سال در طرف  یکه من س یمردانه ا ییپس آن دستشو ،نمیب ینم

از  یکیاز پلّه ها رفتم باال و از  بدو کجا رفت؟ دم،ید یراست پلکان م

 : دمیپرس ستگاهیا یمأمورها

 ۀبه کاف لیرا تبد ستگاهیا ۀلندن مستراح مردان یاگر شرکت مترو»  

پس  ،یا هریشرکت زنج کیکرده است و اجاره داده است به  یراشکیپ

طرف  ن،ییپا دیبرو»: حرفم را قطع کرد و گفت ستگاهیو مأمور ا «...حاال 

  «!چپ پلکان

  «!آنجا که مال خانمهاست»: گفتم  

  «!اند و دو قسمتش کرده اند دهیوارکشیبله، امّا وسطش د»: گفت  

توآلت زنانه که نصفش کرده اند، خودش از اوّل نصف  نیا تازه  

دلم  یتو! نوبتت برسد یصف تا ک یپس حاال برو تو! توآلت مردانه بود

 ینیزم ریترن ز ستگاهیا یمستراح کهنه و بو گندو شدنِ لیاگر به تبد»: گفتم

  نیما ا شرفت،یپ ندیگو یسطح باال م  یِخوشبو  نو و  یراشکیپ ۀکاف کیبه 
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  «!میرا نخواست شرفتیپ

. اوّلم هنوز کال است ۀچرا عقلم گفت آن مشاهد دمیو حاال فهم  

                   ، و این دو تا مشاهده مرا به این دیرسبا مشاهدۀ دوّم صبر کردم تا 

را  ها«یزندگ»دارد  کند،را آباد  «ایدن»می خواهد  «پول» که نتیجه رساندند

 !می کند خراب
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 !مکن فدای محاالت ممکناتت را -7
  روم سر اصل مطلب و گوش به  ینم کراستیدانم چرا  ینم  

 ۀدربار یحیتوض کیل اوّ»: دیگو یم بیدهم که از عالم غ یم ییندا

 چیه ؟یحیچه توض «!و محاالت بده، بعد بپرداز به اصل مطلب ممکنات

طور نبود،  نیاگر ا. دو تا کلمه را نداند نیا یکه معن ستین یزبان یفارس

          هم باشد،  «خدا»تواند  یوصل معشوقش، که م ۀربارد ،«یمراغه ا یاوحد»

 : گفت ینم

 شود،  یدر آنکه وصل تو ممکن نم مشکل  

 ! ستیمحال ن دنیبه ممکنات رس ورنه  
 

 : گفت ینم ایدن تیسه چهارم جمع اهیبخت س ۀدربار «یعراق نیفخرالدّ» ای

 اهیرا که بافتند س یبخت کس میگل  

 ! از محاالت است  یکردن آن نوع دیسف  
 

          . سر اصل مطلب میپس برو! یبیغ یهم جواب آن ندا نیا  

و دل  میکن یرا ول م «ممکنات» شترمانیب هایکه ما شرق میخواهم بگو یم

 کنم،  ینگاه م! حق ۀبند نینمونه اش خود ا کی .«محاالت»به  میبند یم

 ریمردم فق ونهایلیاع مخراب است و اوض یلیخ ایدن یاوضاع اقتصاد نمیب یم

فکر به ذهنم  نیا کدفعهی. خراب تر یلیخ یشگیاز خراب هم ایدن ۀو گشن

     بد باشد،  ایدن یهرچه هم که وضع اقتصاد ا،یدن یکه پولدارها دیآ یم

و  رالزمیغ ای ،یلو تجمّ ینتفنّ یزهایروز چ کی یا حتّیهفته  کیتوانند  یم

را بدهند به  زهایچ نیصرف نکنند و پول ام ،عطر و اودکلن مثالً  ،یاتیرحیغ

 کیتا آنها بتوانند با آن پول  «عالم رانیبه فق تیعنا یالملل نیب  صندوق»

  !کنند یزندگ ریسال با شکم س

 است   معلوم  خوب «هست؟ هم  یصندوق  نیچن  مگر»: دیپرس یم  
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که به ذهن من  ییاز فکرها یلیهم مثل خ یصندوق نیوجود چن. ستیکه ن

   نکهیهم ا لشیدل  هزار هزاران  از  یکی. است  محاالت  از  د،یآ یم  یشرق

 «ر پستوان دِ ایوسل»خانم  ،یصیب صیح نیدر چن نمیب یم شیپچند وقت 

(Lucia van der Post)، ۀروزنام  ییخودآرا  و  ییبایز  امور  مشاور  

 ۀدربار «تیاسعطر و حسّ»نوشته است با عنوان  یلندن مقاله ا «مزیتا»معتبر 

و  ،یبد اقتصاد ۀدر دور متیگران ق یباال رفتن فروش و مصرف عطرها

لوازم  ۀ، مجتهد(Estee Lauder) «ودرلُ یستاِ»از  یا هیمقاله اش را با نقل آ

که  یوقت»: مضمون نیشروع کرده است، به ا ها،یعلرحمۀ اهلل  ش،یآرا

 کیعطر داشته باشد و  شهیش کیخراب است، اگر زن  یاوضاع اقتصاد

 «!کند یملکه احساس م کینو، خودش را مثل  کیمات

کوچک  ۀشیش کیبرد که  یاز چند تا عطر معروف اسم م آنوقت  

 یبا عطرها سهیدارد، که البته در مقا متیدر حدود صد و چهل پوند قآنها 

دو هزار پوند است،  اقلّ کوچک آنها حدّ ۀشیش کی متیمعروفتر، که ق

 فقط. ندارم یبزرگوار کار نیمقاله ا ۀیمن به بق! ارزان است یلیواقعا خ

 کیآن  یبرا ایسه چهارم مردم دن «محاالتِ»که چه طور  میخواستم بگو

اندازد  یم یتیحکا ادیموضوع مرا به  نیا. است «ممکنات»از  گریارم دچه

            دهند، همان ینسبت م «شانزدهم ییلو»، ملکه «آنتوانت یمار»که به 

باعث  هزدند و البتّ نیوتیفرانسه گردنش را با گ ریکه در انقالب کب یملکه ا

 .هم نشد چکسیعبرت ه

ت و که از اوضاع ملّ ارشیوشه یکم یهاینفر از ازاطراف چند  

 ایعل»: گفتند شش،یشده بودند، رفتند پ یخودشان دچار نگران یمملکت برا

که در  احضرتیعل« !شما گرسنه اند، نان ندارند بخورند تیحضرت، رع

و عالم فقر سخت  تیبهشت ممکنات مست ناز و نعمت خودش بود و از رع

 و حاالست که من  «!بخورند کیاگر نان ندارند، ک خوب،»: فرمود  خبر، یب
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 :میگو یو م تیب کیکنم  یرا م یمصراع قرض کی
 

 محاالت ممکناتت را  یفدا مکن  

 !مجمل نیوان از امفصل بخ ثیحد ا،یب  
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 !فقط پنجاه سال مانده است به آخر پنجاه هزارسال -8

 ۀکه بشر تا امروز در هم ییشرفتهایپ نیاگر با هم دیکن یفکر م  

        اردیلیم کی ارد،یلیهفت م یبه جا ایدن تیها داشته است، جمع نهیزم

              بتهایداشتند و مص یم یاآلن چه حال و روزگار ایبود، مردم دن یم

               چه هاشانیو خوش هایبود و راحت یو غصّه هاشان چه قدر کمتر م

  شتر؟یب قدر

    که در میگو یم م،یدر ذهن داشته باش یریتصو نکهیا یبرا حاال  

 ون،یلیم صدیو س اردیلیم کی یبه جا تشیجمع «نیچ»کشور صورت  نیا

 ون،یلیم کیشصت و  یبه جا ایتانیبر تیجمع ون؛یلیشد صد و هشتاد م یم

 .ونیلیشد ده م یم ون،یلیهفتاد م یبه جا رانیا تیو جمع ون؛یلیه مشد نُ یم

دلتان  یتو د،یدیشن حرف را از من  نیدانم اآلن شما تا ا ینم  

 یلهستان ۀمن در قهوه خان یسیانگل ۀیامّا همسا د،ییگو یبه من م یچ دیدار

فرض  یچرا دار»: به من کرد و گفت یهیسرکوچه، نگاه عاقل اندر سف

 کی باًیتقر ایدن تیجمع کلّ شیسال پ ستیبله، تا دو ؟یکن یمحال م

 شتریامّا ب ن،یامروز چ تیکمتر از جمع ونیلیچهار صد م یعنیبود،  داریلیم

 « !است ریسال اخ ستیدو نیمال هم ،یکه تو اشاره کرد ییشرفتهایآن پ

 نیا ۀاست که هم نیمنظورت ا»: به خرج دادم و گفتم هوش  

سرش  یسیانگل ۀیهمسا «شرفتهاست؟یپ نیهم ۀجینت ت،یجمع عیسر شیافزا

 « !هم بله، هم نه»: را جنباند و گفت

 چیکرد و به ه دایادامه پ یساعت کی« نه ها»و « بله ها»و بحثمان سر   

 شیافزا یماریب یتهاکه علّ میامّا هر دو خوشحال بود د،یهم نرس یا جهینت

و  م،یدان یو راه درمانش را هم خوب م میداده ا صیرا خوب تشخ تیجمع

درد را  نیبهتر از ما ا یلیخهستند که  گریآدم د ونیلیاز ما چند م ریغ

 امّا در   دانند، یرا م  درمانش  یما راهها  بهتر از  یلیو خ  داده اند  صیتشخ
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 یامروز، ول« دانش» یاز دستاوردها هکه با استفاد یآدم اردیلیم نیبرابر چند

و   چندیکنند، ه یم یزندگ شیهزار سال پ ستیده ب یآدمها« جهل»با 

 البیس کیمشت مورچه است در چنگ  کی یتقّال نِیع تقّالشان

 گریجهل غرق خواهد کرد و د انوسیکه عالم را در اق یالبیوحشتناک، س

 یبه آن بزرگ یشتنجات بشر ک یکه برا هم نخواهد بود یحضرت نوح

 ایاز سر سفره  ایدن تیجمع اردیلیهفت م نیاآلنش نصف ا نیهم !بسازد

 ! شوند یگرسنه پا م نیخوان نعمت زم

 ییآنها یبدهکار حرف حساب چکسیانگار گوش ه نیبا وجود ا  

 گریتا پنجاه سال د د،یایاگر حساب کار به دستمان ن ندیگو یکه م ستین

خدا بدهد ! نفر اردیلیچهارده م یعنیدو برابر خواهد شد،  ایدن تیجمع

 ! شاء اهلل ان رد،یبرکت را از ما بگ نیخدا ا ر،یخه ن! برکت

با فکر و حساب  ق،یرف ،یدان یم»: گفتم یسیانگل ۀیهمسا به  

که در اصل  حدسازمان ملل متّ نیا یبه جا ایمثل من و تو، اگر دن ییآدمها

داشت و  یم تیبشر یالملل نیسازمان ب کیاست،  حدول نامتّسازمان دُ

حق ندارند  یزن و شوهر جوان چیکرد که از امروز ه یسازمان حکم م نیا

نصف  ایدن تیجمع گریو پنج سال د ستیه داشته باشند، ببچّ کیش از یکه ب

 «!آمد یدر م یکابوس تیوضع نیبشر از ا یشد و زندگ یحاال م

 نیخواست ا یم نیکه چ میدیمگر ند»: گفت یسیانگل ۀیهمسا و  

  «امد؟یاز پس مردم برن یهم سخت گرفت، ول یلیکار را بکند و خ

خودم فکر کردم که  شیو من در جواب او ساکت ماندم، امّا پ  

 یرو یدرمان خواهد شد که تک تک آدمها یجهل بشر فقط وقت طاعونِ

 چیه عتیطب یو برا ستندین واناتیح ۀیجدا بافته از بق یبدانند که تافته ا نیزم

به  واناتیو قورباغه و مگس ندارند، و حاال که برعکس ح نوسوریبا د یفرق

 بدانند   را  نیفراموش کرده اند، ا  را «فصل»و   معتاد شده اند  «یشهوت ران»
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کاندوم به آب بزنند و فکر پنجاه سال  یگدار و ب یب طور نیاگر همکه 

محشر پنجاه  یو صحرا امتیروز ق یبود که برا واهدنباشند، الزم نخ گرید

 !هزار سال انتظار بکشند
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 !اینترنت؛ دامت خدماته -9
 وتریکامپ یکوچکم، پا اتاق کارِ یتو ایکارم،  اتاق کوچکِ یتو  

موش، و  کی ۀبه انداز ییدستگاه کوچولو ینشسته ام، انگشت سبّابه ام رو

حروف  ۀصفح هیشب یزیچ یهایشست یرو میانگشتها ۀهم ای کی یگاه

 ۀصفح هیکوچک، شب ۀصفح کیدوخته به  میو چشمها ر،یتحر نیماش

 نیاز مهمترهمه چیز، که باشم،  یزیاهل هر چ الت،ح نیو در هم ون،یزیتلو

گرفته تا  یو هنر یو ادب یو اجتماع یو مذهب یو فلسف یعلم یقهایتحق

گرفته تا  زهایچ نیو حالل تر نیتر یقارّه عالم، از اخالقدر پنج  احتیس

نفر  کیکه  یگرید زیهزاران هزار چ و زها،یچ نیو حرام تر نیتر حیقب

در  ایدن یآدمها ۀآنها را فقط هم ۀفکرش را بکند و هم واندت یهرگز نم

کوچک روشن، با  ۀهمان صفح یتوانند فکرش را بکنند، رو یمجموع م

 .شوند یمن ظاهر م یو چشمهاانگشتم جل ۀاشار

 نیاقرار نکند که چن مانیکه با اعتقاد و ا ایدن نیا یهست تو یک  

 ینیاست، از عهد غارنش زادیآدم یزندگ خیتار ۀمعجز نیبزرگ تر یکار

آفاق و انفس کردن  ریو س ینینش وتریکامپ یگرفته تا امروز که عهد پا

کند  یم دارد؟ چه فرق ییعناچه م. «نترنتیا» ندیگو یمعجزه م نیاست؟ به ا

شبکه  ۀمجموع یعنی «نترنتیا»و  «شبکه» یعنی «تنِ»که معناش چه باشد؟ 

بزرگ  کاملِ  یتواند معنا یاسم نم نیکه ا دینیب یم! وستهیبه هم پ یها

 ! بشر باشد خیتار ۀمعجز نیتر

بکند،  یمعجزه، چون علم هر کار مینگو یه د؟یفرمود یچ  

که  دییبگو دیخواه یم یعلم چ کارِ نیا به اخوب، شم ست؟یمعجزه ن

حساب،  کیبه  نم،یب یکنم، م یکه خوب فکر م یآن باشد؟ وقت ستهیشا

که اسمش را گذاشته اند  یزیچ نیچن کیبه . دییگو یشما درست م

  یخداوندگار عالم در عرش با خرسند تادنشبه کار اف  و در موقع «نترنتیا»
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 یشوخ. «معجزه»شود گفت  یخواند، نم نیلبخند زد و به سازندگان آن آفر

 نیا در «نترنتیا»ننشسته است، درست فکر بکند که  یهنوز کس! ستین

 ۀل سرسبد همار کرده است که توانسته است گُسال، چه ک یس ست،یب

 ۀویکه از زمان م یسال زاره ستیدوبیش از در  زادیباشد که آدم ییکارها

گذرد، کرده  یم قایافر یاز جنگلها یکیخوردنش در  «ممنوعه ۀشجر»

معجزه . «معجزه» میبگو یه دینبا «نترنتیا»به . دییفرما یدرست م بله، است؟

 ایو مار شدن آن،  نیزم یمثل انداختن عصا به رو ندیگو یم ییزهایبه چ

از انگشتها افشاندن،  دینور سف و کردن و در آوردن بیج ای بیدست در جَ

ک ی ایکردن،  نایچشم چند تا کور را ب ایکردن آب به شراب،  لیتبد ای

تا دو هزار و  یغمبرهایبود که پ یمعجزه معموالً کار! مرده را زنده کردن

 ! غمبرندیبه مردم ثابت کنند پ نکهیا یکردند، برا یم شیهشت سال پ

           که  یرا ثابت کند تا به کار یبه خصوص زیاست چ امدهیکه ن نترنتیا

 یبا مسمّ دیاسم با. دیآ یخدا هم خوشش نم! «معجزه» مییکند، بگو یم

 ! آفتاب لیآفتاب آمد دل. است «آفتاب»مثل  «نترنتیا» لیدل نیبه هم! اشدب

 شیبه فکر ستا کدفعهیچه طور شد که  دیدان یدانم که نم یم  

            یبله، خدمتتان عرض کنم که داشتم مطلب! افتادم «نترنتیا»کردن 

 نیکه ا ییبا کارها دمید ،ییقایآفر یاز دولتها یکی ۀخواندم دربار یم

 نیباشد، امّا دست بر قضا ا اریتمام ع «یکتاتورید» کی دیکند، با یدولت م

خودم گفتم،  شیپ! هم دارد «یانتخابات عموم»و  «پارلمان» ییقایکشور آفر

کوسه »شود  ی، که م«یپارلمان یکتاتورید» ندیبگو دیحکومت با نیبه ا

در  «یگوگل فارس»به ! شد یباورم نم. ندارد یوجود خارج و «پهن شیر

در حدود  «یپارلمان یکتاتورید»در ارتباط با  دمیمراجعه کردم، د «نترنتیا»

 !دامت خدماته «نترنتیا»است  نیا! دو هزار و چهارصد مطلب دارد
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 !بود اریروم، زن گشتاسب و مادر اسفند صریدختر قکتایون  -11

گوشه از  نیچهل سال گذشته، در ا ،یس نیطور که من در ا نیا  

 یلیخ یِاصل یکه اداره کننده ها میتوانم حدساً بگو یام، م دهیغرب لندن د

 یکس یاصل ۀاز اداره کنند منظورم .هستند یشهر هند نیا یاز داروخانه ها

 زانیانه آوداروخ واریاو به د ۀقاب کرد« یداروشناس» ۀنامیاست که گواه

 یبه دست مشتر ییو بدون حضور او دارو چدیپ یاست، نسخه ها را او م

 ۀ، که ترجم(chemist) «کِمیست» ندیگو یم نهایبه ا. شود یداده نم

 یم «دارو شناس» یمردم از آن معن یول ،«دانیمیش»شود  یم فارسیش 

رفته اند، گ نامهیاند و گواه دهیدانشگاه د نکهیداروشناسها با ا نیا. رندیگ

داروها را کارخانه  ۀکنند، چون هم یحساب نم «دکتر داروساز»خودشان را 

 یداروخانه ها م لیکنند و تحو یم یسازند و بسته بند یم یداروساز یها

 .دهند

که من چهار، پنج  میخواهم بگو یم م،یکه بگذر هیحاش نیا از  

ما  ۀیناح یانه هارا که در سه تا از داروخ یهند یداروشناسها نیاز ا ینفر

 یشناسم، مخصوصاً دو نفر از آنها را که اداره کننده ها یکنند، م یکار م

 بانهر دو مهر ،یدو تا خانم جوان هند. ما هستند ۀسر کوچ ۀنداروخا ینوبت

 فیاز تشر یخالص تر و خال شیو دلسوز یاز آنها مهربان یکیو دلسوز، امّا 

اشک به  مارهایاز ب یحال بعض یام که گاه دهیدبله، ! یو آداب حرفه ا

 . دنخودشو بیمارِ  ریمادر پ ایانگار پدر طوری که آورد،  یم شیچشمها

است  یچهارسال گرید یکیو با آن  یده سال شانیکیبا  نکهیبا ا من  

 اًشناسند و واقع یشناسند و به اسم م یآشنا هستم و هر دو مرا خوب م که

بودم که اسمشان  فتادهیبه صرافت ن شیپ ۀهفت نیپرسند، تا هم یاحوالم را م

 ونگاه کردم  زانیآو واریبه د ۀقاب کرد ۀنامیاز دو گواه یکیبه . را بپرسم

امّا هر دوتا اسم کوچکش  ست،یآشنا ن میصاحبش برا یاسم خانوادگ دمید

 اسمها  نیا صاحب. «ونیکتا» گرید یکیو آن   «رخشانه»  یکیاست،  یفارس
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انتظار   بود، آدم یمپاکستانی   چون اگر توانست باشد،   یهم نم  یپاکستان

داشته  مهیو حل مهیسل ای دهیو زب دهیمثل عب یا یعرب یداشت اسمها یم

 یدرد پا و کمر و معده و روده را فراموش کردم و چشم و دلم کم! شدبا

سخت مشغول  یچیدر قسمت نسخه پ یداروشناس هند خانم .روشن شد

 ونیرُخشانه کتا»: دمیآنوقت ازش پرس. صبر کردم تا سرش خلوت شد. بود

 اهشیس یچشمها. زد یلبخند «ست؟یهمکارتان که امروز ن ای دییشما

 «بود؟ یو ک یچ یعنیرخشانه  دیدان یم»: گفتم «.منم»: و گفت دیدرخش

بود که زن اسکندر  رانیدختر پادشاه ا رکسانا،رخشانه همان . بله»: گفت

 ییهم آشنا رانیا خیامّا با تار د،یهست یشما هند»: گفتم «!گجسته شد

ما  یام و وطن اصل یزردشت. هند هستم انینه، من از پارس»: گفت «!دیدار

  «!ستمیبلد ن یمتأسّفانه فارس یلاست، و رانیا

 کیتار یروشن شده بود، کم یدانم چرا چشم و دلم که کم ینم  

آه و  یجلو یشد و درد پا و کمر و معده و روده ام برگشت کرد، ول

امّا  د،یهست یرانیکه ا دیناراحت نباش یلیخ»: افسوسم را گرفتم و به او گفتم

به  شیتان در حدود هزار سال پاجداد، خوب، شما که! دیستیبلد ن یفارس

اآلن نسل دوّم، و مخصوصاً نسل سوّم  نیکردند، امّا هم جرتهندوستان مها

نه خواندن و نوشتن  هاشانیلیخ ر،یسال اخ یس ستیب یِرانیا یمهاجرها

بزرگها و مادر  پدر. حرف بزنند یدانند، نه بلدند فارس یم یفارس

زنند که مبادا  یبسته حرف مشکسته  یسیبزرگهاشان هم با آنها با انگل

مرا  ۀدینکش رخشانه خانم آهِ «!رندیبگ ادی یخدانکرده آنها چند کلمه فارس

با شما که  ییاز آشنا اًواقع! میبگذر»: و من گفتم« !افسوس»: و گفت دیکش

که  دیدان یرا هم م نیالبد ا! مخوشوقت یلیخ د،یهست یواقع یرانیخانم ا کی

روم ، زن گشتاسب و مادر  صری، اسم دختر قکه اسم دوّم شماست ونیکتا

 «!اسم دختر من هم هست ضمناً بود و اریاسفند
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 !دیخودتان را هم دوست بداردشمنان  -11
 ۀد شد، و باز همدوباره متولّ یسیباز زمستان شد و حضرت ع  

هم، که خود خدا باشد، اعتقاد  یسیکه به وجود پدر ع ییآنها یمردم، حتّ

                  کیتبر گرید او را به همدپسرش، تولّ یِغمبریندارند، چه رسد به پ

تقاد اع یآدم به کس ستین الزم .عادت است کی نیخوب، ا. ندیگو یم

از ! حرمتش را نگهدارد ایبزند  نهیآن کس را به س داشته باشد تا سنگِ

که ما از اسم خدا  یاستفاده ا نیکمتر مثالًً! تواند استفاده کند یم اسمش که

 به اسم او قسم م،ییگوبدروغ خواهیم  یاست که هر وقت م نیا م،یکن یم

راست گفتن ما قسم خدا خوردن ما، به  باو طرف هم که حاال  میخور یم

خدا بزند به کمر آدم ! قسم خدا نخور»: دیگو یکرده است، م شکّ

وگر نه  ست،یو آن ن نیحرف ا خدا هم که گوشش بدهکارِ و «!دروغگو

 !کند ییتوانست خدا یچه طور م

، «ستوفریکر»سر کوچه باز  یلهستان ۀکاف یتو شیهفته پ دو  

و  یسیاو از ع ید و هآم شیپ سمسیو حرف کر دمیرا د یسیانگل ۀیهمسا

 «قیعهد عت»و  یسیو ع یمن از موس یس گفت و هکتاب مقدّ «دیعهد جد»

 ایکه اگر مردم دن نجایبه ا دیس گفتم تا او رسکتاب مقدّ «دیعهد جد»و 

و  یو گرسنگ یپر از بدبخت ایکردند، حاال دن یعمل م یسیع یطبق حرفها

 یاز حرفها یلیخ که واقعاً نجایبه ا دمیظلم و کشت و کشتار نبود، و من رس

هنوزم هم تازه است و درست  یبعد از دو هزار سال و اند یسیحضرت ع

از حرفهاش  یلیدرست خواهد بود، و خ و است و تا ابد هم تازه خواهد ماند

 یلیکه فرمود، اگر کهنه هم نبود، خ یهمان روز اول ش،هم، جانم به فدا

 . بحث داشت یجا

 حرفش که نیا مثالً»: گفتم «دام حرفش؟مثال ک»: گفت ستوفریکر  

 ! ملکوت خدا از آن شماست رایز  د،یریکه فق  به حال شما  خوشا: دیگو یم
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گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از وارد : دیگو یآنجا که م ای

 ریفق  به رهایفق   که شود  یم  نیا  شیمعن  !خدا ملکوت  به  ثروتمند  شدن

روند به بهشت،  یم حتماً ایباشند، چون در آن دن یراض ایدن نیبودنشان در ا

 نیهم یبرا! رد شدن شتر از سوراخ سوزن است یا رفتن ثروتمند به سختامّ

 «!اعتقاد دارند ایبه آن دن رهایفق شهیاست که هم

ل مفصّ یمختصر، حرفها یحرفها نیا ریدر تفس ستوفریکر آنوقت  

که من از حضرت  ییدرسها نیاز بهتر یکی»: زد و من دست آخر گفتم

 لیبا تمث ،یزن یمردم ساده حرف م یبرا یاست که وقت نیگرفته ام، ا یسیع

حاال . نداشته باشد ریبه تفس اجیبشود و احت شانیحرف بزن تا آنها خوب حال

کوه بلند  کی یپا یمرد ریپ. میبگو تیبرا لیتمث کیمن از خودم  ربگذا

با کوله بار از راه  یجوان دید. خورد یرا م رشینشسته بود و داشت نان و پن

کوه،  نیخواهم بروم سر ا یم :گفت ؟یرو یجوان کجا م: گفت. دیرس

 تیتا برا نیبنش: و گفت دیکش یآه رمردیپ. هست یآن طرف کوه چ نمیبب

 نیدر باال رفتن از ا ودشکه خ یو آنوقت داستانها گفت از رنج. میبگو

 ریجوان حرف پ. ستین زیچ چیبود آن طرف کوه ه دهیکوه برده بود و د

 رشیاو نشست و کوله بارش را باز کرد و نان و پن یمرد را قبول کرد و پهلو

             که او هم دیاز راه رس یگریاعت بعد جوان دس کی. را در آورد

من : مرد گفت ریپ. هست یپشت کوه چ ندیخواست برود سر کوه، بب یم

من هم حرف : هم گفت یلجوان اوّ. ستین زیچ چیام که ه دهیرفته ام و د

: گفت گرفت و شیکوه را در پ ییجوان دوم سرباال. مرد را قبول کردم ریپ

 ستوفریکر« !نمیببخواهم با چشم خودم  ینباشد، من م زیچ چیاگر هم ه

 «.درباره اش فکر کنم دیبا. است یخوب لیتمث»: گفت

: را که گفت ید کسهستم، تولّ یمجوان دوّ رویمن که پ االو ح  

 !میگو یم کیتبر ایمردم دن ۀبه هم د،یدشمنان خودتان را هم دوست بدار
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 !میمتوسط هست ۀحاال ما همه مان طبق -12
 ش،یدوازده سال پ ازدهی نیکه تا هم دیآ یم ادتانیدانم شما  ینم  

( John Prescott)که جان پرسکات  ۴۵۵8م ماه مه تا دوّ م،یتر بگو قیدق ای

 یاصطالح کی ر،یشد معاون نخست وز ،«دیحزب کارگر جد»در دولت 

 یلیخ ای ریهستند فق ییآدمها یهر جامعه ا یداد که تو یکه نشان م میداشت

 ایثروتمند  یلیخ ایهستند ثروتمند  ییو آدمها ر،یفق یلیخ یلیخ ای ریفق

 متوسط ایمتوسط  هستند ییهم آدمها نهایثروتمند، و در وسط ا یلیخ یلیخ

مخلتف را داشت،  یطبقه ها نیهم که ا یمتوسط باال، و به جامعه ایا  پایین

 !«یطبقات ۀجامع»گفتند  یم

            دلش خیلی البد  ر،یکه شد نخست وز(Tony Blair)« بلر یتون»  

حزبش بردارد، چون اسم با  یرا از رو« کارگر»خواست که اسم  یم

را  ابانهایخ یکی. کنند یمردم کار م ۀچه؟ هم یعنی« کارگر»! نبود ییمسمّا

 یکیکند،  یم یرا خال ضهایلگن مر مارستانیدر ب یکیکند،  یجاروب م

         یریهم نخست وز یکیکند،  یبزرگ را اداره م اریشرکت بس کی

پس ! کنند یبله، همه کار م! کنند، کار یکار م: کنند یهمه م نهایا !کند یم

 حقّ« بلر یتون»منطق  نیبا ا! ستیکارگر ن چکسیه ای ،هستندهمه کارگر  ای

امّا صالح  ست،ین ییحزبش اسم با مسمّا یبرا« کارگر»داشت فکر کند که 

صفت  کی لیدل نیبه هم. اسم حزب را عوض کند یکه به کلّ دیند

آن  گرید« کارگر» نیکه ا دیچسباند تا بگو« کارگر»مب دُ به «دیجد»

                هم در  است، آن «دیکارگر جد» ست،ین میقد ۀچاریو ب ریکارگر فق

همه کارگرند،  ایکنند،  یکنند و چون همه کار م یکه همه کار م یجامعه ا

بود  دانست و مطمئنّ یدر ته دلش م نیوجود ا با .ستیکارگر ن چکسیه ای

             را جاروب  ابانهایداده اند که خ یبه حزب او رأ ییهمانها شتر،یکه ب

 از  یفیدست باالش، در رد ای  کنند، یم یخال را  ضهایمر  لگن ایکنند،  یم
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 آنوقت . «کارگر ۀطبق» ندیگو یآن م هستند که به کلّ یطبقه ا یفهایرد

ود و ب کار کرده یکشتی اوّل تو   کرد که  شخود  معاون  را یآمد، کس

 تیالدفاع از حقوق کارگرها فعّ یو برا یکارگر ۀیحادبعد شده بود عضو اتّ

حزب کارگر در پارلمان تا بتواند  ۀندیو مبارزه کرده بود و حاال شده بود نما

 .ا دفاع کنداز حقوق کارگره شتریب یلیخ

     را که هنوز فکر یخواست دل مردم« بلر یتون»انتخاب  نیا با  

هم « جان پرسکات»امّا . کارگر هستند، گرم نگهدارد ۀکردند عضو طبق یم

او را معاون خودش نکرده است، و بنابر  یخودیب« بلر یتون»دانست که  یم

   که عوض ستین« حزب کارگر» نیتو گوش مردم بخواند که ا دیبا نیا

مصاحبه  کیآنوقت در . ستین« کارگر» گریکارگر د ۀطبق کهشده است، بل

 گرید یعنی« !میط هستمتوسّ ۀما همه مان طبق گریامروز د»اعالم کرد که 

به  یو کار دیفراموش کن ثروتمند را هم اصالً ۀو طبق م،یندار ریفق ۀطبق

« متوسّط ۀطبق» ماند و آن هم یطبقه م کیپس فقط . دیکارشان نداشته باش

 .است

مدافع  شهیهم« حزب محافظه کار»که  دیدان یرا هم خوب م نیا  

که « مارگارت تاچر»دارها و  هیبوده است و مواظب سرما «یدار هیسرما»

« البقّ»کرد، پدرش  یرینخست وز« حزب محافظه کار» یسال با رهبر ازدهی

 نیتر از مهمّ یکیو  کرد لیکارگر، امّا در دانشگاه تحص ۀاز طبق یعنیبود، 

بود و به  یکارگر یها هیحادجنگ با اتّ یرینخست وز ۀدر دور تهاشیقموفّ

را تمام  رستانیدب ای ییراهنما ۀکرد که تا دور یم حتیجوانها هم نص

 نیحاال با ا! کردند، بروند به کار مشغول بشوند و فکر دانشگاه رفتن نباشند

هر  ایکنم که آ یل خالصه مسؤا نیمطلب را در ا دراز، اصلِ ۀمقدّم

ثروتمند بشود، امّا  یلیخ یلیاست که خودش خ نیا شیآرزو یزادیمآد

 ط باالتر نروند؟متوسّ ۀمردم از طبق ۀیبق
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 ...عاشقتم... وستت دارمد -13
با آدم تمام  عتیطب یکه باز یام، تا وقت دهیطور که من فهم نیا  

       دایاوست، به ندرت مجال پ یهوسها گریو باز چهینشده است و آدم باز

فرو برود، و ناچار است صبرکند و  یزیخودش در بحر چ یکند که برا یم

نخورد و  عتیطب یبه درد هوسها گرید کهبرسد  یل کند تا آن وقتتحمّ

 ۀصحن»خط بزند و او را از « دفتر طاعت و اطاعت»اسمش را در  عتیطب

مال خودش باشد و  یو آنوقت آدم چند صباح رون،یب ندازدیب «سالمت

 .فرو برود زیبگذارد و در بحر همه چ شیزانو یسرش را رو

 یام، فصلهادر بحرش فرو رفته  یکه من به تازگ ییزهایاز چ یکی  

 فتادهیاگر به غربت ن. است زادیآدم یدر زندگ «عاشقتم»و  «دوستت دارم»

بزرگ نشده بود و  خودمجلو چشم  یسیانگل ۀیهمسا ۀرخوریه شبودم و بچّ

      ر همتصوّ چوقتیه دیه نشده بود، شاخودش پدر و صاحب دو تا بچّ

و  «رقش»در  «عاشقتم»و  «دوستت دارم» یفصلها یکردم که جا ینم

 کیکردم که چون آسمان در همه جا  یو البد فکر م! بکند یفرق «غرب»

مثل  دیدوست داشتن و عاشق بودن هم با یفصلها بیرنگ است، پس ترت

شناسم که آنجا  یگوشه اش را م کیمن از شرق فقط همان  هالبتّ .هم باشد

 کی نیآمدم و بزرگ شدم و پدر شدم، و از غرب هم فقط با هم ایبه دن

انتفاع  زیّبه اصطالح، از ح عت،یطب یشده ام و برا ریگوشه اش که در آنجا پ

 .دارم یا ییافتاده ام، اندک آشنا

را  ییزناشو یجوانها زندگ ۀهم باًیکه تقر دمید یکه بودم، م آنجا  

پس  ایفردا . کوتاه است یلیفصل خ نیکنند و ا یشروع م «عاشقتم»با فصل 

آنها  «عاشقتم»فصل  ،گریدست باالش چند ماه د ای ،گرید ۀچند هفت ایفردا 

و عقل و  تیداشت به آدم یبستگ گریهم د یشد، و فصل بعد یتمام م

  کی ییزناشو ۀاز دور  شش ماه  هنوز یدید یم یگاه. شوهر ای  زن شعور 
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با می آید و  «عاشقتم»دیگر می گوید نفر  کیمی رود به نفر نگذشته، 

 و به خودش و همسرش مهلت دپاش یم  از هم  را  ییزناشو بساط   ییرسوا

را با هم تجربه  «دوستت دارم»، فصل «عاشقتم»که بعد از فصل  هدد ینم

تجربه  نیهم بر اساس هم «امروز عاشق، فردا فارغ» الحطالبد اص. کنند

بشود، به  «عاشق»که عادت دشته باشد زود  یه کسالبتّ. ساخته شده است

کند تا بتواند  یخالص م یفقط خودش را از عشق قبل .رسد ینم «فراغت»

گوشه از غرب، دست  نیدر ا نجا،یا اامّ. بشود یگرفتار عشق بعد یبا آزاد

به بعد کم کم زن  ستمیقرن ب لیاز اوا یعنی ا،یکتوریو ۀملک ۀورکم بعد از د

آی » ندیاول بگو گر،یو مرد عادت کردند که بعد از آشنا شدن با همد

که  ی، به همان قاعده و قرار«دوستت دارم» یعنی، (I like you)« الیک یو

! دوست دارم یمن قرمه سبز، چلو کباب برگ دوست دارممن » مییگو یم

 . کند یفرق نم یلیخ «دیآ یاز تو خوشم م»با  «دوستت دارم»مفهوم،  نیبا ا

زن و مرد  م،ی، از استثناءها که بگذر«دوستت دارم»فصل  در  

ه دار نشوند، و اگر به کنند بچّ یم یشوند، سع یهمخانه و همخواب م

 نجایا گریچون حاال د د،یآ ینم نیه دار هم شدند، آسمان به زمندرت بچّ

چند « دوستت دارم»خالصه، فصل . شود یزاده حساب نمحرام چکسیه

              کنند و یهر دو خوب فکرهاشان را م نکهیتا ا کند یم دایادامه پ یسال

        گریبکنند و آنوقت به همد یخواهد با هم زندگ یدلشان م نند،یب یم

ج روند، ازدوا یو م «عاشقتم» یعنی، (I love you)«آی الو یو» ندیگو یم

کنند و دوستانه به  یخواهند با هم زندگ ینم ،نه نندیب یم نکهیا ای. کنند یم

  «!و ما را به سالمت ریختو را به » ندیگو یم  گریهمد

        کدامش بهتر است، من «یرفتار اجتماع»دو تا  نیاز ا حاال  

اخالق » یهستم، نه قاض «یاجتماع یرفتارها»من نه استاد ! دانم ینم

 !روم یفرو م زهایچ یفقط در بحر بعض. «یاجتماع
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 !م شدآخرش رفت معلّ عرضه،یب -14
 شیسال پپنجاه و شش  یعنی، ۴33۴که در سال  دیآ یم ادمیبه   

 با .و پنج تومن بود یم در سال اوّل خدمت صد و سمعلّ کی ۀحقوق ماهان

 یه باز هم کسانالبتّ. خواست معلّم بشود یدلش نم چکسیحقوق ه نیا

 .ماند یم ممعلّ یشدند، وگرنه مدرسه ها ب یم مرفتند، معلّ یبودند که م

که  ییدسته آنها کی. شدند، سه دسته بودند یم مکه معلّ نهایا   

 یرا که کم یمحقوق معلّ یم بشوند، و کمخواست معلّ یم دلشان واقعاً

بودند و  تیدر اقل نهایا .کردند یل مرفتگر بود، تحمّ ایسپور  قاز حقو شتریب

 . شدند یشاغل هم نم یمهادر صد معلّ کی

بودند و دولت  یماتمقدّ یدانشسرا یلهایحصم فارغ التّدوّ ۀدست  

            د کرد، ازشان تعهّ یخرج آنها م یسال شبانه روزکه در دو  یپول یبرا

 دایپ یم بمانند و بعدش اگر کار بهترپنج سال معلّ اقلّ گرفت که حدّ یم

 یکم هایلاوّ ۀه شان از دستعدّ نهایا. بدهند استعفااز معلّمی توانند  یکردند، م

 . بود شتریب

 ییدادند، آنها یم لیمها را تشکمعلّ تیم که اکثرسوّ ۀا دستامّ  

و دست  رندیبگ یسانسیل ایکنند،  دایپ یشدند تا کار بهتر یم مبودند که معلّ

.بند کنند یدولت یاز سازمانها یکیبه  مخصوصاً ،یگرید یخودشان را جا

 .و کار بهتر یکاریب نیبود ب یه اکار نبود، پلّ یممعلّ نهایا یبرا 

سه  نیاز ا کیدامم از کمعلّ کیکرد که  یبه هر حال فرق نم   

 : گفتند یم آمد، معموالً یم شیم پمعلّ کیکه حرف  یوقت. دسته باشد

 «!م شدقبولش نکردند، آخرش رفت، معلّ یکار چیبه ه عرضه،یب»  

 نیرا ا تشیو ترب میتعل ۀیکه پا یبه حال آن نسل یحساب، وا نیبا ا  

باعث  یمکارندان یکه از رو یبه حال آن جامعه ا یو وا زند،یمها برمعلّ

 !بکند لیتبد «یعرضگیب»شغلها را به  نیفتریو شر نیاز مهمتر یکیبشود که 
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 را هم عرض نیا «رابطه نیا در»امروز،  یخبرنگارها به قول  حاال،  

است که مردم جامعه شان را  یا نهییآ ونیزیامروز، تلو یایکنم که در دن

 ه ها وبچّ اقلّ آن نباشد، حدّ یباشد که تو یزیچ  و اگر  نندیب یم آن   یتو

 اگر هم هست، نه مهمّ ز،یشود که آن چ یم شانیطور حال نینوجوانها ا

 . دیآ یازش در م ینه پول ،است

ل و دو سه ساله قهرمان اوّ ستیجوانک ب کیدر انگلستان  ینیب یم  

قرارداد باش  کیپنج ساله  ۀدور کی یشده است و برا یلرانیاتومب ۀمسابق

خبرش را  التیبا عکس و تفص ونهایزیتلو! دالر ونیلیبسته اند، چهل و پنج م

 تاوند ر یدهند که از کول هم باال م یه ها را نشان مکنند و بچّ یپخش م

. رندیبگ یکند، از او امضائ یاریبختشان  ایک دستشان به او بخورد تبرّ یبرا

و دو سه ساله که ده دوازده  یجوان س کی کایدر امر ینیب یم ای  

شد، حاال حساب کرده اند که  گریشبه ورزش د کی دانیوارد م شیسال پ

ت و تا دالر درآمدش بوده اس ونیلیدر ده سال گذشته در حدود هفتصد م

 دانیم کی ی، رو«شبه ورزش» نیدر ا. خواهد شد راردِیلیم گریدو سال د

 یچماق آهن کیبا چند تا چاله آب و چند تا چاله ماسه، با  ازدر یچمنکار

این بازی  اندازند و اسمِ یچند تا سوراخ م یکوچولو را تو دیتوپ سف کی

 .است «لفگُ»

پزشک در  کیحقوق کنم که  یعرض م «رابطه نیدر ا»باز هم  و  

. هزار دالر در سال است یدر حدود صد و س یعنیحدود هشتاد هزار پوند، 

            ستیپنج سال آن جوان بمزایایِ  منهایِ پزشک بخواهد حقوقِ کیاگر 

        و پنجاه سال صدیدر حدود س دیرا داشته باشد، با لرانیاتومب ۀو سه سال

 . کند کار

خوشگل و خوش اندام و  یو مدلها ستهایفوتبال دیاضافه کن نهایبه ا  

 را  نهایپاپ و امثال ا  یو خواننده ها  ونیزیتلو یحیتفر یبرنامه ها یهایمجر
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 د،یسرتان، حلوا حلوا کن یرو دیبگذار قاتیو تشو غاتیآنها را با تبلو 

 ای پزشکخواهد برود  یدلش م گریکدام نوجوان د دیآنوقت فکر کن

 م بشود؟معلّ ایمهندس 

حساب  نیماش کیامروز همه شان  یباشد که نوجوانها ادتانی  

 !دارند بشانیج یتو
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 یسیانگل یبا پستو یفارس یفرق پستو -15
هموطن آشنا، سراغ به سراغ، آمده بود به  کی شیچند روز پ  

ممنون و شرمسار خودش مرا  یت و بزرگوارکار من که با محبّ محلّ

ساختمان، جلو چشم دو تا نگهبان،  یدر سرسرا دیدان یا نمخودش بکند، امّ

. از من برد ییچه آبرو گرید یسیالعات و چند نفر انگلاطّ یدسه تا متصّ

  !کنم یقالب ته لتبود از خجا کینزد

بار است  نیلاوّ نیآخر ا. نداشت یریتقص چارهیهموطن ب نیا اامّ  

هم به او  یلندن و کس ارتیردن استخوان آمده است به زسبک ک یکه برا

 یرو بوس یمرد چیبا ه هایسیباشد، آنجا جلو انگل ادتینگفته است که 

ماچ، دو ماچ، سه ماچ، آن هم چه  کی. کرد یحاال تازه مگر ول م! ینکن

از ماچ  یداند کِ یاگر جلوش را نگرفته بودم، خدا م! یا نانهجا یماچها

با  یخواستم کس یانداختم، چون نم نییسرم را پا. شد یکردن خسته م

 نیبا ا م؟یدانست یو ما نم یمرد هم همجنسگرا بود ریتو پ»: دینگاهش بگو

 «!ییایاز پستو در ن بهتر بود اصالً سنّ

کردم که  شیحال یاز احوالپرس شیپ م،یتو، نشست میکه رفت یوقت  

حجره و گرمابه و  فیحرو  مانیدرست پ قیشف قیدو تا مرد، اگر رف نجایا

هم باشند، چه در خلوت، چه در جلوت، چه جوان، چه  گریگلستان همد

هر دو همجنسگرا  نکهیکنند، مگر ا یرا ماچ نم گریهمد چوقتیه ر،یپ

دوستهاشان  بوسند و زنها هم شوهرِ یدوستهاشان را م زنِ مردهاه البتّ! باشند

     است و از بهشت یعیزن و مرد طب نیو بدل کردن ماچ ب را، چون ردّ

که  نجایا»: ب و گفتتعجّ کپارچهیآشنا، صورتش شد  هموطنِ! آمده است

شود و جامعه هم آن را قبول  یحساب م یعیطب ییام همجنسگرا دهیشن

 ام،  دهیفهم  من طور که   نیا  راستش! نه  بله، هم  هم»: گفتم  «!است  کرده

 حساب  یعیطب  چون  و مانده اند،پست  یتو  هم  هنوز  همجنسگرا ها  شتریب
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به   یربط  چیو ه  است  یاجتماع  یشرفتهایپ  وجز کردن،  و قبول  کردن 

کند، چون  یکند و قبول م یحساب م یعیطب عهجام !احساس مردم ندارد

 یمردم هنوز هم معتقدند که بعض شتریا بامّ! حساب بشود شرفتهیخواهد پ یم

 ییهمجنسگرا! پستو بکند و حرفش را هم نزند یتو دیکارها را آدم فقط با

آن کار »حمه، الرّ هی، علحافظ کارهاست، که به قول نیاز هم یکیهم 

به  یرا وقت «گرهایآن کار د»هنوز هم مردم شود و  یحساب م «گرید

شود به  یکنند و از پستو که درآمدند، م یروند، م یم «پستو»به  ای «خلوت»

 «!دیتبرک دستشان را بوس یسرشان قسم خورد و برا

کند که انگار  یبه من نگاه م یهموطن آشنا هنوز هم طور دمید  

. ندازمیخواهم دستش ب یحرفها م نیبا ا ایبافم  یمن دارم دروغ به هم م

 یو من هم برا «!است بیعج! است بیعج»: سرش را تکان داد و گفت

 یواه االتیهمه اش خ نهایهم ا دیشا»: گفتم اورم،یب درش باز تعجّ نکهیا

نکن، چون  یروبوس یمرد چیبا ه ،یهست نجایتا ا ن،یوجود ا اب! من باشد

 «!اکاریر ای یروس هست ایکنند  یم الیخ

   تو  یراست»: موضوع را عوض کنم، گفتم نکهیا یقت براآنو و  

 «!نه»: گفت «دارد؟ یچه فرق یسیانگل یبا پستو یفارس یکه پستو یدان یم

 ایگفتند، اتاقک  یصندوقخانه هم به ش م هایکه بعض یفارس یپستو»: گفتم

را که  گرید یزهایچ یلیکه رختخواب و خ منیاق نشتبود در ته ا یانبارک

که  یسیانگل یا پستوامّ. گذاشتند یجلو چشم باشد، آنجا م ودخوب نب

«closet» یبود برا یا «خلوتخانه» میدر قد ،یمعن نیباشد، عالوه بر ا 

از »چون امروز اصطالح  گر،ید استراحت، مطالعه، نماز و دعا و البد آن کارِ

که  یروابط ای دیعقا الت،یاقرار کردن به داشتن تما یعنی« پستو در آمدن

     نفر اعالم  کی یاست که وقت نیهم یبرا. دانند یآن را ناپسند م مردم

 «!هم از پستو در آمد یفالن»: ندیگو یکند که همجنسگراست، م یم
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 ! واجدان ۀوجدان و لقلق ۀدغدغ -16
    شود که وجدان نداشته باشد، ینم دایپ یزادیآدم ایدن نیدر ا  

کار  یکس کوقتی نکهیا. شد ینم زادیاشت آدممی دچون اگر وجدان ن

: ندیبگو شیجلو رو ایکرده باشد و پشت سرش  یا رحمانهیب اینادرست 

 ر،یخه ن .طرف وجدان ندارد که واقعاً تسین نیا شی، معن«!وجدان یب یا»

و عوض پنجاه  بشیج یدست بکند تو ابانیخ یآدم ممکن است تو نیهم

            چشم آن گدا هم نگاه  یگدا و تو کیپنس، پنج پوند بدهد به 

    منظور از. وارد بشود یزت نفس او لطمه انکند تا مبادا خدا نکرده به عّ

که  ندیب یجدانش در خواب است و نمکه و یکس یعنی «وجدان یب»

 .کند یم ارصاحبش دارد چه ک

 میرا هم بگو نیا. کرد دایآدم شد که وجدان پ یکه آدم وقت گفتم  

. ندارد یلحظه از دستش خالص کیکه  دیکه تا وجدانش به کار افتاد، د

 یدرون یاز صدا شهیوجدانش درست کرد تا هم یبرا بیرق کیآنوقت 

 نیاسم ا. در عذاب نباشد د،یچیپ یمغزش م یتو وجدان که دنگ دنگ

 نیا اًیتفاوت داشته باشد، ثان «وجدان»با  تا اوالً «جدانوا»را گذاشت  بیرق

 ریبود که کم کم، غ نیا! تفاوت آن قدر کم باشد که با وجدان اشتباه بشود

همه عادت کردند که با واجدانشان جلو  ،یعادّ ریآدم غ یاز تک و توک

 .رندیوجدانشان را بگ یمزاحمتها

 ۀکلم کی م،یگو یکه من م «واجدان»کنند  یم الیخ هایبعض البد  

مراجعه ۀ معتبر لغتنامیک اگر به  هایبعض نیا. ریخه ن. است «یمن درآورد»

که  «واجدان»پس . کلمه، کالم، گفتار، سخن یعنی« واج» نندیب یم کنند،

 .«زبان» یعنیباشد،  «وجدان» ضدّ

 ۀغدغد»اوقات در خواب است،  شتریوجدانشان بکه  ییآدمها  

   سر یتو  کوبدمی   مدام دغ دغ ی کهشچکّ از شرّ آن یعنی ندارند، «وجدان
 39/ خوش خبر باشی                                                                                                                     

 

 

 



 

 

از  یلیخ. وجدان ۀدغ، دغدغ  دغ،  دغ،.  راحتند  ،ردینگ  خوابش تا  وجدان

کند و  یسوار م بس دروغ  وجدان ندارند، زبانشان، از  ۀکه دغدغ ییآدمها

 . شود یم یدچار لقّ کند،  یم ادهیپ لهیح

وجدانش کمتر باشد،  ۀکه هرچه آدم دغدغ مییبگو میتوان یم پس  

 ،همه مییکه، اگر نگو دیا دهید. شود یم شتریزبانش ب ۀلقلق ایواجدان  یلقّ

 گرید زیچ چیه باًیزبان تقر ۀاز لقلق ریغ ایدن یهمه جا یاستمدارهایس شتریب

 .ندارند

گرفتار دغدغه،  شهیاست و هم داریب شهیکه وجدانتان هم شما  

بله، . اورمیپا افتاده ب شیمثال پ کیخواهم  یکه چرا من م دیفهم یخوب م

 کی یلندن، هر پنجاه صد قدم یروها ادهیپ یتو شیپ سال ستیب نیتا هم

 ابانیخ یتو ایرو  ادهیپ یداشت، تو یظرف آشغال بود تا هرکس هر آشغال

 . ندازدین

را کمتر کرد، به  شیشد، دولت خرجها شتریب اتهایا هرچه مالامّ  

 کیهم  یهر پانصد قدم یفرع یابانهایاز خ یبعض یکه حاال تو یطور

اضافه  گرید یتهاه به علّت، که البتّعلّ نیبه هم. شود ینم دایظرف آشغال پ

 یتو گاریکه ته س ییروها پر از آشغال است، آشغالها ادهیپ یشود، تو یم

 . شود یآنها گم م

 گارتیته س گر،یبه دست د فیدست و ک کیاز در خانه، عصا به   

اجازه  ه وجدان ابداًکه دغدغّ نیزم یرو. یندازیب ییجا کی یخواه یرا م

از  یکی یتو! از خانه ها؟ نه یکی ۀباغچ اهیوسط گل و گ! دهد ینم

 یها سهیاز جعبه ها و ک یکی یتو! زهکش آب باران؟ نه یسوراخها

رو تا  ادهیو شاخ و برگ که جدا جدا گذاشته اند کنار پ یروزنامه و بطر

 قهیقحاال ده د! آنجا؟ نه! نه نجا؟یا! ببرد؟ نهآنها را  یشهردار یونهایکام

 پس ! یچه کار کن ر گایته س  نیا  با  یدان یو نم  یرو یم  راه  یدار  است
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 : دیگو یکجا؟ وجدانت م

 یتو ندازشیاداره، ب یدیرس یپالتوت، وقت بیج یبگذارش تو»  

 «!ظرف آشغال

بزرگتر  یگناه اجتماع کیآدم بخواهد  نیاگر ا دیحاال حساب کن  

مرتکب بشود، وجدان پر دغدغه اش چه  ابانیخ یتو گاریته س از انداختنِ

 ! آوردخواهد سرش به  ییبال
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 ریپ یبا دل کودک و چشمها -17
 کنند یخودشان را روشن م یخود چراغها یآنها در معبدها  

 خوانند، یخود را م ینغمه ها و  

 صبحگاه تو،  ییپرندگان در روشنا اامّ  

 خوانند، یتو را م منا  

 . است یکه نام تو شادمان رایز  

 

 ام، دهیتو را د من  

 روشن سحر کیدر تار یطور که کودک آن  

 ند،یب یرا م مادرش  

 زند یم یلبخند  

 . خوابد یباز م و  

 

کودک  کی قراریخواهم با دل ب یکنم که م یاحساس م هروقت  

 ایهوا و هوس به دن یآگاه و ب ریپ کیآرام  یا با چشمهاساده و با نشاط، امّ

ا آشنا با زبان من، امّ گانهیب ۀشاعر آزاد نیا یاز شعرها یینگاه کنم، چند تا

از کار خسته  وتریجلو کامپ یوقت روزید .خوانم یبا غربت روح انسان را م

 اورم،یشاعر را ب نیا یاز کتابها یکیبلند بشوم بروم  نکهیا یشدم، به جا

شعر آمد، از  یلیخ. او را خواستم یدادم و شعرها «گوگل»اسمش را به 

بعد دلم خواست صورت او . که اآلن خواندم یتا شعر کوتاه دو نیجمله ا

 ییاسمش هفتصد تا ریز. عکسهاش را خواستم «گوگل» از .نمیرا هم بب

از  یکیاو با  یصفحه به صفحه رفتم جلو، از عکسها. عکس آمد

او با  یطور از عکسها نیهم. د گذشتمبو «یمهاتما گاند»که  شیدوستها

 پانزده، چشمم افتاد به  ۀبه صفح دمیتا رس «نینشتیآلبرت ا» کش،یدوست نزد
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ه مرد کت و شلوار به تن و کاله عدّ کیوسط  دبلن یا رداکه او ب یعکس

 یباال. پوش یسار یبانو کیاست و کنارش هم  ستادهیبه سر ا «یپهلو»

 جیگ. «درب ورود»نوشته است  قینستعل  به خطّ دمیعکس را نگاه کردم، د

 یسیعکس را خواندم، به انگل ریخود اوست؟ ز واقعاً نیا یعنی. شده بودم

مجلس  ندگانیدر تهران از نما۴۵31تاگور در سال  ندراناتیابر»نوشته بود

 .«کرد دارید رانیا

و مجلس هم  «یرضا شاه پهلو»شود زمان  یم دمیکردم، د حساب  

        ب به ، ملقّ«دادگر نیحس»را  استشیکه ر ،یمل یمجلس هشتم شورا

چه در آن سال در تهران  «تاگور» نمیکنجکاو شدم بب. داشت «عدل الملک»

نوبل در  یادب ۀزیجا ۀبرند نیلشاعر عارف هند، اوّ نیبزرگتر! کرده است یم

مجلس  ندگانینما داریبود، به چه مناسبت به د ریجهانگکه شهرتش  ا،یآس

 رفته بود؟  رانیا یملّ یشورا

 اتیکه با غزل «تاگور»و جو را ادامه دادم، معلوم شد که  جست  

 یرضاشاه پهلو خصوصیِ به عنوان مهمانِآشنا بود،  «یرازیحافظ ش» ۀعارفان

مهمان  یچنان شاعر یبه تهران دعوت شده بود و معلوم است که وقت

کنند و به  یم ییهاییرایمملکت باشد، از او چه پذ کیپادشاه  یِصخصو

رضا  ایآ! نشده است حلّ یاصل یا هنوز معماامّ. رندشب یکجاها م دارید

بود، سخت اهل شعر و عرفان بود و  را دعوت کرده «تاگور» شاه که شخصاً

 «تاگور»دعوت از  ایخوانده بود؟  یسیانگل ای یاو را به زبان بنگال یشعرها

 کرده بود؟ شنهادیاو به ش پ یسرش بشو یزیچ یهایاز اطراف یکیرا 

ا از امّ. کند شود که آن را حلّ دایپ یکی دیا بماند، شامعمّ نیا  

که  دیبشنو ریاس هندِ یو فرمانروا ریکب یایتانیبر «امپراتور»جورج پنجم، 

سوئد  یاز تاگور، آکادم رانیاز دعوت پادشاه ا شینوزده سال پ دید یوقت

  دینوبل داده بود، فهم زهیبرده بود و به او جا یفکر و هنر او پ به عظمت   هم
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فکرکرد تا به  یسال دو. بکند «تاگور» یبرا یکار کی دیکه خودش هم با

 ۀیبفرستد و او را شوال( Sir) «سر»لقب  کی شیکه برا دیرس جهینت نیا

نگفت، لقب را نگهداشت تا چهار سال بعد  یزیچ «تاگور». خودش بکند

در پنجاب را با کشتار  «تساریامر»تظاهرات مردم  ایتانیبر یزهاکه سربا

 کی یتو دیچیرا پ «رس»چهارصد نفر از آنها سرکوب کردند، آنوقت لقب 

 .جورج پنجم پس فرستاد یشرمسارکننده و برا ۀمحترمان تند تلخِ ۀنام
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 نوبل ۀزیکفش جا یپا تو -18
 لسوفی، شاعر و ف«تاگور ندراناتیراب» دارید ۀیدر قض شیپ ۀهفت  

آمد و سالمت روح او در  شینوبل گرفتن او پ ۀزیحرف جا ران،یاز ا یهند

گرفتن » آن. ریکب یایتانیجورج پنجم، پادشاه بر یپس دادن لقب مرحمت

. انداخت زیدو چ ادیمرا به ( Sir) «پس دادن لقب سِر» نیو ا «نوبل ۀزیجا

 ۀهم سابق یکیسوئد و  یآکادم یاعضا ۀقیول در فکر و سلو تحّ رییتغ یکی

 .نوبل یادب ۀزیپس دادن جا

         غربکه در شرق و  یفاقو هر اتّ الباف،یهستم و خ یشرق من  

 گرید یره هاکُ طرفیب یدارم که آدمها یریو تفس ریتعب شیافتد، برا یم

چرا  میگو یم مثالً .ندارد یاعتبار شانیدانند و برا یاز عقده م یآن را ناش

باز شد و کم کم  «یغرب یاروپا» یپاش تو «کایآمر»م که بعد از جنگ دوّ

 «تیسوئد»سوئد ، یمتا خاور دور دست و پا دراز کرد، آکاد ایدر آس

 ؟«دیغرب جد یآکادم»خودش را فراموش کرد و شد 

و  «شرق»مفهوم  کا،یشدن آمر «ریکب»م، با بعد از جنگ دوّ چرا  

شود تا  یشروع م «ژاپن»از  «شرق»شد؟ اگر  یپاط یخرده قاط کی «غرب»

 کایآمر ۀ، چرا در قارّ«غرب» یشود انتها یکه م «کایآمر» ۀرسد به قار یم

و  لیو برز کیشوند و مکز یحده و کانادا غرب حساب ممتّ االتیفقط ا

     شوند، ینه شرق حساب م کایقاره آمر یکشورها هیو بق یلیش و نیآرژانت

 نه غرب؟ 

به  گریحاال د ،یپاط ی، که با آن حساب قاط«ژاپن»و چرا به   

 ؟«ژاپن یکشور غرب» میینگو ن،یتراست تا به چ کینزد یلیخ کایآمر

و  یبزرگ علم یتهایسوئد که همه شخص یآکادم نیهم یاعضا آنوقت

       تاگور ندراناتیرابمثل  ییبودند، به آدمها «یسوئد»هستند، تا  یفرهنگ

 و    (Thomas mann) و توماس مان( Romain Rolland) و رومن روالن
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  شیب  و  کم شان   همه  که ،(Sinclair Lewis) سییلو نکلریس

 . دادند ینوبل م ۀزیبودند، جامشرب   ستیالیسوس

« سیکازانتزاک کوسین»مثل  ی، آدم«شدن یغرب»بعد از  چرا  

(Nikos Kazantzakis)  و شاعران و  سندگانینو نیهمتراز م یکیرا که

 ۀیحاداتّ استیم به ربود و بعد از جنگ دوّ ستمیدر قرن ب ونانی لسوفانیف

 ۀزیجا افتیانتخابش کرده بودند و بارها نامزد در ستیالیگارگران سوس

ندادند و در سال  صیتشخ زهیجا افتیدر ۀستیشا چوقتینوبل شده بود، ه

را دادند به  زهیجا یأر کی عمرش بود، با تفاوت که سال آخر۴۵۹8

آمده بود  ایبه دن «ریالجزا»که در  ،(Albert Camus) یفرانسو ی«آلبرکامو»

از مخالفان  یکیحال  نیا در عدانست، امّ یم یریو خودش را الجزا

: بود که نیافرانسه بود، و منطقش هم  ۀاز سلط «ریالجزا» یسرسخت آزاد

مصر، و  یاست، به رهبر یعرب دیجد سمیالیکار امپر ریشورش در الجزا»

دوره کردن اروپا و  یبرا هیروس ینیچ نهیبا زم ،یغرب است ضدّ یحرکت

  ؟«کایکردن آمر یمنزو

: آلبر کامو گفته بودهمین خود  کهدارم به این ن یکار حاال  

ا به ، امّ«بود زهیجا نیا افتیدر ۀستیاز من شا شتریصد برابر ب سیکازانتزاک»

را به  زهیجا۴۵۹8سوئد در همان سال  یآکادم یچرا اعضاکار دارم که  نیا

و  سانیو رمان نو لسوفانیف نیاز بزرگتر یکیندادند که  «ژان پل سارتر»

 نیاز سرسخت تر یکیفرانسه و  ستمیقرن ب یو منتقدان ادب سانیشنامه نوینما

               بود و چند سر و گردن بلندتر از  «ریالجزا»و استقالل  یمدافعان آزاد

 ؟ «آلبر کامو»

به  «ریالجزا»دو سال بعد از استقالل  یعنی، ۴۵9۱بعد در سال  و  

          هشت سال جنگ و صدها هزار نفر کشته، آمدند گفتند حاال متیق

  یلیا ژان پل سارتر هم که خامّ! نوبل را به ژان پل سارتر داد  ۀزیجا  شود یم
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درش   اتیو ادب  ادب  ورق زر  از  گفت که یزیچ  آنها بود،  از  زرنگ تر

! خواهم ینوبل نم ۀزیمن جا! ممنون یلیخ ر،یخه ن»: شود یم م،یاوریب

 «!کنند لیبُت تبد کیرد او را به بگذا دینبا سندهینو
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 اما آخر، آواز کجا رفت؟ -19
اسم  کیو صفحه، فقط  میداشت یآنوقتها که فقط گرامافون کوک  

خواند سر و صورت، و برو باال نبود، فقط  یکه م یکس. آواز کیبود و 

بود،  یم «زیروح انگ» فیبود، تصن یشش دانگ م دیصدا بود، و صدا با

 شیشد، و صفحه ها یمعروف م یلیبود تا خواننده خ یم «دلکش»آهنگ 

          نبود، ادیننده زخوا لیدل نیبه هم. شد یم دایپ یباذوقهر آدم  ۀخان یتو

    خواست و یهم م ادیخواست، ز یخواننده م ویادر. آمد ویراد نکهیتا ا

 نیهم یبرا. دیشش دانگ بزا یتوانست صبر کند تا مادر دهر صداها ینم

دارد با وجود این صدا ندارد،  شتریدو سه دانگ ب واری یدید یبود که م

داشت،  ادیو آواز ز یقیموس ۀنامبر ویا چون رادامّ. خواند یم ویراد یتو

را که دوست  ییبرنامه ها فقط آنها نیان ایتوانستند م یمتفاوت م یذوقها

. بود و آواز، آواز یقیموس ،یقیدارند، بشنوند، و خالصه هنوز هم موس

ا امّ ،یشناخت یخودت هم بهتر م یدلخواهت را از صدا یاز صداها یبعض

تواند داشته  یم یا افهیچه ق ییکه صاحب هر صدا یزد یحدس م دیبا

 یروز تو کیماند تا  یذهنت م یتو یالیو خ یحدس ۀافیق نیا .باشد

: یگفت یب مو با تعجّ یدید یعکس آن آدم را م یه امجلّ ،یروزنامه ا

 «!و آن صدا افهیق نیا! کنم ینم  باور  اصالً»

 انقالب کرد، آن هم چه یقیکه آمد، در آواز و موس ونیزیتلو اامّ  

خوش و  یبا شش دانگ صدا اروی گریانقالب حاال د نیبا ا! یانقالب

را نداشته باشد، و اگر زن  وسفیاگر مرد باشد و حسن صورت  ن،یدلنش

انتظار داشته  دیاو دق نکنند، نبا ییبایاز حسادت به ز یباشد و حوران بهشت

 امیصدا و س» یهایسر و دست بشکنند و کمپان شیبرا ونهایزیتلو کهباشد 

 . باش امضاء کنند یونیلیخداد م یقراردادها «یپرکن

 دارد،   آواز  ۀبرنام ،یکن یم  روشن را   ونیزیتلو  لندن،  در  نجایا  
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 صریق  قصر. شود یم  صحنه باز  .هایونیلیم  خداد نیهم  از  یکیآواز  شتریب

 کف. صحنه را به رقص درآورده است یپر نور فضا یرنگ یچراغها !روم

چند لحظه سکوت چشم منتظران . اجابر موّ هیال کیاست از  دهیصحنه پوش

 ۀو الهشود  یدر صحنه منفجر م ییآنوقت فشفشه ها. کند یتر م رهیرا خ

 هیسا کیل اوّ. شود یم شیدایپ ،یمخمل یپله ها یآواز از دور، از باال

 نکرده،او لب باز ! نینُ الخالقحسَتبارکَ اهللُ اَفَ: دیآ یجلوتر که م. است

ام، رقصم،  یقیمن خودم موس دیگو یاست که م یبدنش سر تا پا زبان

بدن او  نیا اامّدارد،  یلباس قدم بر م یتر از مدلها نیریش یلیخ! آوازم

دهد، بلکه لباس اوست که با کمال سخاوت،  یم شیکه لباس را نما ستین

 .گذارد یم شیبدن او را به نما ۀیبق م،یکه بگذر ریدو تا برگ انج یاز جا

کم  شیبعد که صدا. یشنو یاست که نم یاو زمزمه ا یصدا لاوّ  

        کم اوج گرفت، از دو طرف صحنه شش هشت جفت زن و مرد جوان

    یبه حال یخود حال بیعج یصحنه را با رقصها یو فضا رونیپرند ب یم

را  شیکلمه ها م؟یبگو یدو تا، چ حرکات .شود گفت رقص ینم. کنند یم

آواز هم که  ۀاله. اورمیگذارد آنها را به زبان ب ینم ایحجب و ح یدارم، ول

 یبه همه جامالد،  یعالم به خودش دست م یمردها ۀهم یتنهاست، به جا

زند و  یصحنه جفتک م یدر همه جا گریمالد، و حاال د یخودش دست م

         آن قدر بلند است که  یقیموس آالتانواع  یا صداکشد، امّ یم غیج

 !قرمز ایبنفش است  ندیاو را بشنود، بب غیگذارد آدم ج ینم

     پا کی یرمردهایبه بلوغ گرفته تا پ کینزد یه هاپسر بچّ از  

و  نیشهر فرنگ شور آفر نیو ا ندیهست که نخواهد بنش یگور، ک یوت

به  نیو دل آتش زن و روح از قالب درانداز را تماشا کند؟ ا زیشهوت انگ

 شد؟ یا آخر آواز کجا رفـت؟ ها؟ پس آواز چامّ! خود یجا
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 علوم یس و آکادمکتاب مقدّ ۀیقض -21
کردم، چشمم افتاد به  یم هیرا تصف میداشتم کاغذ پاره ها روزید  

مقاله بود که دور  کی. شی، مال شش هفت ماه پ«مزیتا» ۀاز روزنام یا دهیبر

خورده است که آن را  یالبد به درد م فکر کردم. بودم دهیکش عنوانش خطّ

و  یانجمن سلطنت»: بود عنوانش. شروع کردم به خواندن آن. نگهداشته ام

 . «عالم در شش روز نشیاعتقاد به آفر یۀقض

در انگلستان چه هست  «یانجمن سلطنت»که  دیدان یدانم که م یم  

اسم  انجمن نیمختصراً عرض کنم که ا نیبا وجود ا. کند یو چه کار م

در واقع  ای، «یعیعلوم طب شبردیپ یبرا یانجمن سلطنت»هست  شیاصل

نوامبر  17ندارد و رسماً در  «سلطنت»به  ی، که ربط«علوم انگلستان یآکادم»

و  هیصفو ۀ، مقارن دور«مچارلز دوّ»در عهد  یعنیشد،  سیسأت یالدیم۴991

از  یکی، و «ید باقر مجلسال محمّمّ»م و عهد اس دوّسلطنت شاه عبّ

چارلز » سش،یسأدر حدود دوقرن بعد از ت ،یآکادم نیا یاعضا نیمعروفتر

 را  شیکتابها «عالم در شش روز نشیآفر»بود که اهل اعتقاد به  «نیدارو

 .بر داردتنش از خواستند که سر  یعالم م دگاریاز آفر وسوزاندند  یم

که  «نیدارو»و شش سال بعد از مرگ  ستیصد و ب یعنی حاال،  

گذارند،  یمه اش احترام مسوزانند و به مجسّ یرا نم شیکتابها گرید

بخش آموزش و  سی، رئ(Michael Reiss) سیر کلیماپروفسور جنابیعال

 ستیکند که درست ن یرسماً اعالم م د،یآ یعلوم م یآکادم نیپرورش هم

 ۀعالم و هم نشیامروز که به آفر یلهاده در صد از محصّ نیا مییبگو

 یعوض ایکنند  یده در شش روز اعتقاد دارند، اشتباه مموجودات زن

س آمده است، در را که در کتاب مقدّ دهیعق نیا دیکرده اند، و با شانیحال

 !بکنند سیمعتبر تدر ۀینظر کیعلوم به عنوان  یکالسها

 صبح تا شب،  ، از  شش روز س خدا مقدّ کتاب  در  که  دیدان یم  
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شده است،  لیکند و روز هفتم که کارخلقتش تکم یرا خلق م یعالم هست

 ۀنسب نام  اساس بر  .سروز مقدّ  شود یم  روز  نیا  و  کند یم  استراحت

 یسید حضرت عحضرت آدم تا تولّ نشیآفر ۀفاصل م،یمربن  یسیحضرت ع

بن  یسید عاز تولّ. سال است ۱111در حدود  تیالم به چند رواالسّ هیعل

            م،یدور رقم را که جمع بزن نیا .سال است 111۵تا امروز هم که  میمر

به  یستیکه خدا همه کائنات را از ن یاز زمان یعنیسال،  911۵شود  یم

 یسیانگل ۀیبه همسا. گذرد یسال م 911۵ورد تا امروز، همه ش آ یهست

پس ! آزاد است یا دهیاست و هر عق یدموکراس ندیگو یکه م نجایا»: گفتم

   آن قدر از  سیر کلیفسورماپرو جنابیعال یهمکارها ۀچرا دولت و هم

   ناچار شد چارهیاو انتقاد کردند و آن قدر تحت فشارش گذاشتند تا ب

 «دهد؟استعفا ب

 نیزد و سرش را خاراند و دماغش را ف یلبخند یسیانگل ۀیهمسا  

 نیرقابت دارد و هم سایلندن با کل یعیعلوم طب ۀآخر موز»: کرد و گفت

سال  ونیلیچهار هزار و ششصد م نیکند که عمر زم یعا مادّ یطور کشک

 ۴71شد و  داشانیپ شیسال پ ونیلیم1۱۹در حدود  نوسورهایاست و د

ادّعا ها با کتاب  نیخوب معلوم است که ا! رفتند نیب زا شیسال پ ونیلیم

حرفها مال  نیتازه ا! رود ینم سایکت کل یو تو دیآ یس جور درنممقدّ

س در حدود سه هزار کتاب مقدّ ۀاست و سابق ریدو قرن اخ یکی نیهم

 «!است ینصف عمر عالم هست یعنیسال، 

فهمد  یآدم نم»: و گفتم ا لبخند نزدمهم سرم را خاراندم، امّ من  

: گفت یسیانگل ۀیهمسا» !یکن یم یشوخ یک ،یزن یحرف م یتو جدّ یک

 میبگو سایخواهد به کل یفقط دلم م! کنم ینم یشوخ چوقتینه، من ه»

 ینیعلوم زم یبه کار آکادم یخودش را حفظ کند و کار یعزّت آسمان

  «!نداشته باشد
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 لندن یو رانندگ ییراهنما ۀه ادارقابل توجّ -21
رد  ابانیخ کیخواهم از عرض  یاز لندن م ییهر وقت در جا  

 ادهیعابر پ ل خطّو مقاب ابانیرو و خ ادهیبه مرز پ دمیتا رس نمیب یبشوم و م

      ترمز، خنده ام یکوبند رو یمکث کردم، راننده ها پاشان را محکم م

با ! مجبورند! شان است فهیخوب، وظ! باشد، بعد جوابشچرا؟ ! ردیگ یم

        ر، سرم را به عالمت تشکّ ،یلبخند ساختگ کیمن با  ن،یوجود ا

اغ سبز و قرمز که چر ییمال جاها نیا. دهم یتکان م ،ینفهم یبفهم

 .ندارد ییراهنما

 ییرد بشوم که چراغ راهنما یخواهم از چهار راه یهر وقت م اامّ  

 شتریب نیقرمز است و با وجود ا ادهیعابر پ یکه چراغها برا نمیب یدارد و م

آورند و  یدر م یکنند که چراغ سبز بشود و قهرمان باز یعابرها صبر نم

شوند، چشم  یکه دارند باسرعت رد م ییلهایکنند و جلو اتومب یخطر م

کنند و آنها را به بوق زدن آشکار  یم یدوند و راننده ها را عصبان یم ستهب

هم  نیچرا؟ جواب ا! ردیگ یام م هیدارند، گر یو فحش دادن پنهان وام

  !مختارند! ستیشان ن فهیوظ ادهیپ یخوب، عابرها! باشد، بعد

ودم و شما روشن کنم، خنده خ یبرا دیرا که با ییزهایحاال چ سپ  

هم  نهایا ۀاست و مجبور بودن و مختار بودن، که هم فهیو وظ ه،یاست و گر

از  یکی مثالً ن،یّآدم مع کی نمیب یم یوقت خوب، .به هم مربوط است

 اده،یاست، چه دم خط عابر پ لیکه پشت فرمان اتومب یمن، وقت یها هیهمسا

آدم،  نیترمز، و هم یکوبد رو یم را محکم شیچه در مقابل چراغ قرمز، پا

      است، صبر  ادهیکه عابر پ یمن، وقت یها هیاز همسا یکی نیهم یعنی

دود، از دست  یم لهایها جلو اتومب وانهیو مثل د بشودکند تا چراغ سبز  ینم

هم  رد،یگ یکه خودم هم افتخار اسمش را دارم، هم خنده ام م زاد،یآدم

 و در مقابل چراغ قرمز  ادهیآنجا که دم خط عابر پ نمیب یم. ردیگ یام م هیگر
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  اش است و مجبور است، و فقط فهیترمز، وظ یکوبد رو یرا م شیمحکم پا

ترس  راننده ها از ۀکرده است و هم نییرا تع «فهیوظ» نیاست که ا «نونقا»

 تیرا رعا «قانون»دانند که  یم «مجبور»خودشان را  «زندان»و  «مهیجر»

را به جرم رد شدن از چراغ  ادهیعابر پ کیتا حاال نشده است که  اامّ .کنند

من،  یها هیااز همس یکی یعنی ن،یّآن آدم مع جهیکنند و در نت مهیقرمز جر

اعتناء به  یداند که صبر نکند تا چراغ سبز بشود و ب یم «مختار»خودش را 

 یرا بکند که حتّ یکار شهیو هم لهایجلو اتومب ندازدیچراغ قرمز، جفتک ب

 .نکرده است چوقتیهم ه نایناب یهمراه آدمها یراهنما یاز سگها یکی

 مینیب یم یوقت شترمانیه، باگر همه مان ن زادها،یما آدم نمیب یکه م نجاستیا 

کار  نیا دیگو یهم م «مذهب»! کار بد است، نکن نیا دیگو یم «اخالق»

 یعنیندارد،  «یمنع قانون»که آن کار  مینیب یباز چون م! بد است، نکن

 یم   راکند و مختارمان گذاشته است، آن کار  یما را مجبور نم «قانون»

نه از  م،یدار یترس «اخالق» گزد، چون نه از یو ککمان هم نم میکن

 ! «مذهب»

که  زاد،یندارم که از دست آدم من حقّ حیتوض نیبا ا خوب،  

 حیتوض نیو با ا ه؟یهم گر رد،یخودم افتخار اسمش را دارم، هم خنده ام بگ

از شرق شرق گرفته تا غرب  ،یانسان یندارم فکر کنم که در جامعه ها حقّ

دارد، آن هم از  ینگه م «نمتمدّ»را  است که آدم «یمدن نیقوان»غرب، فقط 

داشته باشد  یاست که شرم اخالق «مختار»و زندان، و گرنه آدم  مهیجر رست

م و منکر و آتش جهنّ ریکه از نک ستیهم ن «مجبور»نداشته باشد، و  ای

 !لندن یو رانندگ ییراهنما ۀه ادارقابل توجّ! بترسد

 
 

 

 
 53/ خوش خبر باشی                                                                                                                     

 

 

 

 



 

 

 

  ؟ینیمهاجرت و خوش نش ایوطن  یجال -22
از  کی یوه، لب سکّبزرگ محلّ یاز فروشگاهها یکی یتو  

 داریب نیاز خواب سنگ میمانکنها نشسته بودم تا درد کمر بگذارد که پاها

از  یکی .صورت آشنا بود. سرم را بلند کردم. به شانه ام خورد یدست. بشوند

از  یچند سال ه،یخوش لباس و خوش اخالق و خوش لبخند همسا یخانمها

وقت بود  یلیخ! از من سر حال تر یسال ستیتر و دست کم ب من مسنّ

است که با شوهرش کوچ کرده است به  یگفت چند ماه. بودمش دهیند

! خوش به حالتان»: گفتم! زند یبه وطن م یسر کباریو هر چند وقت  ایاسپان

از آب و هوا . بله»: گفت «!دیآب و هوا خالص کرد نیرا از ا تانخود

 «!ما باز نشسته ها یمخصوصا برا! دییرا بگو نجایا یگذشته، گران

 در سنّ ش،یافتادم که چند ماه پ یسیانگل یاز همکارها یکی ادی به  

 یشوهرش که چند سال شیخودش را بازنشسته کرد و رفت پ ،یپنجاه سالگ

رستوران باز کرده بود و  کی ونانی یستیتور یها رهیاز جز یکیبود در 

توانست خانه  یحاال که خاطر جمع شده بود که کارش گرفته است، زنش م

عالوه بر  گر،یگفت حاال د یم. شوهرش شیبدهد و برود پ اجارهشان را 

 یهایسیو انگل یسیانگل یستهایتور شتریب هاشیکه مشتر یسیانگل یغذاها

هم استخدام کرده  یرک قبرسآشپز تُ کیهستند، شوهرش  ونانی میمق

هم مثل  یسیزن و شوهر انگل نیا. پزد یم یونانیو  یترک یاست که غذاها

وطنشان، انگلستان، و  هب ندیآ یم کباریهر چند وقت  ه،یآن خانم همسا

 .گردند یزنند و برم یوه هاشان مه ها و نبه بچّ یسر

 ا،یکانادا، اسپان کا،یمخصوصاً به آمر د،یکه برو ایدن یهرجا به  

هندوستان،  لند،یوزین ا،یاسترال ه،یقبرس، ترک ونان،ی ا،یتالیپرتقال، فرانسه، ا

مصر، تونس،  ،یجنوب یقایافر ن،یژاپن، آرژانت لند،یهنگ کنگ، تا

 رخت و پخت  یسیانگل  یه اکه عدّ میبگو  را  ایدن  یکجا  گرید... مراکش
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هرجا که در ! جاها یلیه هنوز هم خرا به آنجا نبرده باشند؟ البتّ قامتشانا

شود، جمع  یم دهیآسمان د یتو دیرا که خورش ییاه سال، ساعتهادوازده م

 یینتواند، مثل گذشته، با آقا یسیکه انگل هرجا. نشود شتریماه ب کیاز  ،یبزن

هر چه را که الزم دارد، نتواند، به اصطالح،  زادیهرجا که آدم. کند یزندگ

   فقط! داوریاز دل خاک در ب «و فلک دیابر و باد و مه و خورش»در پرتو 

  «ینیخوش نش» یبرا یسیبوده است، که انگل مهمّ شهیاست، و هم نیا مهمّ

کند، هرگز فراموش  یکرده است و م یم «مهاجرت» که ایدن یبه هر جا

 یقسمت اصل یعنیکند که وطنش انگلستان است،  یکرده است و نم ینم

 . ریکب یایتانیبر یامپراتور

که بر طبق آمار دو سه سال  دیاند یخودتان م ای دیبدان دیخواه یم  

 ایدن ی«هرجاها» نیدر هم هایسیو پانصد هزار نفر از انگل ونیلیپنج م ش،یپ

 جلودار،  یرحم و ب یب یگران نیکرده اند، که حاال البد با ا یم یزندگ

 دیاگر بخواه نیبا وجود ا. نفر هم سر زده است ونیلیه شان از شش معدّ

         د،یکن یست و وطنپرست را سرشماروطنخواه و وطندو یهایسیانگل

 ونیلیم کیکه حدود شصت و  ایتانیبر یامروز تیجمع نیشود تمام هم یم

 یسعد» ادیکه من به  نجاستیا و .نفر ونیلیآن شش م ۀاست، به اضاف

افتم که در حدود هشت  یم ،یانسان آزاده، پروردگار زبان فارس ،«یرازیش

 : گفت شیقرن پ

  ح،یاست صح یثیوطن گر چه حد بّحُ ا،یسعد  

 !جا زادم نیکه من ا یرد به سختمُ نتوان  

در  «ینیخوش نش»و  «مهاجرت»با  هایسیکه انگل ییزهایآن چ ۀهم نکهیبا ا و

 یسال یشد، س یم دایکنند، در وطن خودش پ یم دایپ ایدن گرید یجاها

 «یو تنگ شیپرآشوب و تشو یجهان»کرد تا به قول خودش از  وطن یجال

 . دییرمامراجعه بف «دهخدا ۀلغتنام»چه؟ به  یعنی «جال» دییگو یم. دور بماند
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 !یکابوس، آن هم چه کابوس -23
دلم  چیطرف ه کیکه از  دمیوحشتناک د کابوس کی شبید  

دوباره دل مرا  شیادآوریکنم، چون  فیتعر یکس یخواهد آن را برا ینم

    خودم را در برابر  گریو از طرف د ر،یکند و روح مرا زمهر یجهنّم م

 پس. کنم یمسئول احساس م «یرانیا»به نام  یو زبان و فرهنگ قوم خیتار

    کابوس را، نیامّا ا ر،یبشود و روحم زمهردل من دوباره جهنّم  دیبگذار

 خبر نبوده ام، یهم از موضوعش ب یداریدر ب دمیشدم، د داریب یکه وقت

 یجهنّم تیمسئول نیفشار ا ریکنم تا بتوانم ز فیزبانها تعر یفارس یبرا

 .تازه کنم ینفس

، مات و «دماوند»رو به کوه  زابت،یلندن، پشت به کاخ ملکه ال در  

 ییبایبا ز یلحظه بعد کوه دماوند شد فرشته ا کی. بودم ستادهیمبهوت ا

 ستاده،یا نه در حالت اسبز، امّ ریحر راهنیدر پ ،یکننده، به همان بزرگ رهیخ

و  ازهبدنش خون ت یو از هزارها جا ن،یزم یبلکه افتاده، دراز به دراز رو

ه با درد بلک م،ینه با گوشها دم،یناله اش را شن یصدا. بود ریروشن سراز

تا دورش هزارها کتاب  دور. افتاده بود میکه در مغز استخوانها یسوزنده ا

       را به آسمان بدوزد، ورق  نیخواست زم یکه م ،یباد جهنّم کیدر 

. شد یم دیناپد یاهیرفت و در س یشد و با باد م یخورد، ورقها کنده م یم

از  یکیو توانستم فقط به آنها چنگ زدم . چند تا از ورقها به صورتم خورد

: و تا خواندم ندازمیبه آن ب یآنها را چند لحظه در دستم نگهدارم و نگاه

 تیب نیا ۀیبق. و برد دیباد آن ورق را قاپ «...یسال س نیرنج بردم در ا یبس»

 :آوردم ادیرا به  شیبعد تیو دو ب

 یپارس نیزنده کردم بد عجم  

 

 آباد گردد خراب  یبناها  
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 باران و از تابش آفتاب ز  

 

 بلند یافکندم از نظم کاخ یپ  

 !گزند ابدیاز باد و باران ن که  

 

 یها هیکه پا دیردناک کشد یادیمجروح فر ۀموقع فرشت نیا در  

 کیبه من انداخت که  یبلند کرد و نگاه یسرش را کم. عرش را لرزاند

و برق در  رعد. شد اهیآسمان س. آورد میاشک به چشمها «خزر» یایدر

 ۀقلّ یگاه دم،ید یسر آن فرشته را م یدر درخشش هر برق گاه. گرفت

داد که مثل مورچه به را به من نشان  ییفرشته با نگاهش آدمکها. دماوند را

خنجر بود، بدن او را سوراخ سوراخ  هیبودند و با قلمهاشان که شب دهیاو چسب

فرشته که شروع کرد  سر ایکوه بود  دمیدفعه نفهم کیآنوقت . کردند یم

 .یبه آتش فشان

 گموندیز»اتاق کار  یتو دمیرا بستم و باز کردم، د میچشمها  

 : دیگو یکابوس من م ریدر تعب یفارس حیصهستم و او دارد با زبان ف «دیفرو

 تیاست و آن آدمکها اکثر یزبان فارس ،یدماوند ۀآقا، آن فرشت»  

طرف با  کیهستند که از  یگروه یو مترجمان رسانه ها سندگانینو

و هزارها  «یپسا صنعت»و  «افتیره»و  «کردیرو»و  «ندیفرا»و  «یفرافکن»

با  گریزنند و از طرف د یخنجر م یبه زبان فارس نها،یبدتر از ا یناسزا

، و «تعاضد»و  «سوریم»و  «لحاظ کردن»و  «تعامل»و  «مفاهمه»و  «تبعات»

کنند، و  یم ریس یرا از زندگ یزبان فارس نهایتر از ا دهیشتُلُم نخراشهزارها اُ

 یو اعتبار زبان فارس تیشخص یرو نکهیتلخ تر و دردناک تر ا نهایا ۀهم زا

نظام و قواعد و لغات و  ۀو مستعمر دهیزبان بر ۀردو آن را بَاندازند  یف متُ

 و   خیتار  و  تیشخص  یادّعا  گرید تا   کنند یم  یسیانگل  زبان  باتیترک
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 «!ردینداشته باشد و برود بم اتیفرهنگ و ادب

کابوس من گفت و گفت و  ریطور در تعب نیهم «دیفرو گموندیز»  

تا . میگو یکه من سالهاست م دیگو یرا م ییزهایهمان چ دمیگفت، و د

و از  دمیدستش را فشار بدهم، سرتا پا لرز یر و خداحافظتشکّ یخواستم برا

 ! شدم داریب بخوا یآن خواب تو
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 یبه اسم اسمساالر یا هیقض -24
( Grantham)به اسم گرانتام  یدر شهرک شیهشتاد و چهار سال پ  

که ( Alfred Roberts)به اسم آلفرد رابرتز  یاز انگلستان مرد یگوشه ا در

شود و اسم  یدختر م کیکند، صاحب  یدارد و شکر خدا را م یالبقّ کی

 .(Margaret Hilda) لدایگذارد مارگارت ه یم دختر را نیا

. گذارند یه هاشان مبچّ یدوتا اسم کوچک رو معموالً هایسیانگل  

               باشد، دو تا اسم کوچک  یاشراف ۀخانواد کیه مال ر بچّه اگالبتّ

 پیلیچارلز ف»اسم کوچکش هست  ایتانیبر عهدیول مثالً. کند ینم شیراض

 .«آرتور جورج

است و  «رابرتز»ال، زنش خانم بقّ «آلفرد رابرتز» یآقا نیا بله،  

مارگارت » نیمش هم که هماست و دختر دوّ «رابرتز لیمور»لش دختر اوّ

نامزد  یو شش سالگ ستیاست که در ب «مارگارت رابرتز»باشد،  «لدایه

بله، دختر من، »: کند یشود و پدرش به او افتخار م یپارلمان م یندگینما

آلفرد  یآقا ر،یخه ن «!استیتانیپارلمان بر یندگیمارگارت رابرتز، نامزد نما

 سیدن»با  روزی، د«مارگارت»که دخترت،  یرابرتز، مگر فراموش کرده ا

مارگارت »اسمش شد  رون،یکه آمد ب سایازدواج کرد و از در کل «تاچر

هم  ایتانیبر ریاو نخست وز یصبر کن، به زود! یا چکارهیه گری؟ تو د«تاچر

 «مارگارت تاچر»که پدر  یقسم بخور هیبه در و همسا دیشود، و تو با یم

ازدواج  نکهیهم! ده نگهداردتواند اسم پدرش را زن یزن نم فانهمتأسّ .یهست

 ریتاچر، نخست وز سیمارگارت تاچر، زن دن! ردیم یکرد، اسم پدرش م

 !نه مارگارت رابرتز که دختر توبود است،یتانیبر

      فیشر یاسم خانوادگ کیمرد با  کی! دییفرما یم مالحظه  

    دارد، ازدواج  فیشر یاسم خانواگ کیزن که او هم  کیبا  د،یآ یم

  فیشر یاسم خانوادگ «یخیتار یاجتماع»ت سنّ کیزن، بر اساس . ندک یم
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  دخور یم شوهرش  فیشر یاندازد و داغ اسم خانوادگ یخودش را دور م

انداختن نام  بابت دور  از زنش   نکهیا  یبرا  شوهر  نیا  آنوقت  .شانشیبه پ

    ینیذرّه ب زیر یلیخ یلیاسپرم خ کیناراحت نباشد،  یلیخ شیخانوادگ

ه را بچّ کی شوِ نیبار خُرد خُرد سنگ دیحاال زن با. گذارد کف مشتش یم

           و دیایب ایه به دنبچّ نیو زنده بشود تا ا ردینه ماه سر دل بکشد و بعد بم

           بزرگ بشود ییبا چه رنجها و دلهره ها جانش را بخورد و ۀریشدو سال 

              از نو، چون حاال نوبت یو آنوقت اگر دختر باشد، روز از نو روز

بود،  یو گرام فیشر روزیرا که تا د شیاست که اسم خانوادگ دهیرس او

 !ندازدیدور ب

          فقط! ریخه ن! زنم یم نهیکه من سنگ زنها را به س دیکن الیخ نه  

 یاینِ دنکه انسان متمدّ یالدیم کمیو  ستیکه در قرن ب میخواهم بگو یم

کند، باز  یل نمزن و مرد را تحمّ نیب ینابرابر چگونهیه ن رسماً و قانوناًمتمدّ

ستان باشد، چه اهل فکرش را کرده باشد، چه اهل انگل نکهیهم مرد، بدون ا

 نیدر موقع آخر یسیانگل یدارد، و آقا یت بر نمدالغوزستان، دست از سنّ

 زهیدوش به نامزدش، مثالً سایاز رفتن به مراسم عقد در کل شیکه پ یماچ

 زیعز»: دیگو یم یو گذشت یکند، با چه بزرگوار یم «مارگارت رابرتز»

دانم که  یم! رگارت تاچرما یشو یتو م م،یکه برگشت سایجان، حاال از کل

  «!طور نیمن هم هم! یخوشحال یلیبابت خ نیاز ا

 هاییایتها، از جمله اسپاناز ملّ یبعض یجمال مردها ۀبه گوش یگل باز  

زنشان در  ینسل اسم خانوادگ کی یگذارند برا یم که اقالً ها،یو پرتقال

شود ی مخانم مارگارت تاچر  مثالً. خودشان بماند یکنار اسم خانوادگ

شود  یم م،یش بزن به ییای، که اگر رنگ اسپان«مارگارت رابرتز تاچر»خانم 

مرد و زن  نکهیا ضیعرا نیا ۀمقصود از هم! «روبرس امپاخادور تایمارگار»

 !ماند یخودش م یمرد به جا «یاسمساالر»هم که بشوند  یمساو
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 !حراج یمتهایو ق نیآدم بدب -25
اش ار و نانوا و کفّال و عطّدانند که فقط همان بقّ یرا همه م نیا  

هم  ایدن یصنعت یشرکتها نیبزرگتر. ستندین «کاسب» نهایو امثال ا ابانیسر خ

     سهیمقا «یینانوا» کیرا با  «یساز لیاتومب»شرکت  کی .کاسب هستند

خرد، از آرد و  ینان را م ۀیته یالزم برا موادّ «نانوا» مینیب یم م،یکن یم

که  یپول. گرید یزهایچ یلیو نمک و آب گرفته تا سوخت و خ هیما ریخم

و  محلّ ۀیدستمزدها و کرا ۀدهد، به اضاف یم زهایچ نیا دنیخر یبرا

 آنوقت .نان «ۀتمام شد متیق»شود  یم ره،یو غ اتیو مال یشهردارعوارض 

 یکشد رو یبشود، م دشیعا «کسب»را که انتظار دارد از  یسود «نانوا»

 نیهم نیع. «فروش متیق»شود  یدو رقم م نیتمام شده، و جمع ا متیق

 یساز لیتر آن شرکت بزرگ اتومب دهیچیتر و پ عیوس اسیمق کیکار را با 

 !تا بعد دیمه را در ذهنتان نگهدارمقدّ نیحاال ا. کند یم

 یشود، کار یانگلستان که فصل سرش نم یبه آب و هوا اگر  

 یو غرب یشرق میبر طبق تقو «سال»که  مییبگو میتوان یم م،ینداشته باش

فروشگاهها، از  شتریدر لندن، ب یعنی نجا،یا. چهار تا فصل سه ماهه دارد

. دارند «حراج فصل» ،یا رهیبزرگ زنجگرفته تا  یکوچک تک حلقه ا

دهند تا  یطور ادامه م نیفصل را هم کیفروشگاهها حراج  نیاز ا یبعض

 یتو دیشما دار. ردیبگ لیتحو یبرسد و حراج را از فصل قبل یفصل بعد

 ۀنام کیپستخانه  دیرو یم ای د،یچیدواخانه نسخه تان را بپ دیرو یرو م ادهیپ

 هفروشگا کی یها شهیش یرو کدفعهی ،دیتمادرتان بفرس یبرا یسفارش

! دیبشتاب»: نوشته است شیپوستر بلند باال که رو کیافتد به  یچشمتان م

  «!فیتا هفتاد در صد تخف! دیبشتاب

. کند یحواس شما را پرت م «فیهفتاد در صد تخف»عبارت  نیا  

 به بعد هم که . دیرفت یم دیکجا داشت شود که  یفراموشتان م  یچند لحظه ا
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که تا  دیکن یا فکر نمامّ. شود ینم ریکه د دیکن یفکر م د،یآ یم ادتانی

 اجیاحت زیچ چیبه ه  الًاص  «فیتخف  در صد  هفتاد»  عبارت  دنید از   شیپ

 گریا حاال دامّ د،یبخر فیتخف یب ای فیآن را با تخ دیبخواه هک دینداشت

 کیکار خودش را کرده است، افسونش عقلتان را گرفته است و  «فیتخف»

در شما به وجود آورده است که زور و قدرتش صد برابر  «کاذب اجیاحت»

 . است «یواقع اجیاحت»

! هایگردد دنبال هفتاد درصد یم. فروشگاه نیا یرود تو یم آدم  

 یکه بوده است صد پوند، حاال شده است س ندیب یکت مردانه م کیآنجا 

از حراج، از صد پوند  شیفروشگاه تا پ نیا»: پرسد یاز خودش م. پوند

پوند؟  ستیبرده است؟ ده پوند؟ ب یکت، چه قدر سود م نیفروش ا متیق

حاال دارد آن را با  یعنیپس ! تواند باشد یکه نم نیشتر از ایپوند؟ ب یس

  «فروشد؟ یچهل پوند ضرر م

ل در سطر اوّ نمیب یکنم، م یکه نگاه م متیبرچسب کوچک ق به  

   به رنگ قرمز چاپ شده است و با دست جلو آن  (Was)« واز»ۀ کلم

 ۀم، کلمآن، در سطر دوّ ریز. «صد پوند بود» یعنی، «صد پوند»نوشته اند 

 یعنی، «پوند یس»هست، که جلوش با دست نوشته اند  (Now) «ونَ» یچاپ

از کجا »: میگو یهستم، م ینیمن چون آدم بد ب .«پوند یحاال شده است س»

از حراج صد پوند بوده است؟  شیکت پ نیفروش ا متیق بدانم که واقعاً

پانزده پوندش سود بوده  اقلّ اکثر چهل پوند بوده است که حدّ حدّ دیشا

پنج پوند  اقلّ فروشگاه حدّ ف،یهفتاد درصد تخف نیس حاال هم، با اپ! است

حساب،  نیبا ا دینیبب د،یمن بگذار یشما خودتان را جا حاال «!برد یسود م

 ۀحراجها به انداز نیا یمتهایهستم، به ق «نیبد ب»شما هم مثل من که 

و  دیمان یم «نیخوشب» ای د،یشو یاعتقاد م یها ب «استمداریس یحرفها»

 !دیا دهیپوند خر یرا به س یکه کت صد پوند دیخوشحال
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 !عوض شده است، پدر ایدن -26
آدم با هوش و  کیت باشد که هر وق یعیاصل طب کی نیا دیشا  

بشود  یقدر از خود راض ،آنیو کالهبردار یچشم بند دانیزرنگ در م

بکند، همان هوش  کیو چشم عقلش را تار چدیمغزش بپ یکه باد غرور تو

 . شود یخودش م چیباالخره پاپ یو زرنگ

 ون،یلیهشتاد م دیرا بکن یاز خود راض زرنگِ نفر باهوشِ کی حاال  

و بعد  تلر،یه «یِحکم بر فلک و ناز بر ستاره ا»در عهد ت آلمان شود ملّ یم

 !تجارت امروز رِیتو ش ریش یایشود دن یم ارد،یلیهفت م دشیهم بکن

 ۀکرده بود، نسخ رییچشمهات تغ دید ش،یشصت سال پ پنجاه  

 یساز نکیبه ع یرفت یراحت م الیبا خ ،یداشت یچشم پزشک را بر م

  جا  نیکه به مطمئن تر یداشت نانیو اطم الله زار نو، ابانیدر خ «یآلمان»

زن و  نیکه ا ندیگو یراست م یبود دهیو د یامتحان کرده بود. یرفته ا

پناه آورده بودند،  رانیکه البد از بد حادثه به ا ،یسال آلمان انهیشوهر م

 . نقص ندارد یکارشان ذرّه ا

کارگاه، و چند تا جعبه  یکوچک، عقب مغازه پستو ۀمغاز کی  

( frame) «میفر»که همان  نک،یع دستۀ ایانواع دوره، دسته، زه،  یبرا نهیآ

 یبود و آقا و خانم آلمان تو مهمّ یآنچه برا.تمام شد و رفت. باشد یسیانگل

اندازه و  ثیاز ح نکیع دستۀبود که  نیدانستند، ا یم هم همان را مهمّ

 ،یساز نکیع یرفته بود. باشد قیهاش دق شهیشکل به صورتت بخورد و ش

که  ییبایسالن مد و ز ینرفته بود. ینیرا درست بب ایکه دن یریبگ نکیع

را بگذارد کنار که تو را  شیکارها ۀهم ایدن ،یآمد رونیاز آنجا ب یوقت

 یهایساز نکیع یاست که حاال برا یدرست همان وضع نیا !تماشا کند

 «ییبایو ز مد» ۀکه نخواسته است از قافل ایدن گرید یلندن، و البد هرجا

 ! آمده است شیعقب بماند، پ
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 ۀنیدرندشت، دهها جعبه آ ،یا رهیمعروف و زنج یهایساز نکیع  

 خوشگلِ جوانِ  زنِ  کی ریاز آنها تصو فیهر رد یباال وارها،یبه د نهیآ یب

از دهها  یکی نکیع ب،یزن فر خوشگلِ جوانِ مردِ کی ریو تصو بیمرد فر

 افسونگر سالمشان، که اصالً یبه چشمها «ییبایمد و ز»شرکت معروف 

 ناین ن،یکال نیشانل، کلو ور،ید نیستیکر: ندارد یطبّ نکیبه ع یاجیاحت

 ،یآنها، اگر به گذشته شان نگاه کن شتریکه ب گر،یو دهها شرکت د ،یچیر

و بعد  رهنیکارشان را با عطر و اودکلن شروع کردند، بعد کراوات و بعد پ

که  یزیو بعد انواع پوشاک، و خالصه هر چ نیو بعد شلوار ج یدست فیک

توانند با آن پُز بدهند و، بآمدند،  رونیاز خانه ب یجوان وقت دزن و مر کی

. ستندیعقب ن «ییبایمد و ز» ۀچرا، به همه ثابت کنند که از قافلدانم  ینم

 چه کار داشتند؟  یطبّ نکیبه ع «ییبایمد و ز» یشرکتها نیآخر ا یول

معروف و درندشت،  یهایساز نکیاز ع یکیبه  یا رفتهدر لندن   

اش آن قدر کوچک  شهیش یجا ینیب یم می گذاری،به چشمت  ینکیهر ع

خورد، چه رسد به  یهم نم دید کی نکیدرد ع است که به کیو بار

   ساعت وقت تلفن کردن،  کیبعد از . تو یو ته استکان دیدو د نکیع

 و با التماس ازش یکن یصدا م ماسرا با الت یساز نکیاز کارکنان ع یکی

 شتریب یطبّ نکیع»: ییگو یکه به حرفت گوش بدهد و به او م یخواه یم

شما فقط به درد  ینکهایعدسته  نیا ۀهما مسنّ است، امّ یمال آدمها

پس ! کنند لیصورتشان را تکم ییبایخواهند ز یخورد که م یم ییجوانها

دسته از همان  م،یخواه یم یطّب نکیعدسته که  رهایپ ما م؟یچه کن رهایما پ

         ( Zeiss)آلمان  سیشرکت زا شیکه پنجاه شصت سال پ یینکهایع

از  گریهم حاال د سیزا»: دیگو یجواب م در «؟، چه کار کنیمساخت یم

را در نظر  ییباید و زاگر مُ! عوض شده است، پدر ایدن. سازد یآنها نم

 «!شوند یورشکست م رند،ینگ
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 فرق تمدّن و توحّش -27
که  ییزهایاز چ یکیدارم،  خودم شکّ دنیبه درست فهم نکهیبا ا  

 زادیاست که آدم نیام ا دهیفهم یصنعت ۀشرفتین پدر غرب متمدّ یبا زندگ

        د،ین هم که رسرا نفهمد، به اوج تمدّ «نتمدّ»و  «توحّش» نیاگر فرق ب

آنها خجالت  کرد و از کردنِ یم ،بود یوحش یکند که وقت یم ییباز کارها

         آنها یرو ایدانست که آنها را پنهان کند  یو الزم هم نم دیشک یهم نم

 . بکشد یبیورق عوام فر زر

هم  یشده است، علم پزشک شتریب شرفتشیهر چه تمدّن پ خوب،  

گذرد  ینم یسالفراهم تر شده است، و  یجلوتر رفته است و اسباب تندرست

 زادیطول عمر آدم نیانگیباالرفتن م ۀدربار یتازه ا یآمار یهایکه بررس

قرن نوزدهم  لیکه در قرن هجدهم و اوا یخوان یم یوقت .ینشنو ای ینخوان

که  ستمیا قرن بو پنج تا چهل سال بود، امّ یطول عمر آدمها س نیانگیم

           خودت  شیپ. ده بودش شتریطول عمر از پنجاه سال هم ب نیانگیم د،یرس

 «!قرن نوزدهم خوب بوده است یخوب، برا»: ییگو یم

طول عمر آدمها به هفتاد و  نیانگیکه حاال م یخوان یم یوقت اامّ  

به شصت و پنج برسد،  یبا سالمت نسب یاست و اگر کس دهیشش سال رس

هم  ،یشو یهم زنده خواهد بود، هم خوشحال م گریهجده سال د اقلّ حدّ

 «استون لیب»از کجا معلوم که من از  ییگو یخودت م شیو پ دوار،یام

(Bill Stone) ،ل، که در صد و هشت اوّ یجنگ جهان یاز سربازها یکی

 !عمر نکنم شتریرا وداع کرد، چند سال ب «یدارِ فان» به زور یسالگ

خوشحال  زادیکه از باال رفتن طول عمر آدم ایدن نیهست تو ا یک  

 یمخصوصاً سازمانها ها،یلیدر جواب عرض کنم خ دیبا ؟ی، کنشود؟ ها

 یسازمانها برا نیمسئوالن ا هالبتّ! یو درمان یاجتماع یها مهیو ب یبازنشستگ

 دوازده  اقلّ خواهد که طول عمرشان حدّ یم و دلشان  خوشحالند خودشان 
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 بازنشسته هرچه  یساله ها  ا شصت و پنجباشد، امّ شتریب «استون لیب»از  سال 

 یو بتواند درآمدش را صرف کارها دیایب نییتا خرج دولت پا رندیزودتر بم

 !تر بکندمهمّ

 ۀخودشان را شکر بکنند که فاصل یداخ دیسازمانها با نیو ا دولتها  

از بازنشسته ها که پول  یلیشده است و در هر زمستان، خ ادتریفقر و ثروت ز

برق و گاز بدهند و خانه شان را گرم نگهدارند، همان سرما  یندارند باال

و  یماعاجت یها مهیو ب یتگسبازنش یاندازد و سازمانها یمرگشان را جلو م

 .کند یرا خوشحال م یدرمان

از  یکی ر،یکب یایتانیبر نیدر هم ش،یزمستان دو سال پ نیهم  

و پنجهزار  ستیب ،ین در غرب، بر طبق آمار رسمبزرگ تمدّ یگهواره ها

ملک »خرج و زحمت را کم کردند و به  ،یاله ریموهبت غ نینفر، با ا

 یایمملکت دن نیو ثروتمند تر نیتر شرفتهیپ کا،یدر آمر ای. شتافتند «یستین

اعالم کرده است،  «یماریاز ب یریشگیمرکز کنترل و پ»طور که  نین، امتمدّ

شوند، هنوز  یم یبستر مارستانهایکه در ب ییمارهایاز ب ونیلیهر سال دو م

شوند  یمبتال م یمارستانیمقاوم ب یکربهایخودشان خوب نشده، به م یماریب

 نیت همهمّ خودشان، بلکه به یماریو در حدود صدهزار نفرشان، نه از ب

 .رندیم یم کروبهایم

         یرهایپ قیتشو» یاز طرفدارها یبعض «ناوج تمدّ»در  حاال  

 یها لهیاز قب یبعض ادیبه  «با آمپول مرگ یبه خودکش تیخاص یب

               را  لهیقب تیخاص یب یرهایافتاده اند که پ «توحّش»در عهد  «مویاسک»

خوب، چرا که . کردند یشرّشان را کم م شناور و یخهای یگذاشتند رو یم

 نیشناور است و ا یخهایهمان  در حدّ «شتوحّ»و  «نتمدّ»ظاهراً فرق ! نه

 !و آمپول مرگ یمارستانیب یکروبهایم
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 حرف حساب جواب ندارد -28
 شیونهایزیتلو ایدن گرِید یهم که انگلستان باشد، مثل هرجا نجایا  

  مسابقه ها به برنده، نیاز ا یلیدارد و در خ ادیجوراجور ز یمسابقه ها

 یاز سؤالها اامّ. دهند یکوچک و بزرگ م ینقد ریو غ ینقد یها زهیجا

سؤالها آن قدر مسخره و احمقانه  شتریاغراق، ب یب م؟یبگو یمسابقه ها چ نیا

 ۀبند نیهم شد سؤال؟ از ا نیآخر ا»: دییگو یم د،یشنو یم یاست که وقت

 ۀکهنه و تاز یببرد و به زخمها یبدبخت خدا که آمده است چند هزار پوند

چه  یابلهانه ا پوچ و یلهاسؤا نیهمچ یبرا دیبزند، انتظار دار شیزندگ

 ۀکه کدام ستار لیقب نیاست از ا ییو منظور سؤالها «داشته باشد؟ یجواب

مش دوتا و از ه دارد؟ از شوهر دوّبچّ کیلش که از شوهر اوّ نماستیس

 ه دار نشده است؟مش هنوز بچّشوهر سوّ

آنها  ۀپوچ و ابلهان یهست که سؤالها زهیجا یب ۀچندتا مسابق هالبتّ  

خواهم از خودم رها بشوم، سرم  یم اًوقتها که واقع یکمتر است، و من گاه

و  «ابر هوشمند»مثل  یزیهست چ شیکیاسم . کنم یآنها بند م یرا به تماشا

جور  نیدانم چرا به ا ینم. «یدانشگاه ییهوش آزما» گرشید یکیاسم 

جواب دادن، مهلت فکر کردن ندارد و حافظه اش  یها که طرف برا مسابقه

! «هوش ۀمسابق» ندیگو یمش نشود، مسر زبانش باشد و هوشش مزاح دیبا

 ! هوش کجا، حافظه کجا

از چهار تا شرکت  «ابرهوشمند»امّا پر افتخار  زهیجا یب ۀمسابق در  

دسته  کی ،یاختصاص یدسته سؤالها کی: کنند یکننده دو دسته سؤال م

شرکت کننده  ،یاختصاص یسؤالها یبرا. یالعات عموماطّ یسؤالها

مثل  ییآدمها یبرا نشیا. کند یرا انتخاب م ینیّموضوع مع شیخودش از پ

است و موضوع  «لوله کش» اروی ینیب یجالب است که مثالً م یلیمن خ

 است و   «معلم ورزش»  گرید یکی ای، «فرانسه ریانقالب کب» شیانتخاب  سؤال
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 !«ریشکسپ یهایتراژد» شیموضوع انتخاب

 یمسابقه از بابت موضوع انتخاب یجرمُ دمید یبار بود که م نیلاوّ  

                «شیکش» کیطرف . کند یابراز تعجّب م یلیشرکت کننده خ کی

و  د،یجد یشناس کروبیم ادگذاری، بن«پاستور ییلو» هیاش شب افهیبود، ق

به  دیدان یکه خودتان م( Punk)پانک . «پانکها یقیموس» شیموضوع انتخاب

           اراذل عار،یسر و پا، ب یالت، ولگرد، ب از .ندیوگ یگفتند و م یم هایک

      تر قیمحترمانه و دق یمعنا م،یکه بگذر زهایجور چ نیو اوباش، و ا

بند و بار و  یاز افراد سرکش و ب یوابسته به گروه»شود  یم شیلغتنامه ا

 نیبا ا. «جامعه یاسیو س یو فرهنگ یو اجتماع یاخالق یضدّ ارزشها

انتظار  دی، با«پانک»را گذاشته باشند  مشهم که اس یا یقیموس فها،یتعر

 .داشته باشد یارتباطک فهایتعر نیداشت که با ا

آخر »: گفت شیکش یجّب به آقاتع ایدن کیبرنامه با  یمجر یوقت  

 ایدن کیبا  شیکش جنابیو چند لحظه مکث کرد، عال «...شما که 

 یو مجر «!دیفرمود یبله، م... هستم شیمن که کش»: گفت یخونسرد

شده بود، فقط توانست  مانیاز ابراز تعجّب خودش پش نکهیزد و با ا یلبخند

لبخند زد و  یرد و زورکو باز مکث ک «...است که نیا ورمبله، منظ»: دیبگو

من »: گفت یدوستانه و با همان خونسرد یلیخ ش،یکش جنابیآنوقت عال

. مثل همه آدمم. ستمین شیدو هزار و نُه سال پ شیهستم، امّا کش شیکش

پانکها . میدروغ بگو گرانیندارم به خودم و د هستم، حقّ شیفقط چون کش

و  دهیفهم یآدمها اشانهیلیجامعه بودند و خ نیا یانهاجو! قارچ نبودند

جامعه اعتراض داشتند و اعتراضهاشان  یزهایاز چ یلیبودند که به خ یقیعم

 چکسیکه ه ک،یکالس یقیموس یمن به جا لیدل نیبه هم. نبود لیدل یهم ب

 « !پانک را انتخاب کردم یقیندارد، موس یارزش و اعتبار آن شکّ در

 !حرف حساب جواب ندارد! بله  
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 !شاخه به آن شاخه نیاز ا -29
و  «یمعقوالت»کتاب  کی دیکه دار یالبد شما هم مثل من، وقت  

 ۀان هست و هر وقت به نکتمداد هم دم دستت کی د،یخوان یم «یتفنّنات ریغ»

 ریز د،یآن را بخوان دیباز هم بخواه کوقتی دیکه شا د،یبرخورد یمهمّ

که من  د،یسینو یم یزیآن چ ۀیو در حاش دیکش یآن نکته خط م یسطرها

 .«مهمّ» سمینو یموردها فقط م شتریدر ب

اوتو » امرزیبه اسم خدا ب ییخوانم از بابا یم یدارم کتاب اآلن  

، استاد (۴791-۴۵۱3) ی، زبانشناس دانمارک(Otto Jespersen) «سپرسِنیِ

در دانشگاه کپنهاگ، که تازه کار مهمّش را نوشتن  یسیانگل اتیزبان و ادب

 شتریدانند، بلکه اعتبارش ب یدر هفت جلد نم «دیجد یسیدستور زبان انگل»

ه است، نوشت «زادیآدم زبانِ» یعنیزبان،  خودِ ۀاست که دربار ییکتابها یبرا

، و «دستور زبان ۀفلسف» ،«زبان أتوسعه و منش ت،یماه» کتابِ جملهآن از 

کتاب اوست که من  نی، و هم«یزبانشناس دگاهیت و فرد، از دملّ ت،یبشر»

 یارساست که اگر تا به حال به ف نیا میاآلن مشغول خواندنش هستم و آرزو

بشود و  دایالت پزباندان و زبانشناس آگاه و با اص کیترجمه نشده است، 

 .آن را ترجمه کند

 اتیاستاد زبان و ادب» یدانمارک نیا نیکه ب میرا هم بگو نیا  

قرن دوّم  «یاستاد لغت و نحو عرب» یِرانیو آن ا یالدیم ستمیقرن ب «یِسیانگل

 حدّ نیشباهت فقط در ا نیه االبتّ. نمیب یم ی، شباهت«یکِسائ»به اسم  ،یهجر

: اند فتهاو گ ۀدستور نوشت و دربار یعرب یود و براب یرانیا ییاست که کسا

بوده  یئکسا خوارِ رهیدانشمند شده است، ج یعرب هرکس که در نحوِ»

صاحبنظران و  نیاز آگاه تر یکی»: گفته اند سپرسنی ۀ، و دربار«است

 .«است دهیتا کنون به خود د یزبان شناس ۀاست که حوز یلیاص شمندانیاند

  که یحرف چند کلمه  یبرا  دراز  ۀمقدّم نیا هم هنوز یعنی خوب،  
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  ست؟ین یکاف ،یبزن یخواه یم

       که   یحرف آن چند کلمه  ستین ادمی اصالً! حقّ با شماست  

اوتو » نیا میخواستم بگو یم. آمد ادمیآهان   !بود یبزنم، چ خواستم  یم

که  «یزبانشناس دگاهیت و فرد از دملّ ت،یبشر»از کتاب  ییدر جا «سپرسنی

 سهیدر مقا ،یکوچک چند صد نفر ۀلیقب کیدر زبان  هایهمگون ۀدارد دربار

از زبان »: دیگو یم کند، یبحث م یونیلیچند صد م تیجمع کیبا زبان 

 نیهم ب گرید یزهایچ ثیتر باشد، آدم از ح یقوم بدو کیگذشته، هرچه 

. کمتر یتمختلف شباه ۀلیدو قب نیو ب ندیب یم یشتریشباهت ب لهیقب کیافراد 

مختلف  افرادِ نیشباهت ب قوم متمدّن تر باشد، عدمِ کیبر عکس، هرچه  اامّ

 یآن قوم و قومها نیو همسان بمشابه  یاست، و جنبه ها شتریآن قوم ب

که  یکند، در حال یم شتریرا ب یفرد یتمدّن تفاوتها. تر انینما گرین دمتمدّ

طرز  رِیسخود هستند و ا یزندگ طیتابع مح یعقب مانده به طور کلّ یقومها

خط  رشیاست که من ز یهمان نکته ا نیو ا «.یآباء و اجداد یفکر سنّت

 یه هابچّ چارهیب»: ، نوشته ام«مهمّ»وه بر کلمه اش، عال هیام و در حاش دهیکش

 «!عالم

       به  یچه ربط سپرسنیحرف اوتو »: دییدلتان بگو یتو دیشا  

عالم را صبحها که در لندن  یه هااز بچّ یلیآخر من خ «عالم دارد؟ یه هابچّ

 ۀبچّ کیافتد به  یچشمم م کدفعهی. نمیب یروند، م یدارند به مدرسه م

را به  «یآباء و اجداد یسنّت طرز فکرِ» نِیله که دارد بار سنگهشت نه سا

 بارِ نیا یزود نیکه پدر و مادرشان به ا ییه هابچّ انیو م شدک یدوش م

 ناًیدوششان نگذاشته اند، ع یچند هزار ساله را رو ایچند صد  نِیسنگ

خدا  و آنوقت به روحِ. «انگشت نما»هستند و  «دیسف یشانیگاو پ» مصداقِ

ن برخوردار باشد، چون آدم ممکن است از تمدّ»: میگو یم سپرسنی امرزیب

        ین در غرب زندگتمدّ مراکزِ نیاز بزرگتر یکیلندن،  هرِدارد در ش

 «؟یاز بابت فرهنگ چ اکند، امّ یم
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 !سنگ را بسته اند و سگ را گشاده -31
رفتم که آدمِ پشت سرم با پنج  یرو آن قدر آهسته راه م ادهیپ یتو  

. افتاد یقدم فاصله، هنوز قدم دوّم را بر نداشته بودم، پنج قدم از من جلو م

 یفارس نیریبه زبان ش. کرد زیرا ت میزن در پشتِ سرم گوشها کی یصدا

 : دمیشن

هافهافو چاک دهنش را باز کرده بود، هر چه نه بدتر  رِسّگیپ»  

 نیا ۀندیکه گو یوقت «!رونیب ختیر یمازش ز بُ طور مثل پشکلِ نیهم

مرد هافهافو،  ریزن و پ ریپ کی دمیاز من جلو افتاد، د یفارس نیریکالم ش

حاال طرف هر که هست، چرا  :کردم فکر .و سال خودم هستند به سنّ

تفاوت  هایسیسگ، چه قدر با رفتار انگل که رفتار ما با ی؟ راست«رِسّگیپ»

، «!مادر سگ»، «!پدر سگ»: میده یمثل خودمان فحش م ییبه آدمها! دارد

داشته  یچه مذهب «سگ» میخواه یمذهب چرا؟ م گرید «!سگ مذهب»

 :دیافرم یحمه هم که مالرّ هیعل «یسعد» یباشد؟ حتّ
 

 ۀ نان بود،آن به که خواهند سگ  

 دشمن جان بود؛  یکن رشیس چو  
 

 ادیاست، به  «یخدمت و مهر و وفادار»مذهب سگ را که  گرید یجا در

 : دیفرما یو م ردیگ یحرف اوّلش را پس مو آورد،  یم

 

 هرگز فراموش یرا لقمه ا یسگ  

 ! صد نوبتش سنگ یگر زن نگردد،  
 

 ،یکن رشیس»برخورد کرده بود که  یدر کجا با آن سگ ستیمعلوم ن هالبتّ

  زادیآدم «یِلقمه ا کی» که سخاوتِ ،یدوّم و کجا با سگ «!دشمن جان بود
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لقمه، صد نوبت، پشتِ سرِ  یاگر بعد از آن به جا یکند، حتّ یفراموش نمرا 

 !هم سنگ نثارش بکند

با لقب  گریمحترم د ریپ کیمحترم، از  ریکه آن خانم پ یوقت  

 نیا ادیبه  اریاخت یکرد، ب ادی «نیس» دِی، آن هم با تشد«رسّگیپ» ۀمحترمان

 ادیو به  «انسان است دوست نیسگ بهتر»افتادم که  یسیضرب المثل انگل

معروف قرن  سی، طنز نو(Josh Billings) «نگزیلیجاش ب»حرف  نیا

است که  نیزم یسگ تنها موجود رو»: که گفته است کایمرنوزدهم آ

حرف هموطنش،  ادیو به  «!از خودش دوست دارد شتریصاحبش را ب

بهشت به رحمت باز  درِ»: ، که گفته است(Mark Twain) «نیمارک توا»

دادند، امّا به صاحبش که  یشد، به سگ راه م یباز م اقتیبه ل اگر. شود یم

  «!باشد، نه زادیآدم

      به همه جور آدم بر د،یبرو ایدن یاست که به هر جا نیا هیقض  

         و نفهم، خودپرست و نوعدوست،  دهیفهم رحم،یو ب میرح: دیخور یم

  متضادّ فرق یآدمها نیا ۀعدّ مختلف نسبتِ یفقط در جاها! هذایو قِس عل

دو فرهنگ تفاوتها و شباهتها را نشان  نیتواند ب ینسبتها م نیکند، و هم یم

 . بدهد

رفتن و  یفارس ینخِ اصطالحات و ضرب المثلها ینظر من تو به  

کردن،  سهیمقا گرید یملّتها یآنها را با اصطالحات و ضرب المثلها

                   آدم . یفرهنگ شناس یارهایعاز م یکیاست، و  یتیبا خاص یسرگرم

 ضرب المثل فکر بکند و از خودش مثالً ایتواند در مورد هر اصطالح  یم

بوده  یسگ از چ یمانیشود؟ پش یم مانیمثل سگ پش یچرا کس: بپرسد

سگ هفت تا جان دارد؟ چه  چرا قدر زبانزد شده است؟ نیاست، که ا

سگشان را بغل  هایسیجان دارد؟ چرا انگلاند که سگ هفت تا  دهیفهم یطور

  سیل  را  سگشان صورتشان  که دیآ یو خوششان م  بوسند یم  و  کنند یم
 72/ ای کبوتر شرق                                                                                                                       

 

 

 

 



 

 

 «یسعد»غافل از آنکه  ند،یشو یوان حمّام خودشان م یتو بزند، و او را

 : فرموده است است

 

 ،یهفتگانه مشو یایبه در سگ  

 ! باشد دتریچو تر شد، پل که  
 

 : گفته است یگرید یرانیشاعر ا نکهیغافل از ا ضاًیا و
 

 جهان یاست و به هرجا زیبه حدّ خود عز سگ  

 !گ استکند، امّا س یم یپاسدار ،یبان گلّه  

 !آه: که نجایاست ا رتیدر ح یا گانهیهر ب کیل  

 سگ است؟  ای ،یسیپدرسگ تُخم چشمِ انگل نیا  
 

 !حرفها بزنم نیباشم که از ا یبنده سگِ ک م،یحرفها بگذر نیا از 
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 خواندن هم مثل نوشتن دو جور است -31
خواهم از بزرگان نقل قول بکنم، به  یمقدّمه را، چون م دیبگذار  

 (linguistics)« اتیلسان» ایغه علم اللّ دیاز اسات یکی. لفظ قلم عرض کنم

و  تیو من با رضا «!ان استو احساس انس شهیاند ۀنییزبان آ»: فرموده است

که  میگو یحرف بزرگ م نیا ریآن استاد بزرگ در تفس ۀبدونِ اجاز

 یزادیهر آدم یعنی! افکار و احساسات اوست یزوترا یزادیحرف هر آدم

که  یپس وقت. اوردیندارد که نتواند آن را به زبان ب یفکر و احساس چیه

چه »: دیگو یند و مک یم ریگ ،یاحساس ایفکر  انِینفر در موقع ب کی

احساس  ایو فکر  دیشما با حدس خودتان به او کمک نکن «م؟یبگو یطور

، قسم اگر ارسطو رتحضبه روح معلّم اوّل، . دیخودتان را به او نسبت نده

ذهنش دارد،  یو پستو وانیکه در ا ییباالخره با کلمه ها د،یمهلتش بده

 . خواهد کرد انیب تانیاحساسش را برا ایفکر 

       هایو ماف ایاست که درک و فهم آدم از دن نیحرف ا نیا یمعنا  

       اگر کتاب بخواند،  ،یزادیهر آدم نیبنا بر ا. زبانش است ۀبه انداز

که درک و فهم  یکتاب یعنیفهمد،  یخواند که زبان آن را م یم یکتاب

ساس است ا نیا بر .ستیاز مال او ن شتریب یلیخ هایو ماف ایاش از دن سندهینو

 ۀهم ضاًیعالم ، و ا یها سندهینو ۀکشف کرده ام که هم یکه من تازگ

     تانیحاال برا. کرد میتقس یکلّ ۀشود به دو دست یعالم را م یخواننده ها

 . کشف بزرگ نائل شدم نیکه چه طور به ا میگو یم

در قرن  دیعصر جد یکتابها نیکه بهتر دیدان یرا م نیالبد ا  

خوب  یه کتابهاهم البتّ حاال .نوشته شده است ستمیاول قرن ب ۀمینوزدهم و ن

و  زیهمه چ اریکه مع یکم، چون در دوره ا یلیخ ،یلیا خامّ د،یآ یدر م

 ییشود انتظار داشت کتابها یهمه کس شده است پول، از ناشرها نم یآرزو

 ه س  دو  از  شتریب  ا،یتانیبر  یونیلیم  شصت  مملکت  چاپ کنند که در تمام
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که در  یخوب ییکتابها شتریب نیا بنابر !و خواننده نداشته باشد داریهزارتا خر

شود، و  یچاپ نم دیتجد  گرید  بود، چاپ شده   شیپ میو ن قرن   کی

 دایشود آنها را پ یم ادتریز ۀو حوصل ادیکه با زحمت ز ییاز جاها یکی

است که  نیهم یبرا. است هیریخ یو مغازه ها هایم فروشکرد، دست دوّ

پدر  راثیآنها م شتریو ب ت،که من دارم، دست دوّم اس ییکتابها شتریب

نخوانده، خودشان را  ن،شایناخلف امروز یبوده است که نوه ها ییبزرگها

 .از شرّ آنها خالص کرده اند

، به قلم «یادب یهایبررس»خوانم به اسم  یم یاآلن دارم کتاب نیهم  

 ،یسیانگل بیو اد استمداری، س( John Morley) یبه اسم جان مورل یآدم

 یوقت. در لندن چاپ شده است شیصد و هجده سال پ یعنی، ۴7۵۴که در 

خواندم و بعد  یآن را اوّل م یاز صفحه ها یبعض ۀیشحا یادداشتهایداشتم 

 نیا کدفعهیخودم باز شود،  یادداشتهای یکردم تا جا برا یرا پاک م اآنه

که من خوانده ام، از  یمدست دوّ یکتابها ۀهم باًیفکر به ذهنم آمد که تقر

جور کتاب  کیکه  دمیکشف رس نیبه ا آنوقت .داشته است ادداشتهای نیا

را  سندهینو یشود و صدا یهمصحبت م سندهیدر آن خواننده با نوکه  میدار

از  یاو موافق است و با بعض یاز حرفها یشنود و با بعض یذهنش م یتو

 نیکند، و از ا یاز آنها خودش را کشف م یلیحرفهاش مخالف، و در خ

کتاب  ۀیحاش یادداشتهایرا از همان  نهایا .برد یآموزنده لذّت م یهمصحبت

خودش  ریکه خواننده را در گ میجور کتاب هم دار کی. دیفهمشود  یم

بخوانش، سرگرم . ندارد یآن حرف سندهیکند و خواننده هم اصالً با نو ینم

اوّل  ۀکشف بود که فکر کردم به دست نیبا ا! دور ندازشیشو، بعد هم ب

و  «سیکتاب نو» میبگو دوّ ۀو به دست «هخوانند»و  «سندهینو» میبگو

و حقّ دارید  دیتوان یکشف و نظر من است که شما م نیه االبتّ. «کتابخوان»

 !دیصد در صد با آن مخالف باشکه با دلیل یا بی دلیل 
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 !نرود ایکور از دن چکسیه یاله -32
    کر و کور و اللِ همۀ موجودات آمدنی  طبیعت، که همان مادرِ  

   و رفتنی، از جمله آدمیزاد و مگس باشد، برای ما، گلهای سر سبدش، 

هدیه های زیادی دارد که بعضی از آنها را نگه می دارد تا پیر بشویم، 

قیمتی ترین این هدیه ها دو تا  یکی از. آنوقت آنها را یکی یکی به ما بدهد

دانه مروارید است که آنها را وقتی که دیگر خیلی خسته ایم و همه اش غُر 

دستمان، فرو می کند  ، نه، نمی گذارد  کفِ...می زنیم، می گذارد کفِ

کتاب، و برای  نه اهلِ حساب است، البتّه این مادر اهلِ. توی تخم چشممان

نا به جا گذاشته اش  ۀبا هدی. خُرد نمی کند عقیده و ایمان هیچکس هم تره

چشم آدم کم کم تار می شود و اگر آدم بخواهد به امیّد معجزه بماند، باید 

، و عهد «ابراهیم»، پسر حضرت «اسحاق»حاال هم که عهد. قید بینایی را بزند

، پسر حضرت اسحاق نیست، که آدم پیغمبر باشد و در پیری «یعقوب»

تخم چشم چپانده تار بشود و هیچ کار  تویِ اریدهایِچشمهاش از این مرو

پسرش،  ۀالبتّه گفته اند که حضرت یعقوب از غصّ. نتواند بکند تا نابینا بشود

که برادرهایش او را توی چاه انداخته بودند، نابینا شده بود و بعد  «یوسف»

که یوسف از مصر پیراهن خودش را برای یعقوب فرستاد و یعقوب آن را به 

بینا شد، امّا بیچاره اسحاق نابینا ماند که ماند، و برای  ،شمهایش کشیدچ

همین بود که پسرش، یعقوب، توانست با چسباندن پوست بزغاله به دستها و 

سینه اش و عوض کردن صدایش، پیش این پدر پیر نابینای پا لبِ گور برود 

یله پیغمبری ، جا بزند و با این ح«عیسو» و خودش را به جای برادر بزرگش،

، که باب بیست و اَلعُهده عَلَی الرّاوی. بود، از اسحاق بگیرد عیسورا که حق 

 .باشد «کتاب مقدّس»در  «سفر پیدایش»هفتم از 

پیراهن یوسف، دو هزار سالی گذشت تا حضرت  ۀبعد از معجز  

 پیغمبریش را در سی سالگی شروع کرد و در   و کار عیسی علیه السّالم آمد 
 76/ ای کبوتر شرق                                                                                                                       

 

 

 

 



 

 

یکی از معجزه هاش بینا کردن ! پیغمبری چه معجزه ها که نکردضمن 

   او   سال بعد  هو س  زیاد طول نکشید  این دوره  متأسفانه امّا  بود،  نابیناها 

ت فانه بیشتر پیرها به علّرا مصلوب کردند و به آسمان رفت و متأسّ

         مرواریدهایی که طبیعت توی تخم چشمشان می چپاند، کور از دنیا

ترین نفرینهای آدمیزاد به دشمنش بدبرای همین است که یکی از . می رفتند

 «!الهی کور از دنیا برود»این بوده است که 

؟ «آب مروارید»شوم طبیعت می گوییم  ۀراستی چرا ما به این هدی  

خوب، ! چه می دانم! شاید چون هم شکلش مثل مروارید است، هم رنگش

چرا در انگلیسی و خیلی زبانهای دیگر به آن می گویند آبشار؟ شاید چون 

امّا این را می دانم ! چه می دانم! مثل آبشار جلو چشم آدم پرده می کشد

         انگلیسی به آب مروارید، به جای آبشار، مروارید هم  ۀزبان عامیان که در

د و این را هم خوانده ام و می دانم که شش قرن پیش از تولّ! می گویند

الم، هندیها که به معجزه اعتقاد نداشتند، فهمیده حضرت عیسی علیه السّ

آن  وغ، یک بیماری چشمی است و، راست یا در «آب مروارید»بودند که 

              را با عمل جرّاحی معالجه می کردند و اسم بنیادگذار این جرّاحی 

   د عیسی در حدود هزار سال بعد از تولّ. بود( Sushruta) «سوشروتا»هم 

عمّار ابن علی »به اسم  ،«عراقی»الم هم یک چشم پزشک علیه السّ

ختراع کرده که سوزن مخصوصی برای عمل جراحی آب مروارید ا«موصلی

کی به خودش اعتقادَ «انسان»و حاال هم که . بود، بیمارها را معالجه می کرد

ی پیدا کرده است، هر سال در حدود بیست میلیون نفر از مردم دنیا، حتّ

آنهایی که به معجزه اعتقاد دارند، می دوند پیش جرّاح که این مرواریدها را 

فّاف بگذارد، تا خدا نکرده از تخم چشمشان در بیاورد و جاش پالستیک ش

 !    کور از دنیا نروند

   
 77/ خوش خبر باشی                                                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 الیخوشخ یجوها قتیحق -33
 یسرش برا ها،یسیلانگ شتریکه بر عکس ب م،یسیانگل ۀیبه همسا  

که  یسیاوضاع پ نیبا ا»: کند، گفتم یدرد م جهینت یو ب یطوالن یبحثها

 ست،یکاش دو یا: ییشده که به خودت بگو چوقتیامروز دارد، ه یایدن

 «آمده بودم؟ ایبه دن شیهزار پ ایسال،  صدیس

فکر کردم البدُ . ساکت به من نگاه کرد یچند لحظه ا شهیهم مثل  

 ریاست و حاالست که بزند ز دهیشن شیرا با گوش غرب یشرقباز حرف من 

بود و  یجدّ یلیش خ افهیامّا نه، ق «است؟ یچه سؤال نیا»: دیخنده و بگو

! چوقتینه، ه»: را که کرد، گفت فکرهاش .کند یمعلوم بود که دارد فکر م

که خودم  دیآ ینم ادمیباشم، امّا  دهیحرف را باز هم شن نیکنم ا یفکر م

از گشته به  یدوره ا چیخواست در ه یراستش من اصالً دلم نم. باشم گفته

چه ده هزار سال  ش،یچه هزار سال پ ش،یآمدم، چه صد سال پ یم ایدن

بوده  نیا یعادت مردمِ هر دوره ا شهیدانم، هم یکه من م ییآنجا تا !شیپ

آسان تر بوده است و  یگذشته زندگ یکنند، در دوره ها الیاست که خ

      دلم  میگو یامّا اگر بخواهم جواب تو را بدهم، م! خوشبخت ترمردم 

 عتیآمدم، چون تا آنوقت طب یم ایبه دن گریخواست پانصد سال د یم

است و  دهیجوابِ آخر را به انسان داده است و دماغ غرورش را به خاک مال

مانده  یاتیاگر هنوز ح آنوقت .را کف دستش گذاشته است شیمزد خطاها

 «!مدّت دراز بهشتِ خدا خواهد بود کی یبرا نیزم ۀکر ،یزادیو آدمباشد 

 !خنده ریآخر را که گفت، زد ز ۀو جمل  

 زادیکه آدم ییبگو یخواه یم. باشم دهیکنم حرفت را فهم یفکر م»: گفتم 

جفت آدم  کیهم که خدا به صورت  گریصد بار د! است که هست نیهم

باز بهشت خدا  اورد،یدرش ب مونیاز صلب و رحم م ایا خلقش کند، و حوّ

 رساند به  یکند و آن را م یم  را شروع یزادیآدم یو زندگ  کند یرا ول م
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نظر  در   دیرا هم با نیاست، امّا ا یمنطق حرفت! میهست که ما حاال یینجایا

 نیگذشته، به ا یدوره ها ۀ در هم ز،یچ هیچ تا حاال   لاز اوّ  که یداشته باش

 ایدن شیسال پ صدیس ست،یدو نیهم .نبوده است که حاال هست یسیپ

خوردند  یساختند و دود چراغ م یلقمه نان م کیهم داشت که با  ییآدمها

کردند که هر کدام به سهم خودش بشر  یم نیعمرشان را صرف او تمام 

کند و با اکتشاف و اختراع  کترینزد قتیقدم به حق کیرا، با علم ومعرفت، 

             حاال دلت  یتو به جا یعنی! خُرده راحت تر کیبشر را  یزندگ

 ی، بان(Galileo Galilei)« لهیگال»مثل  ییخواست در عهد آدمها ینم

 یروی، کاشف ن(Isaac Newton)« وتُنیاسحاق ن» د،یجد یشناس نهایک

چارلز » کروب،ی، کاشف م(Louis Pasteur)« پاستور ییلو»جاذبه، 

 وهانیگرگور »تکامل،  ۀی، صاحب فرض(Charles Darwin)« نیدارو

 نهایو امثال ا ک،ی، پدر علم ژنت(Gregor Johann Mendlel)« مَندل

و  (George W. Bush)« جورج بوش»و  نم یبه جا و یکرد یم یزندگ

 «نیپوشک»و ( Goethe) «گوته»مثل  ییبا آدمها   ،(Madonna)« مادونا»

(Pushkin ) بالزاک»و» (Balzac )؟یخورد یقهوه م« 

 میگو یباز هم م»: گفت یجدّ یلیلحن خ کیبا  یسیانگل ۀیهمسا  

 یچراغ خورها دود نیا نکهیا یبرا»: گفت «چرا نه؟»: تعجّب گفتم با« !نه

اکتشافها و اختراعات  نیکردند که با ا یم الیخ شیسال پ صدیس ست،یدو

امروز باشد، بهشت  یایسال بعد، که دن صدیس ست،یدو یایو هنرهاشان، دن

 گرید. فرشته ها را خواهد گرفت یخدا جا شیپ زادیخواهد شد و آدم نیبر

به دست  یتکنولوژخواهد افتاد و  یدانستند که علم به دست تکنولوژ ینم

حاال من که دارم ! خواهد شد نیزم یرو یو پول خدا است،یتجارت و س

جو  قتیسوزد که حق یدلم به حال آنها م نم،یب یم نیالع یرا به رأ نیا

 «!مردند الیکردند، امّا خوشخ یزندگ
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 !فقط محض خنده -34
به  یهر زبان یاز کلمه ها یلیکلمه دارند که مثل خ کی هایسیانگل  

 یمعرّف یبهتر است برا. ستیکلمه قابل ترجمه ن کیبا  یگرید زبانِ چیه

و  میبگو را نجایمردم ا ۀروزمرّ یصحنه از زندگ کی بیعج ۀکلم نیا

 .دهد یبه شما دست م یچه احساس دینیو بب دیاوریو جلو چشمتان ب دیبشنو

صف دراز اتوبوس  یو دمغ از روزگار، تو یاز زندگ خسته  

است،  دهیکه تازه از راه رس ارویرسد،  یتا اتوبوس م ینیب یم ،یا ستادهیا

. شود یاز همه سوار م شیدود سر صف و پ یم کراستی ییبا کمال پر رو

 یآها»: که یزن یو داد م دیآ یخونت به جوش م ،یهست یرانیکه ا تو

قائل  چکسیه یذرّه احترام برا کی ؟یستیته صف وا یرو یچرا نم! جوان

سوار شده است و رفته  اروی ؟ییگو یم یدار یرا به ک نهایا یول «؟یستین

صف به  یتو یسیانگل یکه مسافرها یبیعج یو نگاهها یاست و تو مانده ا

از تو تعجّب کرده اند و حاال . کار ندارند ارویبه آن  اصالً !کنند یم وت

! یکن یم فیچرا خونت را کث خودیب»: ندیگو یدارند با نگاهشان به تو م

کلمه حرف از  کی چکسیامّا ه «!داشته باش( Tolerance)لِرنس ات یکم

            الًاق! بکنند «انقالب» یتو که ازشان نخواسته بود. دیآ یدهنش در نم

 ! کنندب «اعتراض»توانستند  یم

 یینفر هم پُر رو کیحاال بگذار . دارد« تولِرنس» یسیانگل ر،یخه ن  

 دیآدم اگر بخواهد با االغ دهن به دهن بشود، با. کند و خجالت سرش نشود

 ندارم، از االغ تنه « لِرنسات»و  ستمین یسیمن که انگل یعنی! عرعر کند

« لِرنسات». ستین یزیکه چ نیحاال ا! دهم یبا لگد پسش م دارمه ام، خورد

 نیا سه،یکن نیمسجد، ا نیا سا،یکل نیا. به اطرافت نگاه کن ،یخواه یم

هم  نیو ا گر،یت دهفتاد و دو ملّ یهم معبدها نهایبُتخانه، ا نیآتشکده، ا

 پسر خدا حرف   ۀدارد دربار ونیزیتلو  ستگاهیا نیا  ۀبرنام  یکه تو یشیکش
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دارد  ونیزیتلو ستگاهیآن ا ۀبرنام یکه تو یزند، آن هم استاد دانشگاه یم

 خر، چه طور ممکنآ»: ییگو یم! شود یخاطر منکر وجود خدا م تیبا امن

  «!یکرد ینم یسؤال نیهمچ ،یداشتلِرنس می ات اگر»: میگو یم »است؟

کشور دارد و از حدود  ۴۵۹ ایدن ندیگو یم م،یحرف بزن یآمار  

   هستند، و اآلن هم از هر چهارتا  ایتانیبر میمهاجرِ مق یه اتاشان عدّ ۴81

 ایاست،  یخارجپدرش  ای شانیکی ند،یآ یم ایبه دن نجایکه ا یبچّه ا

ندارد، چون  یطور باشد، تعجّب نیا کایحاال اگر آمر. هردوشان ایمادرش، 

ا هرجور امّ. ایکشور دن نیمهاجرهاست، هم ثروتمندتر نیسرزم اصالًهم 

از ثروتش  شتریب (Tolerance)ش ا لِرَنساتُ ایتانیبر ینیب یم ،یحساب بکن

 ! میبگو یهم که چ شیاست، و از آب و هوا

 یتو. «فقط محض خنده»دارد، به اسم  یبرنامه ا نجایا ون،یزیتلو  

 ارویکنند، و بعد که  یاندازند و مچل م یبرنامه مردم رهگذر را دست م نیا

را  یبردار لمیف نیدورب ندازد،یاز کوره در برود و خون راه ب دیبا گرید

و خفه اش  ردیخرِ طرف را بگ خیب نکهیعوض ا ارو،یدهند و  ینشانش م

 من. شود یطور دستش انداخته است، از خنده روده بُر م نید که چرا اکن

« لِرَنساتُ» ۀکلم نیبله، ا. «سنج لِرنساتُ»برنامه را گذاشته ام  نیاسم ا

(Tolerance )ل، مدارا، تحمّ یاز کلمه ها یکیشود گفت برابر با  یرا نم

 ،یتعصّب یب ،یحلم، بردبار تسامح، تساهل، ،یآزاده منش ،یسازگار

 ،یپر طاقت ،یجوانمرد ،یچشم پوش مت،یمال ،یاغماض، نرم ،یریآسانگ

 ۀشود گفت هم یامّا م نهاست،یسلوک، مماشات، و امثال ا ،ییبایشک

را  یهمه معن نیجامعه است که ا نیو فرهنگ ا خیتار نیا. با هم نهاستیا

می    که فرانسویها تلفّظش(  Tolerance)« لِرَنسات» :کلمه کرده است نیبار ا

 !«تولِرانس»کنند 
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 !یهوشنگ یبا ها میبگو دیبا ، دیبخشب -35
ممکن  «انشاء»فقط از لحاظ  د،یشنو یم یمطلب ویشما از راد یوقت  

 نیا ۀسندیحاال اگر نو. داشته باشد ییرادهایضعفها و ا ش،یاست، کم و ب

 دینیب یمنتشر کند، م ینترنتیا تیسا کیمثالً در  ،ییمطلب آن را در جا

 ای، «اهیاء» نوشته است «هوّز ایهـ»با  «یح حطّ» یرا، به جا «اءیاح»! الیواو

 یرا، به جا «منقبض» ای، «لمضُ»، نوشته است «ض»با  «ظ» یرا، به جا «لمظ»

که  ردیگ یم رتانیو آنوقت .«منغبظ»نوشته است  ،«ظ»و  «غ»، با «ض»و  «ق»

 د،یغلط به آن بده یرا با امال ییکلمه ها یو ه دیرا باز کن «یگوگل فارس»

 یا د،ینیب یم. دیکن پیحرف را غلط تا کیکه در هر کلمه  بیترت نیبه ا

 دایهزارها نمونه اش پ یهها، صدها و حتّکه د ستین یا یبابا، غلط امالئ

 .نشود

مشکل هم از خطّمان است  نیکه ا مییبگو میتوان یه مالبتّ خوب،  

 یهم از زبانمان است که پُر است از کلمه ها م،یگرفته ا یکه آن را از عرب

 یعرب «ض»و  «ظ»و  «ذ»و  م،یدار «ز» یصدا کی یمثالً ما در فارس. یعرب

و  میسیبنو «ذ» تارا با دو «ذیلذ»که  میامّا ناچار م،یکن یظ متلفّ «ز»را هم مثل 

 یمشکل نیامّا خود عربها همچ. «ض»را با  «یراض»و  «ظ»را با  «ظاهر»

کنند، هر حرف را  یظ مچهارتا حرف را چهار جور تلفّ نیندارند، چون ا

 .مستقلّ یصدا کیبا 

و  یفارس خطّ به گردن دیندازیرا ب رهایتقص ۀهم دییایشما ب حاال  

به دست  دیمطلق بده یو آزاد یو جواز دموکراس ،یعرب یکلمه ها

 یِعرب یکلمه ها ۀشیبه ر یکه کار یا دهیدانشگاه د یها لکردهیتحص

 د،یکه عشق قلمشان کش یحرف را با هر یشده ندارند، تا هر کلمه ا یفارس

 یمرجآنوقت چنان هرج و ! کنند پیخواست، تا انگشتشاندل  ای سند،یبنو

 هایالبد بعض! یخطّ و ربط یو ب یسوادیشود که صد رحمت به ب یبه پا م

 مشکل  نگرفته اند،  یشان را از عربخطّ  که هایسیانگل کنند که مثالً  یم الیخ
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وضع خجالت آور و  ۀکه دربار ستین یروز ! واهلل  نه،! ندارند ما را   یامالئ

بلند  ییصدا ییدانشجوها در جا یدانش آموزها و حتّ یامال زیانگتأسّف 

 . چاپ نشود ینامه ا بتیمص اینشود 

از  گرفته اند و بهتر ادی یسیکه زبان انگل ییزبانها یآن فارس ۀهم  

     را خوب نیا سند،ینو یم «ریشکسپ»زنند و بهتر از  یحرف م «لیچرچ»

اگر چند برابر از مشکالت امالء  یسیدانند که مشکالت امالء انگل یم

 یو م «باو» ییگو یمثال م. ستیاز آن کمتر ن چینباشد، ه شتریب یفارس

 «الوگ هـ» یسینو یو م «الف» ییگو یم ای، (bough) «بوگ هـ» یسینو

(laugh) ،ندارد، چون اگر بخواهم  یا دهینه، مثال آوردن فا...  ییگو یم ای

از حاال تا فردا مصدّع خاطر  دیبا اورم،یمثال ب یسیامالء انگل یقاعدگیاز ب

 .مبارکتان باشم

 یکه برا یریچوب تقص ونهایلیاست که چرا از م نیمن ا حرف  

                در مدرسه میز تعلسر طر یرا تو شیکی م،یکن یبلند م یفارس یامال

 م،یداشت یهم درس عرب رستان،یدر دب شیما که شصت سال پ !میکوب ینم

خودش را  ی«کَتَبَ، کَتَبا، کَتَبوا» یمعلّم عرب میدید یهم درس امالء، م

 «و دمنه هیکل»به کار امالء ندارد، معلّمِ امالء هم از  یدهد و کار یدرس م

که  یا یبه ما عرب چوقتیه .ندارد یبه عرب یکارو  دیگو یاش را م کتهید

بود که از  نیدادند، و امالء هم شرطش ا ینم ادیبخورد،  یبه درد زبان فارس

چه قدر خوب . میسیو حتماً غلط بنو میکه نخوانده باش ندیبگو کتهید یمتن

به  میداشت یم درس کی، «یعرب» یبه جا رستان،یدب ۀشد اگر در برنام یم

که چرا  میکرد ینم افتیدر «رادنامهیا»  الًمث گریتا د «یدر فارس یعرب»اسم 

امروزه ! دیببخش! نوشته است «هوّز یها»را با  «اءیاح»فالن مطلب ۀسندینو

 !«یهوشنگ یها»با  میبگو دیبا
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 !یانگشت یحرفها -36
گذرد،  یازش م ینسل من که شصت سال یِعهد نوجوان در  

بود که آن را  نیا م،یبا انگشت شستمان بکن میتوانست یکه م یکار نیبدتر

 یآبمان با او تو لیهزار دل ای کیکه به  میبکن یکس ۀو حوال میریباال بگ

 یبرا «یبصر» عالمتِ نیا نکهیا یوقتها هم برا یبعض. ودر یجو نم کی

آنوقت  «!الخیب» میگفت یبلند م یهم بشود، با صدا «یسمع»طرف مُعانده 

              یا»گوشمان گفته باشد  یتو یواشکیاخالق  یِنامرئ ۀفرشت نکهیمثل ا

 .نییپا میانداخت ی، سرمان را م«!ادب یب

   «روم»که امپراتور  میدید یینمایس لمیدوتا ف یکی یتو بعدها  

را  «اتوریگالد»تن به تن دو تا  نشسته است و دارد جنگِ هایوسط دربار

          را  شیپا یکیخورد و آن  یاز آنها شکست م یکی یوقت. کند یم تماشا

امپراتور با شستش  نندیبب دندیکش یاو، همه انتظار م ۀنیس یگذاشت رو یم

ه مردم با هلهله امپراتور را البتّ. نییسرپا الخیب ایدهد  ینشان م السربا الخیب

 اتوریکند، چون آنوقت گالد نییرا سرپا الخشیکردند که ب یم قیتشو

شکست  اتوریقلب گالد یاش را فرو کند تو زهیتوانست با افتخار ن یفاتح م

ف یبشوند و از شدّت ک یبه حال یصحنه حال نیا یخورده و مردم از تماشا

 !بغل کنند هوا را

 میممنوع کرد داًیرا بر شستمان اک یادب یو ب میدرآمد یاز نوجوان  

و  ریمردم، زن و مرد، پ میدیو د میساکن لندن شد نجایا میآمد نکهیتا ا

کنند  یسرباال حواله م الخیب گریه، با کمال ادب و احترام به همدجوان و بچّ

جو  وپرس ! افتد یم به برق یچشمهاش از خوشحال الخیب ۀکنند افتیو در

 «یبصر» عالمتِ کی هایسیانگل یسرباال برا الخِیمعلوم شد که ب م،یکرد

بکنند، به تناسب  «یسمع»هند آن را ااست که اگر بخو دییو تأ قیتصد یبرا

 ... نیآفر... قبول است... دمیفهم... باشد» مثل  ندیبگو ییزهایچ دیبا  تیموقع
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 .لیقب نیاز ا یگرید یزهایو چ «...بود یعال

 یاگر کس نجایکه ا میدیشست گذشته، کم کم فهم انگشتِ از  

اال و با تکان را ببرد ب یچهار تا انگشتش را مشت کند و فقط انگشت وسط

خالصه . فحشها را به او داده است نیبکند، بدتر یکس ۀآن را حوال ،دادن

که استفاده  دیحرکت انگشتها ترس ستِیو ناشا ستیآن قدر چشممان از شا

انگار ! میانگشت اشاره را هم بر خودمان حرام کرد ین المللیاز عالمت ب

از صدامان  میتوان یا فقط مو در ارتباطمان با آنه میکه با کورها طرف میگرفت

تها با هم تفاوت دارد و ملّ یانگشت یعالمتها یکه معن مینیب یم .میاستفاده کن

امّا از . شود یتفاوتها باعث درد سر آدم م نیاز ا یالعاطّ یوقتها ب یگاه

 ندیگو یم نکهیچون با ا م،یخاطر جمع باش میتوان یعالمت م کیبابت 

بوده است و آن را بعد از  ایتانیبر ریست وزنخ ،«لیچرچ نستونیو»مبتکرش 

شده است  یالملل نیب گریبه مردم نشان داده است، حاال د «تلریه»بر  یروزیپ

 ۀنیکوبند تو س یبا مشت م یهم وقت ایدن یهر جا یدو وجب یه هابچّ یو حتّ

افتاده با دوتا  نیزم یکه رو یبه آن دهیکه مشت را کوب یآن گر،یهمد

 تِعالم نیبداند که ا نکهیکند، بدون ا یحواله م یروزیانگشتش عالمت پ

 «Victory» یسیانگل ۀل کلمحرف اوّ یعنی، «V»هفت مانند همان حرف 

 . «یروزیپ»شود  یم شیاست، که فارس

 یعالمت گاه نینشان دادن ا یهم اوّلها برا لیخود چرچ هالبتّ  

 نکهیکف دستش را، تا ا یگرفت، گاه یپشت دستش را طرف مردم م

 شیمعن رد،یکردند که اگرپشت دستش را طرف مردم بگ شیحال هاشیاطراف

مادر به  یهایلعنت د،یگورتان را گم کن دیبرو»: دیگو یاست که به آنها م نیا

، عالمت (V as Victory) «الخیو»باشد که  ادمانی دیما هم با و حاال «!خطا

       !میبه کار نبر «ر حقّباطل ب ۀغلب» یرا اشتباهاً برا «بر باطل حقّ یروزیپ»

 !ان شاءاهلل
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 !ادیعاجل عطا فرمای خدا خودش شفا -37

 یدکترها ران،یدر ا شیچهل سال پ یدانم، امّا تا س یحاال را نم  

 کی ،یعموم یهایماریدسته پزشک ب کیپزشکها، دو دسته بودند،  ایطبّ، 

ص که متخصّ یپزشکها نیاز ا یانگشت شمار. صدسته هم پزشک متخصّ

 . «پروفسور»گفتند  یدادند، به خودشان م یدرس م یپزشک ۀدر دانشکد

 نیاز ا یکی شیرفت پ یل مداشت، اوّ یا یهر ناخوش یهرک  

شد سراغ دکتر  یکرد، پا نم یاگر سر درد ولش نم مثالً .یعموم یپزشکها

 یحاذق بود که با سؤالها «ِیعموم»همان دکتر . ردیرا بگ «ص سرمتخصّ»

 «سر درد»که  دیرس یم جهینت نیمثالً به ا ،یدرست و حساب ۀنیجامع و معا

د، ش یش مربوط باشد و آنوقت اگر الزم م «شست پا»به  دیبا ضیمر نیا

 !«ص شست پامتخصّ» شیفرستادش پ یم

 یاست که پزشک دیجد ۀمال دور یافراط یتخصّص باز ۀیرو نیا  

 نهایاز ا شیپ. شده است عیکرده است و به اصطالح دامنه اش وس شرفتیپ

را به دستش سپرد و او از  مارستانیب کیکه بشود  بیگفتند طب یم یبه کس

که خدا از  ینیسنگ تیمسئول: دیایبر ب هایماریهمه ب ۀو معالج صیپس تشخ

 بیطب کی ب،یبود که از صدتا طب نیهم یبرا! سبکبال هم مخواهاد لیجبرئ

   یمباشیحک «فخراالطبّاء»شد به حاذق بودن و با گرفتن لقب  یمعروف م

ص هم متخصّ یاز دکترها چ،یکه ه یعموم یحاال ما از دکترها. شد یم

 . میندار ییانتظارها نیهمچ

 نیهم یحاذق در دانشگاهها یعموم یز همان دکترهاا یبعض  

آن قدر  نجایدر ا یپزشک التیکرده بودند و البد تحص لیانگلستان تحص

 یدارا»: سندیتابلوهاشان مثالً بنو یرو یرانیا یدکترها نیاعتبار داشت که ا

. هزار افسوس که آن ممه را لولو برد یول! «از دانشگاه لندن یدکتر ۀدرج

 .کنم یچهل ساله عرض م یس ۀتجربن را با یا
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 یهایماریب یانگلستان، پزشکها نیهم تختیدر لندن، پااینجا  حاال  

 general) «جنرال پِرکتیشنِر» ندیگو یبهشان م کهدر بهداری دولتی  یعموم

practitioner) جی پی»به اختصار  ای »(GP)، ًبر طبق  ماریهر ب یبرا معموال

 زشانیپشت م. ندارندوقت  شتریب قهیدر واقع هشت دق ای قهیرات ده دقمقرّ

شما را هم، در  یشوند و حرفها یاز جاشان بلند مبه ندرت نشسته اند و 

کنند، ده تا  ینگاه م وتریکامپ ۀصفح یرند به پرونده تان روکه دا یحال

دهند، به  ینشان م یصبر یکه گذشت، ب قهیشنوند و از پنج دق یم یکی

را که  ییزهایچ شتریشود و نصف ب یم که شما حواستان پرت یطور

م چهارمتان باشد سوّ ۀو اگر دفع دیکن یم فراموش د،ییبگو دیخواسته بود

شما را  یماریب یعنینسخه عوض کرده باشند،  یماریهمان ب یکه برا

ص متخصّ کیکنند به  یم یمعرف ینداده باشند، شما را اهلل بختک صیتشخ

از  ینامه ا تا دیمان یدر انتظار م یو شما دو سه هفته ا مارستانیب کیدر 

دو سه ماه بعد در  د،یخوش شانس باش یلیبرسد و اگر خ مارستانیب

و دستور چند تا  ندیب یص شما را ممتخصّ دکترِ آن اریدست مارستانیب

 نیدر ا یماریب یعنی د،یخوش شانس باش یلیدهد و باز اگر خ یم شیآزما

 قمعلّ ایدا نکرده شما را به آن دنخ ایچند ماه خودش خوب شده باشد، 

و  دیریگ یص ممتخصّ ارینسخه از آن دست کینکرده باشد، بعد از چند ماه 

سرتان را به طرف آسمان بلند  دیهفتخوان، تازه با نیبعد از گذشتن از ا

از آن  گرید نکهیکالم ا ۀخالص «!شفا بده خودت ا،یخدا»: دییو بگو دیکن

را اداره کنند،  مارستانیب کیتوانستند  یتنه م کیکه  یا یعموم یپزشکها

 «دفتر دار» ای «یمنش»هم در واقع  یعموم یپزشکها نیو ا ستین یخبر

است که جلو شما را  نیهستند و کارشان ا مارستانهایص بمتخصّ یپزشکها

 یص دسترسپزشک متخصّ کی اریبه دست الًاقّ دینتوان یسدّ کنند تا چند ماه

عاجل عطا  یرا شفا مارانیب ۀخدا خودش هم گریپس حاال د! دیکن دایپ

 !ادیفرما
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 بهار یامن صحرا و تماشاد -38
 یبرا یریدارند، تصو یشخص وتریکه کامپ ییآنها ۀهم معموالً  

را باز  وترشانیکامپ یکنند تا اوّالً وقت یشان انتخاب م «توریمون» ۀنیزم

 فتدیب یریچشمشان به تصو اًیثان فتد،ین یخال ۀصفح کیکردند، چشمشان به 

رفت  ادمیو ( monitor) «توریمون» گفتم !نشد. خسته نشوند دنشیکه از د

نمایش،  ۀمثل صفح ییزهایبه چ یرا در فارس وتریکامپ ۀصفح نیا میکه بگو

که  یبصر ترجمه کرده اند، و من تا وقتنمایش تصویر، نمایشگر، و مُ ۀصفح

 یفارس یکلمه ها نهایتلفن، تلگراف، و امثال ا پست، ،ونیزیتلو و،یراد یبرا

         توریرا همان مون «توریمون»نشده است،  شنهادیپ یو روشن و واحد قیدق

 .میگو یم

 یریتصو وترشیدستگاه کامپ توریمون یرو یخالصه هرکس بله،   

      ع وتواند متنوّ یم تا چه حدّ رهایتصو نیدارد، و معلوم است که ا

 . اوت باشدمتف

 یرو ریچشمش به تصو یوقت ،یسیانگل یاز همکارها یکی  

به نظر »: تو بحر آن رفت و بعد گفت یمن افتاد، اوّل چند لحظه ا توریمون

           هلند باشد، چون هلند  یاز الله زارها یکی منظره، نیکه ا دیآ ینم

  «!کوه ندارد

    یا افهیاد و قبه دلم افت طنتیهوس ش کدفعهیدانم چرا  ینم  

            یکیعکس  نیا. یدرست حدس زد»: به خودم گرفتم و گفتم یجدّ

          یسینکرد و همکار انگل یریمن تأث یجدّ ۀافیق «!است رانیا یها صحرا از

دانم صحرا کجاست؟  یمن نم ییبگو یخواه یم»: و گفت دیقاه قاه خند

 «!باشد یساختگ دیعکس با نیپس ا

 کی وترمیکامپ یمن تو»: به او گفتم یجدّ ۀافیبا همان ق باز هم  

 نشست  «!آنها را نشانت بدهم نیبنش. دارم رانیا یصحراها  جور نیآلبوم از ا
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« زِرتدِ» ندیگو یم «ابانیب»به  یسیکه در انگل دیدان یشما م. و نشانش دادم

(desert) صاحارا» هایسیبه قول انگل ای ،«صحرا»، و» (Sahara) فقط به ،

  و ونیلینُه م  که ندیگو یم قایآفر  در شمال  ایدن  ابانیب نیبزرگ تر

 یمعلوم است که وقت خوب، .ع وسعت داردمربّ لومتریک شصت و پنج هزار

، «صحرا» میرشته کوه بگو کی کیدر نزد قیاز شقا دشت پُر کیمن به 

 . ردیبگ یتواند حرف مرا جدّ ینم یسیانگل کی چوقتیه

که چون با  یرانیهمکار ا کیاز  دیبشنو. خود یبه جا نیا حاال  

آب و  یب یابانهایمثل ب ییبه جاها یداند که در زبان عرب یکامل م نیقی

 ندیب یکند که م ی، سخت تعجّب م«صحرا» ندیگو یف عربستان معل

 : گفته است ،ی، استاد سخن فارس«یسعد»

  ،و نهار لیکه تفاوت نکند ل یبامداد  

 ! بهار یو تماشا «صحرا»دامن  دخوش بو  

    مثال  کیبزرگ کالس یشاعرها ۀاز هم یشود وقت یم شتریو تعجّبش ب

است  یاهیاز گل و گ دهیدشت خرّم پوش آنها یبرا «صحرا»که  یآور یم

            روند و یدر بهار به آنجا م عتیطب هایییبایز یتماشا یکه مردم برا

 یفارس یمعنا نیهم ا «یسعد» ی، شاگرد و همشهر«حافظ» بیلسان الغ

 : کند یم دییطور تأ نیا کجایرا در  «صحرا» ۀکلم

  ،چه حاجت است «تماشا»را به  دهیخلوت گز  

 ! چه حاجت است« صحرا»دوست هست به  یچون کو  

 : طور نیا گرید یو در جا

 ،ریگ «صحرا»باده به چنگ آر و راه  زیتو ن  

 ! که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد   

: میگو یم یرانیهمکار ا نیو ا یسیاست که من به آن همکار انگل آنوقت

  ییکلمه ها در   «فرهنگ و طیمح»  ریتأث تیخاص نیا  !ندارد  یتعجّب  چیه»
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      را  یعرب ی«صحرا»ما . شود یم گریزبان وارد زبان د کیاست که از 

 و میکن یم لیتبد «ایدن نیا»در  اهیاز گل و گپر  یو آن را به دشت میریگ یم

و  رندیگ یاست، م «دار واریباغ د»را که  یفارس «فردوس» ای «سیپرد»عربها 

 !کنند یم لیتبد «ایآن دن»در «باغ بهشت»آن را به 
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 را ببخش زادیبار الها، آدم -39

خورد به  یلندن، م ۀیما، در حاش ۀخان کینزد یابانهایاز خ یکی  

 کی دانیم نیبزرگ هست، و وسط ا دانیم کیچهار راه که وسطش  کی

همه ش از سنگ  ساهایکل شتریمثل ب ،یمیقد یبایجمع و جور و ز یسایکل

 سا،یکل نیبوده است، دور ا یدهکده م کیمحلّه  نیا مهایالبد آن قد. خارا

      .دارند ییسایکل نیکرده بودند که همچ یاهل دهکده افتخار م ۀو هم

 یچهار راه کیدر غربتِ شهر، وسط  سایکل د،یبعد که شهر دهکده را بلع

چند . شود یعوض م زهایچ یلیشوند، خ یدهکده ها شهر م یوقت  !کز کرد

و چند ماه بعد  «بساز و بفروش» کیرا فروختند به  سایکل نیا شیسال پ

همان  سایکل ،رونیالبتّه از ب. آپارتمان لوکس ییشد به چندتا لیتبد

( Registered Buildings) «ثبت شده ۀیابن»چون طبق مقرّرات  ساست،یکل

حاال در ظاهر هنوز . بزنند بشیبه ترک یدست نیکوچکتر رونیندارند از ب حقّ

و عذرش را خواسته اند  ستیآنجا ن گریست، امّا خدا خودش د «خدا ۀخان»

 ! زادیآدم یرا داده اند به عدّه ا شیو جا

    برد یکه داشت مرا م یا یتلفن یتاکس ۀبه رانند شیروز پ چند  

              کیاآلن از جلو »: در آن سرِ لندن، گفتم یرانیدوست ا کی ۀخانبه 

       میلیا یپِنتِکوست یسایکل است تابلوش نوشته یرو دمیامّا د م،یرد شد نمایس

(Elim Pentecostal Church .)نمایها را به شکل س سایکل گریالبد حاال د 

  «!رندیبگ یمردم آنها را عوض اسازند ت یم

 یجدّ یلیسال بود، خ انهیم یمرد محترم پاکستان کیکه  راننده  

از  یلیخ. کرده اند ساشیبوده، کل نمایس د،یدیکه شما د نیا ر،یخه ن»: تگف

آخر »: سرم را تکان دادم و گفتم «!کنند یخرند، مسجد م یها را م نمایس

  شود یکه نم یطور نیهم . خواهد یم یمناره ا  خواهد، یم یمسجد گنبد

  که نیا»: گفتزد و   یراننده لبخند « !مسجد بزنند  تابلو نمایس  درِ رس یرو
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   را مسجد کردن  نمایس. گذارند یگنبد و مناره هم سرش م! ندارد یکار

شما ! است شتریم ثوابش بشود، ه یهم از ساختن مسجد ارزان تر تمام م

، سلطان کشور (Haji Hassan Bolkiah) هیبُلق حَسَنی حاجکه  دیا دهینشن

 رشیگ یفروش یسایکل ای نمایکه س ایدن ی، هر جا(Brunei) یبرونَ یماسال

  «کند؟ یخرد و آن را مسجد م یم د،یایب

قدر  حضرتیاعل زیانگ رتیاز صدها کرامت ح ییبه چندتا دمیترس  

جنوب  یایدر آس یرونَب یامپراتور مملکت کوچولو ه،یسن بُلققدرت ح

     و  ت،یبا کمتر از چهار صد هزار نفر جمع ،یاسالم ۀبا حکومت مطلق  ،یشرق

  یبکنم، خدا نکرده، راننده بو یاشاره ا ،یعینفت و گاز طب ۀریذخ یکلّ

     المقدور  یحتّ یکردم و با لحن یاطیاحت یب نیبا وجود ا! دکفر بشنو

ۀ هم ندیگو یکه م دییگو یرا م یهمان سلطان»: و مخنّث گفتم   یخنث

رسانده است که  ییاز طالست، و شکوه و جالل را به جا شیاسباب زندگان

       که یشود؟ همان سلطان یدربان قصرش هم حساب نم دیشهارون الرّ

  «دالر ثروت دارد؟ اردیلیاآلن چهل م ندیگو یم

من دلخور نشوم، موضوع  نکهیا یبرا. بود یمحترم واقعاً مرد راننده  

 یینمایس یراست یکه راست دمیمن هم ازش نپرس. صحبت را عوض کرد

البتّه خودم ! هست که گنبد سرش گذاشته باشند و مسجدش کرده باشند

، با ۴۵۴3، متولّد (Apollo) «آپولو» ینمایس. کردم دایبعداً گشتم و آن را پ

 «آسترا» ینمایشد س ۴۵8۱کردن، در سال  اسم و شغل عوض بارچند 

(Astra )نشان داد، و باالخره در  یپُخت یو لخت یسکس یلمهایو کم کم ف

. با دو تا گنبد «هیزیمسجد عز»: توبه کرد و شد مسجد یسنّ هفتاد سالگ

حرف  دیکه با نجاستیبله، ا! حالل گوشت یجلوش هم قصّاب ۀمغاز

را ببخش، چون  زادیبار الها ، آدم»: اد آورد و گفتیرا به  یسیحضرت ع

 «!کند یداند چه کار م ینم
 92/ ای کبوتر شرق                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 



 

 

 شعر در اتاق انتظار -41
 ردیکه گ دیمردبا»: فرموده استحمه الرّ هیعل یسعد مینیب یاگر م  

با  «وارید»و  «پند»، البد در عهد او «واریور نبشته ست پند بر د/ اندر گوش

و آنجا، در  نجایالبد ا. آنها خبر داشتند ۀهم دمخور بودند و مردم از رابط

را به  مردم وارها،ید ۀنیبر س ییمدرسه و مسجد، در خانه و بازار، پندها

 . کرد یتن و سعادتمند شدن دعوت مخواندن و در گوش گرف

 ،یشعار ،یفحش ،یکه در عهد صغر پند دیآ ینم ادمیخودم  من  

 وارهایاز د یلیخ یرو یمردم نوشته باشم، ول یها وارخانهید یرو یغامیپ ای

 : را خوانده بودم یشعر آبک تیب نیا

  یز دلتنگ ینوشتم خط ادگاریبه   

  !یکرنگی قیرف دمیزمانه ند نیدر ا  

بودم،  دهیقاب کرده د ۀهم دو تا نوشت یپارچه فروش ۀمغاز کی وارید یرو

 « !، حتّی به شمامیده ینم هینس»: گفت یم شیکیکه  ق،یخوش نستعل با خطّ

 : گفت یم شیو دوّم

 دراز یکن یکسان م شیدست طلب که پ  

  «!شیخو یاز آبرو یکه بگذر یپل بسته ا   
 

نبود که من بروم و  یهران، خانه اکه رفته بودم ت شیسال پ چند  

هم بود که  ییخانه ها. نمینب وارشیشعر قاب کرده به د کی اقلّ حدّ

را کرده بودند  ییرایخوش فکر و خوش ذوقشان اتاق پذ یصاحبها

 :انهیو صوف یهنیم یقاب کرده، مخصوصاً شعرها یشعرها شگاهینما

 بادنباشد، تن من م رانیچو ا»  

 !تن مباد کینده بوم و بر ز نیبد   

 :در کنار یبه فردوس منسوب 
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 مبند  یرفیق، بر این کاروانسرا یدل، ا  

 !نیست یکه خانه ساختن آیین کاروان  

           آورد و یحمه، که حاال اگر سر از گور در مالرّ هیعل یز همان سعدا 

   تمام دید یمزد،  یسر م یو خوش ذوق یاهل خوش فکر یبه خانه ها

ب مرغوب نبشته اند و قاب کرده اند و به و مرکّ یهاش را با قلم ن «پند»

 . داند یا مخد گریداد، آن را د یبه ش دست م یحاال چه حال! زده اند وارید

 هایرانیما ا یبرا «یواریشعر د»استقبال گرم و با شکوه از  نیا هالبتّ  

 تعجّب! ندارد یتعجّب چیه بر داشته اند،  یمقفّ موزون   را با شعر  که سقمّان

مردم  ۀروزمرّ یانگلستان که شعر در زندگ نیا یاست که تو نیمن از ا

 خوانندشعر ب «خواهند یم»که خوانند  یم «شعر» یناندارد و فقط کس ییجا

 رونیخودش ب یو هنر یمعنو ۀفیوظ و از شعر انتظار ندارند که پا از خطّ

و  یزبان، از جمله هند نیبه چند مارستان،یب کی یتو نمیب یبگذارد، م

 یسیانگل ۀمعاصر را با ترجم یکامل از شاعرها ییو اردو، شعرها یفارس

 ستمیا یم .ندا ختهیآو مارستانیب یاراهروه واریآنها قاب کرده اند و بر د

و بعد از  «گریروز د کی»با عنوان  «یشاداب وجد»از  شیمقابل شعر فارس

 : خوانم یبرده است، دوباره م رانیبندش را که مرا به ا نیبار خواندن، ا کی

 خلوت یدر خال  

 بال نگاهم باز  

 کشد تا بستر کارون یپر م  

 لوت ریکو یتا تشنه لبها  

 سبز دامن البرز یایرؤ  

 آزاد خزر امواج یآب یآوازها  

 شیخواندم بر خو یم  

 .در گوش دمیآ یم  
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  ر اتاق انتظار پزشک محلّه منتظر نوبتد یشود وقت یم شتریتعجّبم ب و 

افتد به  یچشمم م نیسبک و سنگ نیرنگ یه هانشسته ام، در کنار مجلّ

، در شش صفحه، با ده تا شعر «شعر در اتاق انتظار»با عنوان  یکوچک ۀجزو

 ست؟یناشرش ک! نامعروفِ خوب یخوبِ معروف و شاعرها یاز شاعرها

 نیهر ده تا شعر ا. «در اتاق انتظارشعر »اسم  نیبه هم هیریخ منانج کی

    خواندم که نوبتم یاز آنها را دوباره م یکیجزوه را خواندم و داشتم 

درشت نوشته  صفحه جزوه با خطّ یرو دمیخوشحال شدم که د. دیرس

و من هم آن را  «دیخودتان بردار یجزوه را برا نیا دیتوان یم»: است

  !بغلم بیج یتو شتمبرداشتم و گذا
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 !یو مادر بزرگها در دهکده جهان وه هان -41
 نیو دلنش بایز یآدمها به اندازه ا یاز زندگ ییصحنه ها دنِید  

فارغ  «آدم»که خدا از خلقت  ندازدیب یموقع ادیتواند شما را به  یکه ماست 

 در .برد یکرد و از هنر خودش لذّت م یشده بود و نشسته بود او را تماشا م

         خدا هم  گریحاال د دیشا. مینیب ینم ادیصحنه ها ز نیامروز از ا یایدن

          که در بهشت یآتشو  «آدم اوّل»آن  یبچّه ها اردیلیهفت م یبا تماشا

       آورده اند و  گریکه به سر همد ییسوزانند و بالها یسوزانده اند و م نیزم

ها که  هصحن یبعض دنِیشده باشد و از د مانیآورند، از خلقت آدم پش یم

دلش  ند،یب یجو آنها را م قتیدرد شناس و حق یها «انسان»فقط چشم 

 نیاز ا یکیخواهد  یدلم م حاال .دیایبشود و اشک به چشمش ب کیتار

صحنه  نیا فیتوص ۀدانم که از عهد یم. کنم فیشما تعر یصحنه ها را برا

و  دیمن بگذار یرا جا خودتان. کنم یخودم را م یسع یول م،یآ یبر نم

برد،  یم مارستانیکه مرا به ب یآمبوالنس: دیصحنه را در ذهنتان تماشا کن نیا

 یا قهیراننده، بعد از ده دق. ف کرده استتوقّ یدبع ماریب ۀدر مقابل در خان

چرخدار از عقب آمبوالنس  ینود سال را با صندل یزن باال ریپ کی ،یمعطّل

وحشت در  ۀغصّه و از حنجر اهچالِیکه از س یغیج ازن ب ریپ. آورد تو یم

! من زنده ام! میایخواهم ب یمن نم د؟یبر یمرا کجا م»: دیگو یم د،یآ یم

 «د؟یرب یم کجام 

   که همراه اوست، یمیو حل حیمل ۀو دو سه سال ستیب پرستار  

             ده،یپوس یاستخوانها یاست رو یا دهیدست او را که پوست خشک

کند  یباشد، نوازش م ییقو ۀنیس ای یگل سرخ نکهیو آن را، مثل ا ردیگ یم

 او بخواهندکه  ینوجوان نیزن، ع ریو پ  «!مارستانیب میرو یم»: دیگو یم  و

 هیگر کند به  یم  کنند، شروع ربارانشیرونش بکشند و ببرند، تیرا از خانه ب

 هنوز   من! رمیخواهم بم ینم! دینبر  به قبرستان  مرا»: زند یم  ادیو فر  کردن
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 ن،یپیلیاز ف دیشا ا،یآس یدر جنوب شرق ییاز جا یپرستار، دختر و  «!زنده ام

 یچشمها یبوسد، تو یزن را م ریپ زیصورت مسخ شده و کراهت انگ

 مارستانیب میرو یم! نه، نترس»: دیگو یکند و م یاو نگاه م ۀوحشت زد

که من تنها  ییآ یشما با من م! بکند نهیرا معاخواهد م یدکتر م! من یبرا

اوست،  کیتار دلِ یغمها ۀنییآ شیچشمها نکهیو حاال، با ا «!نباشم

. بوسد یاو را م گرید بار کیکند و  یصورتش را به زور با لبخند روشن م

                  که میآ یآره، من با تو م»: دیگو یشود و م یآرام م یزن کم ریپ

تنها  مارستانیب یمرا تو! میما با هم هست! ستمیمن با تو تنها ن! یتنها نباش

 «!ینگذار

              با  ینیپیلیپرستار ف نیکه مادر بزرگ ا نمیب یمن دارم م و  

             کند و هر  یم یآلونک زندگ کی یتو «لیمان»خانواده اش در 

 یپول یو اگر جزئ شوند یهمه خوشحال م د،یآ یاز نوه اش م ینامه ا وقت

             هیمادر بزرگ زار زار گر یشوند، ول یفرستاده باشد، خوشحال تر م

 د،یایتا من نمرده ام، نوه ام ب یکاشک» : دیگو یکشد و م یکند و آه م یم

در  یسیانگل رزنیپ ۀکه نو نمیب یو باز دارم م  «!نمیاو را بب گریبار د کی

 شیاست که نوه ها یاز مادر بزرگ یپرستارمشغول  «عربستان» ای «اِمارات»

که مادر  دیآ ینم ادشانیو به  ا،یتالیدر ا ایدر فرانسه،  ایهستند،  سیدر سو

 .داشته اند یبزرگ

 کیجهات دارد به  یلیاز خ ایکنند که دن یفکر م هایامروزه بعض  

 میخواهم بگو یم د؟یکن یفکر م یشما چ! شود یم لیبزرگ تبد ۀدهکد

  ینوه ها یزندگ  صحنه از  نیا  یاگر تماشا  بزرگ  ۀدهکد  نیا  یتو  که

 دشانینوم یدر عربستان و مادر بزرگها یسیانگل یدر لندن و نوه ها ینیپیلیف

 باید  و دیهست یکه آدم خوشبخت دیآورد، مطمئن باش ینم متاناشک به چش

 !دیرا بدان یخوشبخت نیقدر ا
 97/ خوش خبر باشی                                                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 عبور یهروند ارشد و آزادش -42
دلشان هست به  یرا که تو زهایچ یلیعادت دارند که خ هایسیانگل  

مردم از  یلیخ لیدل نیهم به .برنخورد یتا خدا نکرده به کس اورندیزبان ن

 یکم «تو دار»که البتّه با  شتندارند،یخو هایسیانگل ندیگو یم گرید یجاها

هم  «تودار»توانند  یم «شتنداریخو» یکند، هرچند که معموالً آدمها یفرق م

در  دیو مجبور شو دیبه آنها اعتماد کن دیباشند و باعث بشوند که شما نتوان

 .دیرا خوب جمع کنو حواستان  دیباش محتاطروابط خودتان با آنها 

آورم و همه را از  یدلم هست به زبان م یکه هرچه تو یشرق منِ  

 «ریپ» یبه جا یو ادار یدر اوراق رسم نمیب یم یکنم، وقت یخودم دلخور م

مثل  یزهوار درفته ا یهافهافو رِی، به پ«کهنسال» ای «سالخورده» ای «سالمند» ای

، «شهروند ارشد« یعنی، (senior citizen)« سینیور سیتیزِن» ندیگو یمن م

در  شهیکنند که هم یکارشان مرا ناچار م نیچون با ا د،یآ یم الفرم باکُ

که به آنها  مینگو یزیو خونسرد باشم و چ شتنداریرابطه ام با مردم خو

چند بار دبّه درآورده  یجزئ ریتعم کی یکه برا یبه لوله کش یبربخورد، حتّ

است و پول خون پدرش را از من گرفته است  است و دستمزدش را باال برده

 یه بازِ دروغگوحقّ یا»: میداده است، نتوانم بگو لیو کا ر را ناقص تحو

  «!زیهمه چ یانصافِ دزدِ ب یب حِیرذلِ کالهبردارِ وق

از  یکردن در گوشه ا یچهل سال زندگ یمن، بعد از س راستش  

دانم که راه  یپسند، هنوز نم قانون ینزاکتها اهلِ شتندارِیمردم خو نیا انیم

 «!نیراه نه آن است و نه ا» قتیدر حق ای، «ما»راه  ایدرست است  «آنها»

برگردم به متن، باالخره قبول کردم که  هیحاال از حاش! میبگذر  

       به درد نخورِ باعثِ درد سرِ خانواده و دولت ۀبه آدم از کار افتاد نهایا

 کی ،شیغزل خداحافظرسیدنِ وقتِ از  شیپ، و «شهروند ارشد» ندیگو یم

  کی  م،یبگذر  که یدرمان مجّان از دارو   کنند، یحقّش م در   ییگذشتها
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طرفش به عکس  کیدهند که  یهم به دستش م جلّدمُ یکارت تاشو

طرفش هم   کیشده است و   نیّاو مز «یزهوار در رفتگ» ای« تیارشد»

کارت را هم گذاشته اند  نیو اسم ا ،ۀ قابل تمدیداعتبار سه سال خیتار

کردم  یم الیخودم خ شی، که من پ(Freedom Pass)« فریدُم پَس»

است که شما در  نیکارت ا نیا تیخاص! «عبور یآزاد»شود  یم شیمعنا

سوار  یو مجان دیسحر تا بوق سگ، آن را نشان بده ۀاز کلّ دیتوان یم لندن

و به  دینشده باش «شهروند ارشد»اگر شما هنوز  یعنی. دیاتوبوس و ترن بشو

بر  نیبار از ا کیفقط  دیو بخواه تان نکرده باشندکارت مفتخر نیداشتنِ ا

آن بر شهر و  دیو سه بار ترن عوض کردن برو سوشهر لندن با دو تا اتوب

با ارزشِ امروزی که  د،یو هشت پوند بپرداز ستیب اقلّ حدّ دیبا د،یبرگرد

 !در حدود چهل و دوهزار تومن یزیشود چ یمایران، 

پدر نبوده است،  یاگر در اصل ب خدا پدر دولت را، خوب،  

           رد،یگ یمردم مکه از  یو عوارض اتیهمه مال نیچون با ا امرزد،یب

گذشت را هم در حقّ بازنشسته ها نکند و مردم  نیتوانست ا یم

در  کمیهستم و اگر ج یامّا من که شرق. دیایدر ن کشانیهم ج «شتنداریخو»

 طیبل ایکارت  نیاگر اسم ا»: گفتم یسیانگل ۀیهمساشوم، به  یخفه م د،یاین

صبح ازش  نُه از ساعت شیپکه  ستمیعبور است، پس چرا من آزاد ن یآزاد

از ساعت نُه  شیبابا، پ یا»: هم و گفت یاش رفت تو افهیق «استفاده کنم؟

حساب دستت  چیتو اصالً ه! خواهند بروند سر کار یصبح مردم همه م

چند روز بعد  نکهیحرفش ساکت شدم، امّا قانع نشدم، تا ا نیبا ا «!ستین

 یصدا یداند، چه طور یم لندن، خدا دیخبر شدم که شهردار جد کدفعهی

را  (Freedom Pass)« فریدُم پَس» یاست و نقص معنا دهیمرا شن «کیج»

اتوبوس و  یمجان تیبل» میتوانم به آن بگو یرفع کرده است و حاال من م

 !«ترن در تمام ساعات
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 !سابقه یسابقه؟ ب -43
   به ذهنتان  یچ د،یشنو یرا م «سابقه» ۀکلم یدانم شما وقت ینم  

باشد و خوانده باشد،  دهیکلمه را شن نیعمر ا کیآدم ممکن است ! دیآ یم

! اشدکلمه روشن نکرده ب نیا یخودش را با معن فیتکل چوقتیامّا ه

به کلّه ام  ینیزم ریترن ز ستگاهیا یتو شیچند روز پ نیفکر هم نیراستش ا

 کیآنجا ! یفاقاتّ چیافتاد؟ ه یفاقترن چه اتّ ستگاهیا یتو دیپرس یم !افتاد

سفره قلمکار  کی یتونل چسبانده اند به بزرگ واریبه د یتجارت یآگه

شود، امّا  یم عوض کباریهرچند وقت  شیو حرفها رهاینفره که تصو ستیب

شود و آن کلمه  یکلمه خالصه م کیدر  رهایتصو نیه امضمون همّ

 .است «سابقه»

در حدود  (Jack Daniel's Whisky)« لیجک دان یسکیو» بله،  

 نیمعروف تر ۀآقا که مؤسّس کارخان نیا. دارد «سابقه»صد و پنجاه سال 

 «دن کال»اسم  بود به یشیکش ۀشاگرد مغاز یباشد، در نوجوان ایدن یسکیو

(Dan Call )ۀکرد و در مغاز یم غیمحلّه عبادت خدا را تبل یسایکه در کل 

در سال  نکهیساخت، تا ا یخودش م هرا ک یا یسکیو شیخواربار فروش

              ش گوش یاهبه موعظه  کشنبهی یکه روزها یجماعت ۀ، زنش و هم۴79۴

            هم خدا، هم خرما  ،جنابیعال» :کردند، دورش را گرفتند و گفتند یم

 شیکش جنابیو عال« !یساز یسکیاز و ایدست بردار  سایاز کل ای! شود ینم

را به شاگرد  شیساز یسکیاست و آمد کارگاه و شتریصرفش ب سایکل دید

 غاتیلتب کلّمفهوم  امروز .واگذار کرد ل،یپانزده ساله اش، جک دان

 یشرکت گریحبش حاال دکه صا ،لیجک دان یساز یسکیکارخانجات و

 واریاز جمله د ، در همه جا،(Brown-Forman)«براون فورمن»است به اسم 

 ناًیما ع یسکیو نیا النّاس، هایّا» است که نیلندن، ا ینیرزمیتونل ترن ز

 ساختنش را صد و طرز ساله  پانزده  میتیه بچّ است که آن  یا یسکیهمان و
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 «!گرفته بود ادیمحلّه  یسایکل شیکش جنابیاز عال شیسال پ هپنجا

را؟  یخیقدمت تار تیکند؟ اهم یرا ثابت م یچ نیا خوب،  

  تماشا ونیزیتلو یها را؟ نشسته ابه سنّت یبندیافتخار به اصل و نسب را؟ پا

          دست آدم را  یتجارت یهایجنجال آگه و جار انیم کدفعهی ،یکن یم

در ( Lindt) «نتیل» یبرندش به کارخانجات شکالت ساز یم رند،یگ یم

ما صد و شصت و چهار سال سابقه  یساز کالتش»: ندیگو یو م سییسو

 یهمان شکالت پز یوزمعروف امر یشکالت ساز نیا یعنی« !دارد

 ۴7۱۹ کوچولو در سال  یفروش ینیریش کیاست که صاحب  ییکوچولو

! خود یبه جا نیا حاال ؟یخوب که چ! مغازه اش راه انداخت یدر پستو

لندن،  یاوریب ،یبزرگ گز بخر یگزفروش کیاز  یرو یم ،یاصفهان هست

 گز با یجعبه ها یصاحب مغازه که عکس پدربزرگش رو. یسوقات بده

است شما  یچه حرف نیآقا، ا یا»: دیگو یکند، م ینگاه م یبه مشتر بتیه

ط و بد متوسّ گزمغازه از  نیتو ا! است یما همه اش عال یگزها! دیزن یم

هفت پشت سابقه  یکه ما تو کار گز ساز دیرا بدان نیا. ستین یاصالً خبر

 یآدمها شیکنند که صد و پنجاه سال پ یفکر نم نهایچرا ا یراست «!میدار

 یکردند و آدمها یو شکالت و گز درست م یسکیبودند که و یگرید

! بردند یخوردند و لذّت زمان خودشان را م یبودند که آنها را م یگرید

 روزشیآدم با د کیامروز  اگر !یچیکه ه شیصد و پنجاه سال پ  

قدم جلوتر نرفته باشد،  کی خیتار آدم در خطّ نینکرده باشد و ا یفرق چیه

چه  د،یآ یتابوت درم یرده است و صداش از توخودش مُ روزیآدم د یوت

جا  خیتار یجا کیدر  شیخودش را در صد و پنجاه سال پ نکهیرسد به ا

 ! گذاشته باشد و افتخار هم بکند

ندارد و هرچه  یسابقه ا چیاصالً آدم ه میخوب، حاال اگر من بگو  

 د؟ییفرما یم یاآلن هست، شما چ نیاست که هم نیهست هم
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 کیداگوژپِ نوُیکسکورساِ ای یگردش علم -44
       ند،یب یکه چند تا بچّه را م یشود، گاه یم ریکه پ یآدم وقت  

     ادیخودش، در سنّ و سال آنها به  تیآنها را با موقع تِیموقع اریتاخ یب

تازه شدنِ حسرت دست خود . شود یتازه م شیاز حسرتها یکیآورد و  یم

  شود که حاال یخوشحال م یلیامّا خوش قلب که باشد، خ ست،یآدم ن

به دلشان  زهایاز چ یلیخودش حسرت خ ۀهمطبق یبچّه ها زا یلیخ گرید

 .ندما ینم

از  دمیصف دراز د کیرفتم سوار اتوبوس بشوم،  شیروز پ چند  

 ۀمخصوص مدرس فورمیدختر و پسر، با لباس اون ،یدبستان یبچّه ها

و قال و  داد .به تنشان یزرد و نقره ا یمنیا ۀقیخودشان، و همه شان هم جل

. کرد یخنده شان انگار تمام عالم را گرفته بود و گوش فلک را کر م

زن جوان و  یشدند و همراهشان ده، دوازده نفر یم یشصت نفر پنجاه،

 .سال که البد معلّمهاشان بودند انهیم

 : به من گفت د،یخانمها تا اتوبوس رس نیاز ا یکی  

آنوقت دست . ر سوار شدم و نشستمبا تشکّ «!دیل شما سوار بشواوّ»  

کر من بود  مهین یکم نصف آن پنجاه، شصت نفر آمدند باال و حاال گوشها

 .سایروند کل یفکر کردم البد م. شد یکر م یکه داشت به کلّ

            تا کجا »: دمیدهنم بود، پرس کیکه گوشش نزد شانیکی از  

 «د؟یرو یم

 ستادهیمش که کنارش امعلّ. که جواب بدهد داشت ترس شاید   

  «.ینقاش یملّ ۀموز مشانیبر یم»: بود، لبخند زد و گفت

  «!خدا همراهتان! است یبزرگ تیسئولم»: گفتم  

 مادرِ ایمعلّم  کیهر شش نفر  یبرا. راحت باشد التانیخ»: گفت  

 «!کند و مواظبشان هست یم شانیههمراداوطلب 
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چون رفته بودم به  دم،یشن یداد و قال بچّه ها را نم گریراه، د ۀیبق  

 دمید یرا م یو فرّاش بلند قدّ ،ییخودم، کالس چهارم ابتدا یگبچّ ۀدور

  را که گوش  یو معلّم حساب ؛کرد یکه بچّه ها را به دستور ناظم فلک م

 کس هر  و به  گذاشت یم  شانانگشتها  یمداد ال  و دیکش یرا م بچّه ها 

 «!بزغاله یگوساله، ا یا»  :گفت یآمد، م یش در میصداکه 

داد حل  یا مه ها معمّرا که به بچّ ییو انشا کتهیم قرائت و دو معلّ  

 ۀمجلّ کی شتریش ب زهیجا .داد یم زهیاز آنها جا یکیقرعه به  دیکنند و به ق

د و به درد خواندن بچّه ها هم بود که خودش آن را خوانده بو «هایخواندن»

  .ارزش داشت ایدن کیما  یبرا زهیجا نیامّا هم. خورد ینم

    نیا ،که فقط من توانسته بودم آن را حلّ کنم ییبار معمّا کی  

   یاسم درستش چ «شام گرما» ندیگو یش م که به یبود که چشمه ا

آب  ۀشمچشمه، چ نیفکر کرده بودم که چون ا یهست؟ و من قضا قورتک

 کرده است، اسمش را گذاشته اند  یم یگرم است و البد شاه آنجا آبتن

 .«شاه گرماب»

تجدّد شروع شده بود و تازه  ۀکه دور شیو دو سه سال پ شصت  

 دیخر بخند/ خواندند  یرا به عروس یخرک»شعر  یقرائت دبستان یدر کتابها

 یبود ب یخر جانور» را داده بود به شیجا «یخاقان»از  «و شد از قهقهه سست

گردش »اسم  یما گاه ،«فیشر ینیمیعباس »از  «بردن بار یآماده برا/ آزار 

به دانشگاه، و از  رستانیاز دب رستان،یامّا از دبستان به دب م،یدیشن یرا م «یلمع

 ! یچ یعنی «یگردش علم» میدیو نفهم میمردم رفت انیدانشگاه به م

 ۀترجم «یگردش علم»کنم که البد  یدارم فکر م حاال  

است که  یفرنگ( excursion pédagogique) «کیپداگوژ ونیاکسکورس»

موزه ها  داریشود، از جمله د یمختلف را شامل م یدهها گردش آموزش

  ۀموز»همان  شانیکیتاشان را دارد و دویست و پنجاه از  شیکه شهر لندن ب
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است، در وسط شهر، که آن پنجاه  (The National Gallery)« یاشنقّ یملّ

 .رفتند یم دارشیداشتند به د یدبستان ۀشصت تا بچّ

تازه شدن حسرتم،  نیسال، در ع یکه بعد از شصت و اند امروز  

گردش »دبستان ۀاز همان دور ایدن یاز جاها یلیخ یه هااز بچّ یلیخ نمیب یم

 .شود یفهمند، واقعاً روحم شاد م یرا خوب م شیروند و معن یم «یعلم
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 !میکرده ا یم ادیچاخان هم ز -45
پشت سر من نشسته بودند و با  یرانیا یاتوبوس دو تا آقا یتو  

 یخواستم استراق سمع بکنم، ول یمن نم. کردند یبلند صحبت م یصدا

دو برابر  مییشنوا ۀبه گوشم بخورد، قوّ یدر لندن هر جا که زبان فارس نجایا

داشتم که تازه از  یرانیمهمان ا کی شبید»: از آنها گفت یکی .شود یم

با  میش داد فرد اعال به فتکیب م،یشام دعوتش کرد. تهران آمده است

شما  یراست: تشکّر گفت یکه شد، به جا ریس. مخلّفات یسوپ قارچ و کلّ

قدر جانت  نیاگر ا ،یخوب، مرد حساب د؟یندار یخودتان چلو کباب کینزد

از ما  یبعض! لندن یآمد ،یبسته است، چرا از تهران پاشد بچلو کبابه 

  «!میهست یبیعج یواقعاً آدمها هایرانیا

! ییگو یراست م«: و دوبار پشت سر هم گفت دیخند یدوّم یآقا  

 نیهم یچون تو دم،ینشن گریحرفهاشان را د ۀدنبال «!ییگو یواقعاً راست م

دلم با آنها  یبرخوردم که مرا تو «سئلهم»که گفتند، به دو تا  یچند کلمه ا

 دییفرما یه شما درست مالبتّ ز،یجنتلمن عز»: گفتم یاوّل به. وارد معرکه کرد

 هیهم به قض رونیاگر از ب یول م،یهست یبیعج یآدمها هایرانیاز ما ا یکه بعض

 یا لهیقوم و قب چیه ایدن نیا یکه تو دیشد یمتوجّه م د،یالتفات کرده بود

از  یبعض مثالً. نباشند یبیعج یاز افرادش آدمها یشود که بعض ینم دایپ

که  ییغذاها نیشتریمملکت خودشان هستند، ب یتو یتا وقت هایسیانگل نیهم

و  یو ترک یونانیو  ینیو چ ییایتالیاست و ا یهند یخورند، غذاها یم

« فیش اند چیپس»روند سراغ  یو به ندرت م گر،ید ۀلیدهها قوم و قب یغذاها

(Fish & Chips)  سرخ کرده ینیزم بیو س یماه»خودشان که همان» 

استخوان سبک کردن  یبرا نکهیامّا هم! آنها یملّ یغذا نیو معروف تر دباش

گذاشتند، در به  رونیب رهیجز نیپاشان را از ا حیو تنوّع و تفر دنیو آفتاب د

 جنتلمن  دلم به یتو و !«پسیاند چ شیف»رستوران  کی دنبالِ گردند یدر م
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         ینفر حرف درست کی یوقت شهیآقا، من هم مثل شما، هم»: گفتم یدوّم

فکر  نیروز به ا کی نکهیتا ا  !ییگو یراست م: گفتم یزد، به ش م یم

       شهیکه من هم یزیاست و آن چ «دروغ»متضادّش  «راست»افتادم که 

بوده است که « درست» م،یحرف طرف بگو قیخواسته ام در تصد یم

در ! «راست»، نه «یعوض»، «اشتباه»، «نادرست»، «غلط»شود  یمتضادّش م

( right)« رایت» ندیگو یم «غلط»و  «درست» یهم معموالَ برا یسیزبان انگل

و (truth)« تروث» ندیگو یم «دروغ»و  «راست» یو برا( wrong)« رُنگ»و 

 میزن یحرفها م یلیما همه مان خ! هم نباشد التانیخ نیه عالبتّ. (lie)« الی»

  «!میندار یکار هاآن یکه به معن

                  یرانیدوتا نکته را به آن دوتا جنتلمن ا نیدلم ا یتو یوقت  

که هوس  یسیهمکار انگل کی شیچند روز پ نیآمد که هم ادمیگفتم، 

به  یکه شما همه ه نیا»: دیاز من پرس رد،یبگ ادی یکرده است فارس

: یعنیقربانت بروم »: گفتم «؟یچ یعنی رم،یب تیگُربان: دییگو یم گریهمد

 «(! May I be sacrificed for you»)مِی آی بی سَکریفایسد فوُر یو 

 یدار»: زد و گفت یخرده به من نگاه نگاه کرد، بعد لبخند کی  

   «؟یگذار یسر به سرم م

             به ابن و اَب و روح القُدُس قسم سر به سرت ! نه»: گفتم  

انگار . شده بود جیگ چارهیب «!میگو یرا م قتیحق نیدارم ع! گذارم ینم

گفت که  یزیرگشت، چب کدفعهیامّا ! هنوز هم حرف مرا باور نکرده بود

ه گفته باشد؟ ن یچ دیبا دیزن یحدس م. فکرش را نکرده بودم چوقتیمن ه

 یلیو خ یجدّ یلیخ. را راحت کنم التانیخ دیبگذار... ریخه ن... ریخ

 «د؟یکرده ا یم یمگر در فرهنگ شما آدم هم قربان»: معصومانه گفت

 ادیخوب، چاخان هم ز یضمن کارها یول! چوقتینه، ه» گفتم  

 «!میکرده ا یم
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 !یو پُز فرنگ لهیشنبل ۀیقض -46
که  ابانیسر خ یِفروش یفرستد به سبز یمرا م الیهر وقت ع  

که  ستیندارم، چون الزم ن یبخرم، مشکل «زیگشن»و  «یجعفر»و  «دیشو»

شناسم و  یرا که از شکلش م دیشو .بپرسم الیرا از ع نهایا یاسم فرنگ

 یبدهم، تو صشانینتوانسته ام از هم تشخ چوقتیهم، که ه زیو گشن یجعفر

 الیامّا اگر ع. دارم یدوتا بسته برم ای کیجداست و از هرجعبه  ۀدو تا جعب

را  شیسیسفارش بدهد، مجبورم اسم انگل زیفقط گشن ای یفقط جعفر

 نیاز ا»: فروش بپرسم یاز سبز خجالت مغازه با لبخندِ یکنم و تو ادداشتی

 «است؟ یدوتا جعبه کدامش جعفر

« یشرق یمغازه ها» ۀکه با اتوبوس رفته بودم به راست روزید  

(Oriental Shops)  یغرب نگیلیا»محلّۀ در »(West Ealing)فرق  هی، قض  

خشک  «ۀلیشنبل»بسته  کی دم،یخر یم دیکه با ییزهایجزو چ. کرد یم

 «یلهستان» یا رهیشرکت زنج کیکه صاحبش  یلاوّ ۀمغاز در. کرده هم بود

و ماست  «تونسی»بِه  یاهستند، مربّ «ترک» شتریب شیاست و فروشنده ها

 «یرانیا» ۀشک کردخ یهایبرداشتم و رفتم سراغ سبز «یونانی» ریو پن «یلبنان»

فکر کردم مهمّ . دانم یرا نم «لهیشنبل» یسیآمد که اسم انگل ادمیو تازه 

 «یقرمه سبز»به اسم  یرانیخورشت ا کیکه مخصوص  یا یسبز .ستین

 کیاست، با  «یرانیا»شرکت  کیکننده اش هم در انگلستان  دیاست و تول

 یرانیدشان اه در صهم دست کم نود و نُ شیهای، و مشتر«یپارس»اسم 

نوشته شده  یحتماً به فارس لهیهستند، خوب، معلوم است که اسم و رسم شنبل

اسم  ،یاحتمال یرانیا ریغ یدر صد مشتر کیآن  یراب دیاست و شا

 .اش را هم نوشته باشند یسیانگل

 دایپ «لهیشنبل»خشک، هرچه گشتم،  یچهل، پنجاه نوع سبز انیم  

  «لهیشنبل» یسیتوانستم بپرسم، چون اسم انگل یهم نم از فروشنده ها  . نکردم
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نشستم و  هیچارپا یرو. ه زدسرم جرقّ یتو یفکر کدفعهی. دانستم یرا نم

چند  «مانهیحک یبررس»  نیدر ا. بسته ها را نگاه کردم یکی یکیسر فرصت 

 «یعرب»برعکس محصوالت  دمید .تا نکته به ذهنم آمد که مغزم را داغ کرد

به  یاست و خالصه ا یعرب در اصل به زبان و خطّ شینوشته ها ۀکه هم

خشک  یهایاز سبز یکی ۀبست یرو یهم دارد، حتّ یسیو زبان انگل خطّ

    دمیباز د و .نوشته نشده است یفارس کلمه به خطّ کیم، ه یرانیا ۀکرد

           است، ینیالت و با خطّ یسیبه زبان انگل هایسبز نیا ۀاسم هم نکهیبا ا

  کتاب لغتشان یآنها را تو یسیاز آنها، که البد اسم انگل یدر مورد بعض

                 به خطّ ،یک یدانم برا یرا، نم شینکرده اند، همان اسم فارس دایپ

 (parsley)« پارسلی»را که  «یجعفر» یسیاسم انگل مثالً .نوشته اندی نیالت

        یاند، به جا دهیکه رس «مرزه»، امّا به «parsley»است، نوشته اند 

«summer savory»ّنوشته اند  ینیالت ، به خط«marzeh» .بیترت نیبه هم 

را به زبان  گرید یو چند سبزپلو،  یقرمه، سبز یآش، سبز یناچار سبز

 . عرضه کرده اند ینیو معتبر الت گانهیب امّا با خطّ ،یفارس یو آشنا نیریش

فروشد و  یم یرانیمحصوالت ا شتریم که بدوّ ۀبه مغاز رفتم  

آنجا هم . محترم اریبس «افغان» کیاست و فروشنده اش  یرانیصاحبش هم ا

 دایاست و پ یرانیشرکت ا همان داتیخشکش همه از تول جاتیسبز دمید

 !آنها از محاالت انیدر م لهیکردن شنبل

. دمیرا پرس لهیشنبل یسیتلفن کردم و اسم انگل الیناچار به ع آنوقت  

و حاال ! یونانی ۀونجی! عجب .است( fenugreek) کیوگریاسمش فن گفت

. شده ام یگرفتار مشکل بزرگتر دمیشده بود، د مشکل بزرگ حلّ کیکه 

هم که  «چرا» یبرا م،یکن یم یدرنچرا ما هر کار مُ یراست» دمیپرس از خودم

تا خدا نکرده  میگذار یم شییجا کیبزرگ در  بیع کی ،است شده

 !«یو پُز فرنگ لهیشنبل»به این بگوییم ! چشممان نکند یدرن از حسودمُ یایدن
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 !گاشانگه یلیکِ نشاالیا -47

: دیگو یم ند،یب یدارم که هر وقت مرا م یسیهمکار انگل کی  

 «نشاالیا» یجا یفقط گاه یاحوالپرس نیدر ا «!نشاالیا ؟یساالم، شوتور»

ماشاءاهلل، با ! ماند یم رانین حانگشت به ده شتریشود و آدم ب یعوض م

     ازش یسر و کار دارد، وقت یرانیدسته ا کیاست که با  یده سال نکهیا

هم به  یگرید یزهایشاءاهلل، چ ؟انیاز سالم، چه طور ریغ»: یپرس یم

  «؟یگرفته ا ادی یفارس

نه »، (!Not many)« !نات مِنی»: دیگو یم یبا شکسته نفس چارهیب  

: دیگو یم یجور افتخار مخلوط با خوشحال کیت با احساس و آنوق «!ادیز

  «!گاشانگه یلیک! شاب به کر! سیکودا حاف»

 دهیده سال زحمت کش نیکه، ما شاء اهلل، در ا یسیهمکار انگل نیا  

زن  امرز،یب یسیع ادیحفظ کرده است، مرا به  یفارس یاست و چند کلمه ا

عمر با  کیاندازد که  یهران مدانشگاه ت میقد یاز استادها یکی یسیانگل

شوهرش در  یعمر با پشت گرم کیکرد و  یدر تهران زندگ یرانیشوهر ا

 نیفروخت، امّا هم یاستاد یسیانگل اتیزبان و ادب ۀتهران در رشت گاهدانش

 ! داند یحاال چرا؟ خدا م! را هم حفظ نکرد یچند کلمه فارس

روز  کی یسیانگل همکار نیکه هم میخواهم بگو یمقدّمه م نیا با  

       : گفتم «شاءاهلل؟ ان دییگو یقدر م نیا شهیچرا شما هم»: دیاز من پرس

               آن قدر  دیدر اصل با !مییگو یقدر ان شاء اهلل نم نیا شهیما مثل تو هم»

 یعنی (!God willing)« گاد ویلینگ» دییگو یشما م که مییان شاءاهلل بگو

. شته باشیمدا یشاء اهلل که قصد انجام دادن کار مهمّ ان مییبگو دیبا یموقع

اگر خدا بخواهد، کم کم در : شود یم شیکه معن یکوتاه عرب ۀجمل نیامّا ا

 یاگر کس حاال. عوض شد شیکرد و معن ریما اخالق مردم درش تأث ۀجامع

 کنم  یفکر نم م،ییبگو نکهیا یبه جا م،یبکن  شیبرا یکار بخواهد که   از ما
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نخواه، به طرف  یکار چیاز من ه چوقتیه ای د،یایکار از دست من برب نیا

  و بدون یجدّ یتبا حال  را نیا  کردم یسع«  !ان شاء اهلل باشد،  : مییگو یم

 نیبا وجود ا. کنم یم یفکر نکند شوخ کوقتیتا  میلبخند بگو یذرّه ا

  «!طور نیکه ا»: سرش را تکان داد و با لبخند گفت

را  «ان شاء اهلل» یکنم که همه مان معن یبله، حاال من تازه فکر م  

 «تیمش»ن طور به یخودمان را ا «قول»موقعها  نیکه در ا میدان یخوب م

بکنم و من گفته  دیخواسته بود یاز من کار شما. میکن یا مشروط مخد

 یخبر دیا دهید د،یا دهیکنم، امّا تا حاال هر چه انتظار کش یان شاءاهلل مبودم ِ

نخواهم  تانیدانستم که آن کار را برا یل مهم که از همان اوّ من. ستین

 تانیحال دیم، باکنم، و چون تا حاال نکرده ا یکرد، گفتم اگر خدا بخواهد م

بکنم، امّا خدا  تانیکار را برا نیخواستم ا یشده باشد که من واقعاً م

 م،یدان یرا خوب م شیبر عکس ان شاء اهلل، که معندر عین حال، ! نخواست

هم به  یکار چیو ه میآور یبه زبان م ادیهست که ز یعرب یجمله ها یلیخ

 یویرمان باباگور نیا»: دیپرس یمثالً شما از من م. میآنها ندار یاصل یمعنا

من  م؟یبگو یواهلل، چ»: میگو یو من در جوابتان م «چه طور است؟ بالزاک

  «!نخوانده ام راآن 

دهم، بدانم که دارم  یجواب را م نیکه ا یدر همان لحظه ا اگر  

کنم که چرا قسم  یاز خودم تعجّب م «م؟یبگو یبه خدا قسم، چ»: میگو یم

    یطور وقت نیهم. خواهد یتن که قسم خوردن نمندانس! خورم یخدا م

   م،یچشمش نکن نکهیا یبرا دیشا م،ینیب یرا م ییآشنا ایدوست  ۀبچّ مثالً

 آنچه خدا بخواهد، » یعنی «!اشاءاهلل چه قدر خوشگل استم»: مییگو یم

  «!ه تان چه قدر خوشگل استبچّ

 !ماشاءاهلل! ان شاءاهلل! واهلل  
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 سگ یمرگ خر و عروس -48
کوچک هفتاد،  یخانه ها یازمردم تو یلیامروزه در لندن خ  

خانه  نیا شتریب. کنند به عرضِ شش، هفت متر یم یزندگ یا یهشتاد متر

 یدر آن روزگار یعنیساخته شده است،  شیسالِ پ ستیها هم صد، صدو ب

حاال که همه  امّا .و اشراف بود انیاع از تجمّالتِ یشخص لیکه داشتن اتومب

        است که کنار کوچه  یکس لیاتومب یعوض شده است، وآدم ب زیچ

 !یعهد بوق یخانه ها نیا یصاحبها چارهیخوابد، ب یم

پارک  لیاتومب کیتوانند  یخانه ها به زور م نیر کدام از اه جلو  

پارک شده  لیقطار به قطار اتومب ک،یبار یابانهایکنند، و در هر دو طرف خ

 یتو یو رانندگ ستین شتریب لیاتومب کیعبور  یاست و آن وسط جا برا

خواهد، هم  یهم مهارت م االنه موشه نیا ۀو دو طرف کیبار یابانهایخ

 یکلّ دیبا د،یایخانه ها ب نیاز ا یکی یبرا یهم که مهمان یاهگ. زهمعج

و  اوردیب ریگ یخال یجا گرید ۀچاریب کی ۀجلو خان یبگردد تا در آن حوال

 .چند ساعت آنجا پارک کند یرا برا لشیاتومب

 اًیباشد، ثانزن که اواّلً  دیاوریرا در نظر ب یحاال آدم فیتوص نیا با  

که  یلیعاجز و عل یعنیباشد ،  یرسم (disabled)« یبِلددیس» هایسیبه قول انگل

هفتاد و چند سال از عمرش گذشته  خودش نتواند راه برود، و ثالثاً یبا پا

         شود انتظار داشت که یاصالً م یآدم نیاز همچ م،یخودمان! باشد

جلو خانه اش پارک کند، مخصوصاً اگر  یرا به آسان لشیاتومب واندبت

هم داشته  کلتیموتور س کی ل،یاتومب کیت راستش عالوه بر سمهمسایۀ 

زن  نیا ۀبه مرز خان کیرا نزد لشیسمت چپش تصادفاً اتومبهمسایۀ باشد و 

 ! پارک کرده باشد

تا عصا زنان در پارک  میآمد رونیاز خانه ب الیکه من و ع روزید  

  یو رفته ار  کوچکِ رنگِ لیبه اتومب الیع م،یراه برو یپشت خانه چند قدم
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: شده بود، اشاره کرد و گفت  پارک طرفِ ما   یخانه ها  از یکی  که جلو

 نیماش کیمان که  هیهمسا نیاآره، امّا »: گفتم «؟ینیب یرا م نیماش نیا»

 «!بزرگِ هفت نفره دارد یباال مدل

. ستیما ن یها هیاصالً مال همسا. ستیبله، مال آنها ن»: گفت الیع  

! پارک کرده نجایداند چرا آورده، ا یهست و خدا م یمال ک ستیمعلوم ن

  «!هم دارد یخوب کیامّا . هفته است که از جاش تکان نخورده کیاآلن 

  «؟یا یچه خوب»: عجّب گفتمبا ت  

پاترسون  انمخ دیسیبِلدمان، ۀیآن همسا روزید»: گفت  

(Patterson )یهرک نیماش نیگفت صاحب ا یخوشحال بود و م یلیخ 

 «!کند یهست، هر روز دعاش م

خوب،  ؟یخند یچرا م»: گفت الیع. دمیحرف قاه قاه خند نیاز ا  

تنگ پارک کردن  یجا نیا یتو یدان ینم. دنز یحرف دلش را م چارهیب

  «!مشکل است شیچه قدر برا

حاالحاالها  نیماش نیاکنم که صاحبِ  یمن هم دعا م»: گفتم  

  «!نشود شیدایپ

بله، ... دیمرا حدس زده باش ۀعلّتِ آن خند دیکنم شما با یم فکر  

خانم پاترسون به جانِ صاحبِ  یعلّتش دعا. دیدرست حدس زده ا

ضرب المثل  نیا ادیکوچک بود، که تصادفاً مرا به  لیخودخواهِ آن اتومب

 :دیگو یانداخت که م یفارس

 یبه طوس یچه خوش گفت آن لهاوور»   

  «!یکه مرگِ خر بود سگ را عروس    

 ندیکند بب ینگاه نم! زادیآدم عتیاست از طب یفیخودش تعر نیا  

رف ط کیاز . شود یتمام م یک انیخواهد به ز یکه او از خدا م یسود

        کوچک  لیاتومب آن  خواهِ  صاحبِ خود  جان به   روز  هر پاترسون   خانم
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 نزیجنک یآقا گرمان،ید ۀیالبد همسا گریکند و از طرف د یدعا م

(Jenkins)، کیرا  لشیمجبور شده است اتومب هچند روز نیا چارهیکه ب 

         نیدور از خانه اش پارک کند، هر روز به جان همان آدم نفر ییجا

را  یکیآن  یخدا در مانده باشد که دعا دیخواه یحاال نم! کند یم

 !را یکی نیا نینفر ایمستجاب کند 
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 ؟است یلیچه تمث نیا -49
داند،  یمن م قیخودش را رف گریکه حاال د یسیانگل ۀیهمسا  

و  میکرد کیتا سالم و عل روزیالً دمث. گذارد یسر به سرم م قانهیرف یگاه

از  شیپ قهیچند دق نیهم»: سفارش دادم، گفت مویل ییخودم چا یمن برا

 «!نمتیب یکه امروز م دمیشن یسیحضرت ع

 یغامیمن پ یبرا»: سر به سرش بگذارم، گفتم نکهیا یهم برا من  

د که بو نیا غامشیچرا، پ»: به شانه ام زد و گفت یدست یسیانگل قیرف «نداد؟

 «!تو هم هست شبانامّا بدان که او  ،یستین آغل نیتو از ا

 لیدر انج حیمس یسیحضرت ع یلهایاز تمث یکیاش به  اشاره  

 نیاو، و ا «گوسفندان خوب»و مردم مؤمن  «شبان خوب» یسیع: بود «وحنّای»

باید آنها را . نیستند  آغل  از این  که  دیگر هست  مرا گوسفندان»حرفش که 

، «دخواهند ش  شبان  و یک  هگلّ  و آواز مرا خواهند شنید و یک  یاورمنیز ب

 غمبریپ یچهار هزار و اند ستیو ب کصدی ۀکه هم یبزرگ یآرزوهمان 

 ۀو هم ،«شبان» کیبشود، با  «آغل» کیداشتند، امّا نشد که عالم 

 !او را بشناسند و از دنبال او بروند یعالم فقط صدا یگوسفندها

 یما هم تو. یدیکش شیرا پ یموضوع خوب»: گفتمو  دمیخند  

 نیدر ا و معموالً م،یدار ادیز «شبان»و  «گوسفند» ۀو استعار لیتمث اتمانیادب

 «!است میرج طانیکه البد همان ش دیآ یم انیهم به م «گرگ» یپا لهایتمث

او با  م،یکرد یم یبا هم خدا حافظ میساعت بعد که داشت کی   

 ییبماند که تو از آن گوسفندها ادمی دیبا»: گفت شیشگیهمان لبخند هم

بابا جان، »: مینخواستم بگو گرید« !دهند ینم یشبان چیکه گوش به ه یهست

، چون «!اریعقل و اخت آزاد و صاحبِ آدمِ! آدمم ستم،یمن اصالً گوسفند ن

 یوقت برا گریو ما هم که د ،بحث تازه کیشد موضوع  یمخودش  نیا

 .میتازه نداشت بحث
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کلّه ام افتاد که چرا ما که  یفکر تو نیراه برگشتن به خانه ا در  

خلقمان کرده  و خدا به شکل خودش میو اشرف مخلوقات میمثالً انسان هست

که  یدوره ا نیلاست، از همان اوّ دهیقالبمان دم یو روحش را تو است

و کدخدا و حاکم و پادشاهمان،  غمبرمان،یخدا و پ م،ین را شروع کردتمدّ

بود  می اگر قرار! «گوسفند»بشوند و خودمان به  هیتشب «چوپان»به  دیهمه با

 میانداخت یدُم نم نیزم یاز بهشت رو یکه، خوب، در گوشه ا میباش «گلّه»

  !میکرد یم یزندگ «یگلّه ا»جانورها ۀیو مثل بق

ما را  ،یکه از آن اوّل تا حاال، هر وقت به مناسبت ییآنها ۀهم تازه  

جان ما و  حافظِ یعنیکرده اند و خودشان را به چوپان، که  هیبه گوسفند تشب

صورت »ند و ا دهیچوپان را د «صورت ظاهر»سعادت ما هستند، فقط  ضامنِ

 مه ،یسعد ،یفارس استاد حکمت و سخنِ. گرفته اند دهیرا ند اش« باطن

دسته نسازد، از  یب ۀکوز شیمواظب بوده است که با حرفها یلیکه خ

 یعنی، «گلّه»مردم را  ۀبداند و تود «شبان»انتظار دارد که خودش را  «پادشاه»

 :به آنها ظلم نکند «گرگ»دلسوز مردم باشد و مثل 

 است بر پادشه خواب خَوش حرام   

 !بارکَش یاز قو فیباشد ضع چو   

 

 خردله  کیبه  یعام ازاریم   

 : گله یاست و عام شبانسلطان  که   

 

 از او،  دادیو ب نندیپرخاش ب چو   

 !از او ادیگرگ است، فر ست،ین شبان   

شبان  «صورت باطن»شود و  یمعجزه م گرید یجا کیدر  یسعد نیهم امّا

 بابا، چوپان که دلش به حال خودِ گوسفند  یفهمد که ا یو تازه م ندیب یا مر
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 :دیفرما ینسوخته است، و آنوقت م

  یرا بزرگ یگوسفند دمیشن   

  ؛یاز دهان و چنگ گرگ دیرهان   
 

  د،یکارد بر حلقش بمال شبانگه   

 :  دیبنال یگوسفند از و روان   

 

  ؛یاز چنگال گرگم در ربود گر   

 !یعاقبت گرگم تو بود دمیبد   
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 یتا باغ ملّ یلگشت مصلّاز گُ -51
        زدم،  یصبح که داشتم در پارک پشت خانه قدم م روزید  

از  شیما مگر پ ،یراست»: از خودم بپرسم کدفعهیباعث شد که  یدانم چ ینم

 م،یبگذار شیرا هم رو یان اسم فرنگو هم میپارک بساز هایآنکه مثل فرنگ

  «م؟یمثل پارک نداشت یزیمملکتمان چ یاز شهرها چکدامیخودمان در ه

 نمیبنش مکتین کی یکردم که رو دایپ یفکر و بهانه ا یتو رفتم  

آمد  ادمی. سؤال سمج بگردم نیا یبرا یجنگل حافظه ام دنبال جواب یو تو

، امّا «یباغ ملّ»بود به اسم  ییجا کیتوپخانه،  دانیم کیکه در تهران، نزد

که  دآم ادمیو باز . ج کنند، نداشتکه مردم بتوانند بروند آنجا تفرّ یباغ

ش  و به میداشت یباغ نیهمچ «مشهد»در مرکز شهر  شیشصت، هفتاد سال پ

 .«یباغ ملّ» میگفت یم

و  «دهخدا»گرفت که برگردم خانه و دست به دامن  رمیو  

: دیگو یم «پارک» فیدهخدا در تعر ۀلغتنام دمی، دبله. بشوم «نترنتیا»

درخت که گردش و شکار و جز آن را به  رپُ عی، باغ وس(یفرانسو)پارک »

 به .«الدوله نیکار است، مثل پارک مخبرالدوله، پارک اتابک، پارک ام

سابقه اش به  فیتعر نیخوب، معلوم است که پارک با ا»: خودم گفتم

 یباشد که شاهها و شاهزاده ها یمال دوره ا دیرسد و با ینم ریکورش کب

خودشان  یگشتند، برا یباز شده بود و بر که م «فرنگ»قاجار پاشان به 

 «یعمارت کاله فرنگ» کیساختند و در وسط پارک هم  یپارک م

  «!عتیطب یو تماشا حتاسترامخصوص 

باغ »: گفت دم،یرا پرس «یباغ مل» فیدهخدا تعر ۀلغتنام نیهم از  

              مراکز شهرها که معموالً  یعموم یکه به گردشگاهها ینام: یملّ

 یجگاههاپارک شهر، تفرّ. شود، دهند یو اداره م سسیأت هایط شهردارتوسّ

 .«ه در شهرعامّ
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 دمیرس جهینت نیبه ا ،یپارک و باغ ملّ فیبا فرو رفتن در بحر تعر   

رود و  یعقب تر نم هیقاجار ۀعامّ المنفعه از اواسط دور تیعنا نیا ۀکه سابق

                  ندارد، که  یربط چیه ،یی آنال، مخصوصاً از نوع مصّ«گلگشت»به 

 : درباره اش گفت «یرازیحافظ ش» شین پدر حدود هفت قر

  افتی یت نخواهکه در جنّ ،یباق یم    یبده ساق  

 ! را یگلگشت مصلآب رکناباد و  کنار  

 ییایدن نیچسباندن گلگشت ا یمثل حافظ بودند که معن ییفقط رندها دیشا

بود  دهیرس نجایفکرم به ا ۀرشت. دندیفهم یرا خوب م ییایآن دن یِالبه مصّ

و  یمادّ یایدر دن یما با گشت و گذار یچرا وقت»: دمیخودم پرس که از

 ،یباغ ملّ میو به گردشگاه مردم گفت میآشنا شد یفرنگ با مفهوم ملّ یمعنو

و ( public)« کیپابل» ندیگو یش م به هایسیمفهوم را که انگل نیا یبه زود

اتش است، فراموش هم از مشتقّ «یجمهور» ای (republic)« ریپابلیک»

دولتها  ؟«یدولت» میباشد، گفت «یملّ» دیکه در اصل با یزیو به هر چ م،یکرد

     بد،  نیاجاره نش ایخوب  نیاجاره نش. ندیتهاملّ ۀحکومتخان نیاجاره نش

و حکومتخانه  ندیکه صاحب مملکتها ندیتهاملّ نیا. روند یو م ندیآ یم

 ۀهم نیبنا بر ا. دهند یاجاره م استمدارهایهاشان را به طور موقّت به س

  «!یاست، نه دولت یدارند، ملّ یچ مملکتها هر

 نیپا شدم، برگشتم به پارک پشت خانه و هم. ام سر رفت حوصله  

        آسمان نگاه  ۀنیبلوط در س میعظ یزدم و به درختها یطور که قدم م

پارکها و  نیخوب است که در لندن ا»: خودم گفتم شیکردم، پ یم

چهارم  کی دیکند و شا یز مسبز که از صدتا هم تجاو یچمنزارها و فضاها

، و گرنه خدا «یدولت»است، نه  «یملّ»همه اش  است،سطح لندن را گرفته 

به زبان  ای «بساز و بفروشها»داند که تا حاال دولتها چه قدر از آنها را به  یم

 «!فروخته بودند (developer) ها« دِولوپِر» خودشان
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 !کند یگوش به حرف خدا م یبابا، ک یا -51
امروز  یایدن ند،یگو یو البد درست هم م ندیگو یطور که م نیا  

 .ندهست «سازمان ملل متّحد»تاشان عضو  ۴۵1کشور دارد، که  ۴۵۹در حدود 

   امّا اگر  د،یدار یچه برداشت «سازمان ملل متّحد»دانم شما از اسم  ینم من

است که بعد از جنگ  نیدارم، برداشتم ا یمن چه برداشت دیبدان دیخواه یم

شدند و آلمان  «متّفق»که  یچند کشور یها «اریصاحب اخت»دوّم  یجهان

قائم و  «تِیح و امنصل» یبرقرار یهاش را شکست دادند، برا «متّحد»و  یناز

کردند، و قرار شد که هر  سیرا تأس «سازمان ملل متحّد» ایدائم در دن

صلح و » شهیهم یخواهد برا یاست و دلش م زاریب «جنگ»که از  یکشور

سازمان بشود، و  نیعضو ا دیایحکمفرما باشد، ب ایبر سرتاسر دن «تیامن

 ا،یکشور دن ۴۵۹در حدود  نیسال، از هم 9۱ نیکه در عرض ا میدید

 ۀخانواد»عضو  یعنی، «سازمان ملل متّحد»تاشان رسماً شدند عضو ۴۵1

! مانیدوست و همدل و همدست و همپا و همپ یعنی، «عالم یبزرگ ملّتها

ملل  ۀو کامل خانواد یکه هنوز عضو رسم یآن چند تا کشور»: دیپرس یم 

 نیاز ا ند،یوگ یم طور که نیا»: میگو یم «ند؟یکدام کشورها ستند،یمتّحد ن

باشد، با  «فرمز» ۀریاست که همان جز یملّ نیچ ای «وانیتا» شانیکیچند تا 

 همداشت که هم با هم دشمن باشند،  نیچشود دو تا  یحساب که نم نیا

است،  «مراکش»در جنوب  «مغرب یصحرا» شانیکیملّتها؛ و  ۀداعضو خانو

، «کرج»شهر تیچهارم جمع کیدر حدود  یعنی ت،ینفر جمع 371،9۴8با 

از بابت استقاللش با مراکش مشغول سنگ واکندن است؛ و  که هنوز

 یسیحضرت ع نیپاپ، جانش ییمقرّ فرمانروا ،«کانیوات»هم شهرک  شانیکی

و  ن،ییعالم باالست و جدا از حساب مردم عالم پا اکه حسابش ب ح،یمس

هزار نفر، که همه شان  ریپانصد نفر و ز یمختلف باال یتهایبه روا تشیجمع

 . حضرت پاپ اعظم هستند ۀاصحاب و خدم هم

 119/ خوش خبر باشی                                                                                                                   

 

 

 

 



 

 

بزرگ  ۀخانواد» یارتشها تیبه جمع ینگاه کی مییایب حاال  

 جنگ یهم که باشد، باز برا  یاسمش دفاع « ارتش». میندازیب «عالم یملّتها

 دنی، کارش جنگ«دفاع» یبجنگد، چه برا «تجاوز» یچه برا ارتش،. است

افراد خانوادۀ بزرگ  و کشته شدنِ افراد خانوادۀ بزرگ انسان کشتنِ: است

است، با حدود  «یماالو» ایدن یکشورها نیتر ریاز فق یکی ندیگو یم! انسان

ارتش  کیدالر در سال، با  111کمتر از  ۀدرآمد سرانو  ت،یجمع ونیلیم ۴۱

 . در سال دالر ونیلیم ۴9در حدود  ینظام ۀو بودج ینفر ۹311

 یدهایسف شیکه از ر میرا دار کایمعادله آمر نیا گریطرف د در  

 یها ندهینما زبانیاست و صاحبخانه و م «عالم یتهابزرگ ملّ ۀخانواد»ارشد 

 ۀدر سر تا سر کر یو دموکراس تیلمدار صلح و امنو ع ایملّتِ متّحد دن ۴۵۹

هزار دالر در سال، با  ۱۹ ۀو در آمد سران ایدن تیدر صد جمع ۱ارض، با 

و  اردیلیم ۹۹1 ینظام ۀو بودج یو پانصد هزار نفر ونیلیم کیارتش  کی

از  شیو ب ،یماالو ۀبرابر درآمد ساالن ۴۵7 یعنیدالر در سال،  ونیلیم ۹97

 ! ایتمام دن ینظام یها نهیهز درصد کلّ ۱۱

جوک، امّا جوک  کیشباهت دارد به  شتریب هیحساب قض نیا با  

 یتو دیراستش آدم هر چه بخواهد بفمد، با. که اصالً خنده ندارد یمزّه ایب

 دهیگذرد، فهم یحد مسازمان ملل متّ سیکه از تأس یسالشصت و چهار  نیا

: دیگو یم را بشنود که غضبناک خدا ینخواهد صدا نکهیباشد، مگر ا

 یبه جا د،یزاریو از جنگ ب دییگو یراست م رگا! ارتش یارتش ب»

درست  «جهان یسازمان خلع سالح عموم» کی دییای، ب«سازمان ملل متّحد»

 ،یرانیمرگ و و یهمه پول را به جا نیا دیبرو !ارتش یارتش ب !دیکن

 «!دیبکن یماریصرف جنگ با فقر و ب

گوش به می آید  یهست، ک طانیش نِیریش هایِبابا، تا حرف یا  

 ! دکنبحرف خدا 
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 !کوچولو ینده و جوابهاگ یسؤالها -52
 یزبانها یفارس یاز لندن برارا  یهفتگ ۀنام نیکه من اوّل یاز روز  

درست سه سال  یعنینوشتم، صد و پنجاه و شش هفته گذشته است،  ایدن

هم  شیامّا افسوس ندارد، چون سه هزار سال پ! بود روزید نیانگار هم! تمام

اجدادمان  شیاست که سه هزار سال پ نیفرقش ا فقط .بود روزید نیهم

خودشان  الیساختند و خ یم «ولوکوچ یجوابها»فوراً  «گنده یسؤالها» یبرا

دانند که  یو با فرهنگ م دهیفهم یکردند، امّا امروز آدمها یرا راحت م

 دیهست که با یدرست یچه کوچولو، چه گنده، جوابها ،یهر سؤال یبرا

 ست،ین «یساختن»جواب  یعنیکرد،  دایآنها را پ اگشت و گشت و گشت ت

 .است «یافتنی»و  »یستنجُ»

دارد، به  یهفتگ ۀبرنام کیلندن  ونیزیتلو یگاههاستیاز ا یکی  

هست، و سه چهار نفر  یمجر کیبرنامه  نیا یتو. «گنده یسؤالها»اسم 

 یها دهیبرنامه عق ۀگند یسؤالها ۀآدم سرشناس و صاحبنظر که دربار

سؤال و جواب  ایکه در مناظره  یاز مردم عادّ یمختلف دارند، و عدّه ا

قانون »کشد که  یم شیسؤال گنده را پ نیا یرمج مثالً .کنند یشرکت م

از آن سه چهار نفر  یکیو  «نه؟ ایبشود  یملغ دیضدّ اهانت به مقدّسات با

، اسقف اعظم است، (Lord Dr Cary )«یلُرد دکتر کِر»صاحبنظر که 

که مقدّس  زیهر چ! شود یملغ دیمضمون که بله، با نیدهد به ا یم یجواب

اگر قرار ! از آن دفاع کند یکه کس ردندا اجیتاح! ماند یباشد، مقدّس م

قانون ضدّ اهانت به مقدّسات داشته باشد، و  کی ینییباشد هر مذهب و آ

توانند  ینم ایقدر با هم تفاوت داشته باشند، آنوقت مردم دن نیمقدّسات هم ا

 !کنند یبا هم زندگ

        دانند، چون اگر همه  یهمه نم ر،یخه ن... دانند که  یم همه  

 و همفکر شده بودند و بشر   همنظر ایدن مردم   ۀهم  گرید  دانستند، حاال یم
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پس همه ... بود دهیبود و فهم دهیرا د یخوشبخت یمعن ن،یزم یاز نابود شیپ

شروع  یزیقرن چهاردهم چ  یاروپا  که در دانند  یم هایلیخ  دانند، امّا ینم

که اسمش را  فتدیمردم جا ب یزندگ یشد و تا قرن هفدهم توانست تو

نو در علم و  اتیصر حع»، به مفهوم (Renaissance) «رُنسانس»گذاشتند 

 شیآمد و پا رونیب «یقرون وُسط»از  ییپابود که انسانِ ارو یوقت نی، و ا«هنر

 یموقع بود که کم کم روشنفکرها نیا از. «دیعصر جد» یرا گذاشت تو

 ۀاز نو بگذارند جلوشان و هم دیرا با «گنده یسؤالها» ۀکه هم دندیاروپا فهم

به هم بافته بودند، با  افتهیسته و نرا که اجدادشان نجُ یی«کوچولو یجوابها»

موزه و خودشان بگردند و بگردند و بگردند  یبگذارند توعزّت و احترام 

 .کنند دایدرست را پ یاجوابه دیتا شا

واقعاً  گریاروپا حاال د یقرن هفدهم به بعد هم که روشنفکرها از  

جواب »کردن  دایستن و پ، با جُبکنندفکر  «روشن»یاد گرفته بودند که 

شان را گذاشتند ، اسم عصر خود«گنده یسؤالها»از  یلیخ یبرا «درست

 ای( The Age of Enlightenment) «یعصر روشنگر» ای «رتیعصر بص»

 ییکه انسان اروپا یعصر یعنی، (The Age of Reason) «عصر خرد»

کرد و در علم و اعتقاد،  دایپ رتیبص یابی قتیحق یفکرش روشن شد و برا

 . خرد ایرا داد به دست عقل  تیمرجع

دارد که از لحاظ تفکّر  زادیآدم یلیخ ،یلیهنوز هم اروپا خ هالبتّ  

 ینم امروزه  است که یشکرش باق یجا یهستند، ول شیمال سه هزار سال پ

 یقانونها»داشته باشند، چون  یخودشان خطر یجامعه ها یتوانند برا

   و خرد نوشته شده است و  رتیعصر بص اتِیشان بر اساس آ«یاساس

هاشان همه ناچارند که علمدار عقل و  «کننده اجراقانون »ها و «قانون ساز»

 قیخدا عقل همه شان را به علم روشن داراد و توف. باشند دیجد عصرِ علمِ

 !ان شاءاهلل! کناد شتریهمه شان را ب
 پایان دفتر سوّم

 

 

 

 

 

 



 

 

 :فهرست

  صفحه      عنوان

 3  عطسۀ آمریکا و ارتباط آن با انشاء نویسها -۴

 ۹   ...خودمانیم، این هم قانون است -1

 7    !لولو می خوردت ها -3

 ۴1 !چارلز داروین آدم را به یاد خیّام می اندازد -۱

 ۴3  !نگذار قبح کارهای زشت بشکند -۹

 ۴۹ !اگر به این می گویند پیشرفت، ما نخواستیم -9

 ۴7  !مکن فدای محاالت ممکناتت را -8

 1۴  ...به آخر پنجاه هزار سال فقط پنج سال -7

 1۱    !دامت خدماته اینترنت، -۵

 19   ...کتایون اسم دختر قیصر روم -۴1

 17  دشمنان خودتان را هم دوست بدارید -۴۴

 31  حاال ما همه مان طبقۀ متوسّط هستیم -۴1

 31   ...عاشقتم... دوستت دارم -۴3

 3۱    بیعرضه، آخرش رفت معلّم شد -۴۱

 38  فرق پستوی فارسی با پستوی انگلیسی -۴۹

 3۵   غۀ وجدان و لقلقۀ واجداندغد -۴9

 ۱1   با دل کودک و چشمهای پیر -۴8

 ۱۹   پا توی کفش جایزۀ نوبل -۴7

 ۱7   امّا آخر، آواز کجا رفت؟ -۴۵

 ۹1  قضیۀ کتاب مقدّس و آکادمی علوم -11

 ۹1 قابل توجّه ادارۀ راهنمایی و رانندگی لندن -1۴

 ۹۱  جالی وطن یا مهاجرت و خوش نشینی؟ -11
 123/ خوش خبر باشی                                                                                                                   
 

 

 

 

 



 

 

  صفحه      عنوان

 ۹9   !کابوس، آن هم چه کابوسی  -13

 ۹۵   قضیه ای به اسم اسمساالری -1۱

 9۴   آدم بدبین و قیمتهای حراج -1۹

 93   !دنیا عوض شده است، پدر -19

 9۹    فرق تمدّن و توحّش -18

 98   حرف حساب جواب ندارد -17

 9۵   از این شاخه به آن شاخه -1۵

 8۴  سنگ را بسته اند و سگ را گشاده -31

 8۱  خواندن هم مثل نوشتن دو جور است -3۴

 89  !الهی هیچکس کور از دنیا نرود -31

 87   حقیقت جوهای خوشخیال -33

 71    !فقط محض خنده -3۱

 71  ببخشید، باید می گفتم با های هوشنگی -3۹

 7۱    حرفهای انگشتی -39

 79   ...خدا خودش همۀ بیماران را -38

 77   دامن صحرا و تماشای بهار -37

    ۵۴   ...بار الها، آدمیزاد را ببخش -3۵

 ۵3    شعر در اتاق انتظار -۱1

 ۵9  گها در دهکدۀ جهانینوه ها و مادر بزر -۱۴

 ۵7   شهروند ارشد و آزادی عبور -۱1

 ۴11    !سابقه؟ بی سابقه -۱3

 ۴11 گردش علمی یا اکسکورسیون پداگوژیک -۱۱

 ۴1۹   چاخان هم زیاد می کرده ایم -۱۹

 

 

 

 

 



 

 

  صفحه      عنوان

 ۴18   قضیۀ شنبلیله و پُز فرنگی -۱9

 ۴1۵    اینشاال کیلی گاشانگه -۱8

 ۴۴۴   رگ خر و عروسی سگم -۱7

 ۴۴۱    این چه تمثیلی است؟ -۱۵

 ۴۴8   از گلگشت مصلّی تا باغ ملّی -۹1

 ۴۴۵ !ای بابا، کی گوش به حرف خدا می کند -۹۴

 ۴1۴  ولوچسؤالهای گُنده و جوابهای کو -۹1

    ۴13     فهرست       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
O, Pigeon of the East, 

 
Be the Carrier of Good News! 
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