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 پیش گفتار
خیر اهای بودند، و پژوهش ها را بیست و پنج ساله فرض کردهییک از فرعون

گونه، همۀ تاریــــخ مرص، ده دهد او یس و پنج ساله بوده است. ایننشان یم

باید به نادرستی تحقیقات تا  ،های دور شود. دربارۀ گذشتهجا یمجابه ،سال

. صد سال و بیش ز باور داشته بایسی در دوستی که سایه یا همدربارۀ  ،آدیمتر نیر

ی نیمچ ،رس اوستدست ز ، در حایل که دربارۀ موجودات ناشناختۀ داند یر

-رسخودی را که در دست ،انسانپردازد. پیش، به تحقیقات یمهزاران سال 

ده ابه فر  ،رود به شمار یمترین موجود جهان  -تا دربارۀ ملتاست مویسی سیر

ز  دازد پژوهش کند، و به گمانه ،های پیشیر  بیر
دانان و در میان تاریــــخ . زنز

تری ع تحقیق، دورتر از زمان ما باشد، ارزش بیشو هرچه موض شناسانباستان

نادرستی این تحقیقات عمق  تر. پژوهان، هرچه دورتر، بهدارد، و در میان آینده

این محققان را دربارۀ خود، انسان معارص، نادرست هنگایم است که سخن 

  یان  شنوی، و دریمدوستان و اطرافیان یم
 

 روی داده است.  ،چه فاجعۀ بزرگ

مطلب نادرستی منتشی شود، کیس نیست  ،هنگایم که دربارۀ دایناسورها 

، آشکار شود؛ ویل پژوهشتذکری بدهد. مدت گر ها باید بگذرد تا این نادرستی

ز ما، جوایز و برداشت های خود را کرده است. در نهایت، خواهند گفت: او نیر

روشن خییل زود  گران،وهشپژ ؛ اگر نادرستی کار نظر خودش را داده است

ز بوده  ،. تمام کار ما د ند مدرک خود را دریافت کننتواننیم ها ، آنشود یم همیر

جمجمۀ انسان در ده هزار سال پیش،  . ایماست، نادانز خود را وسعت داده

ی داشته است؟ ویل محتوای انسان و عملچه  ،کرد او گونه بوده، و چه سیر

 مورد توجه نیست. 
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 مقدمه
ز بسیار کوتایه را در فضای مجازی برای من فرستاد. خواندم، و  ، میی جوانز

خواندم، در حاالت و اوقات مختلف  ،نفهیمدم چه گفته است. چند بار دیگر 

ز بوده است انی من در آن ساعت، پاییر ی درنیافتم. او  ؛ ویل باز نکند گیر ز چیر

ی زبان و ادبیات فاریس داشت.  یو نه در  ،در اوج جوانز دکیی وت پیر یک . هیر

ز بدون غلط و با رعایت تمام نکات نگاریسی و ویراییسی نگاشته بود، بدون  ،میی

روزی روزگاری متوجه داشته باشد. با معتز که توجه کند باید محتوانی این

دازیم، گمان یم نبودیم که باید به کردیم چون زبان رسیم آموزش زبان فاریس بیر

از آموزش این زبان هستیم؛ ویل امروزه این  نیاز ن   ،کشور ما زبان فاریس است

تگان خآمو کنیم، شمار دانشآموزش را تا حدی که به آن نیاز نیست، دنبال یم

را در ادبان ن  . اگر تمام کنیماین رشته، بسیار بیش از نیاز ماست؛ ویل رها نیم

ها ادن  ادبیات ما، جامع تمام ن   ۀکدو دانش، کدۀ ادبیات گردهم بیاوریمدانش

ی از  به کجا خواهیم رسید؟ باشد، ز هنگایم که تمام توجه ما به دریافت چیر

هانی مانند مدرک باشد، 
ز ون، مانند علم و شبه علم و تأیید دیگران برای چیر بیر

چه مورد رسانجام به آن د. و شقدر پوچ ممکن است این ،ها تالشحاصل سال

گاه، با نظارت دانشترین نظر است، دست خواهیم یافت، شاید در به

که این قبا را بر مشهورترین استادان زمانۀ ما، و با برترین نمرۀ ممکن؛ اما آن

کند، خود است یا ناخود؟ قرار بود ما عمر و رسمایۀ خود را رصف خود تن یم

های بدون محتوا؛ ویل با انسان به کیسۀ دیگری رفته است.  ،کنیم، و تمام آن

  عناوین گوناگون. و مدارک و القاب و رنگارنگ،  هایهمهای بسیار، کارنادارانی 
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 به ژرفا
ب االجیل و نیاز برداشت از دیگران، بسیار شایع است، به ویژه هنگایم که رصز

ها از یک آدم کنند برداشت آنمزد در میان باشد. جوانان گمان یمبه دست

نیست. گایه ماند. اما تولید یک اثر، چندان دشوار غیر مشهور، نادیده یم

تواند به آسانز و خییل جمع، یمشود. یک دستهها در جمع انجام یمپردازیایده

با جمع باشد، یا به یک نفر واگذار  ،نامه بنویسد. مالکیت آنزود، یک فیلم

چه زنز با دیگران فراهم شود، رستاپای یک اثر از خود ما باشد، یا با رایشود، 

است که از آن ما نیست، دارای معتز است؛ ویل ها سخنانز تفاونی دارد؟ این

؛ کنیمکند، دست او را رو یمیک نفر تقلب یمرود. یک بازی زبانز به شمار یم

اند، مورد تأیید ویل انبوه دیگرانز که مطلب را از روی کتاب، از حفظ کرده

ز را خواسته ا هاز آن هستند؛ چون ما  ز  . در دنیای هیز ایمهمیر ز قانون، نیر همیر

. نه در بلندمدت مدت به کار آید؛ ویلتواند در کوتاهبرقرار است، حفظیات یم

نویس شود. نامهشد از یک روستانی انتظار داشت که نمایشها پیش نیمسال

نوییس به زبان فاریس به چاپ رسیده نامهمگر چند کتاب دربارۀ آموزش نمایش

-شاید روستا فاقد کتاب ؟آورد  شد در روستا فراهمها را یمبود، و چند تا از آن

تر کارها روشن است؛ ویل کمخانه بود. امروز راهفرویسی و تنها دارای یک کتاب

ای داشته باشد، و بتواند آن را در قالب اثری قابل توجه کیس هست که تجربه

توان آثار کاری در واقعیت، و استفاده از دریای تخیالت یمارائه کند. با دست

ی بسیاری  ز در تخیل، به جای اینهیز که هیز ما را شبیه تولید کرد. فروررفیی

 
 

تخیالت،  . کارخانۀبرد را به سوی دنیای غیر واقیع یمما دنیای ما کند، زندگ

ز به ییک از اجزای خود تبد ، . بیشکند ل یمیما را نیر
 

تر مردم، خود را از زندگ

مندانمحروم کرده ، شاید بازانو سیاست ،کارانورزش ،منداندانش ،اند، هیز

 هستند، به ژرفا نرفتهتر، و آنبیش
 

اند. مروارید را باید از هانی که اهل زندگ

ون کشید، بسیاری از فعالیت های ما در جوی، نهر، رودخانه، قعر اقیانوس بیر

و دریاچه است، باید به اقیانوس برویم. اما در اقیانوس، اسیک روی آب، شنا، 
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انجامد. ناگوارتر، غوایص نماییسی است. باید به راورید نیمسواری، به مو قایق

ی به دست نیم ز ، این دست آید. قعر برویم، حتی در میانه، چیر همواره یان 

 یک مالک برای عدم انحراف ما به شمار رود. تواند یم
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 واویال
 خون  است؛ ویل خوش

ز نوییس، راه دیگری است. کالس و حسن خط، چیر

ی و درآمد مدرک و رتبه و  ی و نمایش درگیر ها به پای و همۀ این و گایه درگیر

خود های دیگر، در رشتههای دیگر را انحراف . حسن خط رایسفارش دین ب

 نر یم
.   یگیر توانز  زبان عرن  یمکتز

ز پردازند، با این استدالل افرادی به آموخیی

در این زمان یا اید که که در زمان ظهور، به این زبان نیاز است. اگر درنیافته

آن زمان و هر زمانز به آدم خوب نیاز است که انحراف خود را تصحیح کنید؛ 

ز مانده است اما اگر فکر یم کنید آدم خون  هستید، و تنها تکمیل زبان بر زمیر

 که واویال. 
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 در حاشیه
. اگر یم خوایه برداشت خون  از سفره داشته به یک میهمانز دعوت هستی

، نباید از  . نباید درگیر خورایکبایسی ین، پیش از غذا استفاده کتز های تند و شیر

هانی را در برابرت گذاشتهخوراک
ز اند تا های پرحجم غیر اصیل شوی. چیر

ریزی با پذیرانی و تعارف است؛ ویل برنامه ،ها عریضه، خایل نباشد. وظیفۀ آن

 را در حتوست. همۀ ما در این جهان هستیم؛ ویل یم
 

اشیه قرار توانیم زندگ

 است؛ چون 
 

 بسیاری از مردم، شبه زندگ
 

دهیم. چه باید در اصل باشد. زندگ

اند. همواره باید چه را باید به عنوان اصل قرار دهند، در حاشیه، گم کردهآن

یابند، برای خواهند، دست نیمچه یممراقب اصل و حاشیه بود. افرادی به آن

 به آن، توجیه ندارند.  خواهند، و یا دانند چه یمکه نیماین
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 با پرسش
. مهمفلسفه با پرسش آغاز یم ترین پرسش ما شود، و پیداست با چه پرسیسی

، و یا فلسفۀ غرب را در  دربارۀ وجود خداست. اگر فلسفۀ اسالیم بخوانز

، روشن است که پاسخ، به کدام سو یم رود. شماری رسزمیتز اسالیم بخوانز

ندارند تا فلسفه به سوی الهیات و کالم نرود. به کوشند بحث را بسته نگاه یم

انجامد؛ ویل راه به وجود یا عدم وجود خداوند یم ،هرحال نهایت این بحث

کردها به کار ها سودی در بر ندارد، فلسفه با این رویگوید این بحثسوم یم

 تواند در جانها نه برآمده از درون ماست، و نه یمخورد. این استداللما نیم

 ما بنشیند. 
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 در امتحان
ز یم کند، پس عذاب الیه کجاست؟ درست کند، و چنان نیمآن آدم چنیر

-است، قیامت هنوز فرانرسیده، و کیس از آن دنیا خی  نیاورده است؛ ویل یم

توانز ای دارد. یمهای الیه، چه کارنامهتوانز ببیتز که هرکیس در برابر امتحان

ناآگاه، در بیابان سوزان ناآگایه، رسگردان است، یا دریان  آیا او آگاه است یا 

 خورد. در اقیانوس آگایه، غوطه یم
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 محراب
کنند، کسانز افرادی درگیر محراب هستند؛ کسانز که آن را طرایح و اجرا یم

کنند، و کسانز که از محراب، استفاده های محراب، تحقیق یمکه دربارۀ کایسی 

که از آن استفاده یر محراب هستند، بدون اینکنند. دستۀ اول و دوم، درگیم

کنند. شاید روزی فرارسد که فراموش کنند اصل محراب چه بوده است، 

 است، و کتاب این فرهنگ چیست. دستۀ سوم یم
 

توانند متعلق به چه فرهنیک

تواند نیایش کند، بدون تر، و یا دورتر باشند. اما یک نفر یمبه حقیقت، نزدیک

ز  که محران  این . داشته باشد. حال این محراب، تزییر ز  دار باشد یا بدون تزییر
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 پردازیدروغ
ام، و در راه بازگشت از تهران، جوانز به سخن آمد که بیست و هفت ساله

ز دارم.   ،کیس  . گفت؟ در خودرو، هرکیس از جانی استآیا او راست یمهمه چیر

دیگر، زیاد نیست، و یکها با آدمدوبارۀ شناسد، احتمال برخورد کیس را نیم

. یستثبات کردن سخن ناپردازی است، هیچ نیازی به جای خون  برای دروغ

خود گفت: ن  چون یمکرد؟ پردازانه بود. آیا او برای کیس تبلیغ یملحن او دروغ

به طور  ؟کجا آورده بود   ، از گفتاگر راست یمگویند کشور ما مشکل دارد. یم

در ، مورد تأیید دین نیست. این افراد  اقتصادیهای موفقیت معمول، روش

ا هدف انسان، یصورت درستی این موارد، مطلب دیگری وجود دارد که آ

 دارد، و یان  به این موارد است؟ دست
ز
هانی نیاز انسان چه هدف

ز به چه چیر

 انسان،  ،ورتصآیا به او اهداف خود دست یافته بود؟ در این دارد؟ 
 

زندگ

؟ تو خود یم گونی که بسیار پوچ خواهد شد. از این پس برای چه زنده هستی

، استعفا دیه، و یا دست کم، خود را 
 

ز دارم. اکنون باید از زندگ همه چیر

 .  بازنشسته اعالم کتز
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 نیاز به تربیت
شود، و انسان هنگایم که تمام کارهایش زیباست، از سوی مدرسه، رسکوب یم

، و رسمشق دیگران است شده آموختهارد، دانشدهنگایم که نیاز به تربیت 

د. قرار یم ، مالک  گیر  درستی برای سنجشسن و سال زیاد و گذر از جوانز

 نیست. 
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 در حسرت عقل
 ،نتیجهر د هانی بیش از روستاها شده، و دارای جاذبه ،شهرها گونه که همان

ز بیش از افزایش یافته است، جذابیت مدرک ،ا هرهشمهاجرت به  داران نیر

ز نخبگان، دشوار با افزایش مدرکدیگران است.  شود. یم تر داران، هر روز یافیی

دارای مدرک و تجربه باشند، چه مالیک برای گزینش  ،هنگایم که همگان

 ،و گایه علم و ورزش و هیز بازان در دنیای سیاستشایستگان وجود دارد؟ 

ی که از آدم انتظار یم حشت عقل ماند. در باید  ز  رود. دست کم چیر
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 کنندگانمصرف
افرادی هستند که معتاد به مواد افیونز و مست کننده نیستند، و افرادی 

ز این مواد را آ اند؛ ویل هنوز مایش نکردهز هستند که حتی برای یک بار نیر

ت   چیست.  ،ند که نباید به این مواد نزدیک شو دانند دلیل اینبسیاری نیم کیر

ز به صورت ذهتز کنندگان باعث یممرصف  م. یدرگیر شو  ،شود ما نیر
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 تشابه ظاهری
و در دستگاه تو، به هم ریخته است. آیا فونت مورد نظر را  ،کتز متتز را باز یم

نی دارد، تشابه اهدیگر، تفاوت نداری؟ چرا؛ ویل فونت تو با فونت دستگاه

های ما همواره درگیر تشابه . ای ندارد فایدهاسیم و حتی تشابه ظاهری، 

ز  که با این ،ظاهری هستیم. تشابه یک آدم به آدم خوب. حسن ظن داشیی

 ها دارد. های اصیل خود را بر پایۀ حسن ظن برگزینیم، تفاوترسمشق
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 صنعت کنکور
. د کننهای کنکور دریافت یمدیشب جانی را دیدم که مبلغ کالنز برای کالس

، در کنار مسجد های رایگان داشته باشد کند باید کالسآدم گمان یمجانی که 

مراکز معنوی ما را درگیر کرده است.  ،و متعلق به مسجد. صنعت کنکور 

ز وقف ، از آن جاهانی که بر است ه بودهچروشن است که برای  ،نامۀ این زمیر

سی -درس. مدرش نوشته بودند: هرکه از در درآید، نانش دهیم، و از ایمانش نیر

خوانیم که از غرب، پس نیفتیم؛ ویل در کار خود، عقب های جدید را یم

 ایم. افتاده
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 نوان خانه
هانی هست که ظهر و شب، در گفت: در کشورهای خارج، سالندوستی یم

، غذا یم  ها را راه بیندازد. خانهدهند. دولت باید این نوانآن به مردم فقیر

ز خود  که این طرح به ذهنبه جز این  ،هرکیس ممکن است برسد، ما در رسزمیر

ز  ،ها را احیا کنیم. این مراکز ایم، و تنها باید آناز این مراکز داشته با معنویت نیر

، و آن را ند اهیدپسندچون آن معنویت را نیمای عدهپیوندی داشته است، و 

 . ند ا، در موقوفات، ترصف کردهاند دیدهمزام کار خود یم
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 سوزیدل
 ،نهادهانی در قدیم برای کمک به دیگران وجود داشته است. نهادهای امروز 

نباشد؛  همۀ آن تشکیالت کهن را فراموشانده است. ممکن است یک نفر فقیر 

، کمک کند. آن وقت ویل نیاز داشته باشد کیس به او برای  حمل کیف دستی

. کس نیست که بتوانز به او اعتماد  شود، و هیچکس یافت نیمهیچ یک کتز

د؛ کنیمرا دریافت های بسیاری کمک  ،، یا یک بیمار، در نهایتسالکهن  فقیر 

-توانست دلآن تشکیالت یم ویل حمل و نقل او را چه کیس برعهده دارد؟

ها را سوزی را زنده نگاه دارد، و امروز این نهادها ریشۀ مسؤولیترحیم و دل

 خشکانده است. 
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 دافع
امکانات گوناگونز دارد. یک نهاد ممکن است زمیتز بسیار نهادهانی هست که 

ز چمن، کتاب ، استخر، زمیر ، امکانات رفایه و ورزیسی ز -بزرگ با فضاهای سی 

های بسیار با کارمندان ها، و اتاقگاهها، آزمایشها، سالنخانه، ساختمان

، دوست ندارد به آن جا رفت و آمد متعدد داشته باشد؛ ویل یک آدم حسان 

های خوب را جذب کند، و بلکه دافع کند. این امکانات نتوانسته است آدم

ز ترین وظیفۀ آن نهاد، به فرامویسی رفته است. همبوده است. اصیل اند چنیر

ز و لباسافرادی که غرق در نعمت هستند. سفره های گوناگون؛ ویل های رنگیر

نبۀ دردناک تواند نفس بکشد. جاند. روحشان نیمراه تنفس خود را بسته

، کار خود را  ز هیچ امکانانی قضیه برای آنان این است که یک نفر بدون داشیی

رسد، و بدون آن های رنگارنگ، زیبا به نظر یمدهد، بدون آن لباسانجام یم

، برخوردار از سالمتی است. خوراک ز  های رنگیر
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 های خوبخوراک
-های گرانو لباسهای خوب، و وسایل هانی هستند که با دیدن خوراکآدم

ز وسایل هانی هستند که از مرصف خورایککشند، و آدمقیمت، آه یم ها و داشیی

-های گران، شادند. پس از این، فرزندان به این مشکالت، افزوده یمو لباس

قدر خرجشان کنیم تا مایۀ خرسندی ما ها باید آه بکشند، یا آنشوند. آن

 ما به غفلت یم
 

ای است که بدون کدام آدم یس سالهگذرد.  باشند، و زندگ

ای است که خانه و خودرو و مغازه رس باشد؟ کدام آدم چهل سالهمدرک و هم

پرسد انسان قرار است در چه سن و سایل به نداشته باشد؟ ویل کیس نیم

هوشیاری دست یابد، و دست از غفلت بردارد. اگر در محیل بایسی که همۀ 

 ازدجوان
 
، با واج کرده باشند، و تو بدون همهای آن، در یس سالگ رس بایسی

کنند؛ به هر اندازند، و مجبور به ازدواج یمنگرند، تو را دست یمترحم به تو یم

، کیس هست که تفاونی با دیگران داشته باشد، و فعالیت  حال در هر ستز

 سوزی برای سیر معنوی انسان، وجود ندارد. شود؛ اما دلدیگران، آغاز یم
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 حبر سط
بار مرصف، از دستم افتاد و شکست، نگران شدم. حال برای این ظرف یک

ام، اگر قرار است آن را دور بیندازم، و اگر قرار ظرف، پویل پرداخت نکرده

گونه ای ندارد. انسان، ایناست به بازیافت بدهم، شکسته شدن آن، غصه

هانی شود که دیگران به
ز صورت  ممکن است گرفتار شود، و اگر صاحب چیر

شوند، چه خواهد شد؟ اشیانی که قیمت آن، مرتب، ارزش آن را متذکر یم

ام دیگران به ما، به خاطر ثانیه به ثانیه اعالم یم هانی که تمام احیی
ز شود. چیر

رود، خوایه نخوایه، باید از دنیا دل بکند، هاست. انسان از این جهان یمآن

ز از تعلقات، افزایش فر و به ، و تقویت ریشهترین راه، کاسیی -هاست. انسانوتتز

دن بساط بر سطح اند، و تالش انسانگونههای معنوی، این های مادی، گسیی

ز نازیباتر یمگونه که جسشمان نازیباتر یماست، همان -شود، اخالقشان نیر

 شود. 
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 لذت عارف
مانند، و کنند. گاه در آن یمها از لذنی به سوی لذنی دیگر حرکت یمانسان

شوند. ها را جدا کند، و یا خود، از آن جدا یمکنند، تا روزگار، آنری یمپافشا

 لذت دارد، هانی هستند که از وضعیت خود، لذت یمآدم
ً
برند؛ چون واقعا

ها چندان خوب نیست؛ ویل از آن، لذت هانی هستند که وضعیت آنآدم

م که ها از میان یمبرند. روزی موقعیت همۀ اینیم ها به موقعیت آنرود، گیر

مرگ متصل شود، بیماری، میان لذت آنان نیاید؛ ویل مرگ خواهد آمد. 

ز دیگری است، لذت بردن ، لذت عارف، چیر -های رقتهرجور که حساب کتز

 بار نیست. 
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 برانگیزرشک
قهگل یم ، تنها شخص حاکم، آزادی دارد. این، یک تعبیر از گوید در مشی ز زمیر

هاست. او تری دارد؛ ویل گرفتار امیال و هوسیشآزادی است. حاکم، قدرت ب

ز فردی، قابل ترحم است،  ۀ اطرافیان و گروه هواداران خود است. چنیر در چنی 

. نه رشک ز  برانگیر
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 گدای تأیید
ز معاش و ای که از چه لذت یماگر مانده بری. باید بیندییسی اگر نیاز به تأمیر

، چه یم های خود بکایه، و از خواستهکردی. پس هرچه تأیید دیگران نداشتی

، به لذت یمآن ریس، و به سوی اهداف خود، گاه که گدای تأیید دیگران نبایسی

. حرکت یم  کتز
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 غوغای بیرون
توان چنان در خاموش بود، و در باطن، پر از غوغا. یم ،توان در ظاهر یم

ون غرق شد که درون را فراموش کرد؛ ویل عارف، در درون خود   ،غوغای بیر

ون نیمدر سکوت کامل به رس یم  شود. برد، و درگیر غوغای بیر

ای تر حس خوایه کرد؟ جانی دور از شهر، خرابهسکوت را در چه جانی بیش

وک. با تمرکز بر تنفس یم توانز به این سکوت در دورافتاده، یا گورستانز میی

، ن    خود دست یان 
 

 جاها بروی. که به آنآنمحل زندگ
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 غم آخرت
 . کسانز هستند که بسیار غم آخرت خود را دارند 

کنند، و کارهای خوب دیگران از دست کیس رایصز باشند، او را دعا یماگر 

تواند ادعای اگر کیس مردم را آزار دهد، نیمدهند. خودشان را به او هدیه یم

توجه به آخرت را داشته باشد، عذاب آزار او به جای خود، و لعن و نفرین 

ز به جای خود، برقرار است.   مردم نیر
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 دعا و دوستی
به وز یمانسان، رصز ز دشمن یمزننده را قوی و پیر -دانیم، هواپیمانی به رسزمیر

بۀ مورد نظر را با موفقیت، وارد یم گردد؛ از یمکند، و به سالمت برود، رصز

 به هدف اصابت کرده است، هواپیما و خلبان، سالم هستند، 
ً
بمب، دقیقا

یک نوع بمب جدید، آزمایش شده، و اقتداری برای کشور به ارمغان آمده 

ز خود، تحمیل کرده است؟ این، ابتدای  است. ویل چه مقدار هزینه، بر رسزمیر

ان کرد، یمهای مادی را یمماجراست. هزینه توان قلدری را ادامه داد، توان جی 

ز بار با پدر و مادر  و هزینه را از کشور دشمن، دریافت کرد. کودک، نخستیر

یشود تا اینخود، درگیر یم ها، جدی و که وارد مدرسه شود. اگر این درگیر

قدر احتمال ظالمانه باشد، از دست او، کاری جز نفرین، ساخته نیست. چه

سایل، با کسانز که به او گرفته است، در بزرگ  دارد کودگ که مورد ستم قرار 

وز یماند، دوست باشد؟ پس تا اینستم کرده دانستیم، دو جا فردی که او را پیر

. کیس که به سالمت اعصاب خود فکر  ز از دست داده است؛ دعا و دوستی چیر

وزیکند، هیچیم وزیرود. ها نیمگاه در نر این پیر ها، پر از نفرت دل این پیر

 است. 
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 ناگاه
خورد، دالیل هنگایم که ارتش کشوری در برابر ارتش مهاجم، شکست یم

ها تقلید از ترین آنها نظایم است، و مهمگوناگونز دارد که شماری از آن

های شکست خورده، و یا افشا شده، و ما باز هم گذشته است. تقلید از روش

وز یمها سالپرسیم: چرا آنیم ناگاه، شکست خوردند. گایه این شدند، و ها پیر

ز خود را نشناخته،  ز خود ماست، و شگفت که ما رسزمیر پرسش در بارۀ رسزمیر

ورت تغییر را یم خواهیم دنیا را بشناسیم. اگر کیس در هنگام شکست، رصز

 یابد، محکوم به شکست است. درنیافته است، و یا در زمان حارصز درنیم
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 از عمر
پذیر نیست؛ و بلکه معاملۀ آن، امکان ،گذاریقیمتیک دقیقه از عمر، قابل 

 است. رسد که طلب مرگ یمویل آدیم به جانی یم
ی

کند. این، دستاورد روزمّریک

 یم
 

 تواند این روزمرگ
 

های شاد باشد. تفاونی ندارد که تو در کویر ها، روزمرگ

 یم
 

ی را خسته کننده خو  ،کتز زندگ ز ، هرچیر
ی

، روزمّریک ز اهد یا در جنگل رسسی 

، به کرد. 
ی

تر از دیگران تر و شادابممکن است ظاهر یک انسان دچار روزمّریک

 به نظر رسد. 
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 روزهای پراهمیت
سیمب ،رود کودگ که برای روز نخست به مدرسه یم  از اگر  -برای چه یم : یر

ز ندارد.  ؟ سختز برای گفیی ها انتظار کشیده است، و سالخوایه تحصیل کتز

ن خون  برخوردار باشند؛ ویل ااز بی ،ممکن است کودکانز اکنون سختز ندارد. 

ز گفتهآن و های دیگران را تکرار خواهند کرد. ییک از روزهای پراهمیت ها نیر

 ما ساز رسنوشت
 

بخش  ترینای که بیششود. آغاز دورهگونه آغاز یماین ،زندگ

 ما را 
 

 به خود اختصاص خواهد داد. از زندگ

سیم حت خواهد شد؛ به تو اای؟ نار برای چه کفش خریده : اگر از کودگ بیر

ز باید به تو حساب پس بدهم. این را  چه مربوط است؟ برای خرید کفش نیر

تر پاسخ شاید آرام ،پدرم برایم خریده است، و به تو مربوط نیست. دیگری

ز کودک را تعقیب کنیم،  ز به آن نیاز دارم. اما اگر همیر
گوید: برای راه رفیی

رادیو و تلویزیون زند. در راه، به سنگ و ضایعات داخل کوچه، لگد یمبینیم یم

ز  که به آن گوش دهیم، و یا حتی به آن نگایه ، بدون ایناستطور روشن همیر

تر از آسان ،تقلید دهد. ها را آزار یمسایهبیندازیم، خود ما، دیگران و گایه هم

که از این تقلید ، و گایه آگایه ما حتی در حدی نیست  اندیشیدن است

 دچار انحراف شده . بگوییم، و گایه شهامت الزم را نداریم
 

ایم، و این همیک

 ترین بخشترین و یا پیش پاافتادهو در مهماز آغاز  ،انحراف
 

وجود  ،های زندگ

جنبۀ تزییتز کنیم، و جانی که توضیحات ما دانیم چه یمدارد، جانی که نیم

، ایمچه کنیم؛ ویل به هر صورت، منحرف شده ایمدانستهیمدارد، و جانی که 

 
 

گزیند، در جوانز که شغل اصیل خود را بریمغالب شده است.  ،و روزمرگ

طبرد که اهداف خود را یمستز به رس یم گذارد، و هانی یمشناسد، با خود، رسی

 دریان  او چه کرده استچند سال بعد یم
را به  خواهد بار خود او تنها یم . توانز

ل او کجاست؟ نیم ز ل برساند؛ اما میز ز جانی است که تمام راه چیست؟ داند. میز

ها را از او خواهد گرفت، ا ز طراوت و او بر فناست تا چه رسد به  ل عمر صچیر

وی جوانز  خواهد درآمدی داشته باشد تا خانوادۀ او تنها یم. معصومیت و نیر
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ز دارد، در حدی که، البته شیطنتگرسنه نباشند  حقوق او قطع نشود؛  هانی نیر

 . توان در او یافتکاری را نیمویل درست
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 حالت تخدیری
ای وارهاند؛ ویل یک تلویزیون بزرگ و ماهافرادی هستند که در نان شب مانده

پول برای تنظیمات دارد. حالت تخدیری رسانه نیاز به  ،دارند که هر از چندی

به ویژه اگر کم جرأت باشند،  ،محیلهای را نباید فراموش کرد. اما دربارۀ رسانه

ها حتی آن جنبۀ تخدیری را . اینترین کمک این است که منتشی نشوند به

نگاری کنند، و آن وقت نگارانز هستند که یمروزنامه ندارند!  توانند از دور، خی 

تی بر رس مخاطب یم
ّ
گذارند. وجود اگر در محل حادثه حضور یابند، چه من

ز روزنامه و روزنامه : ن است که بگوییمنها برای ایتآنان  نگار داریم، و گایه ما نیر

 خوانیم. روزنامه یم
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 نماییخوب
هانی است که ها را برریس کن. روزنامه ز یمادر دنیای حیوانپر از خی  تواند ت نیر

های بد آنیافت شود.  ز زیاد است ،ا هخی  هانی که در دنیای حیوانات نیر ، خی 

ی از آن نیست های خوب، گایه  حوادث، نماد آن.  ۀصفح، و خی  اما خی 

، خوب به ستا، گایه به اجرا درنیامده نمانی شدهخوب ، و گایه ظاهر خی 

ز دیگری یمرسد نظر یم ای باید روزنامهشود. حال ، و تا به اجرا درآید، چیر

نویسند، چه در آن نیم ،راست مطلب خوب و  معنوی را در نظر آوری که جز 

  ؟دربارۀ ما بنویسد  ،یم تا آن روزنامهباید انجام ده
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 نفی
کیس با جمیع است، و قرار است با دیگری، ارتباط برقرار کند. ممکن نیست. 

راه کردن جمع زیادی با خود ییک از دالیل دوری دیگران از دوستی با ما، هم

ای برقرار کند. پیداست شود تا ارتباط تازهاست. اما یک نفر از جمع، جدا یم

 ها باید برای نفز دیگران اقدام کند. ای است. او بیش از اینجدانی او، لحظه
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 بوسه بر دست
ز یمخانم هب ،قصاب محل  ها نیر

ً
گفت: دستتان را بوسیدم. یک عادت. او واقعا

ز کاری را حتی در مورد آقایان نداشت تا چه رسد به نامحرم و در  ،قصد چنیر

برند، معتز بسیاری از واژگانز را که به کار یم ،ساالنبرابر دید دیگران؛ ویل بزرگ

ها را ندارم. هنگایم ها وجود دارد، و من قصد تمسخر آنتعارفکنند. درک نیم

خانۀ خودتان است، منظورت این نیست که  : خانه،گونی که به یک نفر یم

ام است، و انسان باید بداند به  ،ها این تعارفسند آن به نام اوست؛  چه احیی

ام یم ام نیست، گذارد، اگر نیمکیس احیی داند که این فرد، شایستۀ این احیی

ام یمداند، ، و اگر یمباید بداند  تواند یم ،بوسمیمرا دست شما کند؟ چرا احیی

نشانۀ ارادت باشد. اگر کیس شایستۀ این ارادت نیست، و ما با این جمله، به 

راه شود، و دیگری از ما بگریزد. تا رزیم، دیگری ممکن است گمو او ارادت یم

توان انتظار دوستی با نیم ،های ناشایستاعالم دوری کامل از انسان

 دیده
ی
ی را حتی باالتر از تویل ّ ز رو، تی  اند. شمار شایستگان را داشت. از همیر

ی یعتز اینبسیاری گمان یم ّ ونت، به لعن چند نام ویژه شکه با خکنند تی 

دازی، و میان   اختالف بیندازی.  ،مسلمانانبیر
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 محل
، بگذار چرا محل نیم : گوید یک نفر یم گذاری؟ اول که تو ده بار محل نگذاشتی

مرور خاطرات  ؟من هم یک بار محل نگذارم؛ ویل حال قرار است چه بگوییم

ز بار، مشتی حرف تکراری، و مقدار زیادی تعارف توخایل تر به. برای هزارمیر

نشود، باز همان کلمات  اگر کلمات تکراری گفته بروم؟ نیست دنبال کار خودم

آلودی که اگر کیم چشم . رانندۀ خوابخوان  در هر دو سو را خواهیم شنید. 

بگشاید، و بخواهد فرمان دهد، خودرو به راه خود خواهد رفت. خودرونی که 

 ۀراهآن را به زور به ن   ،آلود مند عمل کند، رانندۀ خواباگر بخواهد هوش

 ه
 

 . برد یممیشیک
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 ادامه سخن
مرد با دوست مسن خود تماس یم د، و احوالپیر کند. سالم و پریس یمگیر

پریس، سخن دیگری نیست، نه پریس، خوب است؛ ویل بعد از احوالاحوال

ی بلد است؛ ویل یم ز د، و نه چیر ی یاد بگیر ز خواهد سخن را حارصز است چیر

ز ادامه نیابد، و زود دریابیم چه ها تا این ادامه دهد. ای کاش این دوستی  سنیر

 توانند برای ما مفید باشند. کسانز یم
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 همین و همین
ز تشویق شوند؛ ویل این تشویق رنگ ها بسیار کمگایه ممکن است مخالفان نیر

اییط دارد. مخالفت ها باید در چارچوب مشخیص باشد. است، و باز، رسی

ز  ،ها غالب تشویق ز و برای بودن ما در یک ریل معیر  و مشخص است، همیر

 خود را از 
 

. زندگ ز ز مهر صدآفرین تا پرسکهدریافت همیر ترین همایش، نخستیر

ز جایزه که ارزیسی مادی نداشت تا بزرگ ترین ترین و پرارزشمرور کن. نخستیر

ایم، و انتظار داریم به مقصد خود جوایز. فرمان را به دست دیگری داده

ما را هرچه  ،هستیم، در حایل که این رسعتخوش به گاز دادن برسیم. دل

ز کردهگایهپرتتر به رسیــــع . کسانز فرمان رساند اند، یم که دیگران برای ما تعییر

ز در اختیار دارند؛ ویل رس چهارراه -های اصیل، فرمان را به دیگری یمرا نیر

ز همان است . خوشا به حال کیس که آهسته اهسته و چه بسا سپارند، این نیر

ز وسیله یمبدون   رود؛ ویل در راه درست. داشیی
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 حال و روز
خواهند پند دهند، و افراد به طور معمول در دو رده هستند، کسانز که یم

خواهند حشت بخورند، و درخواست کمک کنند؛ بنابراین پرس کسانز که یم

 و جو از حال و روز و کار و بار، برای کمک به تو نیست. 
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 آن حالت
 برای امتحان، مسابقه، و جشنواره و جلسات 

 
جلسۀ عادی را با جلسات آمادگ

و اهدای جوایز بسنج. حضور در شماری از جلسات مانند اهدای جایزۀ نوبل 

-ما چون جزء دریافت ،ممکن است برای ما ممکن نباشد، و اگر باشد اسکار، 

ه تصاویر کنندگان جایزه نیستیم، آن حالت را درک نخواهیم کرد، باید ب

. جلسات ما در نظر آنان بنگری، مصاحبه ها را بشنوی، و خاطرات را بخوانز

 حال، و جلسات آنان در نظر ما، پر از اضطراب است. ن  
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 در خور ذکر
داشت، هدف نهانی باشد، مسیر واره، و بزرگنامه، جشناگر یادنامه، جشن

ز  ز همیر ز یمما را نیر ای را برای من به ارمغان آورد، کند. چه کنم تا جایزهها تعییر

ند، چه کنم تا در یادنامه، در خور ذکر چه کنم، تا زودتر برایم بزرگ داشت بگیر

 باشد. 
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 عصر کثرت
دانم چه صدایت کنم؟ دست کم، عنوانت را بگو. گفتم: گفت: نیمیک نفر یم

رت مشهد ام، و به عنوانز انجامیده است، تنها زیااز میان کارهانی که انجام داده

ت عنوانبوده است.  ، بهنامهرچه گم ،ها در عرص کیر  تر است. تر بایسی
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 هانخستین داستان
ز داستان این داستان بود: مردی دلو را در  ،هانی که در کودگ شنیدماز نخستیر

د، هنگایم که آن را باال یم تا ت خانداچاه یم دید پر از طال و آورد، یموضو بگیر

ها بود. حاال نزدیک ریخت، و دوباره، هماندر چاه یم جواهر است، آن را 

شود. خدایا! رس به رسم نگذار. شاید این دیر یم ،غرب است، و مسجد م

افراد گوناگونز نقل کرده باشند؛ ویل مادرم آن را برای کیس  در مورد داستان را 

کند گفت که خانه و مسجد او در نزدییک خانۀ ما بود. کیس که تالش یمیم

نخوایه، به آن دست  تواند؛ ویل هنگایم کهب را به طال تبدیل کند، نیمآ

. یم آید، او ها به کار مرد نیم، ویل اینو آن هم هر روز چند سطل جواهر  یان 

د سه مشت آب یم ها شاد نیم . خواهد تا وضو بگیر ز اگر غایت شود، او با این چیر

ز قدرنی بود، دیگر دست یم  ،رسیدهنکشید، او به خط پایان آرزوی او چنیر

ییک از  ،حتی این . کرده استنکارنامه را دریافت و  ، او پایان نیافتهامتحانات 

 فارغ شده.  ،که از امتحان آن  ستهاییک از درستنها تواند باشد، اهداف او نیم
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 جلسات هنری
ی، جامعۀ امروز ییک از مهم یان و بلکه متولیان اصیل جلسات هیز ترین مشیی

تواند این باشد که در ییک از افتخارات استاد هیز یممهندیس و پزشیک است. 

روشن است که حتی کنم. تدریس یم ،گاه صنعتی جویان دانشجمع دانش

 ،اند جویان هیز و علوم انسانز تا هنگایم که دل به نظام آموزیسی دادهدانش

ز زیادی از هیز دریافت کنننیم های تا چه رسد به فعاالن رشته ،د توانند چیر

، نزدیک وزن شعر و نت مهندیس و پزشیک.  ، به ذهن ریایصز های موسیفی

، هر روز از دست ؛ ویلاست
 

 شود. ر و دورتر یمو د ،رس ما شاعرانیک
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 نوسانات
یابد، و تغییر یمها به تولید هیز پرداخت، سلیقه ،توان به سلیقۀ روز مردمیم

 نیست. همانند 
 

ات، به سادگ ز باید تغییر یابد؛ ویل همۀ این تغییر مند نیر
هیز

 دهد. تاجری است که در نوسانات بازار، همۀ دارانی خود را از دست یم
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 گرایش هنری
ی کند. دربارۀ مردان یمانسان، تغییر یم ، گرایش هیز دانم که در آغاز جوانز

ها تا کنند. آنطور معمول، در رشتۀ دیگری تحصیل یم بسیاری دارند. اما به

، و بخواهند برای آن اقدام کنند، دریابند بیایند، به خود بجنبند، لزوم تغییر را 

جامعه، و نظام  . اند از میان رفته است. فرصت را از دست داده ،آن گرایش

د، و بلکه ها را یماین فرصت ،آموزیسی  کند. شاید یک نفر ا را رسکوب یممگیر

مند قابیل شود، و شاید نه؛ ویل   ای دلتجربهتواند یمبتواند هیز
 

پذیر در زندگ

 . داشته باشد خود 

  



   
   

 

 
 48 

 جاتمغزی
خوری؟ مانده بودم پرسش جات یمکالسان دبستان پرسید: آیا مغزیییک از هم

ات گران جما هزینۀ خرید این مغزیخواست بداند شاید یماو برای چیست؛ 

به عنوان ال شد، رمز موفقیت من را حالگ گفتم: بله. او خوش داریم؟ را 

از او دریس گرفتم.  ،کشف کرده بود. به طور غیر مستقیم  ،شاگرد اول کالس

تا از هوش و حافظۀ  ،مرصف کنمصورت روزانه به را جات باید مغزیروزی 

محدود است، مگر  ،ها برخوردار شوم. آن روز رسید. ویل ظرفیت تریبیش

جات، دیرهضم است، گردو و پسته، چرن  مرصف کرد؟ مغزی توانقدر یمچه

متفاوت است،  ،استعدادها برد. در نهایت، تأثیر محسویس ندیدم. را باال یم

-ها را تغییر داد، زیاد خواندن تا مرز خودکیسی یمکار، نتیجه  توان با پشتیم

 کردن،  آید؟د؛ ویل بر رس آدیم چه یمتواند یک نتیجۀ استثنانی را رقم بزن
 

زندگ

ی است که با این پشت کارها، از دست یم  رود. هیز
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 بندیرتبه
انز است در مسیر شهرت. الزم به تحقیق نیست، یم توان حدس زد او سخیز

، و اجازه دارد در جلسات است بر چه اسایس مدیریتی به دست آورده

ویژه نیست. باورهای او پر ایراد  ،علم او پراهمیت، خطابه ایراد کند. بیان یا 

انان را تا اشکال نیست، و یماست. نماز او ن   خواهد از اسالم بگوید. اگر سخیز

ز درجۀ دو رتبه ،درجۀ صد  ، افرادی با داشیی یه بر روابیط که کبا ت ،بندی کتز

، شهرت را حتی اگر مبتتز بر توانند بیش از دیگران باشند. دارند، یم ز  برای همیر

یک نوع باد شدن است، همواره  ،شهرت توان ارتقا دانست. روابط نباشد، نیم

ای چنان تر. عدهتر، این احتمال، بیشوجود دارد، و هرچه بزرگ ،خطر ترکیدن

 شوند که دیگر نیمبزرگ یم
 

ز باشند، در ابرها زندگ کنند، و یم توانند در زمیر

گذارترین افراد را امروز فهرست بینند. تر از مورچه یمدیگران را کوچک تأثیر

اند در این فهرست هتطلبانز که نتوانسکردم. چه بسیار شهرتصبح برریس یم

ند، و چه افرادی که دو سال نر در  ، در قرار گیر این فهرست قرار داشتند، و نر

شناسیم، افرادی در این فهرست هستند که ما نیماند. اکنون از آن خارج شده

ز نشنیده شناسیم، و احتمال دارد دیگران نام آنیمو افرادی که ما  ها را نیر

 گاهجایو به طور معمول دارای مدرک، عنوان، لباس، مشهور، افراد  باشند. 

منابع مایل هنگفت و  نهادها تیک بر اهرم و مساکن شهرهای پراهمیت، ، ویژه

های یک آدم معمویل و بسیار دور از مالکو دارای اطرافیان میل و دولتی 

 ن  دنیاپرستان هستند. 
 

های اند. آدمکار خود را کرده  مانند،، با یک هماهنیک

های ناخوب، که آدمبه جای این معنوی، موقعیتی در جهان امروز ندارند. 

 رسانهر دارای ت
ً
هانی با شناخت اندک، ها در خدمت آدمیبون نشوند، دقیقا

 قرار گرفته است. 
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 ژنراتور
ظهری در سینما بودم. برق رفت، حال برای پخش ادامۀ فیلم ناچارند  پیش از 

ان، این تخصص را ندارد. با  از ژنراتور استفاده کنند؛ اما کیس از حارصز

برد. چند دقیقه آیم؛ ویل زمان یمتماس گرفتند. او گفت: رسیــــع یم ،متخصص

رو دی آمد. خو باز با او تماس گرفتند. گفت: در راهم. او با یک موتور گاز  ،بعد 

با توجه به موقعیت سینما، و  ،ندارد، و استفاده از خودرو در آن ترافیک

هانی  ،دشوار  ز باید صی  یم ،و از مسیر  نیر
کردیم تا ناممکن است. رسید، و زمانز

او اتصال را انجام دهد. این، تنها یک مثال است، هنگایم که جانی در تسخیر 

ز  -آمد، ادامۀ فیلم را نیماده کنیم، اگر او نیمها باشد، ما نباید از آن استفلمیر

در  ،د آنیدیدم، اشکایل نداشت؛ ویل اگر نیازی به تخصیص وجود دارد، با

حارصز نبود آن متخصص را در استخدام خود داشته  ،اختیار ما باشد. سینما 

ز یک نفر را  باشد، یا اگر نوبت کاری او در بعد از ظهر است، در نوبت صبح نیر

ز مطرود و خانهبا این مه -ارت داشته باشد، و تربیت کند. متخصص معنوی نیر

ز است، وسیلۀ نقلیۀ او، پیش پاافتاده است، دیگران رسانه هانی در اختیار نشیر

پسند نیست. لباس دارند که او ندارد، و هنگایم که بخواهد مطلت  بگوید، همه

مورد تأیید نیست. اما کیس که مورد نیاز است، اوست، او نیازی به دیدن  ،او 

ندارد؛ ویل ما برای این کار، ممکن است به و استفاده از وسایل فیلم در سینما 

او شود، و مشکل ما برطرف یمیک نیاز موقت است،  ،این او نیازمند شویم. 

ز در راه است. مسائل تازه اما شود. باز فراموش یم   نیر
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 کاروان جهل
، خییل زود در پس هویت شود. هایش پنهان یماگر انتقادی را به کیس وارد کتز

ی  انسان امروز که تحصیل ز ز چیر که به نظر او خواهد کرده است، نخستیر

ی نداشته باشد، تحصیالنی رسید، تحصیالت است.  ز جوان اگر هنوز چیر

باور خود، عقب نمانده انجام داده است. درست به اندازۀ سن خودش، او به 

، پوشاند خود حقیفی ما را یمهانی است که همانند چرک ها این هویت . است

 . پذیرای هیچ انتقادی نباشیمشود ، و باعث یمکند شفافیت ما را کدر یم

ی که هویت ز  شود، و چیر
ی است که باعث درخشیدن خود حقیفی ز -دانش، چیر

ز ما را به نمایش یم  است. گذارد، جهل های دروغیر
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 جاهل باش
ای ای سالم کنند، عدهقدر کیف دارد که عدهشوی، چهای وارد یمبه جلسه

ند، اگ ز ز کن ر برخیر قدر زیباست، اگر جانی برای تو باز کنند، اگر د، چهنهمه چنیر

ز خوب از تو، فیلمتو را به برداری کنند، ترین جای مجلس بنشانند، اگر با دوربیر

ز م ند، اگر جلسه به و از دیگران با دوربیر  فیلم نگیر
ً
عمویل، اگر از شماری، اصال

ان، ورود تو را اعالم کند. انسان، بردۀ این  خاطر ورود تو، به هم بریزد، سخیز

ام ، آنبردههاست. اگر احیی ام و بگ گاه اگر بایسی ز لبایس را بپوش تا احیی یند چنیر

، یم جان و دل، قبول اگر بگویند جاهل باش، و عالم نباش، با پذیری، ببیتز

 . کتز یم

  



   
   

 

 
 53 

 نشر نادانی
، و آن را یک صدم آن های فضای مجازی رجوع یمنامهبه مطلت  در دانش کتز

ی که یم ز ، یمتوانست تو را قانع کند، و یک دهم اطالعات خود یمچیر -یان 

، و یا مطلت  کوتاه بر آن بخوایه نادرستی  -فزانی که سنگیهایش را اصالح کتز

 در 
 

ی یمپیش پایت یمهای بزرگ کنند. در اندازند، و رسانجام از کار تو، جلوگیر

، و نامهدانش های کاغذی، دشوار بود که این شیوۀ برخورد را از نزدیک ببیتز

، اشکاالت و کم ز پاس ،بودها از کجاست. نادانز دریان   و چنیر
انز ز نارسی -چنیر

 دارانز دارد. 
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 بن بست
شود، تا این آدم، که خواستار تغییر یم  رسد بست یمانسان گایه چنان به بن

های دیگری که افتد. اگر پای سخن انسانمدیر است، هیچ اتفاق خون  نیم

ز به بنآن ، آنبست رسیدهها نیر ز خواستار تغییر هستند، هریک اند، بایسی ها نیر

جانی خواستار تغییر کیس است، و هیچ کس خواستار تغییر خود نیست. جابه

های رس توان تغییر نامید. تأثیر آن، موقت است، با همۀ ناخون  ها را نیمآدم

ی بلندمدت  ،کار و هدررفت انرژیکار آمدن یک آدم تازه ی که تأثیر برای تغییر

هانی بست دارند، و انسانهانی که رو به سوی بستۀ بنآرانی انسانندارد. صف

 یمیکه در برابر گشایش، ا
 

کنار زدن و یا کنند. کاری مضاعف است،  ستادگ

بست، روزی بست، و تخریب راه. این بنهای مدافع بنراه کردن انسانهم

که به بست دیگری خواهیم رسید، بدون اینگشوده خواه شد، و ما به بن

، مسیر خود را یم بست پیماید، و به بناهداف خود، نزدیک شده باشیم. دانانی

 ند. گشایش ک  ،ها رسد تا بخواهد به این شیوهنیم
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 با وجود دانایی
، عامل نیستند. آنان حامل  ،نادرست است که بگوییم افرادی با وجود دانانی

اند؛ ویل نابود خوب عمل کرده ،اطالعات هستند، و نه دانا. افرادی در مهارنی 

که به این زودی، حذف ای ندارند، و افرادی برای اینشوند؛ چون فلسفهیم

هانی یمآورند. آنیمپردازی روی به نظریه ،نشوند 
ز گویند که خود به آن ها چیر

تواند ییک باشد؛ چون ها ییک نیست، و نیمکنند، قول و فعل آنعمل نیم

 ،که در کالس بگویند، و در کتاب بنویسند، برداشتمباحث نظری را برای این

اع کرده اندام و چهرۀ زیبا و با هدایت کارگردان،  ،اند. یک نفر و یا شاید اخیی

ون از قاب، حرکات زیبانی ندارد، و مرن  بازیح گری رکات خون  دارد؛ ویل در بیر

 شود. یم
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 های کالنمدیریت
-با نام ،ها از افراد کنند. مذهت  از چهره، اندام، و نام دیگران، انتقاد یم ،افراد 

، و غیر مذهت   ، درست است امکان دارد، ها از نامهای غیر مذهت  های مذهت 

اشکال را نباید ها بازتاب داده شود؛ ویل نشانه باشد، رفتارها در چهرهنام، یک 

-ژرف شود،های کالن دیده یمایرادهانی که در مدیریتریشۀ  در سطح جست. 

هانی است
ز ز چیر  . تر از چنیر
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 کار خیر
، و افراد با توان آن را از دید مردم، پنهان کرد که نیم  رسگرم کاری خیر هستی 

ی انجام دهد؟ یک نفر شگفتی به تو یم نگرند. آیا ممکن است یک نفر کار خیر

کند در حال خالف بیند. دیگری فکر یمممکن است گمان کند اشتباه یم

، حرف . امکان دارد پلیس، رسوقت تو بیاید. اگر مداومت داشته بایسی ها هستی

وع یم  یم : شود رسی
ً
ین خواهد نامزد انتخابات شود. االبد برایش نان دارد، حتما

دهد به خون  نشان یم ،ها، و این برخوردها ها، این حرفها، این برداشتنگاه

رود. مردیم که طال را از طال بودن، پشیمان که جامعۀ ما به چه سمتی یم

 کنند. یم
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 نقدها
دازد، آغاز رسد، و نقدها حتی پیش از اینکیس به مسؤولیتی یم که او به کار بیر

قدر غیر قابل اعتماد ، و افراد، ایناست اندازه بد شدهها این شود، نگاهیم

های خوب، اند. نقد باید باشد. مدیریت، امری خطیر است، و حتی آدمشده

هنگایم که ما به تمام اتفاقات روزمرۀ  ممکن است دچار وسوسه شوند؛ ویل

 نگریم، نشان از عدم اعتماد ما به خدا دارد. خود، با عینک سیاه یم
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 یقتطلوع حق
، مخالفت یمافراد بسیاری با جوان کنند، افرادی در ابتدا، شعار آن را گرانی

ها، بسیاری باید کنند. با آمدن جواندهند؛ ویل بعد، از آن دوری یمرسیم

کنند؛ ویل نگران هستند که نکند حقیقت، طلوع ها تجربه را بهانه یمبروند. آن

 کند. 
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 چشم و گوش
بست، و سخن شماری را نشنید؛ ویل تبلیغات با ما چنان ها را توان گوشیم

به چشم و گوش ما برخورد کند.  ،کرده است که دست آخر، مطلب مورد نظر 

ز اموایح  دارند که نیم ز چشم و گوش، توان خوبان نیر ها در برابر آنبا بسیی

 کرد. 
 

 ایستادگ
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 شفا
ش دهد، از ها را رها  تواند آندردهانی دارد؛ یمها و زخمانسان،  کند، گسیی

ز   ها را شفا دهد. ها استفاده کند، و یا آندهندهتسکیر
 

ز  تمام زندگ انسان، همیر

ی که یماست، تالش برای پیش باشد، و تالش  ورعای برای تواند برابرنهادهگیر

 برای شفا. 
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 با تو
یآسان یمگایه   ،و شمار زیادیفکری، شام و ناهار و یا سخنان روشن ،گیر

و گایه سخت ها با تو نیستند، در حایل که همۀ آنشوند، اطرافت جمع یم

ی، و اطرافت خلوت یمیم -ها همان کسانز هستند که تو را یم، و اینشود گیر

 . فهمند. نتیجه، ییک است
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 دارریشه
دانیم، در حایل که هر دو، اتهامانی را اختالف شیعه و ستز را در امامت یم

به تشبیه وید اهل سنت، گ. شیعه، یمکنند دیگر وارد یمبه یکدربارۀ توحید، 

اختالف . کند معتقد است، و اهل سنت، توسل و شیوۀ زیارت شیعه را نقد یم

 دار است. تا این اندازه، ریشه ،مسلمانان
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 تاریخ تقلب
 یم

 
بسیار ارزان فراوان، با کیفیت عایل، و  ،کنیم که مواد غذانی جانی زندگ

در این  و تقلب، اندک است.  ،وجدان کاری، بسیار باال است. در امور جاری، 

ز تقلب در امور معنوی وجود دارد. این تقلب  ،های قدیمها در زمانجامعه نیر

ز ادامه دارد.  وجود داشته است، و اکنون  نیر
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 کودک هبرنام
ان کارگاه، ترس خود را از این  ،صدای او خوششان نیاید که شنوندگان، از سخیز

 صدا 
 

-صوت او را مانند شخصیت ،ابراز کرد. کیم رسما خورده بود، و گرفتیک

، امکان دارد های برنامۀ کودک کرده بود.   صدانی
ز برخورد نخست، و چنیر

ها برای مخاطبان معنوی، مسألهدور کند.  ،مخاطب را از او  ز ای نیست. این چیر

چه را دیگران نباید بدانند، پنهان اگر آنو در ما نباشد،  ،چه الزم استاگر آن

 کنیم، به هرحال خود را نشان خواهد داد. 

ی بهدر این سال ز ، است داران نرسیدهتر از ریش پروفسوری به داد دینها چیر

ع عمل کنند و از سونی ندارند. هم یم ،از سونی ریش دارند   ،توانند به دستور رسی

کری بیابند. هم دوستان مذهت  خود فدر محافل روشنرا و هم برات حضور 

 و هم در کوچه و خیابان، کتک نخورند.  ،را نگه دارند 
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 مدل
شود. اگر گایه دیدن یک مدل جدید چراغ، باعث توجه ما به یک خودرو یم

، و آن داشت وجود اشکال یک این مدل با آن مدل، اندک بود، قیمت تفاوت 

ایط کشور ما، هم مدگرانی بود  ز هزینه؛ ویل در رسی  هانی دور از عقل است. چنیر

های مدل ،گاهها باید کوشید تا این تفاوت قیمت، پرداخت شود، و آنمدت

 از راه خواهد رسید.  ،جدیدی
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 حال بد
دانند اطرافیانشان با ها نیمخواستۀ افرادی این است که برای ما کار کنید. آن

 مزد، مزد یا بدون دستدست
ز
 یا ناکاف

ز
شوند، دچار چه حایل یم، با حقوق کاف

 . ز حال خوب از دیگران و بد کردن حال دیگران، جایز هست یا خیر  و آیا گرفیی

ظاهری ساده و راحت  گایه این کارها تبلیغ دیگری در فضای مجازی است، و 

 دارد. 
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 های منفیهیجان
مثبت است، دوران جوانز و  ،او  کند که به گمانهانی آغاز یمانسان با هیجان

-عادت کرد، نوبت به هیجان ،ها  است، و هنگایم که به این هیجانیسی رسخو 

ز دور از دستهای منفز یم رس است، و غیم رسد. آن آرزوهای خوش نیر

 مضاعف. 
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 اتمام
ترین بخشییک از غم ز  که از کودگ، در ذوقمان یمانگیر

 
زند، تمام شدن های زندگ

، و اتمام یک خورایک. در سیر است. پایان  ، پایان میهمانز برنامۀ تلویزیونز

ز با به پایان رسیدن شماری از تجربه رو هستیم. ها روبهها و دورهمعنوی نیر

ز خواب بینم، دیدم، و اکنون نیمهانی را یمپرسش بسیاری است که من چنیر

ی رفت؟ چرا آن حالت را از دست دادهام، یا پسرفت کردهآیا پیش ز ام؟ هرچیر

ممکن است به انجام رسد. اهمیت دارد که ما در مسیر درست قرار گرفته 

، به گونه ای است. هنگایم که راه مستقیم باشیم، مناظر، در هرجانی از مسیر

برای  ،ها نمانی ایم، نیازی نیست کیس به ما عالمت دهد، همۀ آن راهرا یافته

ز در این مسیر بود، و اکنون الز 
م است مسیر خود را بدون انحراف و قرار گرفیی

یم. یم ی توجه کنیم توانیم آناضطراب یط کنیم، و از آن لذت بی  ز قدر به چیر

 را ناممکن کند، و یم
 

ی ن  تا هنگام از دست دادن، ادامۀ زندگ
ز -توانیم به چیر

 زودتر از زمان مورد نظر، نر کار خود برود. ما بدون 
توجیه کنیم تا آن، حتی

 انتظار داریم، توجه او را جلب کنیم.  ،توجه به خدا 

 به پایان رسید. آن را برای تونی نگاشته بودم 
ز سخن از پایان شد، و این کتاب نیر

 . هستی ، و تشنۀ باطن ایکه از ظاهر دین به تنگ آمده
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