
       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 از نامه ها را بهدوّم دفتر 

 عنایت فانی
 تقدیم می کنم

 علیزادۀ طوسی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 آی مردم، بیایید همه میلیونر بشویم -1
  متوجّه هایمنم که تازگ نیا نکهیا ایوقت است،  یلیدانم خ ینم       

و اروپا و ژاپن  کایبه مردمان آمر گریشدن د ونریلیم یکه آرزو ،شده ام

 ش،یپ یهم که تا چند نیالت یکایو آمر ایحاال مردمان آس. اختصاص ندارد

 لو در حا ،یعقب مانده، جهان سوّم ر،یفق میگفت یدوره به دوره، به آنها م

گرفت، دارند با عجله و چهار نعل در راه  ینم رادیازمان ا یتوسعه، و کس

گرد ابتالء به  نیدور زم یدر هوا نکهیدرست مثل ا. ندتاز یشدن م ونریلیم

را با نفسهاشان وارد  یماریب نیا کروبیباشند، همه م دهیشدن پاش ونریلیم

اصطالح  هبدهند و ب فیتخف ستندیقلب و مغزشان کرده اند و حاضر ن

 مرفـّه و آبرومندانه  یزندگ کیسقف آرزوها شان را تا حدّ  ها،یامروز

 .اورندیب نییپا

و  یو آب یخاک یکه پهن تر نشده است و نعمتها نیزم ۀسفر رآخِ      

که آنوقتها تازه ! نشده است شتریخدا هم که اگر کمتر نشده باشد، ب ییهوا

 ایبود، فقر در دن ونریلینفر م کیفقط  دینفر شا ونیلیم کیاز هر  ایدر دن

ت فقر و جهل از برک ،ماشاءاهلل ،هم که ایدن تیحاال جمع. کرد یکوالک م

که  زاد،یهمه آدم نیشود که ا یپس چه طور م. است دهیرس اردیلیبه هفت م

 ونریلیهستند، همه شان بدون استثناء م نیزم ۀخوار سفر زهینود درصدشان ر

 یاز آنها، از هر راه یکیکه  یوقت ،یحساب سرانگشت کیبشوند؟ با 

هر  ریو نم خورماً از بدالر بشود، مسلّ ونیلیم کیمثالً صاحب  یعنی ونر،یلیم

به عبارت ! دالر کم خواهد شد کی ،نفر کی یمنها ونیلیم کینفر از 

 ۀیبق ،یشدن هر ثروتمند اردریلیو با م ،یریشدن هر فق ونریلیبا م گر،ید

 !شوند یم رتریفق رهایفق

 یتو یشدن را چه کسان ونریلیم یآرزو نیا کروبیم مینیبب حاال      

 یونیزیتلو ۀبرنام کیدر  شیچند وقت پ. ندپاش یم نیدور زم یهوا

   تا   و رقـّاص گرفته  از آواز خوان  آماتور، یهنرمندها  ۀهم  یبرا  کا،یآمر
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صدها   از  بود که قرار   .بودند  گذاشته یمسابقه ا  آکروبات،باز و شعبده 

   اوّل  ۀنفر که برند کیکنند، فقط به  یمسابقه شرکت م نیا رکه د ینفر

بروند  هیبشود و بق ونریلینفر م کیدالر بدهند تا آن  ونیلیم کیشود،  یم

اگر شما . بودند رایپنج نفر آخر همه شان واقعاً هنرمند تمام ع! سماق بمکـّند

                  شآت گرید یتا دلتان به حال آن چهار د،یبود دهیبرنامه را د نیهم ا

آن پنج نفر  نیدالر را به نسبت، ب ونیلیم کی نیتوانستند ا یم! گرفت یم

سوّم و چهارم و  ۀو برند صدیدوّم س ۀاوّل چهارصد، برند ۀبرند: کنند میتقس

 خودیب! بشود ونریلیم دینفر با کیفقط ! امّا نه !صدهزار دالر یکیپنجم، 

دلش  یک»: اند اشتهرا گذ یونیزیتلوۀ مسابق کیکه در انگلستان اسم  ستین

 «بشود؟ ونریلیخواهد م یم

بخت  تیشنبه، بل یهر روز هفته، مخصوصاً روزها ایتانیبر نیهم در      

در یکی از ! چیه باًیقرت ای ونریلیم ای. کند یم ونریلینفر را م کی یملّ ییآزما

امروز . بود که هشتش گرو نُهش بود یریاز برنده ها زن فق یکیشنبه ها، 

چه . پنج میلیون و دویست هزار پوندو فردا شد صاحب  دیخر تیبل کی

طوری؟ این طوری که دستش از آستین سازمان بخت آزمایی دُزدکی رفت 

تشان گرو نُهشان تو جیب هفت، هشت، ده میلیون آدمی که مثل خودش هش

است و هر هفته که بلیت می خرند، همه شان می خواهند حتماً برنده بشوند 

و حساب نمی کنند که شانس بردنشان یک در صدهزار هفته است، یعنی 

 !برنده بشوند« حتماً»است که « ممکن»اگر تقریباً دو هزار سال بلیت بخرند، 

در دنیای »: می گویداینجاست که پنداری صدایی از عالم غیب       

بلیت بخت آزمایی و سرمایه دارها، فقیر بودن، با آرزوی میلیونر شدن، 

 «!خریدن، یعنی با امید همیشه فقیر ماندن
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 برالیل یهایمحافظه کار و تاکس یهایتاکس -2
 میبرو «یس یب یب»از ساختمان  دیبا دنیکش گاریس یبرا گرید حاال      

 تیتا ممنوع مینیجلو ساختمان بنش ۀپلّ یرو ای میستیرو با ادهیپ یتو رون،یب

 را که یا قهیچند دق نیا. میکرده باش تیدر ساختمان را رعا دنیکش گاریس

 یآدم یبرا م،یکن یم دنیکش گاریصرف س یت باروضع خفّ همچیندر 

 گرید یاز بخشها یاگر همکار. تیّبا خاص اریاست بس ییها قهیدق منمثل 

و معموالً هم به اصطالح از معقوالت  میزن یآنجا باشد، با هم حرف م

   پلّه  یآنجا نباشد، رو یآشنا کس یاگر هم از همکارها. میزن یم حرف

 اها را تماش«خود رو» ها،یبه اصطالح امروز ای لها،یو اتومب هاو عابر نمیشن یم

 .کنم یم

در  هایمعموالً تاکس. دوخته بودم هایرا به تاکس میچشم تماشا روزید      

مانند  یم ییمثل آدمها. دارند یکسانیشکل و رنگ  ایدن یکشورها شتریب

فوراً  تیجمع انیرا م پاسبان کیشما . به تنشان باشد فورمیکه لباس اون

 گرید یلهایاتومب انیشود م یرا هم فوراً م هایتاکس. دیده یم صیتشخ

 شیلندن تا چند سال پ یهایتاکس. داد و جلو آنها دست بلند کرد صیتشخ

فقط  دیشا ییبودند، امّا حاال از هر ده تا کسانیدر ساخت و شکل و رنگ 

رنگ  نکهیهم با ا ییندتادست باشند، چ کی اهیمثل گذشته س ،ییدو سه تا

 نهاآ یکه تمام پشت و پهلوها یا یتجارت یهایاست، آگه اهیآنها س یاصل

همه  هینگذاشته است، و بق یباق یادیز زیآنها چ یاهیرا گرفته است، از س

به عالمت  دیبودن آنها با یتاکس صیتشخ یبرا نیمختلف، و بنابر ا یرنگها

عالمت را  نیا دبخواهنگاهتان  تا که د،یآنها نگاه کن یشانیپ یکوچک باال

 .افتاده است نییپا وسیردّ شده است و دست شما مأ یکند، تاکس دایپ

 یکسانی ۀقاعد گرید هایچرا تاکس»: گفتم یسیهمکار انگل کی به      

. تنوّع یالبد برا»: را خاراند و گفت شیشانیپ  «کنند؟ ینم تیرعا  را رنگ 

 . دارد یا قهیسل کی یهرکس. گذاشت  آزاد  دیبا را   دارد؟ مردم یبیچه ع
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 یلیخ عتیطب نیبنابر ا»: گفتم« !رود یرنگ ثابت سر م کیآدم از  ۀحوصل

سال است که برگ درختها را سبز نگهداشته  ونیلیم ونهایلیم. است قهیلس یب

 دیایکشد که بهار ب یهر زمستان انتظار م زادیاست که آدم بیامّا عج! است

حوصله اش سر  عتیطبکه بود می فکر کن اگر قرار ! ندیو درختها را سبز بب

 «!کرد یم دایپ یچه شکل یتنوّع طلب ۀقیبا سل نیبرود، زم

شود که تو اصوالً  یمعلوم م»: زد و گفت یلبخند یسیگلان همکار      

اگر ! ستندیموافق ن رییمحافظه کارها اصالً با تغ. یهست یآدم محافظه کار

دلخور  یحرفش کم نیاز ا« !یزد یحرف را نم نیا ،یداشتمی  برالیطبع ل

 ستیکه حاضر ن ندیگو یم یمحافظه کار به کس ق،یرف»: شدم و گفتم

بد و عقب افتاده و باطل شده را کنار  یها و رسمها و سنّتها قانونها و قاعده

که  یخوب زیهر چ. است نیحرفش با محافظه کار هم برالیبگذارد، و آدم ل

به علم و منطق داده باشد و ردّ نشده باشد،  یامتحان خودش را در هر دوره ا

ردّ  متحانا نیهم که در همان روز اوّل در ا ینو زیهر چ. ستین یکهنه شدن

 «!است دهیبشود، از همان روز اوّل کهنه و پوس

 هایمن که با رنگ تاکس»: زد و گفت یباز لبخند یسیانگل قیرف      

               من هم لبخند« !شوم یسوار م یندارم، چون به ندرت تاکس یمشکل

   سوار یتاکس چوقتیمن که با رنگ آنها مشکل دارم، ه یول»: و گفتم زدم

 « !شوم ینم
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 ملمّع جدید در زبان فارسی -3
 یبکنم که در مطلع غزل ینقل «یرازیحافظ ش»نامه از  نیا ۀمقدّم در      

که عشق آسان نمود / اَدِر کـَأسَاً وَ ناوِلها،  ،یالسّاق ـّهَایاَ ایاَال »: گفته است

 ۀباچیبکنم که در د ینقل «یرازیش یسعد»و از « !افتاد مشکلها یاوّل، ول

ف که ما عترِعبادت مُ رِیجاللش به تقص ۀکعب عاکفانِ»: گلستان گفته است

منسوب که ما  ـّریُحالش به تَجم ۀیحِل عَبَدناکَ حَق َِ عِبادَتِک، و واصفانِ

شعر » ندیگو یحافظ م تیب آناهل اصطالح به ! «عَرَفناکَ حَق َِ مَعرِفَتِک

دو جمله از نثر  نیاهل اصطالح، به ا فیتعر نی، و من، بر اساس هم«ملمّع

 . «نثر ملمّع» میگو یم یسعد

روشن » یعنی« ملمّع» مّع؟ بله، لغتِلَمُ ندیگو یم نهایامّا چرا به ا و      

 ییکه مردم، مخصوصاً آنها یآخر وقت. «درخشان کرده شده»، «کرده شده

عربها  گریهستند، مطمئنّ شدند که حاال د «حزب باد» عضو مؤمنِ شهیکه هم

ثابت کنند  نکهیا یصاحب مملکت هستند و حاکم بر جان و مال ملّت، برا

 یاعتقاد دارند، سع «ملوکهم نید یالنّّاس عل» ینیزم ۀیاز دل و جان به آ هک

عرب  یها فهیملوکشان که حاال خل کردند تا هرچه زودتر به زبانِ یال مو تقّ

 سندیبنو زیو مأموران آنها بودند، حرف بزنند و با فصاحت و بالغت تمام چ

شد زبان  یزبان عرب یبه زوداین طوری بود که  .بسازند هیمدح ۀدیو قص

 . اعراب یپراتورام

 نکهیکرد تا ا دایکم کم عادت شد و ادامه پ هیضمر ۀویش نیا      

    دییگو یشعر م یبه شاعران مدّاح گفت چرا به زبان« ارصفّ ثیل عقوبی»

      که اوضاع دارد عوض دندیفهمم، و کم کم مردم فهم یکه من آن را نم

گردد، و آنوقت  یزبانها برم یشود و حکومت دارد به دست فارس یم

 یتقدّس مذهب یامّا به هرحال زبان عرب. کرد ادیرواج پ یسینو یفارس

  یسیزبان انگل در محراب   که رفت نیالت  زبان نیع حفظ کرد،   خودش را
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 ینوشتند، گاه یم یفارس  که به ییو علما و فضال شعرا نیبر ا بنا. نشست

 ای تیب ایمصرع  کیاعتبار را با  یو ب ییایزبان دن نیا کیتار یوقتها فضا

 . شد یم« ملمّع»شعر و نثرشان  بیترت نیکردند وبه ا یروشن م یعرب ۀجمل

دارم،  یسکه من با آنها اندک تما ییهایرانیاز ا یلیدر لندن، خ نجایا      

                 به کار یسیانگل یکلمه ها و عبارتها یحرف زدن، کلّ یدر موقع فارس

آنهاست و  طیمح زبانِ یسیبه هر حال انگل! دانم یخوب، چه م. برند یم

 یمخان ش،یامّا چند روز پ. شوند یمختلف، گرفتار آن م یلهایبه دل ها،یلیخ

کرده است،  یم یدر تهران زندگ هم شهیآشنا که از تهران آمده بود و هم

طور  نیبود، هم نجایکه ا یساعت میدر ن. ندیزد که مرا بب یس یب یبه ب یسر

 یلیخ رانیما شما را در ا». حرف زد یسیانگل یبا کلمه ها ختهیآم یبه فارس

( boring) نگیورچه قدر ب طیآنجا مح دیدان ینم». «میکن یم( miss) سیم

آدم دچار ». «کند یهم که کوالک م( pollution)ن پولوشِ». «است شده

 . «شود یم( depression) نشِه پرِید

 تانیبرا دلمان»ای؟ «است یخال تانیجا» دیگو یکردم چرا نم فکر      

   ؟ چرا «است کسالت آور شده طیمح» دیگو ی؟ چرا نم«شود یتنگ م

؟ «شود یم یآدم دچار افسردگ» دیگو ی؟ چرا نم«هوا یآلودگ» دیگو ینم

 یامپراتور دیبامصیبت  نیاعامل فکر در مغزم جرقّه زد که  نیا کدفعهی

 کی گریدرست است که انگلستان حاال د! باشد یسیزبان انگل یجهان

و  یو علم یاسیو س یاقتصاد یمملکت کوچک است، امّا زبان امپراتور

و  ییاست که در ملمّع گو یعیطباین است، و  یسیزبان انگل ایدن یصنعت

 !ردیرا بگ یعرب یجا یسیهم، انگل یفارس یسینو ملمّع

 

 

   
 8/ ای کبوتر شرق                                                                                                                      

 

 

 

 



       

 

 کدام جوانی؟ کدام پیری؟ -4
 یهر سنّ و سال یبرا ،یمحلّ یدر لندن، قدم زدن در پارکها نجایا      

گوشه از غرب افتاده ام،  نیبه ا یبا فرهنگ شرق ی کهامّا من. دارد ییلذّتها

از  یکیروم احساس لذّت بکنم،  یپارک محلّه، تا م یدر موقع قدم زدن تو

« حسرت» رو مرا گرفتا ردیگ یرا م« لذّت»فوراً جلو  نم،یب یکه م ییزهایچ

ساله، دست  ستیر و پسر جوان، هجده، بدخت کی نمیب یم مثالً. کند یم

از خوردن  شیآدم و حوا در بهشت، پ یرا گرفته اند و با آزاد گریهمد

 یبوسند، گاه یرا م گریهمد یزنند، گاه یزنند، حرف م یگندم، قدم م

شاد در  یدوند، درست مثل خرگوشها یخندند و دنبال هم م یقاه قاه م

گذارد من از  یصحنه نم نیا دنیخوب معلوم است که د. خرّم یچمنزارها

اندازد، فکر،  یخودم را ببرم و مرا به فکر م ینّپارک لذّت سِ یقدم زدن تو

! حسرت جهنّم آتشِ کیتنگ و خسته و  دلِ کیفکر، فکر و آنوقت 

  جامعه بر ما حرام  یکه سنّتها ییزهایاز چ یکی م،یجوان که بود      

علّت  نیبه هم دیشا. بود یجوان بردن از تدر لذّ یآزاد نیکرد، هم یم

کند  یپر م« شهوت»را  یجوان ۀهزار جور لذّت سرکوفت یخال یباشد که جا

 ! آدم درست کار کند« عقل»گذارد  یو شهوت هم نم

زن، با دو سه  ریمرد و پ ریپ کی نمیب یباز مثالً در پارک محلّه م و      

را  گریعصا، دست همد یب ایهشتاد، با عصا  ی، هر دو باالسنّ سال اختالف

به  یزنند و طور یبا هم حرف م یزنند و طور یگرفته اند و آهسته قدم م

 گریعاشق همد روزید نیدهند که انگار از هم یگوش م گریهمد یحرفها

کرده اند، در  یکه با هم زندگ یشصت سال ایپنجاه  نیانگار در ا. شده اند

را  گریهمد یهاید، و بدرا نگهداشته ان گریهمد یهایدلهاشان فقط خوب

 نیعمر، بهتر ۀماندیباق یروزها نیدانند که در ا یانگار م. فراموش کرده اند

  توانند یم شانیخوش جوان یخاطره ها  یادآوری  و با  هستند  گریهمد پناه 
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است،  امدهیکنند و تا مرگ ن یداریپا یریپ یدر مقابل ضعفها و دردها

 . را در انتظارش تلف نکنند یزندگ زیعز تینها یب یلحظه ها

 ۀگذارد منِ از شرق آمد یصحنه نم نیا دنیمعلوم است که د خوب      

 یکیپارک محلّه، مثل  یز قدم زدن توشده ا ریپ تیبا محروم ۀدیند یجوان

در  د،یآ یم ادمیکه به  ییلذّت ببرم، چون تا آنجا یسیانگل یرهایاز آن پ

 نیمثل پدر و مادر خودم تنها تر ییرهایبودم که پ دهید یهمان جوان

       با هم حرف یو اگر هم گاه زارندیب گریهمد یرو دنیاز د ند،یهاآدم

      را با آب گریهمد یرهایکنند، تقص یتازه مکهنه را  یزنند، گله ها یم

   زارتریب گریکشند، از همد یداد م گریکنند، سر همد یم فیو تاب تعر

کنند و دست آخر  یرا م گریمرگ همد یشوند و البد ته دلشان آرزو یم

 . و تلخ خودشان کیتار ییتنها یتو ندگرد یبر م

ام  دهیرس جهینت نیبه ا ار،ید نیو چند سال اقامت در ا یس ۀتجرب با      

شود گفت دختر و پسر، از چهارده، پانزده  یتا هنوز به آنها م هایسیکه انگل

برند، و  یلذّت م یاز زندگ یبا شور جوان ،یو چند سالگ ستیتا ب یسالگ

 یستگدوّم تا شروع بازنش ۀدر دور. شانیدوره از زندگ کیشود  یم نیا

را به دوش دارند و  یهم بار زندگسخت سرگرم کارند، و زن و مرد با 

 یریپ ۀکه دور شانیسوم زندگ ۀدر دور. عقلشان بر احساساتشان حاکم است

 ۀدور یخالص شده است، باز زندگ یاست و دوش زن و مرد از بار زندگ

 !وا حسرتا. کنند یتکرار م یرا به شکل تازه ا یجوان

 نکهیا یو برا نم،ینش یم مکتین یدر پارک محلّه، تنها رو حاال      

 .زنم ی، هر دو را فراموش کنم، در دلم با خدا حرف م«حسرت»و  «لذّت»
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 از خروسخوان تا پُستچی -5
 ن،یزبان، مخصوصاً نسل جوان شهرنش یفارس دیز نسل جدا من      

داند، آن را  یاگر م ایرا بداند، « خروسخوان»اصطالح  یانتظار ندارم که معن

اصطالح که  نیامّا خودم از ا. روزمرّه اش به کار ببرد یدر گفت و گو

مردم گرفته شده است و  یو شاعرانه است و از متن زندگ بایو ز زیانگ الیخ

 .دیآ یرا دارد، خوشم م یسعد یو طعم غزلها عطر

بردند، روستاها  یاصطالح را به کار م نیکه مردم ا یآن زمان آخر      

 اط،یاز ح ییبود که در جا یشهرها هم کمتر خانه ا یخود، تو یکه به جا

سحر  ۀدیکه سف نیهم. خروس نداشته باشد کیپر از مرغ و حدّ اقل  یقفس

را  زهایخوششان، سحرخ یشد، و با صدا یبلند م زد، خروسها آوازشان یم

سر طاقچه شان  ایآنوقت ساعت مردم که به مچ دستشان . کردند یم داریب

سحر است، خروسخوان است، »: گفت یاز پنجره به آنها مطبیعت نبود، 

 «!دیزیرسد، برخ یصبح دارد از راه م

بود  نید، اکر یم شتریخروسخوان را ب ییبایکه در ذهن من ز یزیچ      

 کدفعهی یخودیب ایدن یخروسها ۀهم»بودم که  دهیاز پدرم شن یگکه در بچّ

خروس بزرگ در بهشت هست که دم  کی. ندیآ یبا هم به صدا در نم

دانند  یشنوند و م یم ایدن نیا یرا فقط خروسها شیخواند و صدا یسحر م

 لیو دل بزرگ هم که شدم« !کنند دارینماز صبح ب یرا برا دممر دیکه با

 فیتعر نیا ییبایدلم نخواست که ز دم،یخروسها را فهم یسحرخوان یعیطب

 .را فراموش کنم

درست شد و مرغ و خروس در  یجوجه کش نیکه ماش یوقت از      

وجب با آشغال  کیوجب در  کی یقفسها یشهرها تو رونیب ییهایمرغدار

 یبرا شانتیخاص یشدند و گوشت ب یپروار «شدرُ هورمونِ»به  ختهیآم

 شد و  ییایو موم  ردهم مُ  اصطالح خروسخوان شد،  یفروشگاهها بسته بند
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 . لغتنامه ها ۀموز یرفت تو

بله، چند . افتادم« خروسخوان»اصطالح  ادیشد که من به  چه طور امّا      

که  میدیفهم ،یبعد از چند هفته ا م،یکه تازه به لندن آمده بود شیدهه پ

 یخروسخوان اوّل، بدون صدا. دوتا خروسخوان دارند نجایصبحها ا

  فروش محلّه با ریبود که ش یواقع یِبرابر با خروسخوان باًیخروس، تقر

    را از پشت درها یخال یها شهیآمد و ش یاش م یبرق ین کم صدایماش

خروسخوان دوّم . گذاشت یآنها م یر را به جاپُ یها شهیداشت و ش یبر م

 محلّه  یکه پستچ ،ساعت هشت صبح بود ش،یپس و پ قهیهم ، با چند دق

 یاز آنکه بروند سر کار، نامه ها شیخالصه مردم، پ. آورد ینامه هامان را م

. کردند، و نوبت دوّم هم بعد از ظهر زود بود یم افتیروز را در وّلنوبت ا

         محلّه ثابت بودند، مردم با آنها آشنا  یهایو پستچ رفروشهایش      

 سمسیو کارت کر هیکردند، هد یم یو چاق سالمت یشدند، احوالپرس یم

از  میربگذ. کردند یدادند و آنها را متعلّق به خودشان احساس م یبه آنها م

از  ند،یگو یگفتند و هنوز هم م یمحلّه م یرفروشهایش ۀکه دربار ییجوکها

شباهت دارند  شتریب شانفروش ریمحلّه به ش یه هااز بچّ یلیخ نکهیآن جمله ا

 .تا به پدرشان

فروشگاهها . هم عوض شد یکم وضع عوض شد و بدجور کم      

 کینامه ها هم شد  لیفروشها را کساد کردند و دو نوبت تحو ریش یکاسب

کند، همان طور که  ینوبت هم وقتش هر روز فرق م کی نینوبت، و حاال ا

 گریخالصه مردم د. شود یبار عوض م کیچند روز  هم هر یپستچخودِ 

ساعت  نیب ینباشند، چون پستچ یپستچ ظرمنت چوقتیعادت کرده اند که ه

! شود یم شیدایپ ،شاءاهلل ان ،هشت، نه صبح تا چهار، پنج بعد از ظهر

 !ریبه خ ادتیکه  ییخروسخوان کجا      
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 تماشای ابر در آفتاب -6
باشد، طبعاً آسمان  یفتابدر لندن، اگر بر خالف معمول هوا آ یگاه      

که  د،یسفهم و پاره ابرها  ،«لگونین»شود  یاست، که شاعرانه اش م یهم آب

، و اگر هوا ساکن «نقره فام» ای «مگونیس» ای «دیسپ»شود  یشاعرانه اش م

 ۀنیپاره ابرها، هم بر س نیهوا ا با سرعت وزشِ ست،ینباشد، که معموالً ن

موقع  نیدر ا. کنند یشکل عوض م جیکنند، هم به تدر یآسمان حرکت م

پارک،  کی یخواهد کار نداشته باشد و برود تو یاست که آدم دلش م

 .پاره ابرها را تماشا کند نیا ییجادو یایو دن ندیشنب مکتین یرو

از من نشسته  یکم ۀدر فاصل مکت،ین یکه رو یبه مرد جوان کباری      

آن پاره ابر را »: نشان دادم و گفتمپاره ابر را  کی دیسف بود، با انگشت شترِ

 ینگاه یسیجوان انگل« !دو کوهانه است میشتر عظ کی هیشب ناًیع د؟ینیب یم

: و گفت ندزد و سرش را جنبا یبه پاره ابر و لبخند یبه من انداخت و نگاه

داشته  یروز خوب»: و از جا بلند شد و گفت« !شتر دو کوهانه! بله، بله»

در  دیسف یپاره ابرها یبه تماشا یربط چیش که هکار یو رفت پ« !دیباش

 .درخشان نداشت یآسمان آب

. زدم یسیانگل رمردیپ کیحرف را در پارک به  نیهم هم کباری      

 دینبا. دیشما لهجه دار»: ابر نگاه کند، گفت دیسف یبه اژدها نکهیبدون ا

بلند شدم  و از جا« !اهل کشور آفتاب»: گفتم «د؟ییاهل کجا. دیباش یسیانگل

آنوقت در کارم که  یو رفتم پ« !دیداشته باش یروز خوب»: و با لبخند گفتم

 .درخشان بود یدر آسمان آب دیسف یپاره ابرها یتماشا

در آسمان  دیسف یبود و پاره ابرها یآن به بعد، هر وقت هوا آفتاب از      

 یگریس دک نمیکردم، بب یشناور بودند، هرجا بودم، به اطرافم نگاه م یآب

و  ندازد،یبه ابرها ب یشود که مثل من سرش را بلند کند و نگاه یم دایپ

 شهر  کیمسلّم شده بود که در   میبرا باًیتقر  که یبه طور  شدم، یم وسیمأ
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 یایانتظار داشته باشم که دن یاز کس دیمثل لندن، نبا یغرب ۀشرفتیبزرگ پ

                 نگاه همه. درخشان را تماشا کند یدر آسمان آب دیسف یابرها ییجادو

          با  یعاشقانه ا وندیدرون آنها هم پ یایدرون آنهاست و دن یایبه دن

 .ندارد عتیطب

   یمحدود خودش چه حکمها ۀوقتها با تجرب یآدم گاه یراست      

             نشسته بودم و به اخبار گوش  ونیزیتلو یروبه رو! کند یصادر م یاکُلّی 

کرد و در پشت سر  یمرد جوان مصاحبه م کیداشت با  ندهیگو. کردم یم

 ناًیزرگ، عتکّه ابر ب کیبا  ،درخشان یآسمان آباز ثابت  ی بودریاو تصو

 یآن جوان سخنگو دمیت گوش کردم، دبا دقّ. میعظ ۀپرند کی هیشب

    انجمن حرف  نیا یتهایاست و دارد درباره فعّال« انجمن تماشاگران ابر»

 ییروز، عکسها درخشانِ یدر آسمان آب دیسف یعالوه بر پاره ابرها. زند یم

       آنها  یایداد که دن نشان ا،یغروب، مخصوصاً در افق در از ابرها در آسمانِ

بعد از ظهرها  ایبود که من صبحها  ییابرها ۀهم یایدن ازتر  ییجادو یلیخ

 . بودم دهید

وب »البتّه یک گفت که ( 1)« انجمن تماشاگران ابر» یسخنگو      

 کیاز ! ییگو یمرا م( . 2) و آرامش بخش هم دارند بایمتنوّع ز «تیسا

   الیرفته بودم و خ یم که تنها به قاضخودم خجل شد شیطرف آن قدر پ

ندارد، و از  عتیببا ط یعاشقانه ا وندیپ چکسیه ارید نیکردم که در ا یم

آن قدر خوشحال شده بودم که تا مصاحبه تمام شد، بلند شدم  گریطرف د

آشنا بشوم و با « انجمن تماشاگران ابر»نشستم تا با  وتریکامپ یو رفتم پا

   صادر یکلّ یمحدود، حکمها ۀبا تجرب نیاز ا خودم عهد کردم که بعد

 .نکنم 

___________________________________________  
1- The Cloud Appreciation Society   2- www.cloudappreciationsociety.org 
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 هنرپیشۀ آزاده -7
 یواقعه ها ۀکار دربار یاز همان ابتدا وودیکه هال ییلمهایف در      

 ای کایمرآ غربِ یساخت، مخصوصاً ماجراها یم کایامر یو اجتماع یخیتار

و  شهیهنرپ یادیز ۀبه عدّ اجیپوست، احت دیسف یها شهیاز هنرپ ری، غ«سترنو»

 .لشکر سرخپوست داشت یاهیس

 یکه حاضر باشند تو ییسرخپوستها داوطلبها انیآن اولّها در م هالبتّ      

، امّا در ندشد یم دایپ ادیکنند، ز یلشکر باز یاهینقش س لمهایجور ف نیا

 نیاز ا یدر بعض لیدل نیبه هم. بود ابیکم یلیخکارآمد  ۀشیآنها هنرپ انیم

         ستسرخپو م،یگر ای یپوست را با رنگ مال دیسف یها شهیهنرپ لمهایف

             چشم آنها جار  یِدر نگاه اوّل همان رنگ آب نکهیکردند، غافل از ا یم

 . هستند یالبزد که قّ یم

به  زهیو کمان و ن ریبا ت دیسرخپوست که با هایگریباز نیا چارهیب      

آنها، مثل برگ خزان، به  یتفنگها ۀکردند و با گلول یپوستها حمله م دیسف

سرخپوست فقط  کی کایمرآ ینمایآنوقتها در صنعت س. افتادند یخاک م

کند، آن هم  یرا باز «سرخپوست» کیشد که نقش  یم ریاج نیا یبرا

وقتها  یلیخ نیا رب بنا. نوشته بود شیپوست برا دیسف کیکه  ینقش

و خفـّت را به تنش بمالد،  ریو تحق ییناروا هیمجبور بود پسرخپوستِ اجیر 

خودش و ننگ  یجگر بگذارد، و موجب سرافکندگ یدندان رو

 نشیپوست، سرزم دیسف ییِکایمرآ یبه شهادت مورّخها. بشود شیهمنژادها

نهصد و نود  نفر همنژادش، هزاررا به زور از چنگش درآورده بودند، از هر 

      از یکیو نه نفرشان را با شقاوت کشته بودند و حاال هم از او که 

و ظلم و  دیایخواستند ب یبود، م کایمرآ ۀقارّ یمالکان اصل یبازمانده ها

نوشته اند،  شیکه برا یدر نقش یرا که بر قوم او رواداشته اند، با باز یریتحق

 دلخوش باشد که  نیبه هم  کند و هیفاتح، توج یپوستها دیمطابق با منطق سف
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 . ظاهر شده است و شندرغاز هم پول گرفته است یوودیهال لمیف کیدر 

نسبت به سرخپوستها،  ،یوودیهال یلمهایهم در ف اهپوستهایس      

دادند، با خفـّت و  یکه به آنها م یهر نقش. نداشتند یچندان بهتر تیموقع

هم به  یهمراه بود، و گاه ،یو ستمکش یگاریبا فقر و نکبت، با ب ،یخوار

بستندش  یدرخت م کی ۀگرفتندش و به تن یکرده، مان کوچکِ رمِجُ کی

هم در صنعت  اهپوستیس نکهیکالم ا ۀخالص. زدند یو زنده زنده آتشش م

 «اهپوستیس» کیخورد که در نقش  یم نیفقط به درد ا کایمرآ ینمایس

 . کند یباز

           اهپوستیژنرال س کی. وضع عوض شده است گریحاال د امّا      

او . کند یم دییو ضرورت حمله به عراق را تأ کایمرآ ۀخارج ریشود وز یم

 اهپوستیس کی. ردیگ یرا م شیجا اهپوستیزن س کی دهد و یاستعفا م

 دیسف نیسرزم کایمرآ گریحاال د. شود یم کایمرآ یجمهور سیرئ گرید

است  ینکته ا نیاست، و ا یجهان یمهاجرها نیسرزم. ستینفاتح  یپوستها

 . دمیآن رس یبه معنا اهپوستیس ۀشیهنرپ کیکه من در حرف 

داشت  یدر لندن مصاحبه ا ونیزیتلو یاز کانالها یکی شیوقت پ چند 

 ییکایمرآ اهپوستیس ۀشیهنرپ( Morgan Freeman) «منیمورگان فر»با 

. گرفته است یادیز یالملل نیب یها زهی، جا«اسکار» ۀزیکه عالوه بر جا

              نقش .ام شهیمن هنرپ»: سؤال مصاحبه گر گفت کیدر جواب « فریمن»

 یکرده ام، در نقش خدا باز یباز یجمهور سیدر نقش رئ .کنم یم یباز

حقـّا که « .نکرده ام یباز اهپوستیدر نقش س چوقتیکرده ام، امّا ه

 .است یا ستهیانسان، اسم شا نیمرد، ا نیا یبرا« آزاده» یبه معن «منیفر»
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 پول نقد در انبار زیر شیروانی -8
به . کند یم هیخندد و گر یاست که م یانسان تنها جانور ندیگو یم      

از  یکه تمساح و کفتار به کلّ میندار یکفتار و اشک تمساح هم کار ۀخند

 ۀهم انیاقسام دارد، و مو امّا خنده و اشک آدمها انواع و ! خبرند یآن ب

جوشد و قلب آدم را  یآدم م یهست که ناگهان در چشمها یکیاشکها، 

 . ردیگ یآدم را م یدهد و گلو یم ارفش

در عمق روح پاک و  یپنهان ینوع اشک، که از چشمه ا نیبه ا من      

 یبرا ؟ییچرا خدا. «ییاشک خدا» میگو یجوشد، م یانسان م یآسمان

و فقط در  ند،یب یرا در خدا م ییبایو ز یو خوب یراست لِانسان کما نکهیا

. شود یانسان م بینص یموهبت نیاست که چن یخاصّ و نادر یلحظه ها

 ! تا بعد دیرا به خاطر داشته باش «ییخدا کاش» نیفعالً ا

و  (attic)« اَتیک» ندیگو یم یروانیش ریانبار ز ایبه اتاق  یسیانگل در      

خوب  یاز برنامه ها یکی. (cash)« شکَ» ندیگو یبه پول نقد هم م

حاال . «یروانیش ریپول نقد در انبار ز»است به اسم  یلندن، برنامه ا ونیزیتلو

انبار را باال برده اند و آن را به  نیلندن، سقف ا یاز خانه ها یلیدر خ گرید

 شهیهم یسنـّت یِروانیش ریامّا به هر حال آن انبار ز. کرده اند لیاتاق تبد کی

 دهیرس یبه نظر م «یادیز»را که  یزیبوده است که خانواده ها هر چ ییجا

           بفروشند،  ای ندازندیآمده است که آن را دور ب یاست، امّا دلشان هم نم

و بعد هم  یروانیش ریانبار ز نیاز ا یگذاشته اند در گوشه ا یبرده اند، م یم

 . در آنجا دارند ییزهایرفته است که چه چ یم ادشانیمعموالً 

به  هایسیانگل ۀبه انداز یملّت چیه ایدر دن دیکه شا میرا هم بگو نیا      

هم که مال پنجاه، صد  تیکبر یقوط کی. عالقه نداشته باشد قهیعت اءیاش

 یونیزیتلو ۀبرنام نیحاال ا. دارد متیق یاست و کلّ قهیباشد، عت شیسال پ

   به  را  مردماز  یلیشده است و خ ریخ یبان «یانرویش ریز انبار   در  پول نقد»
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کار پول  نیا یبکنند و برا یفکر انداخته است که اگر آرزو دارند کار نیا

دارند که به  هایچ نندیخانه شان بزنند و بب یروانیش ریبه انبار ز ید، سرندارن

 . خورد یدرد فروختن در حراج م

خانه شان  گرید یهرجا ایانبار  نیرا از ا زهایجور چ نیهم ا مردم      

 یشناسها قهیدهند و عت یبرند به مسئوالن برنامه نشان م یدارند، م یبرم

 پرسند که چه قدر پول  یگذارند و از طرف م یم متیآنها ق یبرنامه رو

خواهد با  یم یکی. دارد یپول چه نقشه و برنامه ا نیا یخواهد و برا یم

. بخرد هینوه اش هد یخواهد برا یم یکی. کند ریپول خانه اش را تعم نیا

    برود و برادرش را که چهل سال ازهم دور  ایخواهد به استرال یم یکی

نقشه ها و برنامه ها هم به ندرت از دوهزار پوند سر  نیا رجخ. ندیبوده اند، بب

 . آبرومندند ریفق ستند،یگدا هم ن ستند،یآدمها پولدار ن نیا یعنیزند،  یم

پول نقد در انبار » ۀپدر و دختر و داماد در برنام کی شیروز پ چند      

زه دختر تا یبود که برا نیپدر ا نقشۀ. شرکت کرده بودند «یروانیش ریز

 یلیدست چندم خ لیاتومب کیهم هست،  یپرستار یعروسش، که دانشجو

 دچهارصد پون متشیکرده بود و ق دایرا هم قبالً پ لیاتومب نیا. ارزان بخرد

و  صدیاز س شیامّا از حراج ب. یدو دست کت و شلوار معمول متیق: بود

وار و را با ن لیکه اتومب میدیبعد د ۀدر صحن. امدیپوند به دستش ن ستیب

دامادش دختر او را چشم بسته آورد  .کرده است شیآرا یبادکنک رنگ

 گاهن لیدختر به اتومب. چشم او برداشت یو دستمال را از رو لیجلو اتومب

 یاز شادصورتهاشان کرد، پدر به دختر و دختر به پدر و هر دو به داماد، و 

ود که دختر نم اشک گرفت و آنوقت ب یپدر از شاد یو چشمها دیدرخش

را  میو قلبم را فشار داد و گلو دیروح من جوش یپنهان ۀاز چشم یاشک

 .«ییاشک خدا» میگو یکه من به آن م یاست آن اشک نیا. گرفت
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 کتاب یکبار مصرف -9
در عصر ما، مخصوصاً در شهرها،  شرفتیاز صدها عالمت پ یکی      

و  وهیاز م د،یخر یهرچه م. خانواده هاست ۀآشغال و زبال زانیباال رفتن م

آماده و ناآماده گرفته  مهیآماده و ن ییموادّ غذا ریو گوشت و سا جاتیسبز

شده و  یشده و قوط یبسته بند ،یزندگ گریقلم لوازم د کیتا هزار و 

 نیبه ا. دیهست یشما که مشتر ۀنیشود، آن هم به هز یشده عرضه م یبطر

 .یمصرف یمدرن، زندگ یزندگ شرفته،یپ یزندگ ندیگو یم

حساب  یمصرف ب نیفکر افتاده است که با ا نیبشر متمدّن به ا حاال      

خواهد شد و بشر  یلخا عتیطب ۀنخواهد گذشت که چنت یرید ،یعیمنابع طب

رحمت را به  به خاک فقر خواهد نشست و خدا هم درِ شرفتهیمتمّدن مدرن پ

و  یو نُنُرباز ینازپروردگ نیدر ع د،یبا نیاو خواهد بست، و بنا بر ا یرو

 نیاز ا یکی. بردارد یعیهم در راه حفظ منابع طب ییقدمها ،یهوس چران

است،  «دیباز تول» ای (recycling)«  ریسایکلینگ» هایینجایقدمها به زبان ا

است  یچند سال لیدل نیبه هم. زباله نکنند یگودالها یرا راه زیهمه چ یعنی

 سهنسبۀ ً بزرگ سبز رنگ داده اند که  ۀجعب کیبه خانه ها  هایکه شهردار

 دیایمخصوص ب ونیکام کی کباری یآن بگذارند و هفته ا یرا تو زیرقم چ

قابل مصرف  ای نگ،یکلیسایر اء،یاح افت،یباز د،یباز تول یو آنها را برا

و  ،یحلب یقوط شه،یسه رقم عبارت است از ش نیا. ببرند ه،یکردن موادّ اول

 . روزنامه و مجلّه و کاغذ باطله

 یزندگ یِنیباعث شد که من موضوع زباله آفر یچبگویم امّا  و      

سبز  یه هاکه از کنار جعب یگاه. امروز را مطرح کنم یایدر دن یمصرف

 نیاز ا. اندازم یبه آنها م ینگاه کیشوم،  یها ردّ م هیهمسا «نگیکلیسایر»

است و کدامها  ادیها مصرف مشروبشان زهمسایه  فهمم که کدام ینگاه م

 ها،  هیهمسا از یکی سبز ۀجعب یتو روزید. خوانند یم شتریروزنامه و مجلّه ب
 09/ خوش خبر باشی                                                                                                                     

 

 

 



       

 

آخر من از ! تعجّب کردم. دمیمجلّه ها دوتا کتاب دو روزنامه ها  یرو

حرکت   از  میپاها . قائل بوده ام « کتاب»  یبرا  یخاصّ حرمت  یگبچّ

 کیهر ۀسندیخم شدم و به عنوان و اسم نو اریاخت یب. ذهنم آشفته شد  .ماند

: خودم گفتم شیسرم را تکان دادم و پ. کردم اهاز آن دو کتاب نگ

دو  اگر. تو مقدّس است، کتاب است یکه برا یحواست کجاست؟ کتاب»

. هم نوشته شده باشد، هنوز هم ارزش خواندن دارد شیهزار و پانصد سال پ

و  ،یخوان یم ،یخر یآن را م است که تو یزیچ« کتاب» یکتاب به معنا

. یکه آن را دار یدان یو م یگذار یم گرید یکتابها یدر قفسه پهلو

! نکن بپس تعجّ. یچندباره آن را بخوان ایممکن است که دوباره، سه باره 

است، « شبه کتاب» ینیب یم نگیکلیسایسبز ر ۀجعباین  یکه تو تو یینهایا

 یزهایچ ۀمثل هم ،یتمال کاغذمصرف است، مثل روزنامه، مثل دس کباری

 « !که مصرف دوباره نداشته باشد ییزهایچ گر،ید یمصرف

 میاز تعجّب درآمدم و پاها یکه به خودم زدم، کم ییحرفها نیا با      

مغزم را  ینرفته بودم، که فکر هولناک یامّا هنوز چند قدم. به حرکت درآمد

به امروز، و  یم، نگاهانداخت شیبه شصت سال پ یدر ذهنم نگاه. داغ کرد

       «نترنتیا»لحاظ که  نینه از ا. از نگاه به شصت سال بعد هولم گرفت

 نیفکر که در ا نیرا خواهد گرفت، بلکه از ا «یکتاب چاپ» یکم جا کم

هم  ییها سندهیشاعرها و نو لسوفها،یف متفکّرها، گرید آیا ،یمصرف یایدن

مدرن  یزندگ ای سند؟یبنو« کتاب» یخواهند شد که کتاب به معنا دایپ

      یمصرفش، چه به معنا کباریآدمها را نه تنها از کتاب، چه  یمصرف

      ازین یب یو هنر یفکر اتیحظـّّ ۀاز هم ی، بلکه به طور کلّ«کتاب» یواقع

 خواهد کرد؟
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 ننگِ سر شدنِ کاله -11
در بعضى از فیلمهاى سینمایى امروز که داستان آنها به شصت، هفتاد       

 ۀسال پیش انگلستان برمى گردد، یکى از چشمگیرترین صحنه ها، صحن

انگلیسى، کت و یک خیابان پر رفت و آمد در اوّل صبح است که آقایان 

یکرنگ به تن، کاله لگنى، یا به قول فرانسویها، شاپو ملون، و  ۀشلوار و جلیق

به سر و چتر به دست و  (bowler hat)« بولِر هَت» به قول خود انگلیسیها

 . روزنامه زیر بغل، دارند با شتابى آمیخته با وقار، به سر کار مى روند

سر  مه جنتلمن کاله به سر، یک مردِاگر تصادفاً میان آن ه آنوقتها      

مى فهمیدید که بیچاره در جامعه سرش بى کاله فوراً مى دیدید، برهنه 

 ۀادار ۀمانده است، و بخت به او یارى نکرده است که اقالً کارمند دون پای

و  مهیکرنگ و چتر و روزنا ۀسجلّ احوال بشود تا با کت و شلوار و جلیق

 . ن آن همه جنتلمن بُر بخوردمخصوصاً یک کاله لگنى، میا

  خودم هنوز یکى از همین کالههاى ملونى را که چهل سال پیش  من 

                آن را به سرم  هم که  امّا راستش همان موقع  در لندن خریدم، دارم، 

مى گذاشتم، از صد تا جنتلمن انگلیسى یک نفر هم دیگر کاله ملون به 

وقتى تصمیم گرفتم دیگر آن کاله از ن من وجود ای با. سرش نمى گذاشت

خودم، با انگشت مرا به  ۀه جغلى، توى محلّبچّتا ند چرا به سرم نگذارم، که 

امّا . و قاه قاه خندیدند «چارلى چاپلین»همدیگر نشان دادند و یکصدا گفتند 

به هر حال تا همین سى سال پیش کاله هنوز ننگ نشده بود، و در لندن، 

واى سرد و بارانى، به ندرت مردى مى دیدید که یکى از در ه مخصوصاً

 . هت، به سرش نباشد انوع کالههاى مردانه، به استثناى کاله ملون یا بولر

چند روز پیش، توى آسانسور، یکى از همکارهاى انگلیسى  حاال      

    : همین که چشمش به کاله شاپوى معمولى من افتاد، لبخندى زد و گفت

 یعنى   ،(!A perfect Persian gentleman)« !پِرشی یَن  جِنتِلمَن اِ پِرفِکت»
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  «!عیار  تمام  ایرانى  جنتلمن  یک»

اى بابا، مگر نمى بینى که کاله به سر »: کهشاید منظورش این بود  

کاله   مخصوصاً افتاده است؟   از مُد  انگلیسى  مردهاى  گذاشتن براى

حاال تو ایرانى آمده اى اداى ما انگلیسیهاى سى چهل سال پیش را ! شاپو

  «درمى آورى؟

که در دل داشتم، براى خودم نگهداشتم و فقط به را ه من آن چیزى البتّ 

هیچ نمى دانستم که اگر آدم پیر باشد و در هواى سرد زمستان »: تماو گف

  «!کاله به سرش بگذارد، جنتلمن انگلیسى سى چهل سال پیش مى شود

خیلى ! شما انگلیسیها آدمهاى عجیبى هستید»: امّا توى دلم گفتم و      

د شما چیزها را اوّل خودتان مُد مى کنید، امّا همین که دیدید ملّتهاى دیگر مُ

این ! را گرفته اند، آن را فوراً از مُد مى اندازید یا به اصطالح دِمُده مى کنید

را هم بدانید که کاله را شما انگلیسیها اختراع نکرده اید و هرکس کاله به 

  «!سرش بگذارد، اداى جنتلمنهاى انگلیسى را در نمى آورد

توى یک  .جنتلمن انگلیسى براى سیاحت رفته بود یونان یک      

شما »: فروشنده به او گفته بود. فروشگاه خواسته بود زبان یونانى بلغور بکند

ه ن»: و جنتلمن انگلیسى با دلخورى در جواب او گفته بود «خارجى هستید؟

 «!خیر، من انگلیسى هستم
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 تقویم نو مبارک -11
ما نام و  د،یآ یماه دسامبر که م یعنی ،یالدیسال ماه آخِر سال م هر      

برگ  کی یمؤمن و نامؤمن را که رو یحیمس هایا و آشناهدوست ینشان

و سال  سمسیکر کیتبر یو نوشتن کارتها میآور ی، درم میکاغذ نوشته ا

 .میکن ینو را شروع م

 الدیم دیع ایدن هاییحیمس تیاکثر یو پنجم دسامبر برا ستیب روز      

که  ست،  روز سال نو آنها نیاوّل ه،یاست و چند روز بعد، اوّل ژانو حیمس

 یکشورها ۀوسط زمستان در هم باًیتقر یعنی، می افتد توی دی ماه ما

 . و انگلستان رانیله ااز آن جم ن،یزم یشمال ۀمکرین

 ،یآها»که  ردیگ یغوغا در م کدفعهیزمستان  ۀدر چلّ نجایبله، ا       

 اهیس یابر ریز کپارچهی: یکن یدر لندن به آسمان نگاه م« !مردم، سال نو شد

 شیبه مغز استخوانت ن یموذ یباد! و ماتمزده یهوا سرد و باران! و منحوس

آدم را به وحشت  یالیو خ بیعج یتدرختها مثل اسکلت موجودا! زند یم

سنجاب  کی یگاه. خبری نیستخوش آواز  یپرنده هااز ! زنداندا یم

 ریسدّ جوع گ یبرا یزیکاود تا چ یخانه ات خاک را م ۀگرسنه در باغچ

و  لیبرف و باران، آنجا س نجایا ،یشمال ۀمکریخالصه در سرتاسر ن! اوردیب

و مبهوت از  ریّو تو متح! آنفلوآنزاو انواع  یو همه جا سرماخوردگ! طوفان

نو شده است که سال نو  یزمستان چ ۀچلّ نیآخر در ا»: یپرس یخودت م

 « شده باشد؟

 یفصلهامی توانی »: دیبپرس یدبستان ۀدر لندن، از هر بچّ نجا،یهم      

 ز،ییبهار، تابستان، پابله، »: دیگو یم با اطمینان، «اسم ببری؟ بیسال را به ترت

شود و با فصل  یخوب، معلوم است که سال با فصل بهار شروع م! «نزمستا

را  نیا. می آید گریفصل بهار دیک  با گرید سال نوِیک زمستان تمام، و باز 

  . دانند یم ،یا دهیو عق  هر مذهب و با   یو قوم نژاد   از هر ا،یدن ردمم ۀهم
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به  یربط چیه ح،یمس الدیم دیع ای سمس،یدانند که کر یمرا هم همه  نیا

روز تولّد  کی یهر مذهب یغمبرهایپ. ندارد یالدیو سال نو م هیژانو  اوّل

 حاال. دسامبر فرض شده است و پنج ستیروز ب حیدارند که مال حضرت مس

   هم  «یجوال» هایسیبه قول انگل ای هییروز اوّل ژو حیاگر تولّد حضرت مس

گرفتند  یدانستند و جشن م یم سمسیهمان روز را کر هایحیبود، باز مس یم

، امپراتور روم نداشتند که ماه (Julius Caesar) «سزار وسیژول»به  یو کار

به قول  ایته شده است، همان طور که ماه اوت، از اسم او گرف (July) هییژو

 Augustus) «اوگوستوس سزار»، هم به اسم (August) «آگست» هایسیانگل

Caesar) ،روم وابسته شده است، و آنوقت سپتامبر که  گریامپراتور د کی

شود ماه نهم و دسامبر که ماه دهم بوده است،  یماه هفتم سال بوده است، م

« اُکتو»و « هفت» یعنی نیدر الت( septem)« سپتم»بله، . مشود ماه دوازده یم

(octo )نووِم»و « هشت» یعنی» (novem) دسم»و « نه» یعنی» (decem) یعنی 

 ! است شهیهمر یکه با هفت و هشت و نه و ده فارس« ده»

 هایاز آنکه امپراتور شیپ ن،یزم یرو یانسانها ۀکنم که هم یم فکر      

و  نندیتخت بنش ها بر «صریق»ها و  «دیجمش»از آنکه  شیپ ند،یایبه وجود ب

    حاکم بکنند، همه شان فصل بهار را آغاز سال  «عتیطب»را بر  «استیس»

. گرفتند یجشن م شیفصل را با چند روز پس و پ نیدانستند و اوّل ا یم

 میدر تقو« نوروز»خلق کرده است، « خدا»را  «عتیطب»که  میمعتقد باش اگر

 «ییجشن خدا» کیروز  نیروز بهار است و آغاز سال نو، و ا نیلاوّ عتیطب

 یبه جا یسیانگل یاست که من به دوستها و همکارها نیهم یبرا. است

 «!نو مبارک میتقو» میگو ی، م«سال نو مبارک» میبگو نکهیا
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 !نصف العیش: وصف العیش -12
 ۀفاصل هیناح یاصل یلندن تا بازارها یاصطالحاً مسکون یها محلّه            

خودشان دهکده  یبرا یکه زمان ییدارند، مخصوصاً محلّه ها یدراز ۀًنسب

 یخی، استقالل و گذشته و تارو آبرومند بودند لیو اص تیبا شخص ییها

 اسمکردند، بلکه تا  یلندن تره خرد نم یداشتند، و ساکنان آنها نه تنها برا

 استیامّا لندن، مرکز س. گرفتند یخورد، دماغشان را م یلندن به گوششان م

را دراز  شیطور دست و پا نیقرن گذشته هم کی نیو تجارت و پول، در ا

 . دیاطرافش را بلع یادهکده ه ۀو دراز تر کرد و هم

 یدهکده ها نیاز هم یکیکنم،  یم یآن زندگ یکه من تو یا محّله 

و  یساعت مین ادهیپ یمحلّه با پا یغرب لندن است و تا بازار اصل ۀشد دهیبلع

عهد دهکده بودنش را  ۀفاصله دارد، امّا بازارچ یستگاهیبا اتوبوس هفت ا

صاحب  کیبار ابانیخ کیبازارچه در دو طرف  نیحفظ کرده است و ا

دوتا  ،یینانوا کی ،یفروش یسبز کیمغازه است، شامل  ییتا جاهپن

 ،یگلفروش کیکتابخانه،  کیپستخانه،  کی شگاه،یسه تا آرا ،ییلباسشو

دوتا داروخانه،  ،یالت فروشو تنقّ گاریدو تا روزنامه و س ،یکتابفروش کی

شد هفده  نیا! فندفتر امور کفن و د کیو  یدست آموز فروش وانیح کی

ذهنم  یاآلن درست توکار و کسبشان که  گرید یهم مغازه ها ییتاده . تا

 ،ینیدو تا رستوران چ: خدا بدهد برکت! همه رستوران و کافه هیبق. ستین

و  یرستوران هند کی ،یرستوران فرانسو کی ،یرستوران ژاپن کی

 کی ،ییایانرستوران اسپ کی ،یلهستان ۀدوتا رستوران و کاف ،یبنگالدش

        ،یرلندیکافه رستوران ا کی ،ییایتالیا راندوتا رستو ،ییونایرستوران 

اند  شیف» کیو  یسیانگل ۀکاف کیو تصادفاً  گر،یو چندتا رستوران د

 ینیزم بیو س یمحل فروش ماه یعنی ،یسیانگل( Fish & Chips) «پسیچ

 . سرخ کرده
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آنها هم  ۀو هم! همه رستوران و کافه نیکوچک و ا ۀمحلّ کی      

شود  یم نیاز ا ریغ یا جهیمه چه نتمقدّ نیاز ا! بازارشان گرم و پر رونق

از  یاز بعض ایخورند،  یغذا م رونیب ای شترشانیکه مردم انگلستان ب گرفت

 ردمبرند به خانه؟ خوب، چرا م یو م رندیگ یآماده م یرستورانها غذا نیا

 متیپنجم ق کیاقل با  را حدّ رونیب یتوانند همان غذا یکه م یدر صورت

در رستورانها  متیاقل پنج برابر ق خودشان بپزند، آن را با حدّ ۀدر خان

ما که فضول مردم ! خواهد، باشد یکار هرچه م نینخورند؟ حاال حکمت ا

 چیه هایسیانگل نیا. میبده ییدرس صرفه جو یبه کس میخواه یو نم میستین

 ! را داشته اند و دارند ایدن یاقتصاد دانها نیسرشان نشود، بزرگتر زیچ

همه  نیا است که در نیآورم، ا یکه من اصالً سر در نم یزیچ      

 ۀبرنام کیکه هر روز حدّ اقل  ستین یگلستان، کانالان یونیزیکانال تلو

      برنامه ها نیا یمجر یاز آشپزها یبعض. پر طرفدار نداشته باشد یآشپز

  نیاز ا. آورند یپول درم یهم معروفترند و حساب نمایس یاز ستاره ها

 دیکه چند تا کتاب پر زرق و برق جدمی گذرد نهفته یا ماهی گذشته 

 یتورا کتابها  نیکه چندتا از ا ستین یخانه ا چیود، و همنتشر نش یآشپز

 کیاش  مهیکه در ضم ستین یروزنامه ا چیآشپزخانه اش نداشته باشد، و ه

 ؟یچ یبرا ؟یک یبرا! با دستور پخت چند غذا نداشته باشد یآشپز ۀصفح

معمّا  نیمن که هرچه فکر کرده ام، از ا د؟یکن یفکر م یشما چ! دانم ینم

خواهند با  یکنند، م ینم یالبد چون خودشان آشپز !ام وردهایسر درن

غذا پختن  فیاز ک ،یآشپز یخواندن دستورها ای برنامه ها نیا یتماشا

 !شینصف الع ش،یوصف الع !محروم نمانند
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  می دانید؟ -13

  !بله، خوب هم می دانم        

مختلف  یدر مرجعها یسیزبان انگل یکلمه ها ۀشمار ۀدربار      

    کلّ  ۀمرجعها شمار نیاز ا یکیدر . داده شده است یمتفاوت یعددها

مردم  ۀو شماراست،  ونیلیم کیامروز در حدود  یسیزبان انگل یکلمه ها

ضمناً . نفر ونیلیو پنجاه م صدیو س اردیلیم کیدر حدود  ایزبان دن یسیانگل

. استیزبان دن نیتر یکلمه ها غن ۀشمار ثیاز ح یسینگلکه زبان ا میدان یم

 ،یعلم یشرفتهایمتناسب است با پ یزبان هر جامعه ا نکهیا یچرا؟ البد برا

 .آن جامعه یو بازرگان یصنعت ،یاقتصاد ،یادب ،یفلسف

 یاز وقت ا،یمردمان دن ۀیزبان، مثل بق یسیاز مردم انگل یاریامّا بس و      

بسته  یزدیبه رحمت ا وستنیپ یکه زبانشان برا یکنند تا وقت یکه زبان باز م

 ۀبرآوردن هم یهزار کلمه برا نیاز هزار کلمه ندارند و هم شیشود، ب یم

راستها  ۀهم انندتو یهزار کلمه م نیبا هم. کند یم تیکفا شانیزبان یازهاین

 یحرفها ۀکنند و از هم انیو دردهاشان را ب هایشاد ۀهم ند،یو دروغها را بگو

و . شود، بشنوند یمربوط م شانیرا که به زندگ ییزهایهمان چ گران،ید

 ۀیاز مردمان بق یاریزبان و بس یسیاز مردم انگل یاریبس نیخوشا به حال ا

هزار کلمه  نیا ۀریکه پا از دا ندنکرده ا دایرا پ تشیموقع چوقتیکه ه ایدن

بگذارند و خودشان را کم کم گرفتار دردها و مشکالت و  رونیب

گذرد  یهم نم یبکنند که هزارها کلمه دارند و روز ییآدمها یتهایمسئول

بار دردها و  بیترت نیبه آنها اضافه نکنند و به ا دیجد ۀکلم ییکه چندتا

 . تر نشود نیسنگ اشانتهیمشکالت و مسئول

چند هزار  یکه با آدمها یوقت ،یهزار کلمه ا یآدمها نیا ،یراست      

                                                                                                                                                                                                                                            جبران   یرا چه طور  شوند، کمبود کلمه یم  همصحبت شتریب  ای یکلمه ا
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           کنم که  ینکرده ام، امّا گمان م یقیباره تحق نیکنند؟ من در ا یم

 هزار  یآدمها نیگروه از ا کیدر لندن با   م،یبگو  تر قیدق ایانگلستان،   در

خودش به سه  یگروه اصل نیا. کرده ام دایپ یا ییاندک آشنا یکلمه ا

که در موقع گفت و گو  ییهاگروه اوّل آن. شود یم میتقس یگروه فرع

کنند و به  یالزم، ناتمام ول م یجمله هاشان را به علّت نداشتن کلمه ها

 نیبه ا« !دیدان یم» یعنی، (!You know)« !یو نُو» :ندیگو یم جمله ۀیبق یجا

انتظار نداشته باشد  آنهاانتظار دارند که خودش بداند و از  رفاز ط ب،یترت

 ای یچندهزار کلمه ا یآدمها یکه حرفها ییهاگروه دوّم آن. دنیکه بگو

 یکنند، ول یفهمند، با آنها در بحث از موضوع شرکت نم یرا نم شتریب

را با  نی، و ا( !I know! I know)« !آی نُو! آی نُو»: ندیگو یپشت سرهم م

« !دانم یدانم، خوب هم م یبله، م»: شود یم شا یکه معن ندیگو یم یلحن

« !دیدان یم»شگرد  ایکال م  هیهم از تک ،که به مورد ییاو گروه سوّم هم آنه

 « !دانم یدانم، خوب هم م یبله، م»کنند، هم از  یاستفاده م

گرفته اند و  شانیزندگ طیشگردها را از مح نیهرسه گروه ا نیا هالبتّ      

از  یخودش نشانه ا نیا. بوده است که نسل به نسل منتقل شده است یعادت

 گریبه عبارت د. آدم است کیو فرهنگ  تیر و معنوفکّحدّ و حدود ت

کند و با هر معلوم  یم دایکلمه هاشان گسترش پ ۀذهن و روح آدمها با شمار

 دهیفهمند که آدم فهم یشود، و م یده تا مجهول تازه جلوشان سبز م ازه،ت

 . شناسد یمجهوالت را م نیاست و ا ادیاست که مجهوالتش ز یکس

که اوّالً  یهزار کلمه ا یش به حال همان آدمهابازهم خو پس     

 !ندارند اجیبه معلومات هم احت اًیمجهوالت ندارند و ثان
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  فریطقضیۀ افراط و ت -14

دانم  یم دانم، نه یدارم که نه اسمش را م یسیانگل ای هم محلّه کی      

و بعد از  مینیب یرا فقط در صف اتوبوس م گریهمد. خانه اش کجاست

، به «کیعل»و  «سالم»در اتوبوس، هنوز رابطه مان از حدّ  یسالها همصف

وضع و سر و  ۀاست، امّا من با مالحظ دهینرس «حال شما چه طور است؟»

 یشرکت خدمات کی ۀیکارمند دون پا کیاو در ذهنم  زرفتارش، ا

 . کرده ام ریتصو یدولت یسازمان خدمات کی ای یخصوص

. دارد «دیسف» ۀخیاست که  دهیپوش «یآب» راهنیپ کی دمید روزید      

انداخت که  یسیدو تا اصطالح در زبان انگل ادیمرا به  «دورگه» راهنیپ نیا

که مردم  یداشته باشد و برگردد به زمان یسابقه دراز یسیانگل ۀدر جامع دیبا

 گرکار» یبدهند که ک صیتوانستند تشخ یم ابانیکوچه و خ یکم کم تو

 . «یکارگر فکر» یاست، ک «یدی

و  دندیپوش یم یآب زمختِ یپنبه ا یراهنهایپ شتریب یدی یکارگرها      

 دیسف فیلط یپنبه ا هایهنرایپ یفکر ی، و کارگرها«هایآب خهی»اسمشان شد 

 . «دهایسف خهی»زدند و اسمشان شد  یو کراوات م دندیپوش یم

             را در نظر یزیکار نداشتند و تم راهنهایبه رنگ پ رانیا در      

شست و  یرا نم راهنشیهم پ کباری یالبد ماه یدیکارگر . گرفتند یم

ن قدر باال بود که آ ی، امّا عزّت کارگر فکر«نیچرک خهی»اسمش شد 

 . «زیتم خهی»آمد اسمش را بگذارند  یخوشش نم

فوکُل »، «اهل اداره»، «یاداره جات»گفتند  یبه آنها م نهایچرک خهی      

را  «منوّرالفکر» نکهیدل نسپردند تا ا یلقب چیخودشان به ه ی، ول«یکراوات

 خهی یوبه ر نکهی، بدون ا «روشنفکر» شدندو همه شان  «روشنفکر»کردند 

 . «فکر کیتار»که نگفته، شده بودند  اورندیب نهایچرک

 شروع کردند به   که زنها یانگلستان، وقت  در  که میبگو  هم  را نیا      
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دلشان  مردها  وستند،یپ «هایآب خهی»  از خانه و به جمع  رونیدر ب  کردن کار 

رنگ آنها نگاه کردند و اسمشان را  یآنها سوخت و به بلوز صورت یبرا

 . «هایصورت خهی»گذاشتند 

 خهیو  هایآب خهیو  دهایسف خهی یعنیلقب دارها،  ۀهر حال هم به      

و اشراف تا سر زانو خم  انیه بودند و در جلو اعجامع یکارگرها ها،یصورت

 دهایسف خهیفقط . رفتند یدور شدن از آنها عقب عقب م یشدند و برا یم

و اشراف را بلد بودند و حق داشتند که با آنها  انیبودند که زبان اع

 نیکارگزار آنها بودند و با ا یبشوند، چون در امور اداره جات صحبتهم

 . فروختند یافاده م اهیآب خهیاعتبار به 

، شد «ایتانیبر»شود  یاش م یکم انگلستان، که با ابواب جمع کم      

و اشراف هم  انیاز اع یلیبلکه خ دها،یسف خهیعلمدار مساوات و نه تنها 

و حرف  دنیکردند که در لباس پوش یمساوات شدند و سع ۀوارد مسابق

   کرد تا امروز که دایادامه پمسابقه  نیا. اورندیرا درب هایآب خهی یزدن، ادا

شود،  یسوار دوچرخه م هایآب خهیحزب با لباس  کیرهبر  ینیب یم

 یو کراوات و کفش ورن دیسف راهنیاداره با کت و شلوار و پ کیمستخدم 

و کفش  نیکلّ همان اداره با کاپشن و شلوار ج ریو مد دیآ یبه سر کار م

خالصه . زند یچه و بازار حرف مزبان کو هانگلستان ب عهدیو پسر ول ،یکتان

 . داستیشده است که آن سرش ناپ ییبهلبشو

هر  یجامعه بخواه کیکه در  یوقت! نیهم یعنی طیو تفر افراط      

آن جامعه را به زور و  یاز طبقات و گروهها و جنسها یطبقه و گروه و جنس

 یکشد که همه تو ینم یطول ،یبچپان فورمیجور اون کی یتو «افراط»با 

 .رندیگ یم شیدر پ «طیتفر»کنند و راه  یم یاحساس خفگ فورمهاشانیاون
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  !هِی هِی، جَبَلی، قُم قُم -15

مخصوصاً اگر باد هم در گشت و گذار  د،یآ یکه م زییلندن، پا در      

 چارهیب. ندیب یرا هر روز به چشم م زانیبرگ ر یواقع یباشد، آدم معن

 . برد یکردن او لذّت م تیرفتگر که باد از اذ

 با لبخندِ( Bush House) «بوش هاوس»ساختمان  یدر ورود جلو      

: هم رفته بود، گفتم یتو اش افهیباد ق یبه رفتگر که از لوسباز یهمدرد

خواهد تو  یدلش نم! کند یخواهد با برگها باز یباد م. ندارد یا دهیفا»

  «!یرو جمع کن ادهیپ یاش را از تو یاسباب باز

 ینور خنده خستگ. اش باز شد افهیق. با تعجّب به من نگاه کرد رفتگر      

 یکنم، باد باز یمن کار م! قیبله رف»: کرد و او گفت رونیب شیرا از چشمها

 «!است یکه کارشان فقط باز ییخوش به حال آنها! یخوب گفت. کند یم

 همو من  «قیرف»و او چند بار به من گفت  میبا هم حرف زد یا قهیچند دق

 . «دوست» چند بار به او گفتم

بوش »هم که همان  «یس یب یب»دم در ساختمان  یاز نگهبانها یبعض      

، و من هم به «قیرف» یعنی، (mate)« مِیت» ندیگو یباشد، به من م «هاوس

از  یلیرابطه را هم با خ نیهم. «دوست» یعنی، (friend) «فرِند» میگو یم آنها

 . دارم «بوش هاوس» یمستخدمها

. باشد یکار آسانمی تواند  یرابطه ا نیچن جادیکه ا دینکن الیخ امّا      

سواد و . خودش یسر جاحقوق آدمها  یبرابر. خودش یسر جا یدموکراس

بودن هم سر  یغرب ۀشرفتیپ یصنعت ۀجامع. خودش یسر جا یروشنفکر

 یرو یعنیالحجر است،  یهست که النّقشِ ف ییزهایچ یول. خودش یجا

از عهد  یشود و امروز هم که صد سال یم دهآدمها کن یجمع ۀسنگ حافظ

باز هم  گذشته است،( Charles Dickens) کنسیچارلز دو  ایکتوریو ۀملک

 خالصه   اداره، و  مستخدم کیدم در،   نگهبان کی رفتگر،   کیکه  یوقت
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 آدم از سطح  کی  اهد باخو یم  جامعه  نِییپا ۀاز طبق  زحمتکش آدم   کی

 (Guv)« گاو»کارمند ساده، همکالم بشود، او را  کیبا  یخودش باالتر، حتّ

از  یکیاست، و ( governor)« رنرگاو» ۀنایعام کند که کوتاه شده و یصدا م

 یعنیکند که آن هم  یصدا م( boss)« باس» ایاست،  «ارباب» شیهایمعن

 . «ارباب»و  «صاحبکار»، «آقا باالسر»، «سیرئ»

کنند،  یم تیصدا یخیتار یلقبها نیاز ا یکیتو که تا با  حاال      

 یگرید یدانم کسها یمن نم ؟یبکن یتوان یشود، چه کار م یچندشت م

نگهبانها  نیکه چندششان شده است، چه کار کرده اند، امّا خودم صبحها به ا

      م، به آنهاکرده ا یو مستخدمها با لبخند سالم کرده ام، ازشان حالپرس

کرده ام، به آنها  یگفته ام، عصرها باز با لبخند با آنها خداحافظ شخو روز

با  یرا بهانه کرده ام و چند کلمه ا یموضوع یشب خوش گفته ام، و گاه

که انگار من هم  یدرد دل کرده ام، با حالت و لحن یآنها حرف زده ام، حتّ

خطابشان کرده ام، تا آن  «دوست» ینفر مثل خودشان هستم، و گاه کی

بدون  ،ما شکسته است و باالخره موفّق شده ام که آنها نیب ینامرئ وارید

از  یکیموضوع با  نیا ۀدربار. صدا کنند «قیرف»مرا  ،خاطر شِیتشو

من آدم ظاهراً  دید یتعجّب کرده بود که م. کردم یهمکارها صحبت م

! شده ام الیو خوشخ ستیآل دهیمورد چه قدر ا نیدر ا ن،یو واقع ب یمنطق

 یتوان یرفتارت م نیبا ا یکن یم الیتو خ»: گفت یم. حقّ به جانب او بود

که در عهد  ستین یزیچ یارباب و نوکر ؟یرا عوض بکن یزیدر جامعه چ

  «!طور بوده است نیو در همه جا هم شهیهم. باب شده باشد ایکتوریو ۀملک

خواهد با  یدلم م یدانم، ول یرا م نیا»: و به او گفتم دمیکش یآه      

و آقا باالسر و  سیرئ دیآ یکه خوششان م هایموضوع، به بعض نیطرح ا

 دنیهم هستند که از شن هایلیکه خ میصاحبکار و ارباب صداشان کنند، بگو

 «!شود یلقبها چندششان م نیا
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 قضیۀ وضع شعر در اینجا و آنجا -16

وضع شعر »: دیشاعر از من پرس یِسیدوست انگل کی شیسال پ چند      

 میها و دانسته ها دهیها و شن دهیو من بر اساس د «چه طور است؟ رانیدر ا

 حاال. باشد تیدور از واقع یلیخ دیردم نباک یبه او دادم که فکر م یجواب

      از من یحال یشاعر، که از تهران تلفن هموطنِ کیهم  شیچند روز پ

 زیف آمتأسّ یبا لحن د،یشعر رس یکه صحبتمان به واد یوقت د،یپرس یم

  «وضع شعر در انگلستان چه طور است؟»: گفت

 الیبود که خ نیود، اتأسّف را به لحن او داده ب نیکه ا یزیچ دیشا      

 یباشد که او برا یهمان وضع دیکرد وضع شعر در انگلستان حتماً با یم

افتادم که به آن دوست  یجواب ادیدر آن لحظه به . آرزو دارد رانیشعر در ا

 . شاعر داده بودم یسیانگل

صد در صد، با وضع شعر  ،یملّت چیاست که وضع شعر ه نیا هیقض      

 یاسیو س یکه وضع اجتماع ییهستند ملّتها. ستین سهیل مقاقاب گرید یملّتها

شعرشان با  تیفیبه هم شباهت دارد، امّا باز هم ک یتا اندازه ا شانیو فرهنگ

 . کند یفرق م یلیهم خ

در انگلستان،  یعنی نجا،یا ق،یرف نیبب»: آن هموطن شاعر گفتم به      

مثل  ییذشته در جاصد سال گ نیرا که در ا یا فهیوقت آن وظ چیشعر ه

      هم یشعر دوست چیبر عهده اش گذاشته اند، نداشته است و ه رانیا

اگر من وضع شعر در  نیبنابرا. کرده است ینم نییشاعر تع یبرا یا فهیوظ

به حرف من  سهیمقا یاز مجرا یکنم و تو بخواه فیتعر تیبرا راانگلستان 

و وضع شعر در  یسیانگل ینشست و به حال شاعرها یخواه ،یگوش کن

  «!کرد یخواه هیانگلستان زار زار گر

 ۀنیهز نکهیکنجکاو شد و با ا شتریحرف من ب نیشاعر با ا هموطن      

 وضع   نیا  ۀدربار  یمختصر  اصرار کرد که  شد، یم نیسنگ یلیخ تلفنش 
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او گفتم،  یمختصرتر از آنچه برا یلیو حاال من خ م،یبگو شیبرا بیعج

 شاعر  کی که  شیسال پ 96  در یعنی،  1912سال   در  که  کنم یم  عرض

به اسم  یکتابفروش کی( Harold Monro) «مونرو رولدها»به اسم  یسیانگل

شعر را به اسم  یاختصاص ۀمجل نیلدر لندن باز کرد و اوّ «شعر یتابفروشک»

 یادوار یاش جلسه ها یکتابفروش نۀانتشار داد و در باالخا «شعر یبررس»

 Ezra) «عزرا پاوند»مثل  یداد و کسان بیشعر ترت یو بررس یشعر خوان

Pound)  وتیال. اس. یت»و» (T. S. Eliot )جلسه ها شرکت  نیا رد       

 96شد، و  یم «مدرن»بود که شعر داشت در انگلستان  یکردند، زمان یم

 . شروع شد یمدرن کردن شعر فارس یبرا ییتالشها رانیهم در ا شیسال پ

 ۀباالخان ۀنفر در جلس یشب که در حدود س کیدر انگلستان،  امّا       

قبال و است نیجمع شدند، هارولد مونرو کالهش را از ا «شعر یکتابفروش»

استقبال و  نیحق هم داشت، چون بعد از هم. به عرش انداخت تیموفق

انگلستان شکل گرفت و جا افتاد و  «شعر مدرن» یبود که به زود تیموفق

 . کرد افتیدر «نوبل»ۀ زیآن جا یبرا «وتیال. اس. یت»همان 

 یکمتر از س یلیشعر در انگلستان خ یادوار یهم در جلسه ها حاال      

را که احزاب و مطبوعات و  ییشعر کارها نجایشود، چون ا یم داشانینفر پ

است، و  «شعر». انجام بدهند، بر عهده ندارد دیبا یمدن یپارلمان و سازمانها

کم  یلیهم طبعاً خ نهایا ۀخوانند و عدّ یفقط شعر دوستها و منتقدها آن را م

 . است

هم  یده هزار نفر یشعرخوان یکه جلسه ها «یشعر مدرن فارس» امّا      

خودش روشن نشده است، چون  یبرا تشیاست، هنوز ماه دهیبه خودش د

 . کشد یرا به دوش م گرید ۀفیدهها وظ نیسال است که بار سنگ 96حدّاقل 

حرفها زدم، نتوانست آن دوست  نیکه هرچه از او صد حیف  فیح      

 !را قانع کند یرانیشاعر ا
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 دیوانه های بی زنجیر -17

 ۀوانید»حتماً اصطالح  م،یباش دهیند «یریزنج ۀوانید»ما اگر  ۀهم       

آدمها به کار  از یبعض فیهم آن را در توص دیو شا میا دهیرا شن «یریزنج

را که خطرناک بودند و  ییها وانهیدور د یدر گذشته ها. میبرده باش

به  ییبال ایحمله کنند  گرانیجانور درنده به د کیاحتمال داشت که مثل 

و درمان  ینگهدار گریبستند، امّا حاال د یم ریبا زنج اورند،یخودشان ب سر

 نیا ینشانه ها از یکیکرده است، و  شرفتیپ یلیخ یروان یمارهایب

گذارند و به  ینم «وانهید»اسم  چکسیه یاست که رسماً رو نیا شرفتیپ

 ندیگو ی، م«خانه وانهید» یها هم، به جا وانهیو درمان د یمحلّ نگهدار

 یها به جا وانهیخطر کردن د یب یهم برا شگاههایآسا نیدر ا. «شگاهیآسا»

محکم  یآن تسمه ها یانهیکنند که سر آست یاستفاده م یاز روپوش ر،یزنج

 . بندد یچسباند و از پشت م یم نهیبلند دارد و دستها را به س

که فرهنگ و تمدّن بشر،  یزیانگ رتیح یشرفتهایپ ۀبا وجود هم امّا      

« زندان»از عهد حضرت آدم تا به امروز، داشته است، زندان هنوز اسمش 

هم  ایدن یکشورها نیتر شرفتهیاست، و در پ «یزندان»اسمش  یاست و زندان

 «ریجزن» یحلقه ها ۀاز مالمس هایزندان یاز شبانه روز، دست و پا یدر اوقات

 ای یقاچاقچ ، قاتل ،دزد یزندان نیاچه شود، حاال  یبرخوردار م رحمانهیب

گرفته  یقرمه سبز یباشد که کلّه اش بو یباشد، چه آدم ساده ا ستیترور

 . افتاده باشد رونیحرف حقّ ب کینوک قلمش  ایباشد و از چاک دهنش 

 م،یخواهم بگو یکه من م یزیچ. روم یم هیحاش یخودیدارم ب باز      

 یهایزندان»به  یدارد، نه ربط «یریزنج یها وانهید»به  یاصالً نه ربط

در لندن، سوار اتوبوس شدم و بختم استثنائاً  نجا،یا شیچند روز پ. «یریزنج

و دو  ستیدخترخانم ب کیل دست در بغ یخال یصندل کیکرد و  یاری

 شروع  را   خدا  شکر  و هنوز  دمیبه راحت کش  ینفس. شد  بمینص  هسال سه 
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 یاروپا یاز زبانها یکیکه به   دختر خانم  نیبلند ا  یکه صدا بودم  نکرده 

 قهیدق کی. ذهنم را آشفته کرد یزد، فضا یحرف م لشیبا تلفن موبا یشرق

دختر خانم همچنان  نیگذشت و ا قهیگذشت، ده دق قهیگذشت، سه دق

شد  یلحظه هم قطع نم کیبود که حرفش  بیعج. زد یحرف م کنفسی

. طرفه بود کیحرف ! ریخه ن. شنود یم یفنتل ۀلمامک کیکه آدم فکر کند 

 یهم مثل من کالفه شده اند، امّا بردبار گرید یکه مسافرها دمید یم

بعد که از اتوبوس  قهیدق ستیب. دیایدرب کشانیکه ج شتگذا ینم یسیانگل

دختر خانم ادامه داشت و من که  ۀکطرفی یتلفن ۀمشدم، هنوز مکال یم ادهیپ

 یبا صدا ،یفارس نیریبه زبان ش اریاخت یب د،یپر یعقل داشت از سرم م

 « !ریزنج یب ۀوانید یا»: بلند، گفتم

دست از  «ریزنج یب ۀوانید»عبارت  نیحاال چند روز است که ا و      

لقب به آن دختر خانم، خوب که  نیدارد، چون بعد از دادن ا یسرم بر نم

دختر  «ریزنج یب یها وانهید» نیآزارتر یو ب نیخطرتر یب دمیفکر کردم، د

 لشانیبا تلفن موبا کنفسیبلند  یهستند که در اتوبوس با صدا ییخانمها

نظر به اطراف عالم  کیدر ذهنم . کنند یبردبار را کالفه م یافرهامس

که  یواال مقام رِیزنج یب یها وانهیپر است از د ایدن دمیانداختم و د

و  نجایا یجامعه ها یرا برا بتهایفاجعه ها و مص نیو دردناکتر نیبزرگتر

. کند ینم هم در عاقل بودن آنها شکّ چکسیآورند و ه یآنجا به وجود م

 یرا فقط تو« عقل کلّ»کنند خداوند عالم  یه فکر مهم که البتّ ودشانخ

 !آنها گذاشته است ۀکلّ
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 !دهکده بینی، تعصّب، جهان بینی -18

در  زاد،یآدم یکه بچّه ها دینکته توجّه کرده ا نیشما هم به ا حتماً      

 ۀنگرفته اند، چه بچّ ادی شانیبه زبان مادر ییسراسر عالم، تا هنوز کلمه ها

 ،«لیخرزو»در  یرانیبقال ا کی ۀر لندن، چه بچّباشند د یسیانگل« لرد» کی

در لندن،  نجایخودِ من ا. زنند یمشترک حرف م یِعیزبان طب کیهمه با 

کالسکه با همان زبان  یتو ایچند ماهه در بغل مادر  یه هاام که بچّ دهید

 نیو هم« !خا خا خا... خه خه خه ... قاقاقا... قه قه قه»: ندیگو یمشترک م

مشترک را فراموش  یعیکه بزرگ شدند و ناچار زبان طبنیه ها همبچّ

« قاف»ظ درست د تلفّیتوان ینم د،یشخودتان را هم بکُ یرانیا یکردند، شما

         باز هم د،یتکرار بکن شانیصد بار هم که برا. دیبده ادشانیرا « خ»و 

خورشت قرمه »و حال آدم را از هرچه  «یسابز یگارم یشتیکُر»: ندیگو یم

 یهر جا یهم، مثل بچّه ها یرانیا یو بچّه ها! زنند یاست، به هم م «یبزس

از خودشان آنقدر  شان،یدربه زبان ما ادگرفتنیاز حرف  شیپ ا،یدن گرید

عالم  یتمام زبانها یالفباها یصوتها ۀآورند که هم یمختلف در م یصداها

« th» که آن را با دو حرف یسیصوت انگل کیاز جمله  رد،یگ یرا در برم

توانم آن را  یدر لندن، هنوز نم یبا دهها سال زندگ یرانیو من ا سندینو یم

 میبگو یسیانگل کیبه  نکهیمحض ا بهتلفظ کنم و مثالً  یسیانگل کیمثل 

 . هستم یفهمد که من خارج ی، فوراً م(I think)« آی تینک»

ه که جدّ ما، حضرت آدم، و جدّ میخواهم بگو یمقدّمه، م نیا با      

با خودشان  زیچ چیآمدند، ه رونیکه از بهشت ب یمان، حضرت حوّا، وقت

و  بیعج زینه زبان، نه اخالق، نه سنّت، نه آداب و رسوم، نه آن چ اوردند،ین

امّا همه مان  ست،یچ میدان یهمه مان م است و « فرهنگ» شاسمکه  یبیغر

       را درست آن میاگر توانسته بود دیشا. میعاجز مانده ا فشیتعر زهم ا

          وجود « تعصّب»به اسم   یزیچ ایدن  در گرید  م،یکن  فیتعر  خودمان  یبرا
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 .داشت ینم

 «هایونانی» مینیب یم ش،یو پنج قرن پ ستیبه ب میگرد یبر م خیتار در       

 ۀبودند، دور دهکد ایمردم دن نیو با فرهنگ تر نیکه در آن زمان متمدّن تر

 رونیب یقومها و ملّتها ۀبودند و به هم دهیکش یالیخ وارید کی ونانیبزرگ 

 (barbaros)« بارباروس» گفتند یم هایرانیاز جمله به ا ،یالیاز آن حصار خ

بود،  «گانهیب»کس  نیکند، و ا یم« مِن مِن»نامفهوم  یکه با زبان یکس یعنی

که  لیدل نیبود، فقط به ا «یوحش»بود، « فرهنگ یب»بود، « نامتمدّن»

 نیهم« باربارا»هم  ییهند و اروپا یزبانها مادرِ ت،یدر سانسکر. نبود «یونانی»

 یونانیاز  هایمعن نیرا با هم« سباربارو»کلمه  هایبعد هم روم. را داشت هایمعن

 ییاروپا یوارد زبانها هایمعن نیبا هماین کلمه هم  یونانیگرفتند و بعدها از 

 یگریهم عربها به هرکس که به زبان د شیدر چهارده، پانزده قرن پ. شد

، و «عجم»گفتند  یم ها،یرانیزد، مخصوصاً به ا یحرف م یاز زبان عرب ریغ

 . زبان بسته گنگ و یعنیعجم در اصل 

 یالدیم کمیو  ستیقرن ب یاز آدمها یلینظر خ دینظر من، که شا به      

است که  ییگرفته است و مال زمانها شهیر« تعصّب»همه ش از  نهایباشد، ا

           یخودشان زندگ یدهکده ها یالیخ یمختلف در حصارها یقومها

 کیاند و  وستهیپبا علم به هم  ایدن یدهکده ها ۀامروز هم. کردند یم

بنابر . ردیگ یبر م عصر ما را در یانسانها ۀاست که هم دهدرست ش« جهان»

هرکس که امروز با تعصّب فکر بکند و با تعصّب حرف بزند، هنوز  نیا

 !نکرده است دایپ «ینیجهان ب»است و  «نیدهکده ب»
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 اکثریت مهاجر و اقلیت بومی -19

جوان  یآقا کیما که  ۀمحلّ یاز دکترها یکی ش،یوقت پ چند      

از  یکیدر  ینیمتخصّص حلق و گوش و ب کیاست، مرا به  «یپاکستان»

جوان  یآقا کیمتخصّص که  نیا. بودکرده  یلندن معرّف یمارستانهایب

 . خون داد شیو آزما یو دستور عکسبردار دیبار مرا د کیاست،  «یمصر»

جوان  کیکرد و خون را  «یهند» ستیولوژیراد کیرا  یعکسبردار

را  «یمصر»ماه قرار داشتم که دکتر  کیحاال بعد از . گرفت «ییایسومال»

دکتر  یآقا کیبتم گذشته بود، که از نو یساعت کیبر طبق معمول، . نمیبب

در دست  یپزشک ۀپروند کیمو که  اهیو س یچهره، چشم آب دیجوان سف

 . بلند اعالم کرد یاسم مرا با صدا انهیخوشامدگو یداشت، با لبخند

 مارهایاو را در حال صدا کردن ب یساعت انتظار چند بار کیآن  در      

. داکتر اف»: وانده بودمبودم و اسمش را هم بر پشت در اتاقش خ دهید

اسم  نی، و حدس زده بودم که با آن چهره و ا(Dr.F.Sabbati)« ساب باتی

و نام  ،«پویلیف»حرف اوّلِ اسم کوچکش، مثالً « اف»: باشد «ییایتالیا» دیبا

 . «یبات ساب»هم  شیخانوادگ

ه به زبان عذرخواهانه، البتّ یمطبّ، با لحن یتو میکه رفت یوقت      

 یقرار بود آقا د،یببخش»: گفتم «یساب بات پویلیف»دکتر  یبه آقا ،یسیانگل

: گفت رانهیعذر پذ یبا لحن «یساب بات»دکتر  یآقا« !ندیمرا بب شّاربَ بواَدکتر 

: گفت م،یستو بعد که هر دو نش« !است یهفته در مرخّص نیشّار ادکتر ابو بَ»

 نیریو او به زبان ش «.هستم یرانیبله، من ا»: گفتم «د؟یهست یرانیشما ا»

دکتر فرهاد ! هستم یرانیمن هم ا»: گفت یتهران ظیغل ۀبا لهج ،یفارس

 . میخوشحال شد یلیو هر دو خ« .یثبّات

 یلندن دکترها یمارستانهایاز ب یلیدر خ هایبودم که تازگ دهیشن      

 کیبود که خودم شخصاً  یبار نیاوّل نی، امّا اندشده ا داشانیهم پ یرانیا

  یمارستانهایب  در شیپ  چهل سال ،یس. کردم یم  ارتیز  را  یرانیا ر دکت
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 اشدند، امّ یم دهیتبار د ییقایتک و توک پرستار آفر  پرستارها  انیلندن، م

حاال  وخورد،  یبر م یدکتر خارج کیدکترها آدم به ندرت به  انیم

با  تیدکترها، اکثر انیهستند و م یپنیلیف ایتبار  ییقایپرستارها آفر تیاکثر

 ییحایاز موهبت اعجاز مس ریسال اخ ستیخودم در ده، ب. هاستیسیانگل ریغ

 ،ی، مصریپاکستان ،یاز آن جمله هند ،یربومیغ یدکترها و جرّاحها

بهره مند  ییایو کن ،ییایرومان ،یلهستان ،ینیچ ،یآلمان ،ییایاسپان ،یتونس

 . شده ام

شود به نسبت  یرا م ایتانیمهاجر در بر تیکه جمع دیکن الینه خ امّا      

لندن، صبح اوّل  نیاست در هم یکاف! ریخه ن. زد نیتخم یبوم ریغ یدکترها

زنند،  یکه با هم حرف م ییو به مسافرها دیبشو ترن ایوقت سوار اتوبوس 

اروپا از دوازده  ۀیاتحاد یکه اعضا ریاخ یدر سالها مخصوصاً. دیگوش بده

در اطرافتان دارند به  دینیب یاست، م دهیو هفت تا رس ستیبه ب یاصل یتا

 ،ییایرومان ،ییایتوانیل ،ییایلتون ،یمجار ،ییایچک، استون ،یلهستان یزبانها

 . زنند یحرف م گریزبان د نیو چند ،یسواحل ،یترک ،یعرب

زدم،  یحرف م یسیهمکار انگل کیبا  هیقض نیا ۀدربار داشتم      

 یتهاینه چندان دور، مجموع اقل یا ندهیبله، در آ»: گفت یو به شوخ دیخند

درست مثل ! یبوم تیاقل میشو یم هایسیو ما انگل تیاکثرشوند  یمهاجر م

 یسیانگل یتفاوت که مهاجرها نیبا ا»: و گفتم دمیدمن هم خن« !کایآمر

مملکت شما  یرساندند و مهاجرها تیرا با قتل عام به اقل کایآمر یهایبوم

 «!اندمده پناه آبه  نجایبد حادثه به اهستند که از  یآزار یب یهمه آدمها
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 !بیایید، خبرکش دولت بشوید -21

که  «قیکتاب عهد عت»از  نشیکه در سِفر آفر میدان یهمه م البد      

 آسمانی بودنِ  چون و چرا به یهم ب هایحیو مس هاستیهودیکتاب مقدّس 

 یتمام عالم هست دنیکه خدا بعد از آفرآن اعتقاد دارند، نوشته شده است 

، تا بر  خود بسازیم  را شبیه  انسان»: در شش روز، در همان روز ششم گفت

خدا   پس. کند  فرمانروایی  آسمان  دریا و پرندگان  و ماهیان  زمین  حیوانات

 .«خود آفرید  را شبیه  انسان

کتاب  ،«میکر قرآن»که خدا در  میدان یرا هم البد همه م نیا و      

و  دی، مکرّراً فرموده است که انسان را با گِل آفری عالممسلمانها ۀمقدّس هم

و  هایحیو مس هایهودی ۀو باز البد هم. دیبعد از روح خودش در او دم

انسان  دنیاند که او با آفر دهیحرف ساده و روشن خدا را فهم نیمسلمانها ا

عزّت و مقام را  نیباالتر روح خودش در انسان، دنیشکل خودش، و دم به

که  یمخلوقات خودش به انسان عطا کرده است، عزّت و مقام ۀهم انیدر م

 . فرشته ها هم نداشته باشند دیشا

اهلل باشد، تا به  فهیاهلل، که همان خل یاز زمان حضرت آدم، صف و      

و متفکّران اهل عرفان و حکمت و اخالق، عمر  لسوفهایف ۀامروز هم

وکران، کران و شُبا شُ ،یزندگ یرا، با محروم ماندن از لذّتها کوتاهشان

خودتان را  یعزّت و مقام انسان»: ندیکرده اند که به انسانها بگو نیا یفدا

خودتان با خدا را  یو همروح یو حرمت همشکل دینکن فراموش

که در  ییهایعدالتیو ب هایو ستمگر هایی، چون تمام آشوبها و ناروا«!دینگهدار

است که  ییوجود دارد، خواسته و ناخواسته، کار آنها یانسان یمعه هاجا

 . بزرگ را فراموش کرده اند و فرزندان نا خلف خدا شده اند قتیحق نیا

که در لندن،  یا یتجارت یهایآگه انیاتوبوس، در م یتو روزید      

  کیچسبانند، چشمم به  یم  اتوبوس  یها شهیش  یدر باال  فیبه رد فیرد
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تا  دیبه ما کمک کن»مضمون که  نیافتاد، با ا یسازمان دولت کیاز  یآگه

 یاگر کس! ردیبگ  شاندرد یکه حساب میبزن شانییبه جا با متقلّبان   در مبارزه

کند،  یب مها تقلّ نهیکه بدون استحقاق در گرفتن کمک هز دیشناس یمرا 

 « !دیکن یتلفن محرمانه به ما معرّف ۀشمار نیا قیاو را از طر

عدّه از مردم با دروغ و تقلّب از  کیاست که  یتیواقع نیا بله،      

            روند و یراه مو راست راست  رندیگ یها را م نهیدولت انواع کمک هز

. خندند یدهنده ها م اتیدولت و مال شیکنند و به ر یم فیخورند و ک یم

دستگاه  کیبه  یمدرک قانون پسند چیتواند بدون ه یم چکسیه ایاماّ آ

صدها پوند که  ،یو قانون یادار فاتیتشر یّکند و بدون ط راجعهم یدولت

  آخر اگر آن سازمان  کند؟ افتیدر نهیکمک هز یپن کی یحتّ چ،یه

 ل،یو طو ضیعر التیجور کارهاست، با آن تشک نیکه مسئول ا یا یدولت

تواند کار خودش را درست انجام  یو آن همه کارمند و کارشناس، نم

از مردم بخواهد که عزّت  دیچرا با رد،یمفتخور را بگ یبدهد و جلو متقلّبها

لو  یو بروند، مثالً برا و مقدّس خودشان را فراموش کنند یو مقام انسان

و مواجب دولت بشوند؟  رهیج یخودشان، خبرکش ب ۀیهمسا ایدادن آشنا 

     ۀنیسرب واریرا به د یاعالن نیچن« آباد یلقُچُ» ۀده کور یحاال اگر کدخدا

هم حاال  دیشا! کرد یقدر تعجّب نم نیده زده بود، آدم ا یحمّام عموم

آدم را به تعجّب  دینبا زیچ چیه هباشد ک دهیرس یبه دوره ا ایدن گرید

 ! زیچ چیه ندازد،یب
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 پیشنهاد تأسیس انجمن حمایت انسانات -21

دل  اریحسّاس و بس اریاست بس یکه آدمدارم  یرانیدوست ا کی      

هر وقت . حال شوخ طبع و خوشگذران و خوش خوراک نینازک، و در ع

 ییبود که در سفره هر غذا ادمانی م،یکرد یشام دعوتش م ایکه به ناهار 

شام  زیشب به سر م کی. میجوجه کباب هم داشته باش ایکباب برگ  م،یدار

د، از جا بلند شد، دستمالش را از به کباب برگ افتا چشمشکه آمد، تا 

           را پاک شیکه دارد اشکها میدیدر آورد و رفت دم پنجره و د بشیج

که او را  یوقت. همه در سکوت فرو رفتند و با تعجّب منتظر ماندند. کند یم

 نکهیا یخودم هنوز در تعجّب بودم، برا نکهیبرگرداندم، با ا زیبه سر م

 یژه رفته بود تومُ کی»: گفتم اورم،یدر بنگرانی  ورا از تعجّب  گرانید

 گاریس اطیح یتو میکه رفت یبعد از شام، وقت« !کرد یم تشیچشمش، اذ

کوچه، جلو در  کیدر عبور از  ش،یهفته پ کیکرد که  فیتعر م،یبکش

 وانیبودند و او دست و پا زدنِ ح دهیرا بر یگوسفند نذر کی سرِ یخانه ا

هفته بود که گوشت گوسفند نخورده  کیو حاال  دبو دهیزبان بسته را د

حال  نیا م،یاگر آن شب جوجه کباب داشت دیکنم شا یبود، و من فکر م

 . داد یسوزناک به او دست نم

حسّاس و دل نازک انداخت،  اریدوست بس نیا ادیکه مرا به  یزیچ      

    نیاز مهمّتر یکی گریاست که حاال د واناتیانسان به حال ح یدلسوز

انگلستان، عالوه بر  نیدر هم. ملّتها شده است یفرهنگ شرفتیپ ینشانه ها

 یانجمن سلطنت»سازمان بزرگ با صدها شعبه در سرتاسر کشور، به نام  کی

صدها سازمان و  دیدهها و شا ،«واناتینسبت به ح یرحمیاز ب یریجلوگ

. تاس« از گربه تیانجمن حما»از آنها  یکیهم هست، که  گریانجمن د

 یبرا شرفتهیپ با فرهنگِ متمدنِ ۀجامع نیکه درا ستین یوانیح چیخالصه ه

   یهایاز خوب  یکیباشد، و  نداشته یجان خودش انجمن  و  جسم  از  تیحما
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که عضو  ایدن یکشورها ۀاست که هم نیهم ا  «ضرعصر حا»  بزرگ

متمدّن و با  وانات،یاز ح تیسازمان ملل متحدّ هم هستند، از لحاظ حما

 . شده اند شرفتهیفرهنگ و پ

در  ایدن یکه هنوز مّلتها ش،یچهل، پنجاه سال پ د،یآ یم ادمی به      

 فتادهیو شجاعانه و خداپسندانه با هم به رقابت ن مانهیصم واناتیاز ح تیحما

کوچه ها  یافتادند تو یراه م کدفعهی یشهردار یبودند، در تهران مأمورها

 نداختندا یتکّه گوشت زهرآلود م کی دند،ید یم یو هر جا سگ ابانهایو خ

 دایپ، یعنی کارشان یرفتند پ یم د،یبلع یکه سگ آن را م نیجلوش و هم

هفت تا جانش  یبا چه زجر و عذاب چارهیسگ ب نیحاال ا !یسگ بعد کردنِ

  یک ریدامنگ نشیو نفر دیکش ینفسش را م نیکند و در کجا آخر یرا م

             از کشورها یلیرا در خ چارهیآنوقتها سگ ب. داند یشد، خدا م یم

 یلندن، به هر کدام از انجمنها نیامّا حاال، در هم. کردند یم« کش زجر»

         یاز سگها یبا چه محبّت و دقت دینیب یم د،یسر بزن واناتیح تیحما

 دایبردن آنها پ یبرا طیواجد شرا یکنند تا اشخاص یم یصاحب نگهدار یب

 مپولآ کیبا . کشند یگلوله نم ایرا هم با زهر  لیو عل ریپ یسگها. بشوند

به  تکراسی ن،یریش ییایکه در رؤ ی، به طور«خوابانند یم»به اصطالح 

 . روند یبهشت سگها م

و وضع انسانها را در  میندازیب اینگاه به اطراف دن کی م،ییایب حاال      

 ،یقحط، گرسنگ ،یجنگ، آوارگ. میمالحظه کنعالم از نقاط  یاریبس

 دهیوقتش نرس یراست! گریزندان، شکنجه، اعدام، و هزارها فاجعه د ،یماریب

« انسانات تیانجمن حما»یک د عضو سازمان ملل متحّ یاست که کشورها

 کی دیانسان هم باالخره با وانات،یح ۀهم انیهر حال در م بهکنند؟  سیتأس

 !داشته باشد یکوچک یجا
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 سه تا به قیمت دو تا -22

در  میندارد که ما اآلن دار یدیترد تیواقع نیدر ا چکسیه      

در  یچه دوره ا. میکن یم یتمدّن و دانش بشر زندگ ۀدور نیدرخشان تر

 ۀانداختند، هم یاختراع کرده باشند که وقت یکه بمب دیسراغ دار خیتار

چه  ایوارد نکند؟  یبیسآ نیکمتر یساختمان چیجانداران را بکشد، امّا به ه

اختراع کرده  یکه بمب به اصطالح هوشمند دیسراغ دار خیدر تار یدوره ا

کنند که درست بخورد به  تشیو از راه دور هدا ندازندیباشند که آن را ب

 یمجاور آن هم خراش واریخواهند نابود بشود و به د یکه م یهمان نقطه ا

 وارد نشود؟ 

تمدّن و دانش بشر،  ۀدور نیدرخشان تر نیر اپس چرا د»: دیپرس یم      

 «کنند؟ دایدرمان سرطان پ یبرا یدر صد سال گذشته نتوانسته اند چاره ا

 زیوگرنه به چ د،یمهمّ توجّه ندار اریبس یزهایشما به چ داست،یطور که پ نیا

به اطراف  دییایب! دیکرد یمثل درمان سرطان اشاره نم یتیاهم یب اریبس

چه  یمصرف یایهر روز نظام دن دینیو بب دیندازیب قیه دقنگا کیخودتان 

! ماند یم رانیزند که آدم انگشت به دهن ح یبه کار م یابداعات و ابتکارات

بسته  کی .دیبکن یهفتگ دیفروشگاه بزرگ خر کی یتو دیرو یدر لندن م

 متیبه ق دیسه تا بخر»: آن نوشته اند یرو دینیب یم د،یخواه یران مرغ م

واقعاً  دینیب یم د،یکن یحساب م یسرانگشت د،یکن یچند لحظه فکر م .«دوتا

هوس . دیبسته ران مرغ، سه تا بسته بخر کی یبه نفع شماست که به جا

آن  یرو دینیب یم د،یدار یبسته بر م کی. دیبخور یتوت فرنگ دیکرده ا

 . «دوتا متیبه ق دیسه تا بخر»: نوشته اند

 دینیب یم د،یکن یحساب م یسرانگشت د،یکن یچند لحظه فکر م باز      

. دیسه تا بسته بخر ،یبسته توت فرنگ کی یواقعاً به نفع شماست که به جا

 از دو  شیرا ب زهایچ یلیکه خ دینیب یم د،ییآ یم رونیکه از فروشگاه ب یوقت
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       که  یا یسرانگشت یامّا با حسابها د،یا دهیخر یبرابر مصرف هفتگ

 ! به نفع شما بوده است یکلّ د،یا دهکر

   نجایمهمّ توجّه دارم، ا اریبس یزهایمن خودم به چ نکهیوجود ا با      

 نکهیا یکی. اشاره کنم تیاهم یب اریخواهم فقط به دوتا نکته بس یم

را که مردم هر روز  ییکه چرا جنسها دیا دهیاز خودتان پرس چوقتیه

همه ضرر  نیفروشند و ا یدوتا م متیخرند، سه تا به ق یدارند و م اجیاحت

  ند؟کن یم

فکر  یدهم تا موجب گمراه ینم یحیتوض چینکته من ه نیا ۀدربار      

 ۀهست که هفت ادتانی یراست نکهیا گرید تیاهم یب اریبس ۀنکت. موشما نش

کپک زده و خراب شده و  ییمواد غذا ریو سا جاتیو سبز وهیچقدر م شیپ

از  ست،ین ادتانی اگر د؟یظرف زباله انداخت یمصرف گذشته را تو خیاز تار

را  متشیق ،می کنیدظرف زباله  یهفته هرچه را که مصرف نشده، راه نیا

دوتا  متیکه سه تا به ق یضمناً از آن همه کتاب. دیحساب کن یسرانگشت

 کیحاال  و د؟یچندتا را تا به حال خوانده ا د،یو انبارکرده ا دیا دهیخر

 یاجناس را ک متیق نکهیو آن ا میً مهمّ هم از خودمان بکن ۀسؤال نسبـ

 نیالت یکایموز را کشاورز فالن کشور آمر متیق  کند؟ مثالً یم نییتع

 ای ورکیوین ایدر لندن  یا رهیفالن فروشگاه زنج رانیمد ایکند  یم نییتع

  گر؟ید یهرجا ایبرلن  ای سیپار

حسابش درست  یمصرف یایکه نظام دن دییفرما یمالحظه م بله،      

اجناس، از همان اوّل که  شتریدارد که درمورد ب یلیخودش دل یاست و برا

من، با  دیشا. فروشد یا مدوت متیآنها را به ق یکند، سه تا یوارد بازار م

باشم، امّا مطمئنّم  دهیاش را نفهم یواقع لیکه کردم، دل ییوجود اشاره ها

 !دنکن یضرر نمصاحبان نظام دنیای مصرفی که 
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 استفتای وجدانی -23
معتبر در لندن  ۀروزنام کیدر  «دیجد اتیاخالق»ستون  یبرا یخانم      

          ، «الوجدان اریمع»ستون، البد در مقام  نیو از مسئول ا سدینو یم ینامه ا

در لندن به  یرا که فروشگاه نیشلوار ج کیکه  نکهیبا علم به ا»: پرسد یم

است که آن را  نیاش ا یعلّت ِارزان ۀکند، هم یپوند عرضه م شش متیق

        غاز دستمزد  دوخته اند و به کارگر شندر یکشور جهان سوّم کیدر 

اصول رعایت من از لحاظ  ایاستثمار کرده اند، آ رحمانهیداده اند و او را ب

احساس توانم آن را بخرم و  یم نکهیا ایشلوار را بخرم؟  نیا دینبا یاخالق

  «وجدان نکنم؟ یناراحت

    خانم را به  نیا یهم استفتا «دیجد اتیاخالق»ستون  مسئول      

که  ییفتواها انیکند و از م یابالغ م یمجتهد در مسائل اخالق یخواننده ها

داشته باشد،  قیتطب دیجد اتیدو تا را که کامالً با منطق اخالق یکیبرسد، 

 . کند یاپ مخانم چ نیوجدان ا نیتسک یبرا

ندارم،  یخانم کار نیچاپ شده در جواب ا یاصالً به مضمون فتوا من 

مرا سخت در بحر تفکّر فرو برد و حاال،  یمدّت یخواه یفتو نیهم خودِ یول

خم را به سالمت از بحر تفکّر درآمده ام، آتش تعجّب دارد مُ نکهیبا وجود ا

عالم به تک تک  دگاریرمعتقد بوده ام که آف شهیمن هم آخر. کند یداغ م

 یامور راهنما ۀداده است تا در هم یمساو« قوّۀ عاقلۀ»یا  «عقل»آدمها 

 دیآدم با «وجدان»کرده ام که  یفکر م نیآنها باشد، و بنابر ا «مجتهد»

ندارد،  دیو جد میکه قد ،یامور و مسائل اخالق ۀعقلش باشد و دربار «مقلّد»

 . بخواهد یفتو ،یاز عقل خدا داد یعنیمجتهد،  نیاز ا

  نیخواهند ا یخانم که م نیمثل ا یکنم  کسان یفکر م راستش      

از  ریغ یخودشان به مجتهد «یِامور وجدان» یطور نشان بدهند که برا

   خوششان   ادیز  دهد، یم که وجدانشان  ییفتوا  از  دارند،  اجیاحت  عقلشان
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وجدانشان را  یریمگیتصم تیکنند که بهتر است مسئول یو فکر م دیآ ینم

در ته دلشان   ضمناً. کنند واگذار   روزنامه  کی «دیجد اتیقاخال»به ستون 

: نخواهد بود که نیا چوقتیه دیجد اتیقدانند که جواب مجتهدان اخال یم

 یکارگرها یشرکت غرب کی دشیتول یکه برا یجنس ارزان دنیبله، خر»

 یخالف اصول اخالق یانسان دگاهیکند، از د یرا استثمار م یجهان سوّم

 یهر جنس یکه برا دیشما حاضر باش! حرام است یمذهب دگاهیاست و از د

هم مجبور بشوند  یغرب یا شرکتهات دیآن جنس پول بده یواقع متیبه ق

 یرا کم یجهان سوّم یانصاف به خرج بدهند و دستمزد کارکرها یاندک

  «!باال ببرند

که فقط جلب  «یوانیح منِ» یکی: دارد «من»دو تا  زادیچون آدم هالبتّ      

که عقل دارد و وجدان  «یانسان منِ» یکیکند و دفع مضرّت، و  یمنفعت م

 جهیکند و در نت یم یدوتا من را قاط نیوقتها ا ید، گاهدارد و اخالق دار

عقل  «مجتهد»باشد و از  «مقلّد» یدهد که در مسائل وجدان یم حیترج

 . استفتاء نکند خودش

            و دیددز یرفت گوسفند م یم «نیال نصرالدّمّ» ندیگو یم      

از »: گفتند .کرد یم میمحلّه تقس یرهایفق نیگوشتش را ب ۀکشت، و هم یم

ثواب  نیگوسفند چرا؟ و ا یآن گناه دزد !میآور یسر در نم چیکار تو ه

  «چه؟ یکردن گوشتش برا راتیخ

  را جبران یگناه آن دزد راتیخ نیثواب ا»: در جواب گفت المّ           

ماند که از  یخودم م یگوسفند هم برا ۀوسط پوست و رود نیا. کند یم

  «!مادر حالل تر است ریش

سرش کاله  زادیآدم یکه با سفسطه ها ستین «وجدان»آن  خالصه      

کند  یم الیاست که خ یوانیح دهد، نفسِ ینابه حقّ م یرود و فتوا یم

 .کرده است یرا از خودش راض «وجدان»را بسته است و  «عقل» یچشمها
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 ! چه دریا، چه سراب -24

    جگرسوز داد  ییآب، با صدا یجو یمورچه افتاده بود تو کی      

که  میآدم دل رح کی« !را آب برد ایدن! دیبه دادم برس ،یآها»: زد یم

و به نجاتش  دیمورچه را شن یباز بود، صدا گرانید یگوشش به ناله ها

با  ن،یزم یاز آنکه بگذاردش رو شیاو را از آب گرفت، امّا پ. شتافت

برد، پس چرا  یآب داشت تو را م! نمیبب»: به او گفت یزیطنزآم یکنجکاو

 یا لسوفانهیمورچه در جواب او با لحن ف« را برد؟ ایدنآب که  یزد یداد م

مرا که  نیبنا بر ا. هم نخواهد بود ییایدن گریکه من نباشم، د یوقت»: گفت

 ندر زبا انهیعام یجور مثلها نیاز ا« !را برده است ایآب ببرد، در واقع دن

 یاگر در معن. میدار ادیز ،یرانیدر فرهنگ ا م،یدرست تر بگو ای ،یفارس

 نیبه ا. ستیدور ن تیهم از واقع یلیکه خ مینیب یم م،یبشو قیمثل دق نیهم

نامطبوع  یهایاز معن یکی. «ییفرد گرا» ای« اصالت فرد» دنیگو یطرز تفکّر م

که  یوقت ،یمعن نیاست، و ا« جامعه»بر « فرد»دادن  یبرتر «ییفرد گرا»

دهد  یبه خودش حقّ م« فرد»رسد به آنجا که  یکارش به افراط بکشد، م

 «!فرد یجامعه فدا»: دیکه بگو

اند  دهیشن ادیز گریمدکنند، از ه یم یکه در لندن زندگ ییهایرانیا      

 نیاز ا دایناپ یو در گوشه ا« !فردگرا هستند» ییهمه آدمها هایسیانگل نیکه ا

 یعنی« !میجامعه گرا هست هایرانیما ا یول»نهفته است که  یمعن نیحرفشان، ا

 یرفاه و خوشبخت میحاضر یعنی. میدان یمنافع جامعه را برتر از منافع فرد م

اگر آب مرا ببرد،  یعنی. میبکن گرانید یوشبخترفاه و خ یخودمان را فدا

فردا و فرداها بر  یامروز و نسلها گرانِید یبرا ایدن. را آب نبرده است ایدن

 ! قرار خواهد بود

 جوان   کیهستند، « فرد گرا»همه   مردم آن  در انگلستان، که نجایا      

  ادیا سرعت زو ب لیاتومب  پشت فرمان ندینش یخورد و م یم مشروب   نادان
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دختر . کشد یو ناخواسته م ردیگ یم ریو چند ساله را ز ستیدختر ب کی

و مادرش غرق لذّت بردن از شده بود و پدر  لیتازه از دانشگاه فارغ التحص

 ایمردم دن ۀو هم ایاز دن دیدختر با نیمادر ا. شان بودندداو و خو یشبختخو

 یچشمش به دختر نیزم یخواست رو یدلش نم گریشد و د یم زاریب

حاال  ،«فردگرا» یسیمادر انگل نیامّا ا. فتدیسال دختر خودش بو همسنّ 

 یفعّال برا یاست که گروهکرده  نیو وقتش را صرف ا یتمام زندگ گرید

 یبرا یفاجعه ا نیبدهد تا چن لیتشک یرانندگ یاز تصادفها یریشگیپ

 یبا خالفکار یگرید یو پدر و مادرها دیاین شیپ گرانیفرزندان د

کار  نیا»: پرسند یاز او م! رانندگان به داغ مرگ فرزندانشان دچار نشوند

بله، فرزند مرا به »: دیوگ یدر جواب م« بدهد؟ نیتواند درد تو را تسک یم

 گرانیدهای از مرگ فرزند یریگرداند، امّا چون به جلوگ یممن بر ن

 « !دهد یم نیرا تسک دهیکند، درد من داغد یکمک م

ست که مثل « جامعه فرد گرا» نیا از یفرد یسیمادر انگل نیا هالبتّ      

 یدانم چه افسون یمامّا ن. دارد ادیز بانهیو اد انهیعام یمثلها یگرید ۀهر جامع

 یمادّ»جامعه هست که با وجود دست و پا زدن در گرداب  نیا یدر فضا

مثل  یهم شاعر بزرگ شیگذارد غرق بشود، و هزار سال پ ینم ،«ییگرا

مورچه و » نۀاینداشته است که مثل عام «یبُندار راز نیکمال الدّ خواجه»

 ۀاز فلسفجامعه بدهد تا  لیکند و به جامعه تحو انیب بانهیطور اد نیرا ا «ایدن

 :آن برخوردار شود

 : در تب و تاب یبا بط گفت ماه    

 «!آب دیرفته باز آ یباشد که به جو»   

 گشتم، تو کباب،  دیچو من قد»: گفت بط   

 « !چه سراب ا،یپسِ مرگ ما چه در ایدن   
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 میراث خواری و میراث داری  -25

همکار  ایدوست، آشنا،  کیدانم چرا من هر وقت که با  ینم      

و تفاوت فرهنگها  سهیبا مقا یبحث ارتباط نیو ا رد،یگ یبحثم م یسیانگل

بکشانم که فرهنگ را  نجایحرف را به ا ۀتکنم رش یم یکند، سع یم دایپ

که ساخته شد، سوار آدمها  یسازند و فرهنگ هم وقت یخُرد خُرد آدمها م

     ییایو اوضاع و احوال جغراف طیساختن فرهنگ هم شرا اسباب. شود یم

       یو اجتماع یو اقتصاد یاسیرا هم عوامل س خیاست، و تار یخیو تار

 رون،یکه از رَحم مادرش افتاد ب یوقت یزادیآدم چیه نیبنابر ا. سازد یم

 .نخورده است یفرهنگ چیاش مُهر ه یشانیپ یرو

 «یمثنو»نامه قصد نداشتم از فرهنگ حرف بزنم، که  نیدر ا راستش      

 ۀیکه در ذهن داشتم و دارم، قض یزیچ. خواهد یاست و هفتاد من کاغذ م

 ۀشبک یستگاههایکه دارند ا و چند سال است یاآلن س نجایا. است «راثیم»

 نوزکار ه نیکنند، امّا ا یم ییو ظاهرآرا ریلندن را تعم ینیزم ریراه آهن ز

 شیطور که پ نیچون ا ،تمام خواهد شد یداند که ک یادامه دارد و خدا م

تمام  امتیاندازد که روز ق یپاالن خر دجّال م ادیروند، آدم را به  یم

 . خواهد شد

است که مادر  نیمشکل شما ا ق،یرف نیبب»: گفتم یسیگلهمکار ان به      

که  راثیشما گذاشت، و م یحساب برا یب یراثیم ا،یکتوریبزرگتان، ملکه و

 کی نیا. رود یاز دست وارثها در م یحساب باشد، حساب زندگ یب

طرف مأموران واال  کیبشر بود که از  خیدر تار ییکامالً استثنا تیموقع

 نیرا بچاپند و به ا ایبتوانند اقالً سه تا از پنج تا قارّه دنبزرگ تو  درمقام ما

               دانشمندان و مخترعان و مبتکران  گریو از طرف د اورندیب رهیجز

    بدهند و عصر  رییو تمدّن بشر را تغ یو مهندسانش بتوانند اساس زندگ

             نه  د،یوار شده اخ راثیشما م متأسّفانه  . کنند یگذار هیرا پا  و صنعت  علم
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 راثیبدهد و م یخوار راثیکه تن به م یبه حال ملّت یو وا! دار راثیم

 « !ببرد ادیرا از  یدار

 یعنی ، مگر نه؟خوردن است یبرا راثیم»: گفت یسیانگل همکار       

نه »: گفتم «؟کنیم تماشایشسر طاقچه و  میرا بگذار راثیم دیبا ییگو یم

    را  رثیم یکه دار یاست که در حال نیا یدار راثیمنظورم از م ق،یرف

 ،یخور یکه م یو تالش، روز به روز، به اندازه ا یبا خردمند ،یخور یم

         اهیکشد و به خاک س یروز ته م کی راثیوگرنه م. یجاش بگذار

    معدن بزرگ الماس  کیمملکت  کیبه  عتیفرض کن طب. ینینش یم

مملکت همه دست  نیحاال اگر مردم ا. است راثیجور م کیهم  نیا. هدبد

و درآمد الماسشان را بخورند، چه  نندیبردارند و بنش دیو تول یاز کشاورز

 «خواهند داشت؟ یتعاقب

 فیرا تعر یآن کشاورز تیحکا یسیهمکار انگل نیا یآنوقت برا       

که  ینیدر زم»: گفت شیبه پسرها تیوصبه رسم کردم که در بستر مرگ 

و گنج را  دیرا خوب بکن نیبعد از مرگ من زم. پنهان است یگنج م،یدار

 «!دیکن دایپ

ناچار . نشد دایپ ید و گنجو رو کردن ریرا ز نیپسرها سرتاسر زم      

ملک الشعراء  »که  نجاستیو در ا. ادامه دادند رمثل گذشته به کشت و کا

 : دیگو یم ،کشاورز نیمنظوم ا تی، در حکا«بهار

 را در آن سال، از آن خوب شخم قضا   

 .هر تخم برخاست هفتاد تخم ز   

 رنجشان، یول دا،یگنج پ نشد   

 !شانچون پدر گفت، شد گنج چنان   

 ! والسّالم. نیهم یعنی ،یدار راثیم نیدر ع یخوار راثیم      
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 ! دو تا کلمۀ چهار حرفی -26

که اخالقاًً زشت و  ییاز کلمه ها یلیخ یسیگلان ۀزبان روزمرّ در       

و با ادب و با فرهنگ و  لکردهیتحص یشود و آدمها یحساب م ستیناشا

البته . شود یآورند، با چهار حرف نوشته م یمحترم هرگز آنها را بر زبان نم

        دارد، ادیز یچهار حرف یکلمه ها یگریمثل هر زبان د یسیزبان انگل

          و  ستیزشت و ناشا انگشت شمارِ یِچهار حرف یهاامّا همان کلمه 

اِ فوُر لِتِر » دیبگو یباعث شده است که تا کس «انیممنوع الب»به اصطالح 

فوراً همان کلمه  یزبان یسی، در ذهن هر انگل(a four-letter word)« وِرد

 یاز آنها را آدمها یکیشود که بحاضر  یستیزشت و ناشا یچهار حرف یها

کنند و  یم گریفحشها نثار همد نیتر فیکث نفرهنگ به عنوا یو ب شعوریب

کلمه را با خشم و نفرت به صورت  نیهم در هر جمله از حرفهاشان ا یگاه

 ! کنند یف متُ یصفت، در جلو هر اسم

به  یسیانگل یمادرها و پدرها و معلّمها یحتهاینص نیاز مهمّتر یکی      

و « !دیاین رونیاز دهانتان ب یچهار حرف ۀکلم چوقتیه»است که  نیبچّه ها ا

فهمند و  یکلمه ها را بشمرند، و البد م ۀهم یحرفها نندینش یبچّه ها هم نم

است، نه  انیممنوع الب یچهار حرف یدانند که منظور فقط همان کلمه ها یم

چهار  ۀکلم کیهم  (love)« الو»وگر نه  ،یچهار حرف یکلمه ها ۀهم

ا شب بر زبان مادرها و پدرها و معلّمها و بچّه ها و است و صبح ت یحرف

 دنشیاست و همه از گفتنش و شن یجار ایمردم دن ۀخالصه بر زبان هم

 یا هکلم انیممنوع الب یچهار حرف ۀکلم نیو امّا معروف تر. برند یلذّت م

است که در روزنامه و مجلّه و کتاب هم معموالً آن را با حرف اوّل و 

       دو حرف وسطش دو تا نقطه  یآورند و به جا یتز مپران یآخرش تو

است  نیا بیو عج ،(f..k) «یاف دو نقطه، ک»: صورت نیگذارند، به ا یم

  ها،یبه قول امروز ایارتباط کامل،  انیممنوع الب ستِیناشا  زشتِۀ کلم نیکه ا
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بلکه  با،یاست ز یکه نه تنها کلمه ا (love)« الو» بادارد تنگاتنگ  تباطار

 مهر، محبّت، و  عشق، یعنی« اسم»   در حالته  لماین ک  .هست هم  مقدّس 

با  یکسافتادن ( love) «الو»توی ، امّا «دوست داشتن» یعنیکه باشد، « فعل»

 زیچ چیکه اگر نبود، ه یزیهمان چ یعنی، «عاشق شدن» یعنی گریکس د

عاشق »و تازه بعد از . یخودِ زندگ ینبود، حتّ یخواستن زیچ چینبود، ه بایز

است مثل  یزیشود و کار عشق هم چ یشروع م« کار عشق»است که « شدن

       را در تابستان نشان شیمعنا ییبایز نیو ا باست،یشکفتن در بهار که ز

 یآدم رو اردیلیهفت م نیشود و ا یم وهیبه م لیدهد که شکوفه تبد یم

 ندیگو یبه کار عشق م یدر زبان فارس. شکوفه اند نیهم یها وهیم نیزم

   و شعوریب یکه آدمها نیامّا هممجامعت،  ،یهمبستر ،یاغوشهم زش،یآم

و  نیزشت تر خودِ عشق، به را بر عکسِ« کار عشق»فرهنگ بخواهند  یب

کنند، از آن با فعل  لیفحشها تبد نیتر کیکارها و به رک نیتر ستیناشا

 نیا یِپنهان ریکنند و با شمش یم ادی« گاف، چهار نقطه، نون» یشش حرف

خواهر و مادر  ۀنفرت داشته باشند، به اضاف تینها یبرا که از او  یکلمه کس

 . شندکُ یم ،شیو هفت جدّ و آبا

قدر مقدّس باشد و  نیانسانها ا ۀهم یبرا« عشق»که  ستین بیعج یاستر 

قدر  نیکه جهلشان را از جنگل آورده اند، ا ییآدمها یبرا« کار عشق»

 دهینرس ییباب فکرم به جا نیکه در ا من ز؟یو نفرت انگ زیآم نهیزشت و ک

درنده، از دو شهوت  یوانهایدانم که در جنگل، ح یرا م نیفقط ا. است

گاف، چهار »هم  یکی، «خوردن یکشتن برا» یکیبرند،  یلذّت م یلیخ

تناقض  نیا دیشا. «زنده ماندن و کشتن و خوردن» یو آن هم برا« نقطه، نون

آدم با زبان  «وانیح»کند که  یبروز م یهم در موقع« کار عشق»و « عشق»

 !زند یآدم حرف م« انسان»
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 ! آدمها ماشین می شوند ، ماشینها که آدم شدند -27

. پوند از حسابم برداشت کنم ستیصبح رفته بودم بانک، دو روزید      

نشنال »اوّل اسمش بود  است،تانیبر یبانکها نیاز معتبر تر یکیبانک که  نیا

 نیامّا بعد، با توجّه به ا ،(National Westminster Bank) «نستریوستم

سر و « عدد»با  ایدن نیتجارت و پول است، و ا یایامروز دن یایکه دن تیواقع

را « عدد»مختصر باشد که وقت  یلیخ دیو حرفها با ،«حرف»کار دارد، نه با 

 . (NatWest)«نَت وِست»شد بانک هم  نیتلف نکند، اسم ا

 اتیبه خصوص یلیبانک خ نیا اتیکه خصوص میرا هم بگو نیا     

 یهم به زودبانک صادرات ایران البد . شباهت دارد «رانیبانک صادرات ا»

  .«ریبانک صاد»اسمش خواهد شد 

کنند که  یم یرویقاعده پ نیهمه شان از ا باًیبانک تقر یصندوقدارها    

پوند را با چه  ستیدو نیمثالً ا یعنی «د؟یخواه یم یجورچه »: بپرسند

   و یو ده پوند یپرداخت کنند، و اسکناسها هم پنج پوند ییاسکناسها

           و یده پوند»: به صندوقدار گفتم. است یو پنجاه پوند یپوند ستیب

پنج تا  ،یده تا ده پوند یعنی« !نصف از آن ن،ینصف از ا ،یدپون ستیب

 . یندپو ستیب

خانم صندوقدار کشو پول را باز کرد، با . شروع شد نجایاز ا داستان      

بسته درآورد و دوبار شمرد  کیاز  یده تا ده پوندو فِسّ و فِسّ سّ سّ و مِمِ

بسته درآورد و با مسّ و  کیاز  یپوند ستیبعد پنج تا ب. و گذاشت کنار

 . دوبار شمردو فِسّ و فِسّ مسّ 

شکر خدا، »: خودم گفتم شیرفت، پ یله ام داشت سر ممن که حوص     

از  کیاست که به هر  یآخر چند سال! امّا نه، تمام نشده بود« !شد مامت

 دنیکش یداده اند برا «تالیجید» یترازو کیبانک  یصندوقدارها

 کند  یم زانیآن را م  دارد و صندوقدار یشست ییترازو چندتا نیا. اسکناسها
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دهد  یم  و ترازو نشان ،کفّه آن یگذارد رو یرا م یو مثالً ده تا ده پوند

خانم صندوقدار  نیا  یاسکناس شمار نیماش یول. است یده تا ده پوند  هک

سه باره  یخانم با دلخور. شمرد یم یکرده بود و عوض دایپ یظاهراً اشکال

 دیتنبل تر از مغزش شمرد و د یرا خودش با دستها یده پوند یاسکناسها

ده تا را  نیکه ماش دیترازو و باز د ۀکفّ یده تاست، و باز آنها را گذاشت رو

 . کند ینم قیو تصد دییتأ

شده بود که چه کار  جیو خانم پاک گخورد  یمن خونم خونم را م     

و من  یرا چهار بار خودت شمرده ا یده تا اسکناس ده پوند! بابا یا! کند

پنج ! ده تاست غمبریبه پ ر،یوَاهلل، به پ. شمرده ام میهم از پشت باجه با چشمها

 !کارم یبده به من، بروم پ ش،یهم بگذار رو یپوند ستیتا ب

 نیآنوقتها که ا»: نم و می گویمز یم او حرفدلم با  یتودیدم دارم       

به ذهن  ؟یکرد یرا اختراع نکرده بودند، چه کار م یشکِ کناساس نیماش

خودت، به  یخودت، به چشمها ۀخودت، به حواسّ خودت، به حافظ

انسان و اشرف  کیخودت در مقام  زیخودت، به همه چ یانگشتها

را گذاشته اند جلوت، به  یعنتل نیماش نیحاال که ا! یمخلوقات اعتقاد داشت

 شمارشِ «نیماش» نیا دیحتماً با ؟یدست شسته ا تاز اعتقاد به خود یکلِّ

خوب، : ییکند؟ هزار تا اسکناس نبود که بگو قیو تصد دییرا تأ« آدم»تو 

شمردن ده تا دانه  یبرا. شومبکنم تا مطمئنّ  یچک م نیهم با ماش کباری

که هر آن ممکن است  یکرده ا یفسقل نیماش کیرا منتر  تیاسکناس بشر

 « !اورد؟یرا در ب ندشکند و گ دایپ یاشکال

 دمیبه وحشت افتادم و د تیبشر ۀندیاز چشم انداز آ کدفعهی خالصه     

 ضیتفو نیرا به ماش زشیکند که همه چ یطور که آدم دارد تالش م نیا

 !نیاشآدم خواهند شد و آدمها م نهاینخواهد گذشت که ماش یریکند، د
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 !نه خوف از جهنّم، نه شوقِ بهشت -28
ت و شلوار سر هم ک با ،یسیسال انگل انهیم یآقا کی ،رو ادهیپ یتو      

کوچک به دستم « ۀپخشنام» کی ،یروحان یروشن و لبخند یو کراوات آب

آمد که چند  ادمیاوّل آن افتاد، به  ۀصفح ریچشمم به عنوان و تصو تا .داد

زن جوان گرفته بودم و خوانده بودم و  کیآن را از دست  نیع ش،یروز پ

آن زن جوان حرف  با یلیدرباره اش فکر کرده بودم و در ذهنم خ یلیخ

جهنّم افسانه »نوشته بود  اهیس ۀریدا کی یاوّل، تو ۀصفح در. زده بودم

 .زده بود رونیآتش ب یشعله ها اه،یس ۀریدا نیو از ا «ستین

امّا  ،یجنوب شرق یایاز آس ییزن، جوان بود و ظاهراً اهل جا آن      

ود انتظار داشت ش یسال م انهیسال بود و از آدم م انهیم یسیانگل یآقا نیا

      کلّه اش کرده یتو یو نوجوان یآنچه در بچّگ ۀدربار گریکه حاال د

به ذهنش آمده باشد، و با  یادیز یبوده اند، فکر کرده باشد و سؤالها

 ۀخودش هم یسؤالها و سنگ عقل و فکر و منطق و تجربه ها نیا یزوترا

خِرم را  یکاوباز کنج لیدل نیهم به. باشد دهیرا خوب سنج زهایآن چ

 قهیچند دق»: سال گفتم انهیم یسیانگل یبانه به آقامؤدّ یگرفت و با لبخند

 « چند تا سؤال از شما بکنم؟ د،یوقت دار

و « !یبله، با کمال خوشوقت»: بانه گفتمؤدّ یبا لبخند یسیانگل یآقا      

نامه را پخش نیآقا، من ا د،ینیبب»: رو، و من گفتم ادهیبه کنار پ میرفت ییدو تا

سخن گفته است که آتش  یاز جهنّم حیحضرت مس: نوشته است. خوانده ام

از  وا ونیو حوار حیحضرت مس: نوشته است. آن هرگز خاموش نخواهد شد

آنها : نوشته است. دارد قتیسخن گفته اند که جهنّم حق لیدل نیجهنّم به ا

. واهند شدخ یگرفتار لعنت و آتش ابد رند،یکه گناهکار و توبه نکرده بم

که خودش خلق کرده  یزادیکه خداوندگار عالم با آدم دیشما معتقد ایآ

 عمر   کیدر   تا گناه  چند  در مقابل  خواهد کرد؟ یمعامله ا   نیچن  است،
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 « کوتاه، تا ابد که عمر خود خداست، او را در آتش جهنّم خواهد سوزاند؟

مرا ارشاد کرد  یا قهیدق ستیب قه،یچند دق یبه جا ،یسیانگل یآقا      

است،  اریو شرّ صاحب اخت ریتا به من ثابت بشود که چون آدم در انتخاب خ

ندارد و مکافاتش لعنت و آتش  یعذر چیپس آدم گناهکار در برابر خدا ه

 . است یابد

کنم،  یخدا حافظ یسیانگل یخواستم با آقا یآخر که م ۀقیدق در      

دارد در  یآتش ابد نیکه ا یسه هزار سال باًیتقر نیدر ا ز،یعز یآقا»: گفتم

کردن  یآتش در اخالق نیکشد، ترس از ا یگناهکارها شعله م یجهنّم برا

 هکر یاآلن در رو نیکه هم دیکن یداشته است؟ فکر نم ریثآدمها چه قدر تأ

کنند که معتقدند روز حساب هست و  یم یگناهها را کسان نیشتریب ن،یزم

 یو جنوب یو شمال یو غرب یکه شرق یهست؟ عرفان واقع یجهنّم و بهشت

دل آدمها  یتو اوردیبوده است که خدا را از عرش ب نیندارد، تالشش ا

   یظه احساس کنند که خدا در وجود آنهاست و اگر خوببنشاند تا هر لح

 کی ما. ترس ازآتش جهنّم و شوق رفتن به بهشت نباشد یبرا کنند، یم

ما را نه غم از دوزخ و نه : که گفته است یمولوبه اسم  میعارف بزرگ دار

امّا عارف تر از او ! مییبردار ز رخ پرده که مشتاق لقا/ شوق بهشت است

و هر  شهیو هم ستندیخدا منتظر مرگ ن یلقا دنید یکه برا هستند ییآنها

 « !نندیب یلحظه او را در قلبشان م

گذاشتم و  بمیج یرا با حرمت تا کردم و تو یسیانگل یآقا ۀپخشنام      

خدا با شما  یعنیکه (Goodbye)« گودبای» یلبخند مؤدّبانه، به جا کیبا 

 «!ما باشدقلبتان نگهدار ش یتو یخدا»: باشد، گفتم 

 

 

 
 58/ ای کبوتر شرق                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 !همه چیز از ممه و ماما شروع شد -29
 شینما کیلندن  یاز تئاترها یکیاست که در  ینُه سال اآلن      

مادر » یعنی، (Mamma Mia) «ایماما م»صحنه است با عنوان  یرو کالیموز

و  میآ یباال م ایروم  یم نییترن پا ستگاهیهر وقت از پلکان گردان ا. «من

ماما »: میگو یلب م ریز یافتد، ه یم کالیموز شینما نیا یچشمم به آگه

 . برم یو از آهنگ دلنواز آن لذّت م «ایماما م... ایم

: لب گفتم ریز یه ،«ایماما م» یبه جا کدفعهیدانم چرا  یمن روزید      

 یبچّه ها ادیدو کلمه مرا به  نی، و آهنگ دلنواز ا«ممه، ماما... ممه، ماما»

 ،یعیپستان مادرشان، به طور طب دنیمک یانداخت که از صدا رخواریش

 خودشان یعیآورند و بعد با شعور طب یرا بر زبان م« ممه» ای« مه مه» ۀکلم

اوست، صدا  شیپ« ممه»کنند و با آن مادرشان را که  یتلفّظ م« ماما»آن را 

 ییهند و اروپا یزبانها یِشناس شهیدر ر نمیگرفت که بب رمیو. کنند یم

 در باًیکه تقر دمیچه گفته اند و خالصه د« ماما»و « ممه» یکلمه ها ۀدربار

« مادر»و « پستان» یندو کلمه به مع نیا ،ییزبانها، با اندک تفاوتها نیا ۀهم

کند که  یحال ایبه مردم دن دیبا یعیطب ۀدو کلم نیکردم که هم فکر. است

 یبشر ۀهستند و جامع« ماما»بر درختِ « ممه» یهمه شکوفه ها عتیدر طب

 زاد،یآدم یعمل ذهن کیجا  نیدر هم. درخت نیاست از ا یجنگل بزرگ

ۀ مدرن، با ترجم ینهازبا یو فارس «یمعان یتداع» میگفته ا یکه به آن م

 ندیگو ی، به آن م(stream of consciousness)« اِستریم آو کانشِس نِس»

 کی ۀطور از شاخ نی، مرا گرفتار خودش کرد و هم«ذهن الیّس انیجر»

 ۀ      شاخه که هم نیبه ا دمیتا رس گرید یمعن کی ۀبه شاخ دمیپر یمعن

   خوب به عقب نگاه  هستند، چون اگر «شیقوم و خو»با هم  ایمردم دن

 ۀنیی، در آ«ماما» یسر درختها ،یبشر ۀکنند، خودشان را در جنگل جامع

 . دیخواهند د« ممه» یشکوفه ها
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 کیاصطالح افتادم که اگر در  نیا ادیو به  «شیقوم و خو» گفتم      

     یکیاز مقامات به فرزند  یکی ،یسازمان دولت کی ای یشرکت خصوص

       بدهد،  یداشته باشد، شغل خوب تیصالح نکهیوابستگانش، بدون ا از

 . کرده است «یباز شیقوم و خو»مقام  نیا ندیگو می

 «زِمینِپوت» ندیگو یاصطالح را دارند و به آن م نیازبانها هم  یسیانگل     

(nepotism )و . را دارد یفارس «یباز شیقوم و خو» یهمان معن ناًیکه ع

 ای «وینف»همان « نپو» ،یسیانگل «زمینپو ت» ۀکه در کلم میرا هم بگو نیحاال ا

در اصل،  یند، ولیگو یخواهر م ایاست که به پسر برادر ( nephew) «وینو»

و  یفارس« ۀنو» شباهت. بوده است« نوه» یبه معن ،ییهند و اروپا یزبانها در

هندو  یدانند که در زبانها یکامال آشکار است و همه م «وینو» ای« نپو»

 . شود یم لیبه هم تبد« ب»و « واو»و « ف»و « پ» ییاروپا

         قوم»در اصل با هم  ایمردم دن ۀکه هم گرید لیدل کیهم  نیا      

آنها  یکه جدّ اعال هایهودیجمله عربها و آن هستند، از  «شیو خو

عربها  یعنیبودند،  «میابراه»حضرت  ی، دو تا پسرها«اسحاق»و    «لیاسماع»

 گریهمد هیشب یلیپسرعمو، دختر عمو هستند، و زبانشان هم خ هایهودیو 

 منهای( ع ب ر) «یعبر»و ( ع ر ب) «یعرب» یاست، همان قدر که کلمه ها

  .به هم شباهت دارد« یای نسبت»

نکته  نیبه ا میرس یم یمعان یبا تداع ،«ایماما م» کالیموز شینما از      

مسلّم،  تیواقع نیهستند، و بنا بر ا «شیقوم و خو»با هم  ایمردمان دن ۀکه هم

 ۀتنگ خانواد ۀریرا در دا «یباز شیقوم و خو» تیخصوص نیاگر ا

 یها«شیقوم و خو» ۀرا شامل حال هم داشتند و آن یخودشان نگه نم

 .شد یم نیبهشت بر ایکردند، دن یم ایتمام مردم دن یعنی ان،خودش
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 !هد شداخو راستی، چه غوغایی -31
چه  ایدانم در اوضاع دن یروزها، نم نیمخصوصاً ا ر،یاخ یسالها در       

از  شیآمده است، که مردم ب شیپ یکننده ا شانیدل آزار و پر یزهایچ

ترن که آدمها  ستگاهیدر مقابل ا. افتاده اند شیغمبرهایخدا و پ ادیگذشته به 

 رتبا ییقایجوان آفر کی نمیب یخورند، م یهم وول م یدر چهار جهت تو

       تابلو بزرگ به  کیتوانست قهرمان بسکتبال باشد،  یبلند قد که م

تر از ذهنش، ساکت به مردم نگاه  شانیپر یدست گرفته است و با چشمها

: مضمون نینوشته است به ا یزیچ یسیتابلو به زبان انگل یرو. کند یم

 « !میاوریب یرو یسیاست که به ع دهیوقت آن رس»

سال  انهیمرد م کی گریدر طرف د نمیب یگردانم، م یرا بر م سرم      

باشد،  یونیزیتلو الیسر کی ۀشیتوانست هنر پ یکه م ،یچشم آب یرو دیسف

تر از ذهنش،  شانیپر یتابلو بزرگ به دست گرفته است و با چشمها کی

ت نوشته اس یزیچ یسیتابلو به زبان انگل یرو. کند یساکت به مردم نگاه م

 « !است کیآخر الزّمان نزد»: مضمون نیبه ا

و به  یتابلودار اوّل شیشوم که بروم پ یتابلو دوّم وسوسه م دنید با      

بود که  دهیوقتش نرس چوقتیدوهزار سال گذشته ه نیدر ا یعنی»: میاو بگو

دوهزار سال زودتر از وقتش ظهور  یسیع یعنی اورند؟یرو ب یسیمردم به ع

که در طرف مقابل تو،  ینیب ینمدارد؟  یا دهیه حاال چه فاکرده بود؟ تاز

است؟  کیآخرالزّمان نزد دیگو یدارد به مردم م گریمؤمن د یحیمس کی

روآوردنشان به  اورند،یرو ب یسیکه دو هزار سال نتوانسته باشند به ع یمردم

 « کند؟ یدرمان م تیبشر یایاز دن یدر آخرالزّمان چه درد یسیع

 ق،یرف»: میو به او بگو یتابلودار دوّم شیخواستم بروم پ یم هم بعد      

       سوّم یجنگ جهان یعنی ست؟یبودن آخرالزّمان چ کیمنظورت از نزد

     یگازها رفتن  باال  ایاست؟   کینزد   یهسته ا بمباران   با  ایدن   ینابود  و
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 ای ا؟یذخائر نفت دن تمام شدن ایقطب؟    یخهای شدن   آب ای  ؟یگلخانه ا

 گرید ۀو سل؟ و صدها بال و فاجع ایو ماالر دزیا یهایماریب شدن ییهمه جا

حاال اگر  خوب، است؟ زادیاز جهل و طمعِ خود آدم یکه همه و همه ناش

شود و همه، از خشکِ گناهکارش که من بنابود  یبه زود ایقرار باشد که دن

 ستیبهتر ن م،یبسوز ییقهر خدا در آتشِ ،یباشم و ترِ ثوابکارش که تو باش

 «م؟یبا خبر نباش یبشر سوزِ جهان برانداز ۀفاجع نیکه از وقوعِ چن

 نیدرست در هم. کارِ خودم یرفتم پجلو وسوسه ام را گرفتم و  امّا      

خودم افتادم که  امرزِیخدا ب ۀمادر مسلمان مؤمنِ به حجّ رفت ادیلحظه به 

 نیو منظورش، ا« !خود نیبه د یخود، موس نیبه د یسیع»:گفت  یم شهیهم

و  ستیو ب کصدیخدا هست و  کیبود که  نیا دم،یفهم یطور که من م

آدم باشد، وگرنه شمر ملعون هم خودش  دیبا آدم. غمبریهزار پ رچها

افتادم  یا فهیشر اتیآ ادیو بعد هم به . بود یحیهم مس تلریمسلمان بود، ه

به زبان آن قوم  یغمبریپ یهر قوم یکه در آنها خدا فرموده است که برا

 ! نداشته باشند یفرستاده است تا در روز جزا بهانه ا

خواهد  ییچه غوغا یسترا»: خودم گفتم شیموقع بود که پ نیا در      

تابلو سر  کی ینییو آ نیمؤمن هر د روانیشهر لندن، پ نیشد اگر در هم

نسبت  یزاریتعصّب و ب اناًیو اح یاعتقاد یبا ب ابانها،یخ یو تو رندیدست بگ

 د؟خودشان دعوت کنن غمبریمردم را به راه پ ۀهم گر،ید ینهاییو آ نیبه د

 « !اوردیخدا آن روز را ن

و  ردیاگر خدا از جهل مردم قهرش بگ یراست»: میگو یال هم مو حا      

 «نخواهد بود؟ امتیهمان روز روزِ ق اورد،یآن روز را ب
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  !ی دانی چه قدر راحت استنم -31

 یزیچ نیاوّل د،یشنو یرا م« طاووس» ۀکه کلم یدانم شما وقت ینم      

و  د،یباش یپوش بیو ع نیشما آدم هنرب دیشا! ستیچ د،یآ یکه به ذهنتان م

امّا من ! دیایدُم طاووس به ذهنتان ب ییبای، فوراً ز«طاووس» ۀکلم دنیبا شن

افتم و  یطاووس م یپاها یزشت ادی، فوراً به هستم یالبد چون فطرتاً آدم بد

 :مثل من فرموده است ییآدمها ۀدربار ،الرّحمه هیعل ،یسعد

 بُوَد در سرشت ییرا زشت خو که  

 ! زشت یطاووس جز پا ز ندینب  

 : مثل شما گفته است ییآدمها ۀغفّراهلل ذُنوبه، مسلّماً دربار ،یبافق یوحش و

 طاووس راما،  مینیهنر ب پوشانِ بیع  

 ! میر نشکنامّا هرگزش پَ م،یپوشان یپا  

از  رونیمقدّمه خدمتتان عرض کنم که چند روزاست که در ب نیا با    

 میروبه رو ایاز جلوم ردّ بشوند  گرانیخانه، هر جا که من نشسته باشم و د

 ایپُر رفت و آمد،  ابانیخ کی روِ ادهیدر پ یمکتین یباشند، مثالً رو ستادهیا

کنم، بعد  یم آنها نگاه  یلندن، اوّل به پاها ینیزم ریدر ترن ز یصندل یرو

 کی نکهیمثل ا درست! سر و وضعشان، و دست آخر به صورتشان ۀیبه بق

باشد و من اوّل به پاهاش  ستادهیا میروبه رو ایطاووس از جلوم ردّ بشود 

کر ف عاًواق یگاه! نگاه کنم، بعد به دُمش و دست آخر به سر تاجدارش

 لیمردم لندن تبد شتریب« کابوس» نیو در ا نمیب یکرده ام که دارم کابوس م

 ! «طاووس»شده اند به 

  است یانه،  هم مُد شده رانیادر دانم  یجور کفش هست که نم کی      

به پا   آن را همه، در همه جا، و همه وقت و اگر مد شده است، مثل اینجا 

به همان اسم ! ششناسند یم یبه چه اسم می کنند یا نه، و اگر می کنند،

 به   ما   که «یکفش کتان» به اسم  ای  باشد،( trainers) «نِریتِرِ»که  شیسیانگل
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       پا  هورزش ب یمعموالً برا  و میگفت یو سبک و قشنگش م  هنوع ساد

گنده و  یزهایچ کی. ستیکفش ن م،یگو یکه من م یینهایا م؟یکرد یم

آدم، درست  یاست که به پا بیو غر بیو بد شکل و زشت و عج قوری

 یشانیپ یقورباغه است که رو کی ۀبه شکل و انداز یخال گوشت کیمثل 

 دنیورزش قصد دو ینفر برا کی یکه وقت میفرض کن !آدم درآمده باشد

پا بکند،  هگنده را ب یقورباغه ها نیداشته باشد و لباس گرم کن بپوشد و ا

 ! نرم و راحت است یلیاحساس کند که خ

است  دهیپوش یکه کت و شلوار رسم یسیاز همکار انگل من      

اداره آمده  درن بهمُ یچارقها نیجفت از ا کیوکراوات زده است و با 

با کت و شلوار و کراوات جور در  نهایا یکن یفکر نم»: پرسم یاست، م

به کراواتش  ینگاه« !چه قدر راحت است یدان ینم»: دیگو یم «د؟یآ ینم

 « !بگو مُد است! نگو راحت است»: میگو یم لمد یاندازم و تو یم

 ینیماست با  دهیباز پوش نهیجوان خوشگل و ملوس، بلوز س خانم      

      برهنه اش آدم را  یژوب، و سر و صورت و ساق پاها و دو سوّم رانها

 نیجفت از ا کیاندازد، و آنوقت  یم ییبایز ۀ، اله«ونوس» ۀمجسّم ادیبه 

   :دیگو یم ،یالبد از او هم که بپرس! مُد روز به پا کرده است یچارقها

 « !چه قدر راحت است یاند ینم»

 ادیآدم را به  کدفعهی! چه قدر راحت است گفتند ینم یکاشک      

و  میبود «بهشت» یتو د،یببخش م،یبود «جنگل» یاندازند که تو یم یموقع

ممنوع  ۀویدلمان را زد و از م یآن راحت یول م،یاز هر لحاظ راحت بود

طول  یهزار سال صدیو س بیسراند ۀریبه جز میشد دیو تبع میدانش خورد

 نیا! فیح! میاد گرفتی یشناس ییبایو ز میکرد دایپ قهیتا ذوق و سل دیکش

درست نباشد، تجارت  میالهایخ ۀمثل هم دیکنم، و شا یم الیطور که من خ

 !ستین مانیو حال ردیگ یرا هم از ما م قهیدارد کم کم ذوق و سل
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 کبوتر با کبوتر، باز با باز -32
فکر کردم . زد یبرق م یاز خوشحال شیچشمها یسیانگل ۀیهمسا      

آمده  دنشیکند، به د یم یزندگ ایاسترالدر  شیه هاپسرش که با زن و بچّ

 «و خانواده اش چه خبر؟ امیلیاز و»: گفتم. است

 یبرا. ندیآ یم ایاز استرال گریحدود چهار ماه د. خوبند»: گفت     

 « .ندیآ یدخترم م یعروس

: گفتم. دنز یبرق م یاز خوشحال شیچرا چشمها هک دمیحاال فهم     

 « !مبارک باشد! چه خوب»

 سانسیل. و هفت هشت ساله است ستی، ب(Claire) «کلر» دخترش،      

پدر و مادرش  شیپ. است رستانیمعلّم دبدارد و  یسیلگان اتیزبان و ادب

به  میکن یاز شما هم دعوت م»: گفت یسیانگل ۀیهمسا. کند یم یزندگ

که شما و خانمتان را  دیدان یم. شود یخوشحال م یلیخ. دییایاش ب یعروس

 « .دوست دارد یلیخ

 :دمیو آنوقت پرس« .میدوست دار یلیرا خ کلرما هم »: فتمگ          

شده  بشیشما نص نیکه دختر نازن ستیمرد خوشبخت ک نیاخوب، حاال »

دو . (Iain) «انیا»به اسم  یاسکاتلند فیشر اریمرد بس کی»: گفت «است؟

 « .من او را مثل پسر خودم دوست دارم. هست که با هم آشنا شده اند یسال

. اهل مطالعه است یلیداند و خ یهم م یونانی، زبان کلر دخترش،     

مرد خوشبخت از  نیالبد ا»: میه ام کرد که بگووسوس یکنجکاو

 « کلر است؟ یهمکارها

 قهیسل. اهل کتاب است یلیامّا مثل کلر خ. ستیمعلمّ ن. نه»: گفت   

 « .هم است هیشب زهایچ یلیهاشان در خ

         خواست بدانم داماد  یم دلم. جواب ماند یب من یکنجکاو      

 کردم و  یاطیاحت یب. نه ایرا دارد « لرک» یهمسر یستگیشا. کاره است چه 
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 « کاره است؟ پس چه »  :دمیپرس

دفتر  کیش خانه ا  در. کند یخودش کار م یبرا  .بنّاست»: گفت   

 ییخوانده است، امّا از بنّا اتیاو هم ادب. کند یم یساختمان یدارد و کارها

 « .دیآ یخوشش م یلیخ

کردم و سرم را تکان دادم، امّا جلو زبانم را گرفتم و  یاطیاحت یب باز      

 « !دییبگو کیاز قول من به کلر تبر»: فقط گفتم

دانشکده ام  ۀدور یاز دوستها یکی، «محسن» ادیو آنوقت بود که به      

در . شد رستانیرفت معلّم دب« کلر»را که گرفت، مثل  سانسشیاو ل. افتادم

بازنشسته آشنا شده بود و کارشان به عشق و  سرهنگ کیدانشکده با دختر 

معلّم بشود، امّا « محسن»خواست مثل  یدختره هم م. بود دهیکش یعاشق

. م بشودر سرهنگ برود معلّشد که دخت یشأنش م کسر. پدرش نگذاشت

. بدهد لیتحص ۀآبرومند ادام ۀرشت کیخواست بفرستدش خارج، در  یم

 . بردارد« محسن»امّا دختر حاضر نشد که چشم و دل از 

به من گفته بود که جناب سرهنگ با ازدواج آنها مخالف  «محسن»      

رد، فرستاده است که اگر جان خودش را دوست دا غامیاو پ یاست و برا

  ببرد،  لیدختر او را فراموش کند، چون حاضر است که دخترش را عزرائ

من دختر را که باش آشنا بودم،  کباری. معلّم جلنبر نشود کیامّا زن 

قدر با ازدواج شما با  نیچرا پدرت ا»: دمیاز او پرس و دمید یخصوص

 « محسن مخالف است؟

دارد خودش  دمیفهمگفت که  ییزهاین کرد و چن مِمِ یاوّل کم      

: قسمش دادم و آنوقت گفت« محسن»مرگ  به. کند یسر هم مآنها را 

من زن : گفتم ؟یبنّا بشو کیزن پسر  یبرو یخواه یم: دیگو یپاپام م»

 « !بنّاست که بنّا باشد! شوم، نه زن باباش یمحسن م

 و محسن هم از جان  دیبه تنش مال را   شدن  عاق هیپ دختر   خالصه      
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 کیازدواج دختر . محضر ازدواج کردند کیخودش گذشت و باهم در 

  یینمایس ملیف کیاز آن  دیبا  !یبزرگ ییچه رسوا ! بنّا کی سرهنگ با پسر 

 ! رندیو عبرت بگ نندیساختند تا مردم بب یم

 نی، آشنا شدم، ا«کلر» ۀندیآشوهر  ،«انیا»که با  یخواهد وقت یدلم م     

          از تعجّب شاخ در ایخندد،  یم نمیکنم، بب فیتعر شیداستان را برا

 !آورد یم
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 مشکل جمشید خان -33
که خودش و زنش، عالوه بر  میدار یرانیدوست ا کیلندن  در      

و  یموضوع نژاد پرست ،یخواهیو آزاد یاصول روشنفکر ۀاعتقاد به هم

 .دهند یمجال حرف زدن نم چکسیبه ه گرید د،یایب شیپکه  ینژاد ضِیتبع

در شرق  ییرا به جا نیزم یرو یانسانها ۀدارد اصل و نسب هم هشوهر

ه، ، البتّهالبتّ»: دیگو یکند و م یرساند، که زن حرفش را قطع م یم قایآفر

 یکلفت و موها یبودند، دماغ پهن داشتند و لبها اهپوستیآدم و حوّا هم س

 رونیحرف خودش را به زور از دست زنش ب ۀو شوهر رشت« !یزبرِ وزوز

فرصت  اههایو استعمار و استثمار به س یقرنها بردگ»: دیگو یکشد و م یم

شصت، هفتاد  نیهم در .ندارند دهایبا سف یفرق چینداد تا ثابت کنند که ه

 دایمساعد پ تِیذرّه موقع کی اههایاز س یجاها، بعض یکه در بعض ریسال اخ

 شهی، خواننده و هنرپ(Paul Robeson) پل رابسون م؟یرا دار هایاند، ک کرده

 سینو شنامهینما( Wole Soyinka) نکایسو وُله.  میرا دار یجهان ۀسندیو نو

 Derek) درک والکات م،ینوبل را دار ۀزیجا ۀو برند سیو رمان نو

Walcott )و « !مینوبل را دار ۀزیجا ۀو شاعر و حماسه سرا و برند سندهینو

   بَرد تا  یبَرد و اسم م یاسم مسیاهپوستهای خیلی معروف را طور  نیهم

 . «نلسون مندال»و  «نگیلوتر ک نیمارت»رسَد به  یم

 یدچار پوک چارهیکه زنش ب یرانیدوست ا نیا ش،یروز پ چند      

کرد از  فیتعر یسوزناک تی، به من تلفن کرد و حکااست استخوان شده

اش و ترک برداشتنِ استخوان رانش و چند روز در  هچاریافتادنِ زن ب

ابراز  یکلّ! و حاال در خانه وبالِ گردنِ او شدنش دنشیخواب مارستانیب

  «؟یکن یحاال چه کار م»: کردم و گفتم یتأسّف و همدرد

 یسازمان خصوص کیبا . میخواهم بگو یرا م نیهم»: گفت      

 او را تر  دیاینج، شش ساعت بپ ینفر را بفرستند، روز کیصحبت کردم که 
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  میتنظ  یقرارداد. ما ۀ خان  به  را فرستادند یسیخانم انگل کی. و خشک کند

خدمتکارِ با تجربه بفرستند  +پرستار کیشش روز  یا کرد و قرار شد هفته

 « !رندیبگ چهارده پوند یو ساعت

 گرید یبا چند جا یخواست یخوب، م! چه قدر گران! یوا»: گفتم      

و  دیکش یآه« !ردیکمتر بگ نیشد که از ا یم دایپ ییجا دیشا ،یریتماس بگ

مشکلِ . هم هستندهمه شان مثل . تماس گرفته ام گرید یبا چند جا»: گفت

فکر کردم . ساکت شد دمید« !رندیخواهند بگ یهرچه م. ستین یمن پول

با  «؟یشنو یم! الو! دیجمش! الو! الو»: گفتم. خطّ تلفن قطع شده است

خوب، پس اگر از بابت »: گفتم« !شنوم یبله، م»: سوزناک گفت ییصدا

  «؟یچرا ناراحت گرید ،یندار یپولش مشکل

من خودم . شود ینم یآخر سودابه راض»: و گفت دیشک یبلند آه      

سر  چیحرفش ه نیاز ا« .آدمها همه خوب و بد دارند. ندارم یحرف

شود که  ینم یسودابه خانم راض ییگو یم یعنی»: گفتم. اوردمیدرن

دانم  یاو را تر و خشک کند؟ م دیایب یو نشناخته ا دهیخدمتکارِ ند+پرستار

سنّ  نیآدم به هر حال در ا یاست، ول یبا غرور طبع و ستقلّآدم م شانیکه ا

 « !دارد گرانیبه کمک د اجیاحت یاضطرار تِیموقع نیو سال و ا

هم  نینه، مشکل ما ا»: و گفت دیهمان آه بلند را کش دیجمش باز      

 هم که بهتر از همه است و قرارداد هم  یسازمان آخر نیآخر ا. ستین

 اهپوستیس یخدمتکارهاشان زنها+رستارپ ۀهم دیگو یکرده است، م میتنظ

       کی یحتّ که دمیپرس ،یسیشان، آن خانم انگل ندهیاز نما. هستند

هم که  یرفت تو شیچنان اخمها! پوست هم ندارند دیسفخدمتکار +پرستار

 « !و پا شد رفت! نه: گفت تیبا عصبان. انگار من کفر گفته ام

خان را  دیجمشاصلیِ مشکل  د،یبود یمن م یدانم اگر شما جا ینم     

 !دیکرد یحلّ م یچه طور
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 !امّا حاال بیایید و تماشا کنید -34

 دیکن یتماشا م یونیزیتلو ۀبرنام کی دیکه دار یدانم شما وقت ینم      

کنند، چه کار  یپخش م یتجارت یهایشود و آگه یبرنامه قطع م کدفعهیو 

 ۀرا از صفح تانیشود، رو یپخش م یکه آگه یمدّت یبرا! دیکن یم

 کیمدّت به  نیا یو برا دیشو یاز جا بلند م ای د؟یگردان یبر م ونیزیتلو

که تماشا  یآن برنامه ا ای د؟یپرداز یخواسته م عتیطب ایپسندانه  خداکار 

و  دینینش یآن قدر مبتذل و مالل آور است که راحت سر جاتان م د،یکن یم

 د؟یکن یرا که اقالً تنوّع دارد، تماشا م یتجارت یهایهمان آگه

    شنوم که یحقّ را م یقاض یانصاف صدا ۀدارم از پشت پرد اآلن      

 یمقدّمه چ نیبا ا ر،یکب رِیرادگیا»: دیگودارد به من ب زیسرزنش آم یبا لحن

و  که از بنده یتجارت یونهایزیکه تلو یانتظار دار ؟ییبگو یخواه یم

  ارث باباهاشان را خرج گرداندن  رند،یگ یهم نم یپن کی یجناب عال

 از  دیرا با لشانیو طو ضیعر یدستگاهها ۀبرنامه هاشان بکنند؟ خرج هم

هم که در  نجایا یدولت ونیزیتلو. اورندیب در یتجارت یهایآگه نیراه هم

کند، ساالنه  یپخش نم یتجارت یکه دارد، آگه یاز شش تا کانال چکدامیه

راه جبران  نیرا از ا شیها نهیاز هز یو بخش ردیگ یحقّ اشتراک م یمبلغ

 « !کند یم

                من اصالً . رفته است یبار تنها به قاض نیحقّ ا یقاض! ریخه ن      

     از  قهیدر هر هفت هشت دق یتجارت یهایخواستم از پخش آگه ینم

 یتجارت ونیزیکدام تلو. رمیبگ یرادیا یتجارت یونهایزیتلو یبرنامه هاطول 

 نیپس ا م؟یرا تماشا کن شیبرنامه ها مینیما را مجبور کرده است که بنش

ما  نکهیا یبرادرست شده است؟  یچ یکنترل از راه دور برا «ماسماسک»

کانال  یا قهیچند دق ای هیهر چند ثان م،یمبل لم داده ا یهمان طور که رو

 و  یاز دهها کانال دولت چکدامیه یبرنامه ها  وقت کی اگر   و  میعوض کن
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با هم حرف  مینیو بنش میرا خاموش کن ونیزیجلبمان نکرد، تلو یتجارت

 . میو اهل خانه با هم آشنا بشو میبزن

       فقط. میخواستم بگو یرا هم نم نیمن با آن مقدّمه، ا راستش      

آن  دیآ یم ادمی. کرده امبزرگ  کشفیک  هایکه تازگ میخواستم بگو یم

نشده بود، و همه کس تاجر نشده بود،  یتجارت زیکه هنوز همه چ ییالهاس

 لسوفیبود، ف استمداریس استمداریکه تاجر تاجر بود، س ییآن سالها یعنی

خودش تا  ۀبه اصول حرف یهنرمند هنرمند و خالصه اهل هر کار لسوف،یف

 ش،یارتچه تج ش،یچه دولت ون،یزیتلو یپابند بود، سطحِ برنامه ها یاندازه ا

 یهایبود، آگه نییپا یلیکه سطحش خ یزیچ. بود امدهین نییقدر پا نیا

توانم در  یرا م یتجارت یونهایزیتلو یهایآگه ۀمضمونِ هم. بود یتجارت

نمک صدف چه »: خالصه کنم رانیا یآن زمانها یتجارت یآگه کی

ها به هوس یجور آگه نیبا ا یک ؟یکه چ« !کرده ریکرده؟ همه را نمک گ

 خروار نمک صدف بخرد؟  کیافتاد که برود  یم

 یبه همان اندازه که سطح برنامه ها! دیو تماشا کن دییایحاال ب امّا      

 کی. باال رفته است یتجارت یهای، سطح آگهاست آمده نییپا یونیزیتلو

 ۀ               برنام کیقطع شد و  د،یدید یم دیکه داشت یمبتذل ۀبرنام دینیب یدفعه م

شروع شد، با چه  کیشبه کالس یقیموس کیبا  زیانگ رتیو ح یعال یهنر

برد و  یم رونیب یعالم خاک نیرا از ا شما! ییرایو گ زیانگ الیخ یها هصحن

 لیرا تبد بایز کیشعر سمبول کی نکهیدرست مثل ا د،یکن یم ریعرش را س

     عالم را  فیآخر که ک ۀدر آن لحظ. زنده کرده باشند ریتصو کیبه 

 . بود لیاتومب کی یآگه نیکنند که مثالً ا یم یبه شما حال د،یکرده ا

               نییشود و سطحش پا یم یدارد تجارت زیحاال که همه چ بله،      

و  استمداریس دیتاجر بودن، با نیاند که در ع دهیتاجرها فهم د،یآ یم

 !و هنرمند باشند تا سطح تجارت را باال ببرند لسوفیف
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 رواقیها و مشّاییها -35

بود به اسم  یلسوفیف ونانیدر  الد،یاز م شیقرن سوم پ لیاوا در      

در آتن  «کانون شهروندان»الن بازار و دا ای« رواق»که در ( Zeno)« زِنون»

ناراحتش  ادیز یزینه چ دیبود که آدم با نیفلسفه اش ا. کرد یم سیتدر

دور نشود، و  ادیز عتیخوشحالش بکند، از خطّ طب ادیز یزیبکند، نه چ

معروف شدند  ،لسوفیف نیا روانِیپ. به راه داشته باشد ییو پا شیبه پ یسر

 . «یرواق»به 

بود به اسم  یلسوفیف ونانیهم در  الدیاز م شید چهار قرن پحدو در      

             یالبافیبود و در فلسفه اهل خ« افالطون»که شاگرد ناخلف « ارسطو»

  و  اوردیسر درب یعالم هست ۀخواست با تجربه از کار هم یو دلش م نبود

و  «یشمَ» ایدر آتن در حال قدم زدن ( lyceum) «ومیسیل»در باغ  ندیگو یم

مناسبت  نیداد و به هم یدرس م شیبه شاگردها هستادیادر حالت گهگاه 

 . «ییمشّا»معروف شدند به  ،لسوفیف نیا روانیپ

سرخودشان را  ینشستند و با فلسفه باف یگوشه م کی «هایرواق» پس      

در حال راه  «هاییمشّا»نداشتند و  هایو ماف ایبه کار دن یکردند و کار یگرم م

البد تا . عالمها کار داشتند ۀآدمها و هم ۀکردند و به کار هم یبحث مرفتن 

 : دییبگو دیبار خواسته ا نیحاال چند

  که  یزیبله، بروم سرِ چ «؟ییبگو یخواه یم یمقدّمه، چ نیبا ا»      

 یزنهااین طور که من فهمیده ام، در لندن،  نجایا. میخواستم بگو یم

از خانه کار  رونیکه در ب ییدسته آنها کی. اندشوهردار و بچّه دار سه دسته 

 یعنی، (career woman)« کَری یِر وُمَن» ندیگو یکنند و به خودشان م یم

 یندارد و معنا ییچندان معنا شیبرا یخانوادگ یزنِ اهل حرفه که زندگ

 . کند یم دایرا در حرفه اش پ یزندگ

  پول در یلیهم خ هاشانیلیو خ  آورند یدرم پولزنها   از دسته   نیا      
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         دهند و  یم خانه شان را خدمتکارها انجام  یکارها  ۀو هم آورند یم

     مدرسه  از و برند یبه مدرسه م لیرها با اتومبه هاشان را هم خدمتکابچّ

کنند و  یمناز خانه کار   رونیب  که در هستند  ییدوّم زنها ۀدست. آورند یم

که  یخانه دار زنِ یعنی (housewife)« فیهاوس وا» ندیگو یبه آنها م

به هزار کار  دیو صبح تا شب با شیشوهر و بچّه ها یکند برا یم یزندگ

 و .به مدرسه و آوردنِ آنها از مدرسه شیبچّه ها مله بردنِ برسد، از ج

ه هاشان به خانه دار، در راهِ بردن بچّ یکه زنها نجاستیدرست در هم

کنند که در حال قدم زدن،  یم دایمدرسه و آوردن آنها از مدرسه، وقت پ

که با رنج  ییزهایاز چ گریهمد یبرا هستادیادر خالتِ و گهگاه  ،«یمش» ای

عالم و آدم کشف کرده اند، حرف بزنند و عقلهاشان را در  ۀان دربارفراو

 یعنی ؟یخوب، که چ: نندیهم بگذارند تا بب یرو یزندگ «ومیسیل»اده رو یپ

 آخر چرا؟  ؟یچ

. دو دسته از زنها در لندن نیا یبه شوهرها میرس یحاال م و      

 اتی شان مشغولسطح باال ۀحرف ۀیاوّل، مثل زنهاشان در حاش ۀدست یشوهرها

حسرت و  یاز رو دیشا ها،ینییسطح باال دارند و ما سطح پا حاتیو تفر

و عشرتِ پر زرق و  شیع مییگو یم حاتیو تفر اتیمشغول نیحسادت، به ا

 !یتو خال ابرق، امّ

           که زنهاشان به آنها  یدوّم شبها بعد از شام ۀدست یشوهرها       

از  یکیداالن  ای« رواق»روند در  یز کار، مبعد ا کراستی ایدهند،  یم

ندارند،  هایو ماف ایبه دن یو چون کار نندینش یآبجوکده ها م ایها  کدهیم

روند  یبافند و آخر شب تلو تلو خوران م یغاز م کیصد من  یفلسفه ها

. رختخواب یافتند تو یدرخت م ۀمثل کندو به قول خودِ انگلیسیها خانه، 

اند و  «یرواق»شوهرها  نیکه ا میریگ یم جهیطور نت نیپس با آن مقدمّه ا

 ! «ییمشّا»زنهاشان 
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« شد؟ یسوّم چ ۀتدس! شد دو دسته که نیخوب، ا»: دییگو یم البد      

سوّم زن و شوهر نه  ۀدر دست. سوّم اصالً حسابشان جداست ۀبله، دست

کنند که من و شما متوجّه  ینم یزندگ یطور. «یرواق»هستند، نه  «ییمشّا»

 .میکن یو طبقه بند فیو آنها را تعر میبشو شانیزندگ یهایزانینام
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 چشمها به چه زبانی حرف می زنند؟ -36

 نیبربخورد و ا نشینازن یاز دوستها یکیبه  ابانیخ یآدم تو اگر      

باور کن، »: دیبه او بگوچکد،  یکه محبّت از آن م یبا زبان ن،یدوست نازن

 یکند، چون تو یآدم باور نم« !سراغت میایخواستم ب یامروز م نیهم

 !دیگو یکه دارد دروغ م ندیب یم نیدوست نازن نیا یچشمها

 یجابلغا»باشد، چه اهل  «دالغوزآبادِ شرق»چه اهل  ،یزادیآدم هر      

ها با زبانِِ است که آدم دهیبه تجربه فهم یرا از همان بچّگ نی، ا«غرب

 د،یگو یزبان چشمشان چه م دید دیبا! ندیخواهند، بگو یسرشان هرچه م

تواند دروغ  یو نم ردیگ یفرمان م« دل»است که از « زبان چشم»چون 

 . دیبگو

 مارستانهایاز ب یکی یاز بخشها یکیدر لندن، در سالن انتظار  نجایا      

     د،یایب ریدر هم که دخوش است که دکتر هر ق نیو دلت به ا ینشسته ا

 یخواه یماریب نیشده است، تو اوّل نییتع شیکه از شش ماه پ یبر طبق وقت

از وقت  رترید یا قهیدکتر متخصّص چهل دق. خواهد کرد تیبود که صدا

دارد و اسمت را با تلفظ  یپرونده ات را بر م ییرسد و با غرور خدا یم

و « !میآ یاآلن م د،ینیاتاق بنش یتو دیبرو»: دیگو یکند و م یصدا م یبیعج

 . حاجت بکند یرود که البد قضا یخودش م

دو نفر که در سالن انتظار جلو تو  ینیب یم ،یشو یم زیخ مین تا      

زدند، پاشدند و رفتند  یبا هم حرف م یعرب حینشسته بودند و با زبان فص

کرده دکتر آنها را صدا . یا دهیشن یالبد عوض یکن یفکر م. مطب یتو

اسم خودت را  التیخ یتو ،ینفر باش نیاوّل یاست و تو که انتظار داشته ا

 . یا دهیشن

مطبّ و به  یاز آنکه دکتر برگردد، رفتم تو شیو پ اوردمین طاقت             

هر دو با زبان « است؟ یوقتِ شما چه ساعت! دیببخش»: آن دو نفر گفتم

 از آنها، بعد  یکیو « !فضول ۀکبه تو چه مربوط است، مرد»: چشمشان گفتند
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من  نکهیا یبرا»: گفتم «؟یپرس یم یچ یبرا»: از چند لحظه مکث، گفت

 « !کنم مرا صدا کرد یر من نفر هستم و دکتر هم فکیاوّل

: و با زبان سرش گفت« !بابا ،یول معطّل»: با زبان چشمش گفت او      

 «!کم است قهیدق ستیوقت ما دو ب»

بعد از  یدکتر از ساعت دو»: دلم گفتم یو من از رو رفتم و تو       

و برگشتم، « !واقعاً که! کم قهیدق ستیکند، نه دو ب یظهر کارش را شروع م

مطبّ و به  یبعد دکتر برگشت و رفت تو قهیدق ده. الن انتظار نشستمدر س

که با  یکیاز آنکه در را جفت کند، به همان  شیاسم پرونده نگاه کرد و پ

 : من حرف زده بود گفت

 یآنوقت بود که من رفتم تو« !یزده طاس یعال یآقا د،یببخش»      

زهرافشان  یناچار با اخم و آن دو نفر« !منم یزده طاس یعال»: مطبّ و گفتم

 . رونیب فتندر

بعد که از مطبّ درآمدم، رفتم جلو آن دو نفر که نشسته  قهیدق ستیب      

حاال »: زدند، و گفتم یبا هم حرف م یعرب حیبودند و همچنان با زبان فص

: گفت یهمان نفر اوّل« کنم؟ یخواستم فضول یکه من نم دیمتوجّه شد

چرا ما ! هم اشکال دارد یلیاشکال دارد، خ ر،یخه ن»: گفتم« !ندارد یاشکال»

آن  دمید« !میو بد رفتار باش نیبد ب گریطور نسبت به همد نیا دیانسانها با

 زبانِ خواهد با خنجرِ یکه با زبان سرش اصالً با من حرف نزده بود، م یکی

 ! کند «ذبح»چشمش مرا 

با  یچه طور قتانیرف دینیب یم»: کردم و گفتم یرا به اوّل میرو      

: گفت یباز همان نفر اوّل« صورت من؟ یاندازد تو یدارد تف م شیچشمها

را  آدمی یچشمش که زبان بن»: گفتم« !ندارد یاشکال. داند ینم یسیاو انگل»

 « !داند یم

  لکه اشکا دمیفهم !هم چشمش خنجر درآورد یکی نیا  حاال  دمید      
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 . شود یم شتریدر من است و سوء تفاهم دارد ب

نگاه و  رییناگهان تغ یاوّل« !مع السّالم»: گفتم  یعرب ظیغل ۀلهج با      

 ستم،ینه، من اهل جنّت ن»: گفتم «د؟یشما عرب هست»: لحن داد و گفت رییتغ

 «!مان اهللاَ یالسّالمه وَ ف عَمَ! اهل دوزخم
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 !اشیدمواظب وزن خود ب -37
در . ستین یاندرزِ اخالق ایشِعار  کی نیا« !دیوزن خود باش مواظب»      

است که از  یبانگ نیا. ندارد یشما کار «یوزنِ معنو»به  یامروز کس یایدن

 هیرایپ یب  و آرام و یآن قدر منطق د،یآ یکه در م «یعلم پزشک» ۀحنجر

که در « جارتت ۀحرف» ۀرسد، امّا از حنجر ینم یاست که به گوشِ کس

 ینیزم ریز یکور در نقبها یو موشها انوسهایآن را نهنگها در اعماق اق د،یایب

 ! شنوند یخودشان هم م

 کیاز اصولِ تجربه اش . بلد است وبآخر تجارت کارش را خ       

کارشان  ۀویهم ش شیابهایو بازار «یابیبازار»ساخته است به اسم  یعلم قّالب

 یدر کجا نندیگردند تا بب یگردند و م یم. اند رفتهادگی« الشخوارها» را از

 کراستیبنالند و  ینیّشوند که از زخمِ مع یم دایپ یجامعه، کسان یصحرا

ندارم « ژاپن» یمنها «یشرق» یبه کشورها یکار. اورندیبه طرفش هجوم ب

هم فقط از  «یغرب» یاز کشورها. و هندوستانند نیچ نهاشانیکه بزرگتر

            که در میگو یم اندک خبر نیدارم و با هم یخبر اندک« انگلستان»

ناله اش را خوب « تجارت ۀحرف» یکه الشخوارها ییاز زخمها یکی نجایا

از  شیب ش،یچند سال پ یبر طبق آمارها. است «یچاق»اند، زخم  دهیشن

نصف هم  نیاز ا یاز نصف شیاضافه وزن دارند و ب ایتانیبر تِینصف جمع

چه خوان نعمت  بتیمص نیا دینیحاال بب! هستند «یفربه» ای «یچاق»گرفتار 

 ! تجارت پهن کرده است یالشخوارها یبرا یکرانیب

 نجایدر ا هایخوراک نیاز ارزان تر یکی شیده پانزده سال پ نیهم تا      

 نیحاال هم. هم کمتر بود «یآب معدن»از  ریش متیمبالغه ق یب. بود «ریش»

دوغ را  نیکنند و دو قُلُپ از ا یماست را دوغ مکنند،  یرا ماست م ریش

کمر  یاستکان شست کی ۀبه انداز ،یکیکوچک پالست یظرفها یتو

 دواست، با   ۀشیش کیکه به شکل   ظرف را نیا یو رو زندیر یم  ک،یبار
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 یرنگ یمعجزه گر و نقش و نگارها یتهایاسم دهن پرکن و خاص کی

 که دچار اضافه وزن  یدردمندان یفرستند به بازار برا یدهند و م یم شیآرا

و از ! زادیمرغ و جان آدم ریش متیبه ق مت؟یهستند، آن هم به چه ق یو چاق

و  کیو الغر و بار فیظر یدلهاهم با مُ ییباید و زمُ بازار گریطرف د

جلو خانمچه ها و  ییاز وجاهت و دلربا ییخودش مجسّمه ها لندوکِ

که  یکند، به طور یم« وزن ۀوسوس»گذارد و آنها را گرفتار  یخانمها م

 یرو ایلقمه هاشان هستند،  (calorie)« یکالُر»مشغول شمردن  ایمدام 

خدا نکرده وزنشان ده گرم از  نندیکه بب کنند ینگاه م اند و ستادهیترازو ا

وزن مدل محبوبشان باال تر نرفته باشد، و اگر رفته باشد، بدو بروند سرِ 

 !معجزه گر سر بکشند یدو قلپ یدانه از آن دوغها کیو  خچالی

در  «دیمواظبِ وزن خود باش»شود گفت که شِعار  یم بیترت نیا به      

! النّاس اهّیایا »: شده است لیفالح تبد ۀیبه آ هیبالتشب« تجارت» یبلندگو

 ،یخدا شاهد است که علم پزشک« !دیتا رستگار شو دیظب وزن خود باشامو

 شهیطال به مردم قالب کند، هم متیخواسته باشد دوغش را به ق نکهیبدون ا

نداشته باشد،  یکیو ژنت یو ارث یاگر علّت جسم «یچاق»است که  فتهگ

و همان . است یحرکت یو ب یو تنبل یو بدخور یعلّتش پرخور نیبزرگتر

خطرناک است و  یگفته است که الغرکردنِ زورک شهیهم هم یعلم پزشک

مواظب »: که حتیبه همه نص سوادیمنِ ب از! ستین یاضافه وزن چاق یکم

و به خانمچه ها و « !شود یم زانیوزنتان خودش م د،یسالمت خودتان باش

شناسند،  یرا م «یرازیخواجه حافظ ش»ان هم که زب یفارس یخانمها

 : هم غبغب داشت« شاخ نبات»کنم که  یم یادآوری

 چاهِ زنخدانِ توام کز هر طرف ۀکُشت   

 ! است «غبغب»طوقِ  رِیگردنِ جان ز صدهزارش   
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  !دنیا را زباله خواهد گرفت -38

از  ش،یچهل سال پ« تهران»و  شیشصت سال پ« طوس»از  ریغ من          

مسافر  گرید یدر شهرها. خبر ندارم رانیا گرید یدر شهرها یعیطب طیمح

توانم  ینم یزیچ طیمح عتیساکنان آنها از طب ۀتجرب ۀبوده ام و دربار

 . میبگو

نشده بود که چند تا سنجاب، از صبح تا  چوقتیطوس و تهران ه در      

نشده  چوقتیه. باغچه قر بدهند و از سر و کول خانه باال بروند یشب، تو

که  ینیو بب یو روشن سحر، از پنجره به باغچه نگاه کن کیبود که در تار

. کند ینم دایگردد و پ یال مرغ مظرف آشغال دنب یروباه دارد تو کی

 بشیکه آمده بود، غ یاز همان راه ،یکه تا پنجره را باز کن روباه      

 بشیصدا غ دنیکه با شن ندیب ینم یلیسنجاب دل. امّا سنجاب نه. زند یم

 یتو یبدو ،یپا بشو دیبا. ستیگوشش بدهکار ن ،یهم بکش ادیفر. بزند

تا از درخت برود  یش حمله کن به ،یریچوب بلند به دست بگ کیباغچه، 

کارت  یپ یو برو یباال و در کمرکش درخت منتظر بماند تا تو خسته بشو

 نیکه ا ستیکارش چ حاال. و به کار خودش ادامه بدهد نییپا دیایو او ب

خدمتتان  د،یکند؟ صبر داشته باش یو کالفه م یمرا ناراحت و عصبان قدر

 . کنم یعرض م

از  یکیباغچه  یسنجاب تو یمن تماشا یلها براآن اوّ راستش      

             ادمیآنجا که به  تا در ایران، .لندن بود ۀیکردن در حاش یزندگ یلذّتها

بودم، آن هم در شعر  دهیقاقم و سمور شن فید، اسم سنجاب را در ردیآ یم

لی خود سنجاب، یعنی زنده اش، را ندیده بودم و فقط  و ک،یو نثر کالس

خوانده بودم که و باشد نرم و گرم  یلیخباید پوستش انستم که می د

به  «یسعد»و گرنه  دند،یکش یدشک م یآن را رو میقد یثروتمندها

 : گفت یمعشوقش نم
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 پهلوانم ریاست به ز خار  

 ؛«سنجاب»تو، خوابگاه  یرو یب  

     صاحبان رفاه نسبت به حال محرومان،  ییاعتنا یدر اشاره به ب «حافظ» ای

 : گفت ینم

 را چه غم ینینازن یشاه «سنجاب» بر خفته  

 !بیغر نیز خار و خاره سازد بستر و بال گر  

 ۀویم. میدید یخانه م کیدر پارک نزدسنجابها را  شیسال پ چهل

کار سنجابها  ختن،یکرد به ر یو شروع م دیرس یبلوط که م یدرختها

در  ندهیآ یخوردند، هم آنها را برا یبلوط را هم م یدانه ها. شد یشروع م

 ییکارشان تماشا نیقدر ا چه. کردند یخاک انبار م ریمختلف ز یجاها

   نیزم یهمانجا رو زد،یر یبلوط م ۀدیرس یحاال دانه ها ؟یحاال چ! بود

     دییگو یم! کنند یهم به آنها نم یپوسد و سنجابها نگاه یماند و م یم

 ! ممکن است ریغ

 یلونینا اهیس ۀسیکنم؟ ک یم الیرا خ نهایا ۀمن هم دیکن یفکر م      

در کنار  یکیبزرگ پالست یآشغالدان یگذارم تو یآشغال را م ۀسربست

            هم نیگذارم، دو تا آجر سنگ یرا محکم م یالدانباغچه، در آشغ

افتاده  یباغچه، آشغالدان یروم تو یآن، باز فردا صبح که م یگذارم رو یم

باغچه  یآشغال پاره پاره شده است و آشغالها در همه جا ۀسیاست و ک

 ! پراکنده

           زیهمه چ عتیانسان دارد طب دیتمدّن جد! کنم ینم الیخ نه،      

   چهل سال گذشته سنجابها بلوط را ول کرده اند  نیدر ا. کند یرا عوض م

         خوارزم در بستر یایدر ای «آرال» ۀاچیدر! و آشغال خور شده اند

     ! شده است «سن پطرزبورگ»دوباره  «نگرادیلن»! مرگ افتاده است

 « اشنگتنو   جورج»  تخت  بر  (George W. Bush)« بوش  ویدبل  جورج»
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(George Washington)  تامس جفرسون»و »(Thomas Jefferson ) هیتک 

را  ایدن یاز جنگلها «سییسو»هر سال چهار برابر وسعت کشور ! زده است

 نیو فقط هم! هندوستان حسابدار و کتابدار اروپا شده است! نابود کرده اند

تُن  ونیلیصد م چهل سال گذشته، هر سال چهار نیدر ا یفسقل یایتانیبر

 !کرده است دیزباله تول

 ! را خواهد گرفت ایاند که زباله دن دهیو سنجابها فهم      
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 !بیرونی، اندرونی -39
که دولت در  ییبه خانه ها شیچهل سال پ یس د،یآ یم ادمی به      

 یخانه ها»گفتند  یخت، مسا یکارمندها م یاطراف تهران برا یشهرکها

شکل که  کیاندازه و  کیکوچکِ  یخانه ها فیبه رد فیرد. «یسازمان

 .افاده بفروشد شیتوانست به بغل دست ینم چکدامشانیه

از محلّه ها که در حدود صد سال  یاریدر لندن هم، در بس نجا،یا      

ت، شهر درندشت اس نیاز ا یاطراف لندن بود و حاال جزئ یشهرکها شیپ

 یبعض در د،ینیب یشکل م کیاندازه و  کی یخانه ها فیبه رد فیرد

   یلیجاها بزرگ و چند طبقه، که خ یجاها کوچک و دو طبقه و در بعض

    ا،یکتوریبا انصاف در اواخر عهد ملکه و ی«بفروشها ازبس»از آنها را 

 ندیوگ یبه آنها م یسیدر انگل! خانه ها سرِ پاست نیساخته اند و هنوز هم ا

 ای «فیبه رد فیرد یخانه ها» یعنی،  (terraced houses) «تِریسد هاوسز»

 نیبا ا یسازمان یفرق بزرگ آن خانه ها کی. «واریبه د وارید یخانه ها»

 ایاست که در تهران ساختمان جلو کوچه  نیا واریبه د وارید یخانه ها

کوچک  ۀچباغ کیدر لندن اوّل  یو باغچه عقب، ول اطیاست و ح ابانیخ

 ۀ نسبۀ ًباغچیک  ای اطیح کیهست، بعد ساختمان، و پشت ساختمان 

 . بزرگ

در تهران، . است «فرق بزرگ» نیهم ۀکه من دارم، دربار یحرف      

 دینیب یبلند م وارید کی د،یستیا یدر جلو خانه که م ک،یرو بار ادهیپ یتو

    گمان! مات یدهنِ بسته و چند تا پنجره مثل چشمها کیدر، مثل  کیبا 

 . طور بوده است نیا میو ند میاز قد یکنم رسم معمار یم

 ابانیخ چیتنگ و مارپ یکوچه ها یتو ش،یشصت سال پ پنجاه      

 نیو از ا ،یدر چوب کیبلند و  وارید کیبا  دیدید یم ییخانه ها ،«یر»

به نظر . که پشت آنها چه خبر است دیحدس بزن دیتوانست یو در نم وارید

 گفت که  یم  واریطول د تفاوت که   نیبا ا  آمد، یم رانهیو فق  ساده یلیخ
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 . بزرگ باشد یلیخ دیخانه با

 یکیهمکالست در دانشگاه،  یاز دوستها یکی ۀحاال تصادفاً خان و      

راهرو  کیاز : خانه ها باشد و تو را به ناهار دعوت کرده باشد نیاز ا

باغ  کیکه خودش  یشد یم اطیاتاق وارد ح فیدو رد انیاز م ک،یبار

و آن  د،یو سف اهیمز و سرق یر از ماهحوض بزرگ، پُ کیبود با  یبهشت

. بود یخودش عمارت شاهانه ا یکه برا ،یساختمان اصل ،اطیح نیا طرفِ

 ! یعقب، اندرون ۀعمارت شاهان ،یرونیساختمان کوچک جلو، ب

دانشگاه را  شِیآن همکالس پنجاه سال پ ۀهمان عمارت شاهان حاال      

 کنم، و  یم سهیلندن مقا ۀنرایکهنه و فق واریبه د وارید یاز خانه ها یکیبا 

 کیخانه ها که مال  نیاز هم یکیقابل امروز صبح در م نیکه هم نمیب یم

. جلو خانه اش را تماشا کردم ۀو باغچ ستادمیا یا قهیآموزگار است، ده دق

در طرح  یخوب ۀقیو چه سل ،یزیانگ رتیح ینتیز یاههایچه گ ،ییچه گلها

 ! باغ شاهانه کیاحداث  یبود برا یآن باغچه که انگار ماکت یکلّ

 وارید یجلو خانه ها یباغچه ها نیو ااز جلتک به تک طور  نیهم      

باغچه ها  نیو شاداب ا بایز ۀآنها با چهر یو صاحبها یشو یردّ م واریبه د

 نیچه ا یبرا»: یپرس یاز خودت م. زنند یکنند و لبخند م یبه تو سالم م

        خواهند  یالبد م! خانه که باغچه دارند یکشند؟ تو یقدر زحمت م

      یکرده باش یدر لندن زندگ یچهل سال یو اگر س« !ز بدهندپُ گرانیبه د

   چند لحظه بعد در جواب خودت ،یفتیهم ب یر ابانیخ ۀآن خان ادیو به 

چه ! است کسانی شان یرونیو ب یاندرون یزندگ نهاینه بابا، ا»: ییگو یم

  دّر گرانید یبدهند؟ خودشان هم که از جلو خانه ها یدارند که به کس یپز

 «!برند یآنها لذّت م یاز تماشا شوند، یم
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 !مرده شو این آب و هواشان را ببرد -41
به دستم نداده بود و  یریپ یکه هنوز روزگار عصا ییآن سالها در       

بکارم، تابستان که  یشکر ۀکرد که در هر قدم دان یدرد پا و کمر وادارم نم

تهران فرار  ریتن سوز و نفس گ یکه از گرما ییشد، دوستها و آشناها یم

همه  «کردنِ» خنک و یهوا «خوردنِ» یدو سه هفته ا یکرده بودند، برا

سفرشان هم  نیاز واجبات ا یکی. شدند یم یدر لندن آفتاب احت،یسجور 

 یجاها یتماشا یبود و کشاندنِ من با خودشان برا ریعبد فق نیا ارتیز

معروف لندن، از  یاز موزه ها و پارکها و باغها ریه من غالبتّ. لندن یدنید

از  شیآن جور جاها را خودشان پ. نداشتم یخبر گرشید یدنید یجاها

 . بلد بودندسراغ کرده بودند و مناسکش را هم  ،آمدن

باغ پر گل و  ای یکه با هم در پارک یدوستها و آشناها، وقت نیا      

آمد، با آه  یچه آفتاب بود، چه ابر بود و باران م م،یزد یقدم م یاهیگ

 یبهشت زندگ یواقعاً تو! آب و هوا را بدان نیقدر ا»: گفتند یحسرت م

 یقمر یدورِ شمس چند دیبا»: گفتم یدادم و م یتکان م یمن سر« !یکن یم

و آنها هم « !یببر یپ یبهشت یآب و هوا نیتا به کُنه ا یکن ینجا زندگیا

 « !یکن یم یشکرتو وَاهلل »: گفتند یدادند و م یتکان م یسر

بهشت  نیدوستها و آشناها سالهاست که در ا نیاز ا یبعض حاال      

          آسم یبهشت یآب و هوا نیاز ا هاشانیرحل اقامت افکنده اند و بعض

در  یو گاه گر،ید یهایدردمند یلیگرفته اند، و خ سمیگرفته اند، رومات

مدام ابر، ! آب و هواشان را ببرد نیمرده شو ا»: ندیگو یخالل ناله و سرفه، م

در طول  !و پنج درجه، فرداش ده درجه ستیروز ب کی! باد و باران ممدا

 یها قهیساعتها و دق ۀهم. کند یروز آدم چهار فصل سال را تجربه م کی

        ماه  کی ،یو شصت و پنج روز سال جمع بزن صدیرا در س شیآفتاب

 « !آب و هواشان را ببرد نیمرده شو ا! کند یآدم دق م! شود ینم
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آب و هواشان  نیو ا دیایب دیمرده شوست که با نیحرفم سر ا ۀهم      

  نیا یآن سالها و دوستها یآشناها نیاز هم  یکیاز   که باز  روزید  !را ببرد

جان، تو چنان  زیعز»: به او گفتم دم،یرا شن نیبانگِ نفرت و نفر نیسالها، ا

 نیااز ساکن شدن در  شیکه انگار آنها پ «شانآب و هوا نیا» ییگو یم

کرده بودند که خدا، از سر  یخدا و التماس و زار شیرفته بودند پ ره،یجز

ها هزارها  چارهیب نیا! به آنها عطا کند ییآب و هوا نیچن ت،یلطف و عنا

خودشان . کنند یم یزندگ یجهنّم ۀریجز نیا یسال است که دارند تو

   آنها دلشان یکن یم الیخ. آب و هوا ناله دارند نیااز ما از  شتریب یلیخ

                بود که چهار فصل یم یپهناور نیخواست وطنشان در سرزم ینم

داشت،  یماز برف  دهیپوش یداشت، قلّه ها یبلند م یداشت، کوهها یم

داشت،  یرا م ایدن یها وهیم نیداشت، بهتر یجوشان و زالل م یچشمه ها

         را ایدن یمهایهمه اقل ۀا جنوبش و از شرق تا غربش نمونو از شمال ت

 یآوردند رو یرا م ینکن که اگر بهشت آسمان الیضمناً خ امّاداشت؟  یم

گفتند در عوض مثالً  یکردند، و به شان م یم مشانیتقد یو دو دست نیزم

( Charles Darwin) «نیچارلز دارو»و ( Isaac Newton) «وتونیاسحاق ن»

حقوق » ،«میعقل سل» یکتابها ۀسندینو ،(Thomas Paine) «نیتامس پ»و 

تئاترها  نیتربه شیداشت، از پانصد سال پ دیرا نخواه« عصر خرد»و « انسان

داشت،  دیرا نخواه ر،یشکسپ امیلیاز آن جمله و ا،یدن یسهاینو شنامهیو نما

داشت،  دینخواهرا  یو فنّ یو صدها اختراع و اکتشاف علم یانقالب صنعت

شدند آن بهشت  یداشت، حاضر م دیمخلّفاتش را نخواه ۀو هم یدموکراس

 شیقرن پ کی نیتا هم نچو! نه، واهلل !را بکنند نهایا ۀو ترکِ هم رندیرا بگ

بودند، امّا حاال همان  ینیزم یبهشتها نیا ۀصاحب هم شانیدر امپراتور

 « !افتخارات نیا ۀکوچک را دارند، با همۀریجز

 !آب و هواشان را ببرد نیکه مرده شو ا اقعاًو       
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 !سیاستمدار هم شیر خام خورده است -41
از  یکیکه  دیخوانده ا ای دیا دهیشن کباریهرچند وقت  حتماً      

هم « دولتمردان»در غرب، که به آنها  یصنعت ۀشرفتیپ یایدن یاستمدارهایس

غسل کرده اند، و به « شرافت وجدان ۀچشم»و همه شان در  ند،یگو یم

باال  ییجور رسوا کیخورده اند،  یسوگند وفادار« کتاب مقدّس قانون»

عالم را  ۀهم ونیزیو تلو ویراد روزنامه و ه هایآورده اند که گندش از پنجر

 . گرفته است

. دارد یکار ندارم که حساب جداگانه ا یمال یهاییفعالً به رسوا من      

         به زبان ای ،«یجنس» ییزند، رسوا یم شیکه اآلن به مغزم ن یا هیقض

و معروف  نیدر عصر ما داغ تر دیشا. است «یسکس ییرسوا» یالملل نیب

  جگرسوز و دل و قلوه کباب کن  ۀیهمان قض یسکس یهاییرسوا نیا نیتر

 سیرئ ،(William Jefferson Clinton) «نتونیکل لیب» ۀمغازله و مالمس

دختر  کیبا  ایدن یو نظام یقدرت اقتصاد نیبزرگتر کا،یآمر یجمهور

 کایمون»و چند ساله بود، به اسم  ستیب یهودیروس تبار  ییکایآمر

 . (Monica Lewinsky ) «ینسکییلو

به عبارت . گرم نکرده بودند گریهم با همد یادیآنها آب ز هالبتّ      

 ۀندی، نما(Cecil Parkinson) نسونیپارک لیمثل سس ،نتونیکل لیب گرید

  از  خودش که یو از برجستگان حزب محافظه کار، به منش ایتانیپارلمان بر

را طالق  زنش یزود قول نداده بود که به یه شده بود، الکبچّ کیاو مادر 

 !کند یدهد و با او ازدواج م یم

کشور  ینایناب ری، وز(David Blunkett)« بالنکت دیوید»مثل  ای       

زن شوهر دار به اسم  کیهم نرفته بود با  دیاز حزب کارگر جد ا،یتانیبر

 نیبرقرار کند و ا یرختخواب ۀ، رابط(Kimberly Quinn) «نییکو یمبرلیک»

 ه بشود و گند کار صاحب دو تا بچّ آن خانم  طول بکشد که  در آن ق  رابطه
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  استعفا بدهد، وقت کشور، مجبور بشود ریبالنکت، وز یآقا رآمد،که د

تا حال با غرور و افتخار رسماً و علناً ادّعا بکند که پدر آن دو  نیدر ع یول

فقط پدر  شانیا ر،یخه معلوم بشود که ن یکیژنت شیه است و بعد با آزمابچّ

از صلب شوهر آن خانم نطفه  دوّم تصادفاً ۀاوّل آن خانم است و بچّ ۀبچّ

 . گرفته است

و در همه  شهیدولتمردان، هم یگدر زند یسکس یهاییرسوا نیا از      

 ۀهم یاست که اگر زندگ نیبه بار آمده است، امّا حرف من ا ادیز ایدن یجا

 یجور رابطه ها نیبکنند و آمار ا یت بررسرا با دقّ ایامروز دن یآدمها

 ت،یبشر یتوانم به روح جدّ اعال یبه جرئت م رند،یت بگنامشروع را با دقّ

جور  نیسّالم، قسم بخورم که اگر نسبت اال هیاهلل عل یحضرت آدم صف

 ۀیبق انینسبت آن در م د،یایدولتمردان ده در صد در ب انیدر م هایگندکار

 . مردم، دست کم، نود در صد در خواهد آمد

 ستگاهیا کی ایروزنامه  کیاست که اگر خبرنگار  نیا فرقش      

 یه با زن نانوامحلّ کیال بقّ ۀبرود از رابط یونیزیکانال تلو کی ای ییویراد

 نیکند، فوراً کارش را از دست خواهد داد، چون چن هیته یه گزارشآن محلّ

 اًیندارد، ثان ایگردش چرخ دن یبرا یمزاحمت نیاوّالً کوچکتر ییرابطه ها

به لعنت خدا  نترتیو ا ونیزیو تلو ویروزنامه و راد یو برا ستیخبرساز ن

باشد،  ریباشد، وز ری، نخست وزباشد یجمهور سیرئ دیطرف با! ارزد ینم

 اًیحساب بشود و ثان «ییرسوا»او  یسکس ۀمجلس باشد تا اواّلً رابط ۀندینما

 . به پا کند ریجنجال عالمگ ییرسوا نیا

 ایاست که مردم دن نیا رمیخواهم بگ یم هیقض نیکه از ا یا جهینت      

دم است و هم آ استمداریجمع باشد و بدانند که س یحواسشان حساب دیبا

خودش را، اهلل  ۀفیخام خورده است، و اگر کار و ظ ریمردم ش ۀمثل هم

 نباشد که در عوض طرف آدم   مهم شانیدهد، برا یدرست انجام نم ،یلیوک
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زن نامحرم  کیاست که در تمام عمرش دستش به دست  یو مؤمن نیّمتد

 نیّمتد یجمهور سی، رئ«جورج بوش» یآقا نینمونه اش هم. نخورده است

 !کایو مؤمن آمر
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 !دموکراسی خیلی دنگ و فنگ دارد -42
 خودیب! چه قدر دنگ و فنگ دارد «یدموکراس» نیکه ا یراست      

دهنها هست، امّا اعتقاد  ۀهم یتو« خدا»مثل اسم  «یدموکراس»که اسم  ستین

مثل  ییآخر آدم اگر در جا. شود یم دایکم پ یلیدلها و ذهنها خ یبه او تو

کتاب باز است و همه سواد  کی «یدموکراس»کند که  یانگلستان زندگ

خبر مهمّ  کیکه  ستین یساعت یحتّ ای ست،ین یخواندنش را دارند، روز

 . مینشنو یدموکراس «زالیَقدرت ال» ۀدربار

ش و به به حزب خود یکه سالهاست با خوش خدمت چارهیزن ب کی      

 شهیشهر بماند، و البد هم یخودش، توانسته است عضو شورا یۀمردم ناح

 یدر انتخابات عموم کوقتیبوده است که باالخره حزبش  نیا شیآروزو

در  ها،یخوش خدمت نیاز ا یکیپارلمان بکند، در  یندگیاو را نامزد نما

برج  کی ۀآشغال و زباله در محوّط ختنیاز ر تیبه شکا یدگیرس

          ادداشتی کی «لیمیا» ای یکیدارد با پست الکترون یبرم ،یتمانآپار

است که  دهیکه شن دیگو یو م هیانجمن مسکن آن ناح یفرستد برا یم

 دیکنند و با ینم تیرا رعا یمهاجران ساکن آپارتمانها اصول نظافت شهر

 ! رداصول را به آنها گوشزد ک نیا

با اصول  ریکه مغا مینیب یرف مح نیدر ا یرادیو شما چه ا من      

معلوم  م،ینیدر آن نب یرادیا چیباشد؟ اگر من و شما هر دومان ه یدموکراس

! آقا یا. میندار یواقع یاز دموکراس یشود که من و شما اصالً شناخت یم

عرش  یها هیپا! به پا کرد ییحرف چه غوغا نیهم دیدان ینم! خانم یا

به ظهورش  حیبود که حضرت مس کینزد. به لرزه در آمد یراسدموک

« توبه نامه» کیخانم فوراً دست به کار شد و  نیا« حزب»شتاب کند که 

 یشرمسار تیاز نها یکه حاک یا افهینوشت و به دستش داد و گفت که با ق

 ، «دهندگان یرأ» یعنیتا مردم،   بکند یعذرخواه  لغزش زبان  نیباشد، از ا
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حزب او را، به  جهیاست، او را، و در نت یکه مهد دموکراس یدر کشور

 ! متّهم نکنند ینژادپرست

 یحزب یحتّ ،یاسیس یحزبها تیفعّال یآزاد یعنی یدموکراس بله،      

 نیا یانتخابات یدادن مردم به نامزدها یعضو داشته باشد، و رأ کیکه فقط 

       حاال . اوردیرا ب یرأ نیشتریکه ب یدولت دادن حزب لیحزبها، و تشک

 تیرا رعا یمهاجران ساکن آپارتمانها اصول نظافت شهر» دییشما اگر بگو

و  هیپا« جرانمها» ۀکلم نیهم با د؟یچه کار کرده ا دیدان یم ،«نندک ینم

چون فراموش  د،یحزب خودتان را گرفتار زلزله کرده ا یاسیس ۀندیاساس آ

که  یحزب یعنیو دولت  ،یرأ کیهر نفر  یعنی یکه دموکراس دیکرده ا

        به دست گرفتنِ رگِ خواب  یعنی استیو س اوردیرا ب یرأ نیشتریب

  « مهاجران»ظ با گفتنِ لف یعنیلغزش زبان،  کیدهندگان و شما با  یرأ

 د،یرا کور کرده ا ندهیآ یحزبتان در انتخابات عموم یروزیبخت پ ۀستار

 ،ینیچ ،یبنگالدش ،یپاکستان ،یمهاجران هند ۀهم یهایرأ شتریچون ب

 ،ییایصرب، بلغار، مجار، استون ،ییایچک، اسلواک ،یقبرس اهپوست،یس

عرب،  ،ییایرومان ،ینیکراروس، او ،یلهستان ،یفنالند ،ییایتوانیل ،ییایلتون

 . دیاز دست داده ا هیانتخاب یحوزه ها ۀرا در هم رهیو غ رهیو غ یرانیافغان، ا

، «بهمان»شهر لندن از حزب  ۀیناح« فالن» یخانم عضو شورا شما      

   تیرا رعا یمهاجران ساکن آپارتمانها اصول نظافت شهر» یبه جا دیبا

را  یارتمانها اصول نظافت شهراز ساکنان آپ یبعض» دیگفت ی، م«کنند ینم

خودش را جزو  چکسیه «یدموکراس» کیآنوقت در . «کنند ینم تیرعا

نژادپرستانه  یخودش را آماج حرفها چکسیکرد، و ه یمحساب ن «یبعض»

 یدموکراس میگو یکه چرا م دیخوب، حاال متوجّه شد! کرد یاحساس نم

 دنگ و فنگ دارد؟ یلیخ
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 !چنانش زن که از جا بر نخیزد -43

                    رفتار در خانواده در هر هفته موجب مرگ دو زن خشونت»      

 یدگیرس یبا مرکز ملّ. و باشداز آن د یکیدوست شما  دینگذار. شود یم

 « !دیریتماس بگ یخانوادگ یبه خشونتها

 شیاست که من چند روز پ یدولت یآگه کی ۀسه جمله ترجم نیا      

اصالً باورم ! سخت تعجّب کردم. لندن خواندم یاز اتوبوسها یکیآن را در 

 نیتر و متمدّن نیتر شرفتهیاز پ یکیجامعه، در  نیدر ا نجا،یا یعنی! شد ینم

        شوند که زنهاشان را کتک  یم دایپ ییشوهرها ،ییاروپا یکشورها

 را  چارهیب یاست که زنها دیکتکها آن قدر شد نیاز ا یو بعض ؟زنند یم

 کشد؟  یم

فکر فرو رفتم و کم کم از تعجّب درآمدم و  یتو یا قهیدق چند      

و  شرفتهیپ ۀامعج» مییگو یکه م یبله، وقت. باور کنم دیکه با دمیفهم

 حمّامِ یافراد جامعه رفته اند تو کی کیکه  ستین نیا شی، معنا«متمدّن

« فرهنگ»نماز « تمدّن» معبدِ یغسل کرده اند و بعد رفته اند تو «تیانسان»

 ! وارد جامعه شده اند« خِرد» یبه خدا مانیاند و از آنجا با ا ندهخوا

« و متمدّن شرفتهیپ» ندیگو یشرط نم نیجامعه به ا کیبه  ر،یخه ن      

در . هم وجود نداشته باشد« نرفته و نامتمدّن شیپ»فرد  کیکه در آن جامعه 

نرفته و نامتمدّن  شیهم افراد پ ایدن یجامعه ها نیو متمدّن تر نیتر شرفتهیپ

 ! شوند یم دایپ ادیز

مگر جامعه »: دیبلند بشود و بگو یاز گوشه ا ییحاالست که صدا و      

نرفته و  شیجامعه افراد پ کیکه در  یشود؟ وقت ینم لیفراد تشکاز ا

و  شرفتهیپ مییبه آن جامعه بگو میتوان یبشوند، چه طور م دایپ ادینامتمدّن ز

آن  دنیچرا خود من هم اوّل از د دیدان یاست، امّا م یسؤال خوب« متمدّن؟

 من هم  نکهیا  یلندن سخت تعجّب کردم؟ برا یاز اتوبوسها یکیدر  یآگه
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و متمدّن  شرفتهیپ ۀجامع کیبود که در  نیا تصوّرم. تصوّر را داشتم نیهم

خوب فکرکردم، به   بعد که. ندبشو  دایدّن پمنرفته و نامت شیافراد پ دینبا

جامعه را  کیبودن و متمدّن بودنِ  شرفتهیپ زیکه دو چ دمیرس جهینت نیا

، و تازه قانون هم خودش «قانون» یگریو د« فرهنگ» یکی: کند یم نیتضم

 . ستتابع فرهنگ ا

از  یجامعه بدانند که کتک زدنِ زنها جزئ کی یکه مردها یوقت      

 نیبه ا هایبعض نیکار را کردند، ا نیا هاشانیبعضاگر  ست،یفرهنگشان ن

چون  ،کارشان شرمسار خواهند شد نیکارشان افتخار نخواهند کرد، از ا

اگر  حاال. کند یکارشان دفاع نم نیکه جامعه شان از ا دیخواهند فهم

که « پاسبان فرهنگ»نشد،  شانیحال تیواقع نیهم ا باز هایبعض نیاز ا یبعض

 شانیو خوب حال ردیگ یخِرِشان را م خیاست و ب ستادهیجا اباشد، آن« قانون»

 ! کند یم

و سخت تعجّب کردن،  یکه بعد از خواندن آن آگه یزیچ بله،      

 م،یایفکر فرو بروم و آنوقت از تعجّب در ب یتو یا قهیباعث شد که چند دق

              شاعر  ،«یگنجه ا ینظام» ادیبه  کدفعهیدانم چرا  یبود که نم نیا

از  «کریهفت پ»و  «نیریخسرو و ش» یبزرگ خودمان افتادم که در داستانها

 نیزتریوهوس انگ نیباتریمرد و زن ز یو هماغوش یعشقباز یصحنه ها

 : حال معتقداست که  نیدر ع یرا کرده است، ول فهایتوص

 

 زد،یچون بر ست یزن را، ول مزن  

 !زدیزن که هرگز برنخ چنانش  
 

 :جامعه اش عادت کرده بود که فکر کند که « فرهنگ» یدر فضا چون
 

 93/ خوش خبر باشی                                                                                                                     
 

 

 

 

 



       

 

 آن بِه که در پرده پنهان بود زن  

 !پرده افغان بود یآهنگِ ب که    

 زنیبا را دیخوش گفت جمش چه  

 !زن یبِه جا« گور» ای« پرده» ای که    
 

 !فکر مخالف نبود نیجامعه اش هم با ا« قانون» و
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 تماشای پرنده ها -44

« بِرد واچینگ» هایسیاز انگل یلیخ یسالم برا حاتیاز تفر یکی      

(bird watching) که داش  دیدان یالبتّه م. پرنده است یتماشا یعنی

زن  یبرا ایدن گرید یهر جا یهایهم مثل داش مشد یسیانگل یهایمشد

، (bird)« بِرد» از آنها یکیدارند که  یمخصوص یاسمها یخوشگل و سکس

به  چوقتیه ،یا یسیمرد انگل چیه هک دیپرنده است، امّا مطمئنّ باش یعنی

 ی، چون از همان نوجوان«پرنده یتماشا» دیگو ینم «یچشم چران» یجا

 ینبوده است که آنها را دزدک بوده است و مجبور ریس شیچشمها شهیهم

 .به چرا بفرستد

شهر  کی یکه تو ستین نیمنظورم ا م،یوگ یپرنده که م یتماشا      

 دیو سرتان را باال کن دیغارغار بشنو یصدا کدفعهیآلوده و پر از دود و غبار 

دهند  یم تکان یبال یدارند با خستگ یچند تا کالغ گشنه و فکسّن دینیو بب

 ! که شب نشده به خانه ها شان برسند

 نیاست، در ا تختیلندن، که شهر است و بزرگ است و پا نیهم      

 یها وهیپُر از م یکه دارد، با سفره ها یهمه باغ و درختستان و بوته زار

با سخاوت صدها نوع پرنده  زبانیجوراجور و رنگارنگ خودش، م یوحش

 . است

           د،یاتاق را نداشته باش یمثل من حال جنب خوردن از تو اگر          

در عرض . دیو به باغچه نگاه کن دیستیبااتاقتان،  ۀپشت پنجر دیبرو دیتوان یم

سرخ،  نهیکفتر، س: دید دیحدّ اقل چهار پنج نوع پرنده خواه قه،یچند دق

 وکفاخته، با ن ۀاز خانواد اهیس ۀپرند کیسهره، زاغچه، سار، و مخصوصاً 

 گرید یپرنده ها ۀتر از آواز هم نیزرد که سحرها آوازش بلندتر و دلنش

 ۀپرند نیبه ا یدانم در فارس ینم نکهیده، از بابت ااست و منِ از تهران آم

 . ستمیاصالً شرمسار ن ند،یگو یچه م یلندن
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 است، هم  حیو تفر یسرگرم  جور  کیم پرنده ها ه  یتماشا نجایا      

 دارد، انهیصوف ۀذکر و جَذبه و خُلس  تِیخاص  جور تمدّد اعصاب، هم کی

 هایسیاز انگل یکه بعض یمعن نیشود، به ا یحساب م اریهنر تمام ع کیهم 

هنر خودشان  هنرمندها به یپرنده ها مثل دلبستگ یبه تماشا شانیدلبستگ

اسباب و  شیکنند، برا یدرباره اش مطالعه م ،رندیگ یم یرا جدّ نآ. است

یا  یو ملّ یدارند، انجمن محلّ یاختصاص ۀمخصوص دارند، مجلّ لیوسا

از  یکیضمناً . دهند یم بیو کنفرانس ترت یدارند و سخنران کشوری

 . ست« پرنده ها یتماشا» ۀبرنام نجایا یملّ ونیزیتلو یبرنامه ها نیتر نندهیپُرب

. میبشو یپرنده ها هنرمند حرفه ا یدر تماشا ستیزم نو شما ال من      

است  یکاف. میبخر یدست نیدورب ایدار  هیسه پا نیدورب ستیالزم ن یحتّ

 م،یدید یپرنده ا ،یدرخت ۀسر شاخ ای نیزم یرو ،ییکه در جا یوقت

نزده است، شکل و حرکاتش  بشیو تا خودش غ میستیسرجامان با حرکتیب

و آرامش  م،یبشو کیمثل عارفها به خدا نزد یجور نیو ا مینرا تماشا ک

. آرامش است نیبه ا دنیپرنده ها رس یتماشا ۀفلسف ۀهم نجایا. میکن دایپ

 نیخواهند با غرق شدن در هنرشان به هم یهم م شانیواقع یهنرمندها

 . آرامش برسند

رفته ام سر کوچه ! گذارد یم «یشرق»عادت  ای عت،یطب نیمگر ا امّا      

                 مکتین کی یرو، رو ادهیپ یتو. صندوق پست یتو ندازمینامه ب کی

. نشسته است یسیهمسنّ و سال انگل کی مکتین نیا گریدر سر د. نمینش یم

 یکرده اند که از گلو دایتکّه نان خشک پ کیچند تا کبوتر جلو ما 

پند و به قا یم گریبه نوبت آن را از نوک همد. رود ینم نییپا چکدامشانیه

آن  یدایناپ یها زهیر به خرده نیزم یرو هیکوبند که بشکند و بق یم نیزم

 . زنند ینوک م
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دارد با لبخند آنها را  مکتین گریدر سر د یسیهمسنّ و سال انگل      

 یاآنها صحنه ه یبرد، امّا من که با تماشا یکند و لذّت م یتماشا م

  و قلبم سخت به تپش  نمیب یرا م قایدر آفر یوحشتناک قحط و گرسنگ

 .کنم یشوم و از خودم فرار م یافتد، از جا بلند م یم
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  ... و دخترهای شاه پریان -45
مثل من، فقط و فقط  یکه آدم دیآ یدرم ییدر لندن، مجلّه ها نجایا      

نوبت،  دنید، در انتظار رسباش شگاهیکه همان آرا ،یمثل سلمان ییدر جاها

. کند یرا تماشا م شیزند و عکسها یدارد و آن را ورق م یبرم زیم یاز رو

که  یوقت البتّه .همان عکسهاست سیرنویمجلّه ها در واقع ز نیا ینوشته ها

بلکه عکس  ست،یمشت آدم ن کیعکس، منظورم فقط عکس  میگو یم

 دینیب یم د،یدقّت بکن مخلّفاتشان، و خوب که ۀمشت آدم است با هم کی

مجلّه ها  نیمشت آدم است که آنها را وارد ا کی نیهمان مخلّفات ا شتریب

 چکسیه یآن مخلّفات، به درد تماشا یکرده است، وگرنه خودشان، منها

 . خورند ینم

، که (!Hello)« !هِلو»مجلّه ها اسمش هست  نیا نیاز معروفتر یکی      

مجلّه  نیا. است« سالم»همان  ،یو خودمان یررسمیعامّش، به زبان غ یمعن

. کند یم یمعرّف( Celebrities)« سِلِبریتیها»خودش را مرکز اخبار مربوط به 

. (Celeb)« سِلِب» ندیگو یکلمه را کوتاه هم کرده اند و م نیا گریحاال د

کلمه های به  میخور یبرم م،یلغتنامه که نگاه کن هکلمه ب نیا یمعن یبرا

 نیاز ا ییزهایر، سرشناس، برجسته، نامدار، قهرمان، و چمعروف، مشهو

. کند یفرق م نهایا ۀبا هم رند،یگ یکه امروز مردم از آن م ییامّا معنا ل،یقب

نوبل  ۀزیجا د،یباش کیزیمثالً در علم ف یممکن است که دانشمند بزرگ شما

مان اهل علم معروف و سرشناس و برجسته و نامدار و قهر یبرا د،یگرفته باش

 یزیچ. دینباش طیشدن واجد شرا (Celebrity)« سِلُبریتی»یبرا یول د،یباش

و « مقدار»کند،  طیشدن واجد شرا« سِلِبریتی» یرا برا یتواند کس یکه م

به طور  ای ون،یزیو تلو ویاست که روزنامه ها و مجلّه ها و راد یتوجّه« مبلغ»

 ید، و رسانه هانشان بدهن نیّشخص مع کیبه  یگروه یرسانه ها یکلّ

   هندد یم نشان    نیّشخص مع  کی  به  یتوجّه  نیچهم یوقت هم  یگروه
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 ،«؟یاو باش یخواست جا یدلت م»: دیبپرس یا یآدم عادّ از هر  باًیتقرکه 

 « !خوب بود دم،ید یاگر خوابش را هم م»: دیآه حسرت بکشد و بگو

افراد  ون،یزیو تلو نمایس یها شهیها عبارتند از هنرپ« سِلِب» نیمهمتر      

پاپ،  یقیموس یستاره ها ن،ییپا نییباال تا پا یاز باال یسلطنت یخانواده ها

امّا . نهایا امثالمعروف و  یدهامُ یمدلها مدارها،استیس ،یورزش یقهرمانها

که  دینیب ینم یاز کس یخبر ای یهرگز عکس« !هِلّو»مثل  یدر مجلّه ا

 یهنرمند زمان خودش باشد، چون زندگ ای لسوفیدانشمند، ف نیبزرگتر

 ! ستین زیحسرت انگ چکسیه یجور آدمها برا نیا یسر و صدا یساده و ب

د رَبِ» ایباشد،  ایتانیبر ۀملک یاز پسرها یکیزن سابق  لّحدّ اق دیآدم با مثالً

 ،ییکایو پولساز آمر یو جنجال افهیخوشق ۀشی، هنرپ(Brad Pitt) «تیپ

 الیسر ونریلیم ۀ، ستار(Jennifer Aniston) «ستونیان فریجن»شوهر سابق 

 ای« !هلّو» ۀمجلّ یافسانه ا یایباشد، تا بتواند وارد دن« دوستان» یونیزیتلو

 ! بشود« افسانه سازها یایدن»

 م،یقد یدر افسانه ها. است یافسانه ا یایدن نیاصل مطلب هم بله،       

از ما بهترانِ  یو عشرت و تجمّل و شکوه و جالل زندگ شیآنوقتها که از ع

داخل قصرها و کاخها و کوشکها و عمارتها فقط نوکرها و کلفتها خبر 

از دهانِ همان نوکرها و  هاین زندگآ فِیو توص فیتعر دنِیداشتند، شن

 ایها هم « سِلِب»بود، و « !هلّو»مجلّه  نیمردم مثل ورق زدن هم یبرا تهاکلف

شدند و آنها را به  یم ریفق یبودند که عاشقِ پسرها انیشاه پر یدخترها

بودند که به موقع  دیسوار اسب سف یشاهزاده ها ایبردند،  یقصر پدرشان م

آنکه  جهینت. ندداد ینجات م یرا از فقر و بدبخت میتی یآمدند و دخترها یم

 یمردم به تماشا ازیطور ن نیدارد، و هم یفقر و ثروت سابقه دراز

 ! در افسانه ها یخوشبخت

 
 99/ خبر باشیخوش                                                                                                                      

 
 

 

 

 



       

 

  !ای مطرب خوش قاقا -46
و « سَماع»و « ذکر»کردم که  یم الیخ شیچند وقت پ نیهم تا      

       و «یرقص فلک»گفتم ! ما بوده است یهایاختراع صوف «یرقصِ فلک»

اوّل . طور نیخودِ من هم هم« !بودم دهینشن» دیخودتان گفت شیشما پ

رقص که  نیا» دییبگو دمیترس ،«یاسرقصِ چرخ چرخ عبّ» میخواستم بگو

 « !مال بچّه هاست

چرخند،  یم در رقص، هم به دور خودشان هایدانندکه صوف یم همه      

         که هم به دور خودشان  اراتیّس نیع! چیبه دور ه رهیدا کیهم در 

است،  نیهم هم هایرقص صوف یمعنا. دیچرخند، هم به دور خورش یم

 . بر گردم سرِ مطلب! یرقص فلک یعنیفلک عشق، چرخش جان و دل در 

ثابت شده است که ذکر و سَماع و  میبه تجربه برا یبله، به تازگ      

که مردمان هر پنج  یگردد به زمان یدارد و برم یدراز ۀسابق یرقص فلک

بود که  امدهیبه وجود ن یا نهیمد ایبودند و هنوز شهر  «یبدو» ایدن ۀقارّ

 ییخداها ایآمده باشد، امّا البتّه مردمان هر پنج قارّه به خدا  به وجود« تمدّن»

 یدسته جمع یکردند و رقصها یگفتند، سَماع م یذکرم شتند،اعتقاد دا

 . بود یداشتند که همان رقص فلک

 دپوستهایکه هنوز سف یدر دوره ا کایآمر یسرخ پوستها ۀدربار اگر      

نبود،  کایارّه شان هرچه بود، آمرقارّه شان را کشف نکرده بودند و اسم ق

آنها را در حال  یاز رقص دسته جمع یحتماً صحنه ا م،ینخوانده باش یکتاب

. میا دهید ییکایآمر« وسترن» لمیف یی، در چندتا«هوهو»و  «یه یه»ذکر 

             را گذاشتند کنار، رقص و آواز  تیبدو ایدن یآدمها ۀهم که هم یوقت

   رقصها نیخودش ا ۀقیبه سل یفقط هر قوم. نگذاشتندرا کنار  یدسته جمع

هم « هوهو»و به ذکر  دیخاک نرقص یپابرهنه رو گریکرد و د لیرا تکم

 « سانگ»  گفت« ذکر»به   بود،  زبان یسیانگل  و اگر  اضافه کرد ییکلمه ها
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(song )شانسون»بود، به آن گفت  یو اگر فرانسو »(chanson) و اگر ،

و  ،«فیتصن» ای« سرود»، «چامه»، «نغمه»، «ترانه»زبان بود، به آن گفت  یفارس

 ! خبرمیب خیزبانها هم که من از ب ۀیدر مورد بق

هم که  یما در لندن، وقت ۀمتتان عرض کنم که در خانرا خد نیا حاال 

خودش  یبرا ونیزیتلو م،یتماشا کن ونیزیتلو میننشسته باش چکداممانیه

 . میبرهوت نکن ابانیب کیدر  یخانه احساس گمشدگ یروشن است تا تو

بار،  نیچندم ینشسته بودم، داشتم، برا یاتاق ناهارخور یمن تو      

    هم  ونیزیکردم و تلو یرا با دقّت مطالعه م «نیتّقالم ۀیحِل»سیکتاب نف

 ۀمتوجّه شدم که برنام کدفعهیخودش روشن بود، امّا  یطبق معمول برا

 یقیشده است، آن هم موس «یقیموس» ۀبه برنام لیتبد ونیزیتلو« حرف»

است، دارد مرا به  هیشب انهیبه ذکر صوف یلیبرنامه که خ نی، و آواز ا«پاپ»

         برد و از خود یکند وبه حالت خلسه و جذبه فرو م یم عوتسَماع د

ذهنم  یدر فضا یغزل مولو کیاز  تیدو ب نیا کدفعهی! کند یم  خود یب

 : دیچیپ

 !و من قوقو یق یمطرب خوش قاقا، تو ق یا  

 !و من هوهو یه یتو دَق دَق و من حقّ حقّ، تو ه  
 

 شاخ درخت کُلّ، یناطق امر قُل، ا یا  

 !و کبک صفت بو بو، من فاخته سان کوکوت  

 

که الهام  دمیموضوع مشغول شد، فهم نیبه ا یفکرم حساب یوقت      

در « هو»تکرار کلمه  ادیبوده است که مرا به « راک» ۀبخش من تکرار کلم

مانده  ادمیجمله اش به  کیپاپ  فیآن تصن از. انداخته است انهیذکر صوف

  یباد  یاِور  راک، راک، راک، »  :هم ندارد  به ترجمه  اجیاحت  است، که
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ل ل، راک راک راک، رُن رُراک اَن رُل، راک اَن رُل، راک اَن رُل، راک اَ

 «!لل رُرُ

 یقیرقص و موس» وندیپ ۀکه من در بار دیخوب، حاال متوجّه شد       

دراز و مشترک آنها در  ۀو سابق «انهیذکر و سَماع صوف»و  یفرنگ« پاپ

 نائل شده ام؟ یانسان به کشف بزرگ ۀخانواد
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 از چی شد که همچین شد؟ -47
  آن  یکه از علّت اصل دیآ یم شیپ یزیحتماً شما هم هر وقت چ      

« شد؟ نیشد که همچ یاز چ»: دییگو یخودتان م شیپ د،یآور یسر در نم

سؤال  نیا یبرا یجواب قانع کننده ا دیتا شا دیکن یفکر م یو بعد هم مدّت

 یسؤالها برا نیاز ا یلیخ متأسّفانه. دیو از شرّ آن خالص بشو دیکن دایپ

 زهایچ یبعض یکردن علّت اصل دایپ یماند، چون برا یجواب م یب شهیهم

   و قدم به قدم برگردد به ردیبگ نجایخطّ علّتها و معلولها را از ا دیآدم با

است  یهم کار نیو ا قا،یشرق آفر یاز جنگلها یکی زمان حضرت آدم در

 ! واقعاً مُحال

بود و  «ریکب»هنوز  ایتانیکه بر شیسال پ هفتادشصت  نیتا هم      

 هیخودش تک شیدو قرن پ ۀمستعمر ،«ایدن نگهی» یۀنداشت که به سا یاجیاحت

 نیبدجنس تر هایسیانگل نیا»: که میدیشن یپدر بزرگها م ایبکند، از پدرها 

 دیبخر یجنس د،یجنس خوب بخر دیخواه یاگر م یهستند، ول ایمردم دن

اصالً  یسیدانستند که انگل یرا هم م نیا ضمناّ« !باشد نکه ساخت انگلستا

            صنعت خودش یکند که ارزان بفروشد و آبرو یجنس بنجل درست نم

 جنس بنجل  متیرا مثالً به دو برابر ق یسیجنس انگل کیکه  یوقت. را ببرد

. کند یبرابر آن جنس بنجل کار م ستیکه ب یدانست یم ،یدیخر یم

 نیا یسوادیب نیدانم در ع یپدر بزرگها، نم ایاز همان پدرها  یآنوقت بعض

 نیا دینیبب»: گفتند یبودند که م دهیرا از کجا شن یسیضرب المثل انگل

در پولدار ما آن ق ندیگو یکند که م یعقلشان تا کجا کار م هایسیانگل

که  یو کس ستیعلّت ن یب یارزان چیچون ه م،یکه جنس ارزان بخر میستین

 « !است ختهیرا دور ر لشجنس ارزان بخرد، در واقع پو

 نیبزرگتر ایتانیبر یکه امپراتور شیشصت هفتاد سال پ نیهم تا      

  ییمعمّا ریتصو  کی «هایسیانگل»ما از  یبود، پدرها و پدر بزرگها ایقدرت دن
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  چون  ،یاعتماد کن  یتوانست ینم  به خودشان  ذهن داشتند که  و مرموز در

            را  یهر جنس یوانستت یم نانیبودند، امّا با اطم ایمردم دن نیبد جنس تر

         را  ایدن یجنسها نیچون بهتر ،ینیرا بب رشیو خ یسازند بخر یکه م

 نیو آفتابش از شرق هم ستین ریکب گرید ایتانیکه بر حاال. ساختند یم

               شیبه ندرت پ .غروب رهیجز نیکند و در غرب هم یطلوع م رهیجز

که به  یکه وقت یو بخر یو بپسند ینیلندن بب در بازار یکه جنس دیآ یم

 . «ساخت انگلستان»نوشته باشد  ،یمارکش نگاه کن

 دینباشد، با یسیکه اگر انگل یکن یفکر م ،یخر یو شلوار م کت      

        وتریکامپ. است یجنوب ۀساخت کر ینیب یم یباشد، ول ایتالیساخت ا

طور پر است از  نیهم بازار. ساخت سنگاپور است ینیب یم ،یخر یم

ساخت ژاپن، ساخت کره، ساخت هند،  ن،یساخت چ وان،یساخت تا

از  یگذشته، بعض نهایاز ا! قایدر آفر ایساخت کن یو حتّ لند،یساخت تا

 خچال،یکرد، از جمله  یسال کار م یس یحتّ ست،یکه ده، ب ییجنسها

 یبخواه اگر. سال ضمانت دارد کیحاال فقط  ون،یزیتلو ،ییلباسشو نیماش

 کیهمان روز اوّل، دست کم،  دیسه تا پنج سال ضمانت داشته باشد، با

بعد  یسال و اند کیممکن است  نهو گر ،یجنس اضافه بده متیسوّم ق

 ! نو آن باشد متیبرابر ق باًیتقر رشیخراب بشود و خرج تعم

 نیرا که بد جنس تر یا یسیآن انگل امرزدیهم خدا ب گرید حاال      

آن  امرزدیساخت، هم خدا ب یرا م ایدن یجنسها نیبود و بهتر ایمردم دن

           ییکردند فوّاره ها یرا که فکر م الیخوشخ یپدرها و پدر بزرگها

شد که  یاز چ یراست! شود یسرنگون نم چوقتیهم وجود دارد که ه

 شد؟ نیهمچ
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 !شکر نعمتهای الهی -48
 ها،یسیانگل نیمذهب، از جمله هم یحیمس یتهاملّ انیهم در م هنوز      

از آنکه شروع به  شیسر سفره، نشستند، پ ز،یدور م یکه وقت یهستند کسان

 یدر حال خانه، همه اهل .خوانند یم« شکر نعمت» یخوردن غذا بکنند، دعا

داده اند،  هیتک زیم یانداخته اند و آرنجهاشان را رو نییکه سرشان را پا

 یگذارند و بزرگ خانواده دعا یهم م یدستهاشان را به حالت دعا رو

کنند و در آخر  یتکرار م هیخواند و بق یبلند م یرا با صدا« شکر نعمت»

 . ندیگو یم «نیآمّ» یدعا هم دسته جمع

 نیاست به ا یزیسفره چ یدعاها نیو مختصر تر نیتر ساده      

 ر،یسپاس ما را بپذ یکه به ما عطا کرده ا ینعمت یپروردگارا، برا»: مضمون

 تیفیو ک تیبه کم یسفره بستگ یدعاها یو کوتاه یالبتّه دراز« !نیآمّ

 ! دارد «نیلرّازقا ریخ»و  «نیاحسن الخالق»آدمها با  ۀنعمتها و رابط

         خودمان یبه رو چوقتیو ه میدان یطور که همه مان م همان      

بود، و « اهل حساب»بشود، « اهل کتاب»از آنکه  شیپ زاد،یآدم م،یآور ینم

 یکه اگر خدا برا میگو یحساب م نیاهل حساب ماند، و من هم با هم

خدا بکند،  ۀبند کی که یکار ۀکرده باشد، شکرش به انداز یکار زادیآدم

                که استخدا مثل مادر آدم نباشد، مثل پدر آدم  ونچ ست،یواجب ن

             از  ایسرِ آنها بگذارد  یمنّت چیه دیبکند، نبا شیبچّه ها یبرا یاگر کار

             یتازه اگر پدر! بکنند یآنها انتظار داشته باشد که مدام ازش سپاسگزار

کند و بخواهد لطف و مرحمتش را به رخ بچّه ها بکشد، ممکن  یاطیتاح یب

مگر بنده به شما »: دیو برگردد، به او بگو اوردیاز آنها طاقت ن یکیاست که 

و  اریآنوقت خر ب «د؟یاوریب ایو مرا به دن دیالتماس کرده بودم که واسطه بشو

 ! باقال بارکن

  یلیما کار خ یبرا  ،یا چه حسابحاال ب ،ییبنده خدا کیهر وقت  امّا      
 015/ خوش خبر باشی                                                                                                                   

 

 

 



       

 

و  میکن یمآن قدر ازش تشکّر  ،یکند، ما، حاال با چه حساب یم یکوچک

افتد و خودش را  یخجالت م یتو چارهیکه ب میده یبه او نشان م تیممنون

که چند روز است به  یزیچ. میبخواه یکند که ازش کار بزرگتر یآماده م

است که چرا  نیدهد، ا یزند و کم کم دارد روحم را آزار م یم شین زممغ

 چوقتیعالم، ه یهایجناب عال ۀیو بق یمن و جناب عال یعنیتا به حال ما، 

 میا فتادهیفکر ن نیبه ا ،یاله ریموهبت غ اینعمت  کیدر موقع استفاده از 

 منظورم م؟یکن یآن موهبت شکر گزار یِمُعط ایآن نعمت  یِکه از ول

ماه و  ینهایزم میبشر تا امروز که دار ینیکه از عهد غار نش هستند ییآنها

جور جنون،  کیبا  ایجور عشق  کیبا  م،یکن یفروش م شیرا پ خیمرّ

            برداشته اند و تمام عمرشان را یزندگ یعیطب یلذّتها ۀدست از هم

 نرشان،با ه ایکرده اند که با اختراعشان، اکتشافشان، تفکّرشان،  نیصرف ا

مردم  یبرا حدّ اقلّ ای ا،یمردم دن ۀهم یکار بزرگِ ماندگار برا کی

 ! خودشان، بکنند

 دیآ یم که یآخر، بابا، آن کس»: ندیباشند که بگو یکسان دیشا      

 شیآورد که جبران زحمتها یکند، آن قدر پول در م یاختراع م لیاتومب

 یشکر گزار! میتا از اختراع او استفاده کن میپول بده یکلّ دیتازه ما با! بشود

! دیکنفکر  شتریخرده ب کی»: میگو یکسان م نیو من به هم« باالتر؟ نیاز ا

، از مخترع دکمه شروع اگر دلتان خواست دیتوان یم! دینتر فکر ک عیوس

به  دیمُرد تا برس «ایآس»از  ییگمنام در جا شیکه چند هزار سال پ دیکن

که در نُه ( Wolfgang Amadeus Mozart)« ولفگانگ آمادئوس موتزارت»

خلق کرد،  دانیاز ششصد اثر جاو شیرا ساخت، ب شیسمفون نیاوّل یسالگ

 یو پنج سالگ یدر سو اوپرا،  ستیو ب یسمفون ااز جمله در حدود شصت ت

 «!هم هشتش گرو نُهش بود شهیهم مرد و هم
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 !عینِ واقعیت و همۀ واقعیت -49

             ۀمرا، دربار شیدو هفته پ ۀکه نام یرانیا یاز همکارها یکی      

    بود، دهیشن «واریبه د وارید» ای «یشبه سازمان» یجلو خانه ها یباغچه ها

 :گفت یم

جلو خانه ها در لندن  یباغچه ها ییبایکه تو از ز یفیتوص نیبا ا»      

اطراف  رو سواره د ادهیاند و پ امدهیکه تا به حال به لندن ن یکسان ،یکرده ا

کوچه ها و  ۀخواهند کرد که لندن، هم الیشهر پرسه نزده اند، خ نیا

از  یکی یخودم تو من !است نیزم یباغچه ها، بهشت رو نیبا ا ابانهاش،یخ

 یم یزندگ ایکتوریعهد ملکه و واریبه د وارید یخانه ها یمحلّه ها نیهم

ه هاشان را به محلّه، اقالً هفت تا شان باغچ نیا ۀاز هر ده تا خان. کنم

 یبزرگ پُر گند و بو یهم ظرفها هاشانیکرده اند، و بعض لیتبد نگیپارک

 کیشود، در  یم یبار خال کی یزباله شان را، که هفته ا اهیس یکیپالست

به  لیهم که هنوز باغچه ها را تبد ییآنها. گذاشته اند نگهایپارک نیطرف ا

ندارند  پول آن را ایله هم وقت، حوص شانیکینکرده اند، ده تا  نگیپارک

 باغچه ها بکشند و آنها را به امان خدا ول  نیبه سر و گوش ا یکه دست

 « !کرده اند

. نبود تیواقع ۀبود، امّا هم تیواقع نیهمکار گفت، ع نیا هرچه      

 ای واریبه د وارید یجلو خانه ها یباغچه ها ییبایز ۀهرچه هم که من دربار

 نیدر ا. ستین تیواقع ۀاست، امّا هم تیواقع نیعگفته بودم،  یشبه سازمان

عوض شده است، و  زهایچ یلیخ ایدن یدر همه جا ریچهل سال اخ یس

 . ستین ندیاز آدمها خوشا یلیخ یبرا زهایچ یلیخ نیاز ا یلیخ

 لیرا تبد واریبه د وارید یجلو خانه ها یباغچه ها نیا ۀکه هم یوقت      

بساز و بفروش  یر بود که بعدش هم شرکتهامنتظ دیبکنند، با نگیبه پارک

 و  را بخرند  واریبه د وارید یخانه ها نیا ندیایانصاف هم ب یپول پرست و ب
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 یتمانآپار یمجتمعها آنها  یبه جا  ،یاز شهردار  ساختمان  وازج با گرفتن 

از  یلیخ .که شروع شده است  وقت است  یلیخ  کار نیا. کنند احداث 

وقت است که شروع شده  یلیاست، خ ندیناخوشا هایلیخ یکه برا ییزهایچ

 : است، امّا

   وارید یهست که خانه ها ییلندن کوچه ها نیهم در هم هنوز -      

 لیتبد نگیجلوشان را به پارک یهم باغچه ها یکیآنها، صدتا  واریبه د

 ! نکرده اند

 نیشلوار ج لیتعط یهستند که در روزها ییهم مردها و زنها هنوز -      

زنها کت و  شان،یلباس رسم یپوشند، ول یهم م یو کاپشن و کفش کتان

و  قهیر و جلاست، و مردها کت و شلوا راهنیپ ایدامن، بلوز و دامن 

 ! کراوات

  هستند که بچّه هاشان از دبستان و ییهم خانواده ها هنوز -      

   اند، دهیروند به خانه و تا به درس و مشقشان نرس یم کراستی رستانیدب

 ! خوابند ینم

هستند که آشپزخانه شان واقعاً آشپزخانه  ییهم خانواده ها هنوز -      

 !ناهار و شام یمختلف برا یپختن غذاها یجا یعنیاست، 

هستند که با ادب و احترام به پدر و مادرشان  ییهم بچّه ها هنوز -      

 !کنند یسالم م

       را به  میهستند که حزب محافظه کار قد یهم کسان هنوز -      

 یهرگز به حزب محافظه کار رأ یدهند، ول یم حیترج دیحزب کارگر جد

 !نداده اند

 اریّس رفروشیرا ش ریش یهایهستند که بطر ییم خانواده هاه هنوز -      

را از  یماه ،یگذارد و گوشت را از قصّاب یصبح زود پشت در خانه شان م

  یفروش یسبز  از  را ه ویو م  جاتیو سبز ،یینانوا از   را  نان  ،یفروش یماه
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 . خرند یمحلّه م

 شوند  یهستند که همرنگ جماعت نم ییخالصه هنوز هم آدمها و      

 . شود یکهنه نم شانیبرا چوقتیه یو انسان لیدرست و اص زیچ چیو ه

 !ستین تیواقع ۀهم است، امّا تیواقع نیع زهایچ یلیخ بله،      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 019/ خوش خبر باشی                                                                                                                   

 

 

 

 

 



       

 

 !گاهی آدم مجبور می شود پُز بدهد -51
و اخالقِ  عتیالف طبآمده است که بر خِ شیشما پ یبرا چوقتیه       

ام که آدم  دهیمن به تجربه فهم د؟یپُز بده یکس یبرا دیخودتان، مجبور بشو

اعتقاد نداشته باشد،  قتیجز حق یزیهر قدر هم که آزاد فکر باشد و به چ

وقتها  یکند، گاه یاز وطن خودش زندگ ریغ ییاگر در روزگار ما، در جا

و  یخیتار یبدهد و به نحو هم پُز یلیشود که پُز بدهد و خ یم جبورم

خودش  یاطّالع یطرف را از ب یهم پُز بدهد تا حساب یو علم یقیتحق

 .شرمسار و سرافکنده بکند

در برخورد  هایسیاز انگل یکه بعض ییاز سؤالها یکیدر لندن  نجایا      

: است که نیمشکل است، ا یلیکنند که جواب دادنش خ یاوّل از آدم م

کند و  یخوب، باالخره آدم اگر در انگلستان زندگ «د؟ییشما اهل کجا»

چرا جواب ! درندشت است یایدن نیاز ا یگرید ینباشد، اهل جا یسیانگل

دانم  یمشکل باشد؟ نم یلیمثل من خ یآدم یبرا دیبا ین سؤالیدادن چن

 نکهیوقتها به محض ا یدانم که واقعاً مشکل است، چون گاه یچرا، امّا م

شود، نگاهش عوض  یطرف حالتش عوض م ،یدسؤال را جواب دا نیا

 یطور پشت سرهم، سؤالها نیشود، و هم یشود، لحنش عوض م یم

 ! مشکل تر گرید یکیاز  یکیکند،  یم یگرید

 یمن تکرار شده است که کم کم جوابها یتجربه آن قدر برا نیا      

روز به  استیمربوط به س یسؤالها. در آمده است« فرمول»من به صورت 

جمله  نیدهم، با ا یم شانیعموم یکه به سؤالها ییاز جوابها یکیار، کن

البد ! ستین یاز زبان عرب یشاخه ا یزبان فارس ر،یخه ن»: شود که یشروع م

بود،  ایدر دن یدوتا امپراتور شیکه در دو هزار و پانصد سال پ دیاند یم

     شروع  آنوقت پُز دادن را« !روم یامپراتور یکی ران،یا یامپراتور یکی

 که  یقوم شیسال پ  خانم، در حدود چهار هزار د،ینیآقا، بب د،ینیبب»: کنم یم
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آزاده، بزرگوار، دوست، وفادار،  ب،ینج یعنی ،«ایآر»گفتند  یبه خودشان م

آمدند،  مازندران باشد،   ایخَزَر  ای نیکه همان قزو نیکاسپ یایدر از شرق 

آمدند به  شیبعد در حدود سه هزار سال پ. و هند ساکن شدند رانیدر ا

 یهند»را گرفتند و شاخه شاخه شدند و زبانشان که  هایبوم یاروپا و جا

 ها،یآلمان ها،ییایتالیا ها،یونانی نیبنابرا. «ییروپاهند و ا»بود، شد  «یرانیا

 یامروز نواده ها یهاییاروپا ۀو خالصه هم هاییایاسپان ها،یروسها، فرانسو

 « !است ییایزبانهاشان هم همان زبان آر ۀشیهستند و ر هایرانیو ا هایهمان هند

 چیه»: دیگو یکند و م یبه من نگاه م یبا ناباور یسیمخاطبِ انگل      

          تر  یجدّ یلیناچار در پُز دادن خ نو م «د؟ییگو یم یجدّ! دانستم ینم

      کیبه  دیبرو د،یکن یاگر حرف مرا باور نم»: میگو یشوم و م یم

نوشته است،  هاییایآر ۀدربار یسیمورّخ معتبر انگل کیمعتبر که  خیتار

 « !دیمراجعه کن

 شهیمثال مستدلّ کرده باشم از همرپُزم را با چند تا  نکهیا یبرا آنوقت 

 ییو اروپا یفارس یمادر و پدر و برادر و دختر در زبانها یبودن کلمه ها

 یزبانها ۀرسم که در هم یم یسیانگل« paradise»زنم و به کلمه  یحرف م

 نیکه اصل ا میگو یم لیاست، با آب و تاب و به تفص شهیهمر ییاروپا

 یعنیاست که  یفارس «سیپرد» ای (pairidaeza) « دائِزا یرییپا»کلمه همان 

که همان جَنّت  فردوسدار و عربها هم آن را گرفتند و کردند  واریباغ د

 « !عدن باشد

به  هیشب یِشانیو پر یجیجور گ کیبا  یسیحاال که مخاطبِ انگل و      

همه پُز دادن  نیشود که از ا یکند، نوبت خودم م یحرمت به من نگاه م

به کنار، همه مان  یپُز قوم»: میدلم به طرف بگو یبخورد و تو حالم به هم

 «!میهست قایشرق آفر یاز جنگلها یکی ۀدر اصل اهل زبان بست
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 !جامعه در آیینۀ جوک -51
 یالملل نیب ۀجشنوار یهنر یدانند که برنامه ها یرا همه م نیا      

تئاتر، اُپرا و رقص، در شش  ،یقیموس ۀنیادنبورگ در اسکاتلند، در زم

تماشاخانه و تاالر کنسرت بزرگ و چند محلّ کوچکتر، در اواخر تابستان 

 .شود یهر سال، به مدّت سه هفته برگزار م

شود که به آنها  یاجرا م یگرید یجشنواره برنامه ها نیامّا در هم و      

هم در حدّ خود  نهایکه ا« ادنبورگ ۀجشنوار یجنب یبرنامه ها» ندیگو یم

در سال  مثالً. استیدر دن یهنر ۀجشنوار نیاست و بزرگتر یخوب یبرنامه ها

نجاه و پ ستیجشنواره شرکت داشتند و در دو نیگذشته صدها گروه در ا

 یکمد»برنامه ها  نیاز ا یکی. از دو هزار برنامه اجرا کردند شی، بمحلّ

 مین کنفرهیصحنه و  یتو دیآ یکه هنرمند م یمعن نیاست، به ا «ستادهیا

 . کند یف میو جاندار جوک تعر یشینما یاجرا کیبا  شتریب ایساعت 

معتبر  ۀ انگلیسیروزنام، ضمیمۀ «هنر و کتاب یبررس» ۀنام هفته      

 ۀجشنوار یجوکها نیپنجاه تا از بهتر( The Independent) «پندنتیندیا»

پنجاه تا  نیا یجوکها نیاز بهتر یکی. امسال ادنبورگ را نقل کرده است

مادرش در « چه؟ یعنیمادر، زوج »: پرسد یاز مادرش م ارویاست که  نیا

« !زن مرد و دو کی ایک زن یمرد و  کی یعنیزوج »: دیگو یجواب او م

چرا مادر و پدرم از هم  دمیحاال فهم»: دیگو یخودش م شیپ ارویآنوقت 

 نیدارم، نه ا« ادنبورگ یالملل نیب ۀجشنوار»به  یامّا من نه کار« !جدا شدند

پنجاه تا جوک  نیکردم که از ا هوس. زند یم یجوکها به دلم چنگ  جور

 نیود که از اب نیا جهینت. بکنم یریآمارگ کیآنها  یبر اساس مضمونها

و  یجنس ای یدوازده تا سکس ،یمذهب یکیبود،  یاسیس یکیپنجاه تا جوک 

 یو اجتماع یفرد یمختلف در زندگ یزهایچ ۀدربار هیبق یو شش تا یس

  2 ،یاسیدر صد س 2مردم  نیا یجوکهاکه  مییبگو میتوان یم نیبنابر ا. مردم
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درصد موضوعات  72و  یجنس ای یدر صد سکس 24 ،یدر صد مذهب

 . مختلف است

: گذاشتم و به او گفتم انیدر م یسیهمکار انگل کیرا با  هیقض نیا      

در ! دیستیو مذهب ن استی پابند ساصالً هایسیشود که شما انگل یمعلوم م»

 یجوکها نیشتریو ب نیمثالً روسها بهتر گر،ید یاز ملّتها یعوض بعض

 نیبهترو  نیشتریب هاییایتالیو ا هایرلندیمثل ا ییملّتها ایرا دارند،  یاسیس

 « !را یمذهب یجوکها

 کیسر تکان داد و فکر کرد و بعد با  یچند لحظه ا یسیانگل همکار      

با « !یمثالها، جواب خودت را داد نیخودت با ا»: گفت لسوفانهیند فلبخ

دوست  نیبب»: گفت یسیهمکار انگل« !فهمم یمنظورت را نم»: تعجّب گفتم

از  شتریما اتّفاقا ب! تو غلط یریگ جهیتو درست است، امّا نت یریآمارگ ز،یعز

   تالش  است که قرنها نیهم یو برا م،یاستیاهل س ایدن یاز ملّتها یلیخ

ب داشته انتخابات بدون فشار و تقلّ م،یداشته باش یتا پارلمان حساب میکرده ا

مطبوعات  یو آزاد انیب یآزاد م،یمتعدّد داشته باش یاسیاحزاب س م،یباش

و  ویراد ،یاسیس یپر است از طنزها ،یخوان یم روزنامه. میداشته باش

 یصحبتها ،یاسیس یلهایپر است از بحثها و مصاحبه ها و تحل ونیزیتلو

 یدولت در پارلمان پر است از انتقادها و طنزها و جوکها یو اعضا ندهاینما

کردن  فیجوک تعر! خورد یآدم حالش به هم م! استیچه قدر س! یاسیس

 « !کردن یعقده خال ینه برا ،است حیتفر یبرا

هرچه . من خودم جواب خودم را داده بودم. دیگو یدرست م دمید      

 یریشود، و هرچه سختگ یم شتریهم ب یاسیس یباشد، جوکها شترید باستبدا

در واقع جوک ! شود یم شتریب یمذهب یتر باشد، جوکها یدر مذهب جدّ

 ! است جامعه نما یا نهییآ
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 !ذهن آدمیزاد چه قدر کارش عجیب است -52
 کبار،ی یمثالً هفته ا یعنی «کباریهرچند وقت »که عبارت  میدان یم      

که  یموقع کباریهر چند وقت ! شتریب یحتّ ای کبار،یسه هفته  کبار،یدو هفته 

 «یس یب یب»تمان به ساخ کینزد یِنیزم ریترن ز ستگاهیان گردان ااز پلکّ

بلندگو  ازرا  ستگاهیاز کارکنان ا یکی یصدا م،یآ یباال م ایروم  یم نییپا

 یمرکز خطّ»: دیگو یو افتخار م یاز خوشحال یحاک یشنوم که با لحن یم

« !کنند یکار م یریمشکل و تأخ چیبدون ه ،(Piccadilly) یکادلیپ و خطّ

ساعت بعد،  میکه ن میطمئنّ باشم میتوان یهم نم کباریه همان چند وقت البتّ

 !دارد ریتأخ یاشکال فنّ کیت صدا اعالم نکند که ترن به علّ نیهم

لندن گله کنم  ینیزم ریخواهم از وضع بد ترن ز یکه م دینکن الیخ      

شروع به  شیصد و هجده سال پ ،یخطّ مرکز نیهم یعنیش، خطّ نیکه اوّل

چون تونل قطار  ،«یدو پول ۀلول»: گفتند یکار کرد و آنوقتها مردم به آن م

 ! بود یدو پن سرتاسر خطّ یاش برا هیگرد و لوله مانند بود و ضمناً کرا

هم بدتر  نیلندن صد برابر از ا ینیزم ریاگر وضع ترن ز! ریخه ن      

 ۀروز شبک کیکنم، چون اگر  یهم نم یاصالً ناشکر چ،یبشود، گله که ه

 یمردم به کلّ یتصاب کار نکند، کار و زندگلندن به علّت اع ینیزم ریترن ز

       که هر وقت اعالم خوب کار کردن و  میخواهم بگو یم. شود یفلج م

شنوم،  یم ستگاهیا یرا از بلندگو ینیزم ریبودن ترن ز ریتأخ یاشکال و ب یب

 نیدارد به ا یافتم که فرموده ا یم یشاهنشاه هخامنش ،«وشیدار» ادیفوراً به 

 یرا از دروغ، دشمن و خشکسال نیسرزم نیاهورا مزدا، ا یا»مضمون که 

 « !دارمحفوظ ب

 ییزهایچ یفقط برا زادیکه آدم دیآ ینکته به ذهنم م نیآنوقت ا و      

دست  به یافتد و برا یخدا م ادیاصالً ندارد، به  ایکم دارد  یلیکه خ

         جای هر لندن به ینیرزمیاگر وضع ترن ز! کند یآوردنش به خدا التماس م
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شد که از  یبود، الزم نم یاوقات خوب م ۀدر هم کبار،یچند وقت 

بدون  ینیزم ریترن ز ۀاز شبک اعالم کنند که فالن خطّ ستگاهیا یبلندگو

 ! کند یکار م ریاشکال و تأخ

 ای یگرفتار کم آب شهیهم باًیکه تقر میدان یهم م «وشیدار» نیسرزم      

درگاه  طرفِباران به  یبرا هایشکشاورز یبوده است و دستها یخشکسال

و  هایونانیتا  ریعهد رستم بگ یهایهم که از توران شیدشمنها! خدا دراز

 مورشان،یو ت زیربها و عمر و سعدبن وقّاصشان، مغولها و چنگاسکندرشان، ع

 ! و امّا دروغ! بوده اند نیدر کم شهیهم گران،یو د گرانیدو 

مورّخ « هرودوت»طور که  نیا ر،یکب وشیدار نیهم! میبگذر نیا از      

نبود، بلکه بعد از مرگ  «هیکمبوج» عهدینوشته است، ول یونانی یدروغگو

 یشش نفر از بزرگان هخامنش ینداشت، با همدست نینشکه جا هیکمبوج

از آنها که  را کشت، و بعد قرار گذاشتند که هر کدام «نیدروغ یایبرد»

شب،  همان. بکشد، پادشاه بشود ههیش هیبق یاز اسبها شیاسبش فردا صبح پ

صبح . کند یم ابشیکام انیماد کیبرد و از  یاسب او را م وشیمهتر دار

 وش،یشوند، اسب دار یبر اسبهاشان از آن محلّ مبارک ردّ مکه آنها، سوار 

 . کشد یم ههیش ،شبِ گذشته یابیکام ادیبه 

اصالً در  هیکمبوج دیشا! داند یدروغش را هم خدا م ای راست       

 بیخودش غ ایبه مردم دروغ نگفته بود و برد «ایبرد» مورد کشتن برادرش

! دروغ مهترش پادشاه نشده بود و لهیهم با ح وشیدار دیشده بود، و شا

ذهن  دینیکه بب میخواهم بگو یفقط م من. ستیمهمّ ن چیه نهایراستش ا

 ریشباهت کوچک، ترن ز کیاست که با  بیکارش چه قدر عج زادیآدم

 !ریکب وشیکند به دار یلندن را وصل م ینیزم
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