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 پیش گفتار
توانست ذهن دیگران را بخواند. ای یمدیدم که یک نفر با وسیلهفیلیم را یم

ای نهفته است، پشت سخن یک یسهچه دس ،کار خند یک همپشت لب

ی پنهان شده است. اکنون یم ز اع خویشاوند، چه چی  دانیم که نیازی به اخیر

ز وسیله ها حقیقر و سخن ،ها ، سالمخندها ای نیست، بسیاری از لبچنی 

-ساالن، دیگران را یمنیست. ممکن است یک کودک را بفریبد؛ ویل بزرگ

پس هر گفتاری، تالشی برای سوء شناسند. در شناسند؛ چون خود را یم

افرادی به . ، تا چه رسد به کارها، و چه رسد به کارهای بزرگاستفاده است

 یمدرخت
ی

که حقوق دریافت کنند. کیس به کنند؛ ویل تنها برای اینها رسیدگ

-بینز که انسانیمکه عشقر به این کار دارد. دهد، و نه برای اینها حقوق یماین

-شناسند. بر درختان، پالک نصب کردهگیاهان را با شماره یم  ها، حیوانات و 

هرکیس شغل خود دارد.  هشمار و شهروند، جو، کارمند، آموز، دانشاند. دانش

 دارد، و را برای کسب درآمد و مزایا، آغاز یم
ی

کند، و یا در ابتدا، نینر فرهنگ

ق، شکوفا توان داشت که عشگونه چه انتظاری یماینشود. سپس منحرف یم

اع کند، باید لهیاگر قرار است کیس وسرفنر حاصل شود؟ شود، و پیش ای اخیر

ی باشد که بتواند انسان ز تواند های بدون غرض را بیابد، و خودشناش، یمچی 

، و افکار خوب در ما بنشاند. حدس زدن افکار ما را از سوء استفاده، رها کند 

ط، خوب  د م که بایاین ما هستی ؟ای دارد دیگران، چه فایده بدون قید و شی

 . شویم
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 مقدمه
-ای وارد شوی، افرادی خود را به باالترین درجات ممکن رساندهدر هر زمینه

د ادعای خود، ر قیل در موضوع مو ادر حایل که از یک شناخت حد ،اند 

. کیس که شناخنر دارد، نیازی به القاب و عناوین و مقام و د نبرخوردار نیست

عرفان هرچند  ،. در این میانندارد تبلیغات نمایش و و دستگاه و و دم موقعیت 

؛ ویل همچنان به معنای شناخنر ژرف و خایل از تاخت و تاز شیادان نیست

ده دهد، و آن به خود اختصاص یمآن چنان وقت ما را  ،شناخت . است گسیر

 برای طرح خود، به جا نیم
ر
 . گذارد چنان جذاب است که هیچ فرصنر و شوق

در امور علیم یا امور  ،توان از مردم انتظار داشت که عقلشان دست کمنیم اما 

 معنوی، به چشمشان نباشد. 

 همۀ ما انسان
ی

ها پر از امتحان است، و هیچ نیازی به آزمایش کردن زندگ

  پیش آید.  امتحانز  تا  انتظار ماند ها در نیست، و نباید مدتدیگری 
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 درد دین
کشد. بوی سیگار و گار یمیس ،قرآن ۀبه جلس پزشگ است که پیش از ورود 

د عطر و در هم یم ز گوید هشتاد درصد پزشکان و به ردهنده است. یماو آز  ،آمی 

ی فکری دارند  ،شناسانویژه روان کشند. این سخن و درنتیجه سیگار یم ،درگی 

همۀ افراد یم توانند درگی  تضاد و نه سخن یک منتقد.  ،یک پزشک است

به ویژه  .  به مردم تا هرکس دیگر یسی بخه عنوان مدیع سالمتشوند. پزشک ب

ی، افراد بیش بیانز که سکته  شوند. مرنی فن  تری دچار تضاد یمدر زمان پی 

تواند کلمات را درست ادا کند، و آموزگاری که مطالب و نیم ،کرده است

ها و به ویژه اساش را فراموش کرده است. اما شاید آغاز شماری از رشته

ی ادبرشته ، دشوارتر باشد. کیس که دکیر د، و یمات یمیهای علوم انسانز -گی 

بیند پیوندی با جامعۀ ادنی ندارد. تاکنون چند نفر با پایان دورۀ عرفان در دانش 

از رشتۀ فلسفه، به صورت خاص در کشور ما، اند عارف شوند؟ گاه توانسته

اند؛ ویل خوانده ندرس دی یا افرد بسیار زیادی کهبسیار دور است.  ،تفلسف

  و نسبنر با دین ندارند.  ،ند اادی که لباس دین پوشیدهر درد دین ندارند. اف
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 جهان تورّم
م است، به هر شغیل که بنگری، افراد بسیار زیادی را  جهان امروز، جهان تور 

 یم
ی

یانی که به صورت رسیم، نیمه رسیم، و غی  رسیم، ادعاهای بسیار بزرگ

ه دارند، و هنگایم که نیازمند شوی، پاسخ خود را نخوایه یافت. در آن رشت

های مغروری را ها دارد. انسانا قضاوت از نزدیک، تفاوتب ،قضاوت از دور 

نه علمشان قابل . اند در رشتۀ خود، متخصص هستند یانی که وانمود کردهیم

ز این ۀزمین توجه است، و نه اخالقشان قابل تحمل. در  است.  گونهتقدس نی 

کار به خودی خود، برای ما مقدس است. سپس هرکیس تعصنی در کار خود 

یک کار مقدس مانند تدریس باشد. یک رشتۀ  ،تواند این کار دارد. حال یم

های تقدس هنگایم که بر هم انباشته مقدس، و در یک جای مقدس. این الیه

ون یم  از آن بی 
او بگوید این بخش  آید که دیگر کیس توان ندارد بهشود، انسانز

 ظتوانز کارهای گوناگونز را به لحایم از کار تو، یا کار تو از بنیاد، نادرست است. 

. سوگنقش آن مندانه ها در تولید، جهان امروز، و مسائل اسالیم، بررش کنز

 شود که از این سه دیدگاه، مردود است. به کارهانی دامن زده یم
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 سخن تازه
هانی است که رزند، مدرک، سابقۀ کار، و مهارت، الیهش و فسن و سال، هم

، شود دیگر کالیم به ما نفوذ نکند. ما در ظاهر، پردهباعث یم دار، منیسی

، و پنبه در گوش نداریم؛ ویل دشوار است محافظ، نگه بان، دربان، زره، سیر

یم. سخن تازه  ای را گوش بگی 
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 زحمت کشیده
اند، دلیل شکوب دیگران را از دیگران گرفته ای دارند، و حق نقد کسانز مرتبه

ایم. حال گویند ما برای موقعیت فعیل خود، زحمت کشیدهاین است که یم

، نگهیم -بان، پرسشخواهیم زحمت آنان را بررش کنیم. برای ورود به جانی

. حال، کیس که هر روز به های عجینی یم کند، و در نهایت باید دروغ بگونی

آمد دارد، باید هر روز دروغ بگوید. برای استخدام رسیم، باید  جا رفت و این

، و شمار دروغزیر دروغ ها را های خود را امضا کند. موانع دیگر را در نظر بگی 

ب کن. حال او نیاز به سهمیه و مدرک و نامه و  در شمار روزهای سال، ضز

ز رفت و دریافت حق و حساب برای بقتوصیه، و زد و بند برای پیش ا دارد، ببی 

 چه اندازه، حالل و حرام کرده است. بله، او زحمت کشیده است! 

  



   
   

 

 
 9 

 عرضه و تقاضا
دانند که این تنقالت، خواهد. نیمها دلشان از تنقالت کنار خیابان یمبچه

، دار آنان هستند و پدر و مادر، طرف ،آور استو زیان ،مزه نیستشو خ

-دانند بزرگکه نیم. دوم اینود ندارد ها وجترین انساناطمینان حنر به نزدیک

تذکر دهند. و سوم، چشم و ها آنخواهند به یم ند،اترها این خورایک را دیده

ز بخرد  ،چشیم است، چون همه یگ در دست دارند هم ی  ،باید این نی  ز حنر چی 

ی را که مزه نیست. بشی یمکه خوش ز تواند باالتر از عرضه و تقاضا رود. چی 

 و بفروشد.  ،هیه کند نیاز نیست، ت
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 داستان وابستگی
 
ی

 دمکان دارد آاتلخ است که  قدر ها آنداستان وابستگ
ی

م، دست از وابستگ

 
ی

، باعث مرگ او شود. به جای این که او وابستگ
ی

خود بر ندارد، تا آن وابستگ

، او را کنار بگذارد.  
ی

کشد تا قدر سیگار یمکیس که آنرا کنار بگذارد، وابستگ

د، و از میان برود. شطان ری دلشان  ،مردهانی هستند که پس از ازدواجه بگی 

-شود. هنگایم که همپخت مادر تنگ یمشود، برای دستبرای مادر تنگ نیم

د، برای او گریه نیمششان یم کنند که از این کنند، برای خودشان گریه یممی 

ی خود نخواهند پس، باید بسیاری از کارها را انجام دهند، و به دیگر کارها

یت بکشند، گریند که نیمبرای این یم رسید.  گاز را روشن بلد نیستند  توانند کیی

ند.  ز کنند اند، و گمان یمها نه تنها خودشان به اشتباه افتادهآن کنند، و غذا بیر

ز به اشتباه یمعاشق بوده  اندازند. اند که ما را نی 
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 گوش سپردن
، خواندن کتانی را پیشنهاد 

داد. کتاب بدی نبود. مجموعه مقاالنر بود،  دوسنر

و یک جا دربارۀ اصول نقد کتاب نوشته بود: نباید کتانی را به قصد نقد در 

یم. هضم این سخن برای یک منتقد جوان، دشوار است ؛ ویل دست بگی 

این کتاب، صورت گرفت. چای آوردند  ۀن حقر است. دیداری با نویسندخس

، چای نیمو من نخوردم. او گفت: تو  تر عمر خوری تا بیشاصفهانز هسنر

، و  و اصفهانز است.  ،خورد شناسم که چای نیمیک نفر دیگر را یم ،نمکنز

گوی به تمام معنز از نزد او برخاستم. سخنان او تمایم نداشت. او یک پیش

تاب خود آورده بود، از جانی نقل کرده بود، سخن کبود! آن سخن را که در  

 انهداو قرار نبود به آن عمل کند. او نه تنها کتانی را با دید غی  نقخود او نبود، 

ها توانست بشنود. از این دست آدمها را نیمتوانست بخواند که انساننیم

پراکنز ادامه ها دربارۀ من به سخنمدتها بود. بسیارند، و او یگ از بدترین آن

دن به   داد.  ی بزرگ است. آدمگوش سیر این هیز را از ما  ،ی ذهنغوغاها، هیز

 گرفته است. 
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 گسترش سکوت
استاد آوازی است که صدها شاگرد را پرورش داده است، پیداست هنگایم که 

د، و یمخواهند بخواند، و یا خود او اجازه یمرسد، از او یمبه جانی یم خواند. گی 

مرین کرده البته او مدنر پیش از رسیدن به این مکان، پیاده رفته، و در راه، ت

، گرم شده، و به اصطالح خود او، اکنون گازش را 
ز
است. گلوی او به اندازۀ کاق

ز یم ز همی  د. منتقدان نی  برند، و یک اند، آرام آرام صدای خود را باال یمگونهگی 

ند،و با آن، فریاد یمدفعه قلم را در دست یم تواند گر یمکشند. مراقبهگی 

ز تم د که سکوت را در جای شلوغ نی  رین کند، و نه تنها از محیط، تأثی  نگی 

اند.   سکوت را در آن بگسیر
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 دریاچۀ سکوت
-در حاشیۀ یک نشست، جوانز با من دیدار کرد. حالش بد بود. درس و پایان

کند من با او توان به کیس گزارش داد، گمان یماین حال بد را نیمنامه. 

ها برای دریافت یک عنوان، تمددانم. ومنر دارم، یا او را آدم بدی یمصخ

ها تالش کرد که از دست نرود. البته مگر شود، و اکنون باید سالضف یم

داران تازه از راه خواهند در راه است، عنوان ،های تازهممکن است؟ عنوان

،  . از سکه خواهند انداخت. زمانز ما فاضل جوان بودیم ا و ما ر  ،رسید  جوانز

روند، و خوشا ها نیمخوشا آنان که شاغ عنوان . نیامد راه ما ، و همبه جا ماند 

، بیدار یمآنان که اندگ از عمر را ضف عنوان یم شوند، کنند، و پس از مدنر

دهند، و با آن، کسانز که عنوان خود را مبنای کار خود قرار یم  کنند. و رها یم

 اند. خورند، عمر خود را از دست دادهنان یم

ه خواهند بههمه یم
ّ
ی، های بلند تبدیل شوند، و هنگایم که حاصلقل ز خی 

هنصیب دشت یم
ّ
ز را بسوزانند. فشانز یمها، آتششود، این قل  شوند تا همه چی 

داران شویم، دشوار است حال ناخواهیم میهمان یگ از این عنو حال یم

د به پزشک یخوشی به ما دست دهد، گایه این اجبار برای ما وجود دارد، با

و به شدت نگران  ،کنیمگاه دارونی برای جسم خود دریافت یمیم، و آنبرو 

دست  از  ،همۀ روزهای خوب برای یک عنوانشویم. وضع رویح آقای دکیر یم

های باصفا و صفابخش. کسانز که اند انسانقدر اندک شدهچه رفته است. 

ن آرامش تو را به یک فنجاو ، توانند تو را میهمان دریاچۀ سکوتشان کنند یم

 . دعوت کنند 
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 عصارۀ همه چیز
ز یک فرد یم ، و عنوان در روزگار ما، عصارۀ همه چی  تواند باشد. تمام جوانز

ز است که اگر کیس آن عنوان را از  شاید تمام عمر او در یک واژه. برای همی 

شود، زودتر از مرگ، زمانز است که از عنوان ما یاد نشود. قلم بیندازد، تمام یم

-کند که از این عنواندار انسان است، هنگایم سوگواری یمکه دوست  اما کیس

 ها استفاده شود. 
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 رویارویی با شعر
 رویارونی کودکان ما با شعر، جالب توجه است. ابتدا با اشعاری روبه

ز -نخستی 

شوند که ژرفانی ندارد، و هنگایم که اشعار پرمعنا در اختیار آنان قرار رو یم

دانند. حال اگر کیس این اشعار را برایشان معنز کند، نیم گرفت، معنز آن را 

 از بر خواهند کرد؛ ویل به عمق آن، نر نخواهند برد، و اگر بخواهند 
ز معنز را نی 

ها و مجالس گی  معنا در آن ژرفا باشند، کاربردی برایشان ندارد. با این مهمانز نر 

 و مدارش که ما داریم، مطرود خواهند شد. 

  



   
   

 

 
 16 

 قلیدپر از ت
از شعر یک نفر گالیه داریم که تقلیدی است. منظور این نیست که او اشعار 

 
ی

دیگری را در برابر خود گذاشته، و تقلید کرده است، هنگایم که یک نفر زندگ

ز مملو از تقلید خواهد بود.   خود را بر پایۀ تقلید بنا کند، آثار و نتایج او نی 
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 کالم قصار
تواند شعر باشد؛ ویل افراد بسیاری به عنوان نیم کالیم که تنها موزون باشد،

اند، و کالم قصار، از این گوینده و یا مخاطب شعر، فریب وزن را خورده

توانند جمالت تر است، حنر وزنز در کار نیست. افراد بسیاری یمفریبنده

کوتایه بگویند، و سخن خود را کالم قصار بخوانند. اگر این جمالت در فضای 

تواند به آنان بفهماند که کس نیمدست به دست شود، دیگر هیچمجازی، 

 ارزش است. سخنتان نی 
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 حق
حق، دادنز نیست، به دست آوردنز است. یگ از کلمات قصاری که در این 

هانی در تالش برای به شود، این است. انسانها زیاد دیده و شنیده یمسال

هانی به دست آوردن، و انسان تر هانی در تالش برای بیشدست آوردن، انسان

نه  تواند بسنده کند، و در تالش برای از دست ندادن هستند. نه انسان یم

ها در . درست این است که همۀ انساننگاه دارد های خود را تواند داشتهیم

خوایه حقت را به دست آوری که عمرت از حال از دست دادن هستند. یم

بینز بسیاری از آن را باید از وری که یمآرود. حقت را به دست یمدست یم

شود؛ ویل هیز غنیمت شمردن دست بدیه. اعتباری در بازار برایت فراهم یم

شوی. شود، و تو از حکمت، خایل یمهایت پر یمدیه. حسابدم را از دست یم

ز  زنند. حکمت گره یم  ،های خود بسیاری هستند که نیایش و آرامش را به داشیر

ی را از دست دادهرا دوست ندار  ز ای. ی، دوست نداشته باش؛ ویل بدان که چی 

ممکن است تمام عمر ما در این چرخه تلف شود: آرزو، تالش، انتظار، به 

، تالش برای موردی که از داشتۀ ما دست آوردن، لذت، عادی شدن، دل
ی

زدگ

 باالتر باشد، انتظار... . 
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 به صورت آشکار
که کنم. برای چه؟ برای این؟ سوزن را نخ یمکنز پرش؟ چه یماز یک نفر یم

مزدی دریافت کنم. بسیاری از که دستاین قسمت را بدوزم. چرا؟ برای این

، به صورت آشکار یم خواهیم به شهرت دست گویند که یماهایل فرهنگ و هیز

خواهیم ناممان ماندگار شود. این نام ماندگار، بیش از زد و بند پیدا کنیم، یا یم

 ایزه و جشنواره و همایش تبلیغ، نیاز به حکمت و تالش معنوی دارد. و ج
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 برنامه برای شهرت
ز خوبان، نباید با بدان بود. گایه نباید حنر پاسخ سالمشان را داد،  برای داشیر

 و گایه باید از آنان اعالم برائت کرد. 

ایح دوست داشت مشهورتر شود. در مستندی آواز خواند، گمان یم
 
کرد مد

دها را شکسته است، فرصت طالنی مورد انتظار، فراهم آمده است، و س

شهرت او روزافزون خواهد شد، و یا دست کم، نام او خواهد ماند؛ اما نه آن 

مندی که مستند دربارۀ او بود، نماند. دالیل را بخوایه،  مستند و نه آن هیز

مخواهم حوصلهتوانم برایت برشمارم؛ ویل نیمیم . شاعران ات را ش بیی

اند به دربار راه یابند، و برای شاه، بسیاری را در نظر بیاور که دوست داشته

شعر بگویند تا نامشان بماند، و نه آن شعر و نه آن شاه که شاهان و اشعاری 

ریزی برای شهرت و تبلیغ به آن شیوه، به جا نمانده است. به جای برنامه

 یانی به حکمت اندیشید خود، باید به دست
ی

، و برای انسانیت، دانانی و فرزانگ

 کوشید. به جای اثبات خود به دیگران، باید جانی در دل دوست، باز کرد. 
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 یاران
پندارند. روشن است ها را یاران خود یمافرادی هستند که اطرافیانز دارند، و آن

اند. چرا شمار این اصحاب، که آنان برای غذا، پول، و کسب شهرت آمده

شود که خونی تر یمشوند؟ کمهر، اندک است، و هنگام ظهر، زیاد یمپیش از ظ

شود افرادی تر یمیک نفر تشخیص داده شود، و اگر تشخیص داده شود، کم

شنوی که آن شخص، آدم خونی است، دور و بر او جمع شوند. از افرادی یم

؛ ویل کیس قرار نیست از خونی او استفاده کند؛ بلکه ممکن است ای ز ن همی 

دانند چه کنند، و این ما هستیم که نباید ها دردشساز شود. مردم یمخونی 

 اشتباه کنیم، و هرکیس را یار خود بدانیم. 
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 ساییدن اعصاب
ها آغاز شد. به اندازیقرار بود کتانی را ترجمه کنم. کار انجام شد، و سنگ

؟ کیس از من بدگونی دهنده گفتم: چرا ضیــــح حرفت را نیمسفارش  کرده زنز

 است؟

 بله.  -

 آیا فالنز بوده است؟ -

 بله.  - -

تری داشتم. هر دو را تمام شد. من پاسخ را یافته بودم، و اکنون اطمینان بیش

کنار گذاشتم، و اعصاب خود را آسوده کردم. اکنون بیست سال از آن ماجرا 

ها بیاید، و عذرخوایه کند. گذشته است، هیچ انتظاری نداشتم که یگ از آن

، و هنوز اند، بارها قهر کردهدیگر را آزردهآن دو، بارها یکاما  اند، و بارها آشنر

 ما، اند. بزرگدیگر، دست برنداشتهاز ساییدن اعصاب یک
ی

ترین آسودگ

 دیگر است. ها به یکشگرم شدن این آدم
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 منطق فوق بشر
ن شناش؛ دیوانگاافرادی مادون عقل هستند. یک دسته از آنان را خوب یم

های پرحافظه و با محبنر در میانشان یافت رسیم. خدا نصیب نکند؛ ویل آدم

کنند؛ ای است که مردم، مسخره یمشود. گایه کارها و شکلشان به گونهیم

ند، و سمنر داشته وگرنه همینان یم توانستند درس بخوانند، مدرک بگی 

ه  خود ای بزرگ دارند. کسانز که توانستهباشند. دستۀ دیگر، گسیر
ی

اند دیوانگ

را در پس مدرک و درس و سمت و ازدواج و خانواده، پنهان کنند. زندگیشان 

سوزد. گذرد، و در آتش جنگ یمشود، به شهرت و حشت، یمفدای شهوت یم

شود. از دور، انسانز تر شوی، ارادتت به آنان کاسته یمهرچه به آنان نزدیک

-کنز منافع نزدیکان خود را پاس یمیم آیند، و از نزدیک... . گمانبه نظر یم

جنگند؛ ویل خوایه دید که آنان حنر علیه خود دارند، و تنها بر ضد دیگران یم

ز دوست ندارند. رنگ به رنگ ترین اند، و تعادل، بزرگهستند، و خود را نی 

 آنگم
ی

که درش هاست. عاقالن، بسیار نیستند، کسانز که بدون اینشدۀ زندگ

ای، و هر کالمشان حکمنر است. افراد بسیار حرکت آنان، نکتهبدهند، هر 

اندگ، مافوق عقل هستند، منطقشان فوق بشی است، و چون عموم مردم، 

 کنند. آزارند، و شانجام، نیست و نابودشان یمکنند، آنان را یمدرکشان نیم
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 خرسند نبودن
یت در ظاهر که ش یک نفر به سنگ بخورد، عدم موفقمنظور ما از این

گاه پذیرفته شوی، و حنر نیست. در اهداف تو بوده است که در این دانش

، و تر را گرفتهگایه بهپذیرش دانش ای، درآمدی در این حدود داشته باشی

، در مسی  عرفان، با این هاست؛ ویل یمدرآمد تو، بیش از این بینز راضز نیسنر

 ها کار داریم. خرسند نبودن
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 مکان و زمان
انسان هنگایم در نر مکان است. من که جانی را از خودم ندارم. بله، من یک 

اتاق بیش تر ندارم که آن هم کوچک است. خانۀ ما پر از شوصداست. محلۀ 

های بیش. اما آدمما جانی برای آرامش نیست ز در تری دارند؛ ولیهای بزرگ، چی 

شخیص که هیچ، امالک ؟ اتاق توان وقت پیدا کرد ، از کجا یمهستند نر زمان 

 ها وجود ندارد. ای وجود دارد که حنر فرصت اجازه دادن آنبدون استفاده
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 بیهودگی
، و یا او رک توانز از گو باشد که هیچ؛ وگرنه یماگر با کیس خودمانز باشی

، چه یمپرسش
ی

خواسته است. او از تو دربارۀ هانی که دارد، دریانی او از زندگ

های مایل مانند خانه و خودرو فرزندان، درآمد، و داشته شغل، ازدواج، شمار 

ز ما ممکن است عمری بر ش اینیم ها برود، و چه بسا حاصل پرسد. در شزمی 

، ما را به ها چه باید کرد؟ ایننشود؛ ویل پس از این
ز
ز اهداق جاست که چنی 

 مادی که ممکن است در زیر خندهپویحر یم
ی

 یک زندگ
ی

پنهان ها رساند. بیهودگ

، بلکه یم خواهند شود. تالش معلمان معنوی این نیست که تو، نداشته باشی

، دچار نشوی. 
ی

، و به این بیهودگ  تو از مادیات، خایل باشی
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 باالتر از خود
ز گفته  پایی 

ی
تر از خودت نگاه کن تا آرام شوی؛ ویل برای پایان رنج اند به زندگ

 باالتر از خودت بنگرییم
ی

ز در رنج و درد است.  توانز به زندگ تا دریانی او نی 

که چند خانه دارد، همۀ که خانۀ بزرگ دارد، آنکه از خود، خانه دارد، آنآن

 توانند در رنج باشند. ها یماین
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 کاذب
نفس  تواند مردم را دچار اعتماد بهپسند یمهای عامهها و فیلماشعار، رمان

ز سواد نیستیم، و آننی که ما اهل مطالعه هستیم، کاذب کند. این ها هرچی 

خواهند به همان شعت کنند، و یمدیگری را به همان صورت تحلیل یم

 بخوانند. 
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 پیری زودرس
-پی  نشود. نیمها به این زودیششان گرفتند هممردهانی بودند که تصمیم یم

تر امروز فرزندآوری، کم این، مربوط به قدیم بود،گذاشتند زیاد کار خانه کند. 

، اآسیکش، دستآب، برق، گاز، است،  هشد
ر
ز لباسب برق ، ماشی  شونی

ز ظرف ، و ظرف یک بار مرصف وجود دارد ماشی  گونه که لوازم ؛ اما همانشونی

 وجود دارد، قسط 
ر
 برق

ی
 خانگ

ی
ز وجود دارد، لواز خانگ گونه که خودرو هماننی 

ز وجود دارد   است. جسم و روح ما در حال ف . وجود دارد، ترافیک نی 
ی

رسودگ

ی زودرس چه باعث آن  اهای شود، بیمارییمروح ما پی 
ی

 مانند وابستگ
ر
خالق

 ست. به مال دنیا
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 فیلسوف تلویزیونی
مند جوان قرار بود با یک نفر گفت وگونی داشته باشم. قرار ما در کارگاه یک هیز

اکات را با یک ن، و سدیگر یافتیم. هر دو همشد. به کارگاه وارد شدم، و اشیر

ند، دریافتم که یدیگران بیامحل کارمان در یک کوچه بود. تا  ،چند سال پیش

 دارد. درگی  کاری بود که
ی

داد. ساخت پیکرۀ یک باید تحویل یم حالت افشدگ

مند ، فیلسوف فیلسوف. چند کتاب دربارۀ در قفسه گذاشته بود. هیز

. با گی  شود ، و در ساز باید دربارۀ شخصیت مورد نظر، تحقیق کند مجسمه

، صحبت کرده بود. به نظرم کار  ز به صورت تلفنز  نی 
یک فیلسوف تلویزیونز

با فرد مشهوری مانند آن فیلسوف، دشواری بود که یک نفر همچون او بتواند 

 و که آن فیلسوف، آگایهوگو کند. اما نکته اینگفت
ی

های مناسنی از فرزانگ

آلود کنند، همه جا شچشمه را گل اند که اگر فرزانگان ندارد. کسانز دریافته

 . آلود خواهد شد گل
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 برای این دنیا
-یک نفر بیست دوست دارد، یک نفر هزار دوست. یک نفر به خاطر فعالیت

ها را ، آنر های زیاد، یا شهرت، توانسته است دوستانز بیابد، و یک نف

ش ها در بسیر فضای مجازی است. فرامو خریداری کرده است؛ ویل همۀ این

نکنیم که اگر قرار باشد قرار مالقانر گذاشته شود، ممکن است مقدار بسیار 

انز انجام شود، امکان دارد شمار بسیار  اندگ بیایند. اگر قرار است یک سخیز

ز این ایم، و از هر قدر جمع کردهگونه است. هرچهاندگ بر خط باشند. دنیا نی 

 ایم، برای این دنیاست. رایه جمع کرده
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 الرسکو
رو کردن دست استکبار بود. آن هنگام بازار ایران در نر ما، کالس مذهنی هم

کت سونز بود، و او  در  از در یک مملکت شیعه، چرا باید گفت: یمدست شی

ی باشد که واژۀ  نام سنز   ز استفاده شود، آیا امکان نداشت نام این کارخانه، چی 

وطنان ما اهل سنت دی از همدانست که مقدار زیااو نیمشیعه را تدایع کند؟ 

اند. از سونی افرادی هستند هستند، و یا مردم شهر ما پیش از این، سنز بوده

 یم
ز
-حال اینو  ،کنند که حکومت را در شماری از نقاط جهان، سکوالر معرق

 هانی مذهنی هستند. ها حکومتکه آن
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 باغبان این باغ
ی مراج زنند. اجازه و خییل زود، جا یمکنند، ه یمعافراد بسیاری برای یادگی 

ون برویم، و به همان درسیبده از دن های معمول، اشاره کنیم. ای عرفان بی 

نده یمو یا نیاز به کالس های رسیمدرس . یادگی  تواند خود را فریب های تقوینر

دهد، و اگر یک کالس خصوض یک نفره باشد، با غیبت او، کالس، برگزار 

ن، نوبت معلم است که خود را فریب دهد. هنگایم که نخواهد شد. پس از ای

های آن، من باغبان این باغ هستم، میوه : بگوید  ،شاگرد او به جانی رسید 

ز ما دانش مدار هستند. زشک و مهندس و سیاستپ گاه ما هنگایم که شزمی 

مدار داشته است، و هنگایم که مراکز آموزشی نداشته است، باز هم سیاست

 نبوده، پزشک داشته است. به این سبک 
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 افتخار
ی ،افرادی هستند که تنها دلیل شهرت و افتخارشان ز مشیر های ویژه داشیر

دازد، امکان اگر در یک نقطۀ خوب پای است. یک نفر  تخت به فعالیت بیر

یانز از جنس سیاستبیش مداران داشته تری برای او فراهم است که مشیر

 ست یابد. باشد، و با شهرت آنان به شهرت د
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 های زیرزمینیفعالیت
اضز صورت یم د، و دستاعیر روند که این اندرکاران امور در شگفنر فرویمگی 

ض کجا بوده های خودی هستند، کاسب و ها آدماند؟ آنهمه آدم معیر

ز جا بزرگ شده اض دارند. فعالیت کارمند. با امکانات همی  اند؛ ویل اعیر

ه است؟ در جانی که در دید نبوده است. در شورشیان در کجا انجام پذیرفت

ز اگر خواسته گویند. های زیرزمینز یماصطالح به آن فعالیت های انسان نی 

اضات روبه رو خواهد شد. گایه پراکنده و کوتاه خود را شکوب کند، با این اعیر

ده و پردامنه.   و گایه گسیر
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 گاهپاالیش
، ما را باین یبراگاه است، نه و پاالیشاشهرها پر از کارخ رای که مراکز آموزشی

ایم کند. ما هنوز درنیافتهو کار در این قبیل جاها آماده یماین موارد ساخت 

-تر از کارخانهبه پاالیش خود نیاز دارد، و بیش ،الیش نفتاکه بشی بیش از پ

 . سازی بیندیشد های انسانهای تولیدی باید به کارخانه
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 وقت اضافه
، متناسب نبودن فضا با  یگ از موارد 

ز
سخنز  سخن است. کیس کهانحراق

ندارد، باید روزانه هزاران کلمه بنویسد. ستون روزنامه باید پر شود، و این یعنز 

 از هیز روزنامه
ی

تر شود، اگر کمتر بنوییس، حذف یمنگاری. اگر بیشبخش بزرگ

. کتاب قطع و با این  های این انتشارات در اینبنوییس، یعنز نویسنده نیسنر

تعداد صفحات باید منتشی شود، و اگر مطلنی نیست، تو باید بنوییس. این را 

دهدانند؛ ویل عادیبسیاری یم تر از آن، میکروفن است. میکروفن در تر و گسیر

د تا زیارنر بخواند. زیارت، ده دقیقه بیشاختیار یک تن قرار یم تر نیست؛ گی 

ان، بیست دقیقهویل او باید چهل دقیقه را پر   ز ای نکند. سخیز کند، و  دیر یمی 

شود شود. در این میان او کارکشته یمای فراهم یمیک فرصت شصت دقیقه

. بسیاری از مطالب که به چه صورنر ده دقیقه را به شصت دقیقه برساند 

انان، حاصل این وقت اضافه است!   مداحان و سخیز
ز
 انحراق
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 گرداننده
یم، جانی است که یمارتقا به جانی که یم تواند توانیم برای دیگران تصمیم بگی 

، رییس هیأت امنای بسیاری را ارضا کند. شمایه گذار اصیل یک تیم ورزشی

گری نداشتیم، سینما. ما توفیقر در بازی ۀیک مجتمع تجاری، و تهیه کنند

، خوب نبود، گونی توانز برای فیلم
یم، برداری نداشتاقبال ما برای کارگردانز

تر از این. اکنون نامه، مناسب نبود؛ ویل چه بهاستعداد ما برای نگارش فیلم

هانی روی انگشت ما هستند. در این نقطه توج   ،همۀ عوامل
ز ه نداریم چه چی 

وهانی قرار دادهو  ،گردانندۀ ما هستند   ایم. ما خود را در اختیار چه نی 
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 سازیبازی
ها پیش ت و تصویر است، و او از سالمستندساز پرکاری درگذشت. روزگار صو 

رو این راه بود؛ ویل نام او بسیار زود فراموش شد. دلیل را در این بجوی که ره

اگر در نر  ،سازیتنها ظاهر بسیاری از کارهای ما، جدید است، در فیلم و بازی

ح حال و بیان نکتههمان روش های های کهنۀ مبتنز بر اطالعات و ارائۀ شی

، های جدید و عنوان ابزار نو  شیم، کاری تازه ارائه نخواهیم داشت. تکراری با

 نیست. 
ز
 به تنهانی کاق
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 مرغ دانا
ردم، آسان است، مهم این است مکردن   گفت: دشمنپدر یگ از دوستان یم

ۀ  ها را با خودتکه آن . اکنون او درگذشته است، و فرزند او، سی  دوست کنز

هارهای گران قیمت، توزیــــع کتاب رایگان، مجالس دهد. شام و ناپدر را ادامه یم

توان آن چنانز و شانجام در اطراف او چه کسانز هستند؟ با پاشیدن دانه یم

 هزاران پرنده را صید کرد؛ ویل حنر یک از آنان، مرغ دانا نیست. 
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 مکیدن
د. دوست من،  داماد یگ از دوستان، در راه اصفهان، تصادف کرد، و جان سیر

 با سابقهبه سیگا
ی

گاه ای که به هیچر روی آورد. باورنکردنز بود، یک آدم فرهنگ

، سیگار بکشد، نیم ن هم به این مقدار. اما او سیگار آتوانسنر حدس بزنز

خشم و مصیبت،  خورد. گونی در هنگاممکید، و یمرا یم کشید، سیگار نیم

ی برای مکیدن، و خوردنز به این شیوه دار  ز ن یتر ، و سادهد انسان نیاز به چی 

 . راه، همان مکیدن هواست
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 خوابیم یا بیدار
، کت خود را پوشید، کلید را برداشت، خودرو را روشن کرد، و راه افتاد.   دوسنر

، بر شانۀ او زد تا بیدار شد، و خودرو را نگاه داشت. باید یک نفر دکنار  سنر

تا ما را از  ،در کنار دست ما باشد  ،دهد ما خوابیم یا بیدار که تشخیص یم

ز وظیفهخواب بیدار کند،   . ای دارند استادان معنوی، چنی 
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 های جیبیمترجم
جم ش وساییل مانند میر های نظر یگ از استادان ارتباطات این بود که با گسیر

د. دیدها، اختالف ادیان، پایان یمجینی و حذف واسطه م که نشد؛ چون یگی 

 ها رفته است. ناتعصب در خون انس

  



   
   

 

 
 44 

 قداری محبتم
چه بشی در دنیای امروز نیاز دارد، مقداری محبت است. پزشکان و آن

، خرید و ها آفریدهمهندسان بدون محبت، فاجعه
ی

، رانندگ ز اند. شیوۀ راه رفیر

دهد. در این فضا سازی، دور شدن ما را از محبت نشان یمفروش، و ساختمان

کنند افراد صاف و پاک ها گمان یمتواند عشقر آغاز شود؟ زرنگگونه یمچه

گویان هستند گو، کالهشان پس معرکه باشد؛ ویل این دروغو ساده و راست

 رسند. که در وادی عشق، به جانی نیم
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 درکات
ز کنده زد، و با دستان   تلفن جینی او در ورودی افتاد، و او روی زمی 

گوشی

که از چند جا درآمد دارد. قیمت برای او  ا برداشت. یک گوشی ارزانر لرزان، آن 

انز است تا اگر از ارتفاع و باالی مویژۀ کارگران ساخت آن هم یک گوشی که

ز محافظ گذاشته است.  ز افتاد، نشکند، و دور آن را نی  به  داربست بر زمی 

 است که افتاده
ر
ان ن نیمید، لرز است هرصورت، اتفاق تواند این اتفاق را جیی

ز برا ز آن، شلوار را خراب یمکند، و زانوزدن روی زمی  کند، زیان این ی برداشیر

 کار، بیش از زیان گوشی است. 

و با آب شد،  از یک نفر که بگوید به حمام رفتم، و یخ روی شم گذاشتم،

کن روی چند بود. روند حرکت گرمپرش درجۀ آبخودم را شستم، نیم

اند. رشدی شماری از مردم، منقز است، و آن را نباید درجات که درکات خو 

 ،جا رسیده؛ ویل عقل و اخالق او جا به ریاست آن، یک نفر از اینانجام نیافته

کیس که در نر نمایاندن خود به عنوان یک آدم .  سی  نزویل داشته است

 برای یک گوشی و شش نیمپراهمیت است، 
ی

ز سوگواری بزرگ ، او شود، چنی 

تر یم ،را در نظر من  . کند حقی 
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 دانش گزینش
ای، بنویس. ما شیعیان دربارۀ امام ای که بسیار شنیدهمطلب دربارۀ واژه هرچه

، مطالب زیادی شنیده ز چه را در ذهن نداری، الزم نیست به ایم. آنحسی 

 ، بنویس. اکنون  ،داریچه را در ذهن و بنوییس، تنها آنمنبیع مراجعه کنز

یا  نه بوده استگو دیگر تناقض دارد. شانجام اینبررش کن، مطالنی با یک

. امیدوارم دانش این گزیآن ش را داشته نگونه؟ باید یک روایت را برگزینز

، افراد بسیاری این توان را ندارند. حال دوباره بررش کن، مطالب تو،  ،باشی

 نیست. کوتاه است. پاسخ بسیاری از 
ز
باز هم تناقض دارد، و مطالب تو، کاق

زنیم تفاوت دارد ما برای کیس سینه یمتواند بدهد. های اساش را نیمپرسش

 یا نبوده است؟ ،که در نر تشکیل حکومت بوده

های شهر خود، تکرار کن. این نگارش مطالب را دربارۀ یگ از شخصیت

تواند شیخ بهانی باشد. آیا او سمنر در حاکمیت شخصیت در اصفهان یم

ین پرسش، با پاسخ به ایا نبوده است؟  ،داشته، و دست راست شاه بوده

 یمها با واژهسالما شود. مشکالت ما حل یم
ی

که کنیم، بدون اینای زندگ

 ،
ی

 دربارۀ آن داشته باشیم. این نگارش را برای واژگانز مانند زندگ
ز
اطالعات کاق

ما به منابع رجوع کنیم؛ ویل در این موارد که نیازی ندارد  ازدواج انجام بده. و 

یا  ،، حال آیا این مطالب، درست استمتکرارکنندۀ مطالب دیگران هستی

خوانز دارد؟ من را هم ،با واقعیت خورد؟یا نیم ،خورد نادرست؟ به کار ما یم

  شود؟نمون یمبه سوی حقیقت، ره
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 بز پیر
ز  میان  ،طور که در حال قدم زدن و صحبت کردن بودند چند نفر همی 

کوچۀ بعدی، یک نفر این مرد چه بز زیبانی دارد. در   : هایشان گفتند صحبت

ز  -یمآن را گفت: اگر این بز، پی  نبود،   ،کرد طور که با تلفن صحبت یمهمی 

خرم، و بهای خریدم. مرد وارد بازار شد، یک نفر گفت: این را به نرخ روز یم

 یک بز پی  را پرداخت کرد. 

داشت؛ ویل بر اثر سخن دیگران، و تکرار آن سخن، حیوان خود را  هاو یک بر  

قیمت یک بز پی  فروخت. سخن آن چند نفر در ابتدا به صورت غی  به 

راه بود، در او هم ها و با تعریف از حیوانمستقیم بیان شد، در خالل صحبت

ی در قیمت نیم توانست داشته باشد. زشت یا زیبا، حایل که آن تعریف، تأثی 

ن تکرار سخ، سخن مرد دوم این وزن و سن حیوان است که اهمیت دارد. 

به صورنر دیگر بود. گایه توان تکرار سخن را به صورنر دیگر نداریم،  ،نخست

وز یم  پی 
توانند سخن خود را تکرار کنند، بدون شوند که یمو درنتیجه کسانز

. تو ممکن است استادان زیادی را درک که ما دریابیم همان سخن استاین

؛ هریک با لحنز و لهجه ؛ ویل کالم همکنز  آنان یگ است، و تنها ای و بیانز
ی

گ

که برای چه موردی توانند یک درس را بنابر ایناستادان معدودی هستند که یم

انی تو در چه حدی است، و در چه مرحلهخوایه، و اینیم ، که گی  ای هسنر

 ،او سخن  . اصل را بر نادانز فروشنده قرار داده بود . اما خریدار، توضیح دهند 

ز مطلب بهم  ود. راه با تلقی 
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 در پس اطالعات
دهم. به ام تو به چه عالقه داری، کتانی را به تو پیشنهاد یممن که دریافته

اگر من، هم از دنیای تو دور باشم، و هم از  . عنوان مثال، یک کتاب داستانز 

خوانز هستم؛ حال بگی  که من آدم کتابتر است دنیای کتاب، قضیه، روشن

ز که یک کتاب داستانز یافتهویل در زمینۀ داستان، شرشته  ،امای ندارم. همی 

توانز اما یم ام. ، یا از کیس تبلیغ این کتاب را شنیدهدهمآن را به تو هدیه یم

داستان دارم، و این کتاب به خصوص را درست اطالعانر در فرض کنز که من، 

که عالقۀ تو در چه حدی است، و آیا این کتاب ام، به هرحال ایننخوانده

، نکات مهم دیگری یم د یا خی  تواند تو را به سوی هدف مورد نظر پیش بیی

 شود. در پس اطالعات، پنهان یم ،ها به آسانز نادانز است. 
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 رسدر دست
ز بار بود که یم کارم پرسیدم. ادکلنز را خواستم ادکلن بخرم، از همنخستی 

 دوست نداشتم. سال
ً
 کرد. خریدم، و اصال

ز
 ها در کشوری دمعرق

ی
یگر زندگ

متفاوت بود. توجه نداشتم که اگر قرار به  ،کرده بود، و سن و سال او با من

همان فروشنده. یک نفر باید من  ،تر بههمه پرسیدن باشد، این همه آدم، و از 

تر که خودم سلیقۀ خودم را را بشناسد تا بتواند پیشنهادی بدهد، و چه به

ز   ترین. ین فرد، و ناشناختهتر رسدر دست ؛جا بود بدانم. مشکل همی 
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 تحلیل رفتار
م. از یک بخش  خواستم یگ از یم مندی بیی

فعاالن سیاش را به دیدار هیز

غ. و شل خیابان گذشتیم، و بعد از بلوار، بخش دیگر بود. نزدیک به میدان، و 

از عرض خیابان را رد کردیم.  یمقدار  دادند؛ ویل شانجامخودروها راه نیم

گر که فعال سیاش را با عصا دید، ایستاد، و خودروی دیگر، یک خودروی دی

 ظاهر 
 
ز ایستاد، رد شدیم، و ناگهان فعال سیاش، بازگشت.  ا او را شناخت، او نی 

، گمان کرده بود ما رد شده ز ایم، و کار بسیار خطرنایک بود. خودروی پیشی 

ز ا ام گذاشته بود، و ما با نادیده گرفیر ام، خودروی دیگر، به ما احیر ین احیر

ز کنیم.   .. . ممکن بود او را خشمگی 

ز این مند، ماجرا را شنید، و گفت: در سیاست نی  . تحلییل گونه بوده استهیز

. دردناک؛ ویل خوب بود. گایه رفتارهای سادۀ خود را یم  توانز تحلیل کنز
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 آراستن
، پایۀ توانز تشخیص دیهن را در خواب یمههای ذکاریفریببسیاری از 

ز صحنه، ترساندن تو، رویارونی تو با آناصیل -چه دوست نداری، و آراسیر

 رش نداری. ای که دوست داری؛ ویل به آن دستهاست به گونه
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 گران بودن
باید تر است. این گران بودن را ام که از خودروی تو، گرانخودرونی خریده

ون شهر و  آن هم  جانی نشان دهم. در شهر، شاید ممکن نباشد، در جادۀ بی 

در یک گردنه، و در شعت باال، خودروی من، خودش را نشان خواهد داد، و 

گونه در ها اینشوم که پول من، هدر نرفته است. گایه مذهنی من آسوده یم

برایشان  ،انتظار فرصت هستند که خودی نشان دهند، و بگویند که مذهب

هنوز ما در این  بد نبوده است. افتخار کردن به درجات بهشت، در زمانز که

 دنیا هستیم، از این دست افتخارات است. 
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 از آتش
، و دعا یم ز هسنر کنز که خدایا! او را هرچه زودتر از دست یک نفر خشمگی 

. خداوند، کیس را به جهنم نیم برد. ما بندگان هستیم که با کارهای به جهنم بیی

اوار جهنم یم ، اشویم، و اما اگر بیشخود، شز ز تر دقت کنز فرادی هم اکنون نی 

 اند. کنند، از جنس آتشها را برپا یمدر جهنم هستند. کسانز که آتش جنگ
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 مرز
افرادی هستند که جدی و شوخیشان روشن نیست، و از آنان بدتر، کسانز 

ای چون زبان شود. سالح کشندههستند که دوست و دشمن، ششان نیم

-نند، و پیداست که دوستان را بیشکنیش و کنایه دارند، و هرکیس را نابود یم

کند، و دوست، سنگر ندارد، و گمان نیک داند و حذر یمتر؛ چون دشمن یم

 دارد. 
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 رنگ موفقیت
 
ی

، امروز تابلونی را دیدم: به زندگ
ز
، به اندازۀ کاق

ی
ات رنگ موفقیت بزن. زندگ

ی ندارد. جذاب است، نیاز به رنگ ز  چیست، مو آمی 
ی

فق هنگایم که دریانی زندگ

ز من درآوردی است. با رنگ یم . ایشده ونز موفقیت، یک چی   صورت بی 
توانز

 را خوب جلوه دیه؛ ویل خود تو با محتوا ش و کار داری. تو در درون 
ی

زندگ

 یم
ی

ی به حال تو ندارد. خانه زندگ ، تأثی  ، و هرچه نمای خانه را زیباتر کنز کنز

 . چه باید راحت باشد، داخل اتاق نشیمن توستآن
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 فراتر از ریاضیات
قدیم، شزمینز فراتر از ریاضیات بود؛ ویل اکنون به هرچه بنگری، با هیز در 

-ها، آموزش خوشاست. روش آموزش پرسپکتیو، نت آمیخته، ریاضیات

یاندازهمعماری، نوییس،  برداری، ما آرانی تئاتر و سینما و فیلمها در صحنهگی 

گدار مقصودم بدون برنامه بودن و نی  کند. نیازمند ذهن یم ،تر را هرچه بیش

 برای رهانی از ذهن استبداهه ست. یبه آب زدن ن
، و آن هم پردازی، تالشی

 . ای باشد ای که قابل ارائه به صورت کاری حرفهبداهه
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 برای خودکشی
ای را برای خودکیسی دیدم. خودکیسی در کشوری که امروز خیی ساخت وسیله

اع را به ثبت  رفته و مشهور رسانده است، آزاد است. یک کشور پیشاین اخیر

ز دیگری برای او به در زمینۀ رفاه. انسانز که رفاه خود را به اوج یم رساند، چی 

اع در آن کشور  یک نیاز بوده است.  ،جز خودکیسی نخواهد ماند. این اخیر

در حایل که خودکیسی او بر  ،تواند خودکیسی کند جای دیگر و یک فرد دیگر یم

ز آن هر رفاه نیست، بر اثر نبود رفااث ها مجاز است؛ ویل خودکیسی در شزمی 

ز وسیله ز در اختیار نیست. نیست، و چنی   ای نی 
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 زداییغرب
ز از  ر گفته بود آموزشفامروز یک ن  شود، و هیچ چی 

ر
ق و پرورش ما باید شی

 غرب نداشته باشد، و دیشب از دیگری شنیدم که اگر غرب نشد، به سوی

ق خواهد واقع رویم. سخن من، انتقاد نیست، سخن فردی است که یمیم شی

ق هستم، هر وصلهرا برایت بگوید.  ای به من به هرحال من متولد شی

ز به دنیا آمدهبچسبانند، نیم ق زمی  ام. سالیانز پیش، توان انکار کرد که در مشی

ز مانند ژاپن نمنظور از بلوک غرب یم ق زمی  ز توانست کشورهانی در مشی ی 

ز تنها باشد، و اکنون مدت ق زمی  ق وجود ندارد. مشی ی به نام شی ز هاست چی 

، نیماز نظر جغرافیانی معنز دارد.   کنیم، ما با ذهن غرنی
ر
ق توانیم جانی را شی

غرنی بودن، اشکایل ندارد؛ ویل ما  زدانی کنیم. توانیم از روابطمان، غربو نیم

 ش یمایم، و از سونی اصالت خود را از دست داده
ر
ق  دهیم. ، شعارهای شی
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 هنگام خواب
: استاد! افراد بسیاری به تو  د. داخواهند  پاسخامروز اگر در جانی صدا بزنز

ای باشد، و پشت میکروفن ندا دیه اگر دعونر برای تریبونز و دریافت جایزه

یف بیاورند، ممکن است همۀ جمعیت حاضز به سمت تریتکه اس ون باد تشی

فراخوانز برای مراجعۀ استادان برای دریافت ارزاق و امکانات  اگر حرکت کنند. 

، حنر کیس همۀ شهروندان مراجعه کنند و حقوق و مزایا باشد، ممکن است 

. ها خواهد بود یگ از مدعیان اصیل این دریافتکه دو روز تجربۀ کار دارد، 

، و د هارت را در رشتۀ خود داشته باشم ترینگویند که باال استاد به کیس یم

بسا  . چهکند ای تدریس یمبه معنز هرکیس است که در زمینهدست کم، امروز 

در رشتۀ مورد نظر، استادند، و پس از  ،های طوالنز دریابیم شش تنبا بررش

ایم. خود در زمرۀ استادان منظور داشتهها را نی مدنر دریابیم، یک تن از آن

چند تن از آنان در قید حیات  اکنون پنج تن در فهرست ما جای دارند، و آیا 

حال ممکن است یک تن، به  هستند، و چند تن از آنان در شهر ما هستند؟

مهارنر باالتر دست یابد، و عنوان استادی را چنان از آن خود کند که آن پنج 

ند.  تر دل و دماغ و استادانز در این مرتبه، کم تن، در مرتبۀ بعدی قرار گی 

 ند. فرصنر برای طرح خود دار 

ز همان هر کاری یم تواند آدیم را چنان درگی  کند که در خانه و هنگام خواب نی 

د، و باشد، و دشوارترین کارها، استادی است. کیس که دیگر نیم تواند یاد بگی 

ه است که حنر ممکن است شاغ کسانز برود که استاد  این هویت، چنان چی 

ی که نیم ز ، چی  ز
دانا شویم، یک نفس راحت  گذارد ما نیستند. مشکل دانسیر

احت کنند.  ز اسیر  برآوریم، و بگذاریم دیگران نی 
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 چند تکه کاغذ
ز پول اندک، رفتار  خوب است انسان، پویل در جیب داشته باشد؛ ویل همی 

رود، یم ای راهدهد. آدیم که هیچ پویل در جیب ندارد، به گونهآدیم را تغیی  یم

ای دیگر... تا برسد به آدیم که مقدار ونهو آدیم که اندگ در جیب دارد، به گ

ز کنندۀ رفتار چند تکه کاغذ یمکند. زیادی پول را حمل یم  باشد. ما تواند تعیی 
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 کرامات
تواند کیس یم  تن آلمانز به این مقام رسیدند، و نه بیش از این اگر بگویند چهار 

، باز بسیاری از خ کیس غی  به این مقام دست یابد، و نه   ح  وانندگان  آلمانز شی

ر خود، گمان خواهند کرد که چنان خواهند شد. و  صحال این چهار تن، در ت

ح حال ز خطرناک باشند. اگر مخترص شباهنر ها و کرامات یمشی توانند چنی 

ها خواهد میان خوانندگان و افراد مورد نظر باشد که توقعات، بیش از این

ز خواهد دید، جای زودی در  ، خود را بهریاضز  آموز دانش یکبود.  گاه انیشتی 

تر خواهد دید. اگر در شمار و اگر درس او خوب باشد، این آرزو را نزدیک

هوشان باشد، دیگر هیچ تفاونر میان خود مدال ز آوران المپیادهای علیم و تی 

ز فراتر خواهد و او نیم ایع را به نام خود ثبت کند، دیگر از او نی  بیند، و اگر اخیر

ی که بود.  ز است، پس چرا ما یم مسی  تر از بهرویم، به روزتر از مسی  انیشتی 

، نمرات  ز او نباشیم؟ دیگری ممکن است این نکته را برداشت کند که انیشتی 

خوانم، باالنی نداشت، و از مدرسه، گریزان بود؛ بنابراین، من چون درس نیم

شناسم، ش یممن یک عدد را به نام  ترم. به او نزدیک ،حنر از شاگرد اول کالس

ب دو در پانزده، چهل یم تواند حاصل تقسیم نود بر سه باشد، یا حاصل ضز

ز چهار  ، و  منهای بیست، چهارده به عالوۀ شانزده؛ اما دانسیر نی
عمل ضز

 مطالب دیگری است.  ،ها مهارت در آن

ها و تحصیالت و امتحانات، بندیهای معنوی، حنر این تقسیمدر زمینه

 این، عیب نویسندگاندهد. فریب یمتر بیشسان، خود را وجود ندارد، و ان

نویسند، نیستند، ماست که اغلب، اهل تجربه و از جنس فردی که دربارۀ او یم

توانم فهرست کنند. بیان نتایج، بسیار آسان است. من یمو به نتایج توجه یم

 موفقیت
ی

. شباهنر نامۀ او را با قلم خود بنویسمهای یک نفر را بیابم، و زندگ

که فرد مورد نظر را میان کار من و کار دیگری درمیان نیست، و من بدون این

توانم در پایان یمام. دیده باشم، و با کیس سخن گفته باشم، مطلنی نگاشته

ها هانی داشته باشم، تا بگویم کتاب من، خشک و خایل نیست؛ ویل اینتوصیه
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 بیان نتیجه است. مم
ی

و پوش، اب دربارۀ یک شیکها کتدهن است کهمگ

پوشی حنر یک جمله دربارۀ روش شیکپوشان، صدها کتاب دربارۀ شیک

ح حال و در پایان، این توصیه که شیک پوش باشید. نداشته باشد. مقداری شی

پوش، ما را به تواند با شنیدن چند جمله دربارۀ یک شیکهنگایم که ذهن یم

دربارۀ کسانز که  بران ارتقا دهد؟اه پیامگمقام او برساند، چرا نتواند به جای

ز در این سالها بسیار است، و تحریففاصلۀ زمانز ما با آن  نی 
ی

ها گران بزرگ

ز روش، دشوارترین دشوارتر خواهد بود.  ا اند، کار متالش کرده یانی و یافیر مسی 

 و پراهمیت
ی

 است.  ترین بخش جویندگ
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 فراخور حال
هرکیس به ند، و توان فریب دیگران را دارند، اافراد بسیاری فریب خورده

افراد اندگ کشد. ای از جریان انحراف را بر دوش یمفراخور حال خود، گوشه

شاید از من  تر کیس حاضز است از آنان کمک بخواهد. اند، و کمهدایت یافته

دازم؛ ویل جریان متر به این تر و روشنگونی نکنم، و دقیقبخوایه کیل وضوع بیر

دها تر از این سخنان است، چه بسا جریانز را برای تو افشا کنم، نحراف، گسیر

ز منحرف است.   در حایل که جریان مخالف آن نی 

ی ای، شناسد. تو، او را ندیدهرسد، و تو را یمروی، یک نفر از راه یمیم در مسی 

، هرچه دقت یمو اکنون  ، و توان تشخیص چهرۀ او را یک سیایه یمکنز بینز

داری. چراغ پرنور خیابان به سمت چهرۀ توست، و او در تاریگ قرار گرفته ن

ز یم است. دزدان های نادرست دازیر های پدیدآمده از نورپتوانند در تاریگنی 

دازند.  ،خیابان ، و شان هانی هستند همچون شمع ،گرانهدایتبه کار خود بیر

 ،وجه هرکیس را به خود ای که تهای پرنور و آزارندههمچون چراغ ،انحراف

د؛ مگر اینهیچ کس نیم جلب خواهند کرد.  که در نر تواند آنان را نادیده بگی 

نورها بسیاری از  . ، و بخواهد بخیسی از جریان انحراف نباشد هدایت باشد 

 کند. زن را هدایت یمراه و رههانی است که عابر را گمبرای هدایت نیست، چراغ
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 در اقلیت
-ترین آوزاخوان باشد؟ من نیممشهور و به گشناش که پزشآیا کیس را یم

ترین غذاخوری، شاگرد پز بهشناسم؛ ویل فرض کن، آن فرد، من هستم، شآش

ز بهمن بوده است، هم ع و بهر ترین خیاط، برتچنی  کار؛ اما ترین ورزشین مخیر

-دین ای است کهجامعهگر خونی من باشد. تواند نشانها نیمجمع همۀ این

شمار، و اندک، زخوانانابسیار اندک، نم ،داران در اقلیت هستند، مسلمانان

د، من هستم، و باز این دلیل خوب بودن من نیموزه یمر تنها کیس که  تواند گی 

 باشد. 
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 مالیخولیا
 را 

ی
اند. گرفتهدر طب قدیم  برابر با مالیخولیا در دنیای امروز شماری، افشدگ

و در های عصنی باشد، بیماریالیخولیا ممکن است منادرست نیست؛ ویل 

 را با ش، پیوند دادهاین صورت، 
ی

خوش و گونه که باید دلایم. همانافشدگ

 یمدل
ی

دیل، تواند مربوط به دل باشد، اصطالح افشدهشاد بود، افشدگ

 . است فارشاصطالح در ادبیات  گویاترین
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 یک قطره خون
کند رود. در این اتاق، بررش یماین اتاق به آن اتاق یم کند. از ای وز وز یمپشه

ای خون بمکد. کند از کجای این آدم، قطرهدقت یمشاغ کدام آدم برود. 

گاه نسییم بیش از این نیست، و برای آن، چه دقنر دارد؛ اما صبح آن،ظرفیت 

 آنشوند، اختیار از دست خوش نسییم یمدست ،آنو قبیلۀ آن وزد، و یم

شناش که آیا موجود دیگری را نیم خواهد. رود که باد یمرود، به جانی یمیم

امور دیگر خود، گونه برای شکم خود، وسواس داشته باشد؛ ویل برای این

 اختیار باشد؟نی 
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 پا به پا
ز فیلم  برای استفاده از یک دوربی 

ً
برداری که امروزه تنها یگ از امکانات معموال

 تلفن جینی ا
ند. این یماز کارهای عادی خود، فیلم یمست، گوشی تواند گی 

 برای سازی باشد برداری یا حنر فیلمیک تمرین برای مبتدیان کالس فیلم
ً
. فعال

جو، محتوا مورد نظر نیست، و عجیب که هم کالسان از آن استقبال یک هیز

اند. اند؛ ویل شیوۀ لباس پوشیدنت را ندیدهها لباس تو را دیدهکنند. آنیم

ل تو را ندیدهآن ز اند. دیگر الزم نیست آنان را به اتاق شخیص خود ها لباس میز

، آن را به یک جمع که امکان جمع کردن آنان در یک اتاق  ی، یا از آن بگونی بیی

دیه. آدیم اگر بخواهد از کارهای خوب خود کوچک وجود ندارد، نشان یم

اف کند، ج ز فیلیم، بگوید، یا به کارهای بد خود، اعیر ذابینر ندارد؛ ویل چنی 

و به عکس به نمایش  ،تر این است که آن را تند کنز بیننده دارد. جذاب

ز رس است. افزارهای تدوین، در دستبگذاری. امکان ریورس در نرم همه چی 

ز یمبه عکس یم ، گشودن، و گشودن، بسیر ز ها جانی که آشغالشد. شود، بسیر

ز جمع یم ، را از روی زمی  ها را از کیسه آشغالگونی ریزی،  در کیسه یمو کنز

ز یم ،آوریدریم توانز به مرور کارهای گویند هنگام خواب یمریزی. یمو بر زمی 

دروزانه . ز، و جذاباات بیر تر این است که آن را به صورت عکس، مرور کنز

، و رودر  و با او، او را به عقب ر گونی تو، به عنوان شاهد، شاهد خودت هسنر

. کند نمانی یمرود، و او را راهگر، یمپای بازی. مانند کارگردان که گایه پابهبرییم

 خود را اینانسان 
ی

معصومیت  یافت کجا  د ، درخواهد گونه مرور کناگر زندگ

افت را کجا لگدمال کرده است  . را باخته، و شی
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 پل و پلو
، برایت کباب یم ن، داستان کشید. ایتا هنگایم که پلو در بشقاب داشنر

تر از غذاخوری رحیم چلونی در اصفهان قدیم است. روزگاری که برنج، گران

ی از آن ها داده یمکباب بود. پلو، به طور معمول در عروش شد، و دیگر خیی

، برنج نبود. مزاری نزدیک پل خواجو بود که مردم به آن  نبود. قوت ایرانز

زیارت کند، در همان هفته، پلو گفتند، و معتقد بودند هرکس آن را پلونی یم

، پلوست.  به هم آمیختهخواهد خورد. پل و پلو،  شده بود. اکنون غذای ایرانز

شود. در اقلیم شود، و مقدار زیادی، وارد یممقدار زیادی در کشور کشت یم

یاری دارد، کشت شود، و چه رسد به ایران، نباید محصوالنر که نیاز به آب

ز  د نیاز دارد، و یاری زیاچه به آبآن طور باید پایش چه رسد به برنج که همی 

سه برابر متوسط جهانز است، و  ،تبخی  آب در کشور ما  متوسطآب باشد. 

ها بیش از نقاط دیگر شود که متوسط تبخی  در آنبرنج در شهرهانی کشت یم

ون موتور و کشور است. مقدار زیادی  ز بی  پمپ و ژنراتور، آب را از دل زمی 

ز یمشکیم -باعث ضعف دام ،سایلخشکشود. د، و باعث فرونشست زمی 

ز شده است.  توان دام را در گرمای تابستان نیمداری و گران شدن گوشت نی 

به چرا برد، مراتع نه علف دارد و نه آب، و باید علف خشک را از خارج شهر 

 شتگو به واردات  دام را به کشورهای خارج فروخت، و ، و یا به شهر ما آورد 

بیش از پیش، کشور ما را واردات، در نبود ارز، . از کشورهای خارج پرداخت

-های خاریحی چهدهد که برنجکند، و فضای مجازی به ما نشان یموابسته یم

ها و هانی در نر خواهد داشت. ما از فرصتشود، و چه زیانگونه کشت یم

ز ا ایم. امکانات، به عنوان چالش استفاده کرده هانی دارد، و اگر نرژیانسان نی 

گذار شود. چه بسا هر جونی کند، یمها ضفهدر مرصف آن  تواند جذاب و تأثی 

دیگران را با  فلزی به بدن او برخورد کند، تبدل به طال شود، و چه بسا بتواند 

وی خود، جذب کند  های ، در کنار مزار مغناطیس افراد را حنر بعد از مرگ . نی 

. توانز حس کیم برگزیده،   نز
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 پایان سخن
این کتاب به پایان رسید. شاید سخنم برایت جذاب نبوده باشد. اما اگر 

ی بس دراز جذابینر داشته است، یم تواند مقدار اندگ به تو یاری رساند، مسی 

ها باید هانی بسیار در پیش داری، و بیش از اینبا موانیع بزرگ و بازدارنده

 .  بکوشی

  



   
   

 

 
 70 

 فهرست مطالب
 

 

 3 ................................................................................ گفتارپیش

 4 ..................................................................................... مقدمه

 5 ................................................................................... درد دین

م  6 ................................................................................ جهان تور 

 7 ................................................................................. سخن تازه

 8 ........................................................................... زحمت کشیده

 9 ........................................................................... عرضه و تقاضا

 
ی

 10 ....................................................................... داستان وابستگ

دن  11 ........................................................................... گوش سیر

ش سکوت  12 ....................................................................... گسیر

 13 ........................................................................ دریاچۀ سکوت

ز عصارۀ همه  14 ....................................................................... چی 

 15 ....................................................................... رویارونی با شعر

 16 .............................................................................. پر از تقلید

 17 .............................................................................. کالم قصار

 18 ...................................................................................... حق

 19 ...................................................................... به صورت آشکار

 20 .................................................................... برنامه برای شهرت

 21 ..................................................................................... یاران

 22 ....................................................................... ساییدن اعصاب

 23 ....................................................................... منطق فوق بشی 

 24 .......................................................................... خرسند نبودن



   
   

 

 
 71 

 25 ............................................................................ مکان و زمان

 
ی

 26 .................................................................................. بیهودگ

 27 ........................................................................... باالتر از خود

 28 .................................................................................... کاذب

ی زودرس  29 ........................................................................... پی 

 30 .................................................................... فیلسوف تلویزیونز 

 31 ........................................................................... برای این دنیا

 32 ................................................................................. سکوالر

 33 .......................................................................... باغبان این باغ

 34 ................................................................................... افتخار

 35 ................................................................. های زیرزمینز فعالیت

 36 ............................................................................... گاهپاالیش

 37 ............................................................................ وقت اضافه

 38 ................................................................................ گرداننده

 39 .............................................................................. سازیبازی

 40 ................................................................................. مرغ دانا

 41 ................................................................................... مکیدن

 42 ........................................................................ خوابیم یا بیدار

جم  43 ...................................................................... های جینی میر

 44 ........................................................................ مقداری محبت

 45 .................................................................................... درکات

 46 ........................................................................... دانش گزینش

 47 .................................................................................... بز پی  

 48 ...................................................................... در پس اطالعات

 49 ........................................................................... رسدر دست

 50 ............................................................................ تحلیل رفتار



   
   

 

 
 72 

ز   51 ................................................................................... آراسیر

 52 .............................................................................. گران بودن

 53 .................................................................................. از آتش

 54 ....................................................................................... مرز

 55 .......................................................................... رنگ موفقیت

 56 ...................................................................... فراتر از ریاضیات

 57 ......................................................................... برای خودکیسی 

 58 ............................................................................... زدانی غرب

 59 ........................................................................... هنگام خواب

 60 .......................................................................... چند تکه کاغذ

 61 .................................................................................. کرامات

 63 ............................................................................ فراخور حال

 64 ................................................................................ در اقلیت

 65 ................................................................................مالیخولیا

 66 ........................................................................ یک قطره خون

 67 ................................................................................... پا به پا

 68 ................................................................................. پل و پلو

 69 ............................................................................. پایان سخن

 70 ....................................................................... فهرست مطالب

 

 


