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« اوست شاعر»
مقدمه مترجم

حکایاتی که در این کتااب مای خوانیادی پای

از آنکاه باه چشامِ شاما برساندی دُوری قماری در

زبان هاای مختلاز زده اناد و مجاددا باه فارسای برگشاته اناد .نویساندگانِ کتاابی ایان بیسات
قصه را از ادبیاا ِ عرفاانیِ مکتاوب و شافاهیِ فارسای برگزیاده انادی باا خاود باه زباانِ فرانساوی
بردهی سپس آن را به انگلیسای ترجماه کارده اناد و در نهایات مان ایان حکایات هاای مساافر را
به فارسی بازگردانده ام.
اگر منابعِ اصلیِ بعضی از قصاه هاا را در موناوی معناوی یاا گلساتانِ ساعدیِ شایراز بیابیاد و باا
این قصه هاا مقایساه کنیادی خواهیاد فهمیاد کاه چگوناه ایان قصاه هاا در دن سفرهایشاان باه
زبان ها و سنت های فکریِ دیگاری باالت تار و بلیات تاری شافا تار و فهمیادنی تار شاده اناد .در
یک کالم این قصاه هاا باا فرافات و خالقیتای کام نایار چناان بازنویسای شاده اناد کاه هانِ
شاما را باه چاال

بکشاند و بتااوان باه بهاناه آنی دربااره بنیااادین تارین مسااسل فلسافه گفتگااو

کرد.
فلساافه باارای کودکااان در ایااران راه بساایار و درخااوری را پیمااوده اسااتی حااا حتاای در
شااهرهای دورِ ایااران نیااز اساامی از ایاان رشااته شاانیده شااده و باای

از صاادها عنااوان کتاااب در

این زمینه باه فارسای ترجماه و یاا تاالیز شاده اسات .باه عناوان معلمای کاه در شاهرهای دور
از هم ایران برای چند ساان متاوالی باا کودکاان تمارین فکرپاروری کارده امی بسایار باا داساتان
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هااای ترجمااه شااده ای روبااه رو شااده ام کااه کمتاارین راببااه ای بااا کااود یا ا نوجااوان ایراناای
برقرار نمی کنند و مساله قابل توجهی برای کود ِ نیمه شرقیِ ایرانی ندارند .و به همین

سادگی بخشی از تالش های ماا بارای تولیاد محتاوایی فکرپروراناه بارای کودکاان باه هادر مای
روند.
در ایاان میااان کتاااب «حکماات حکایااا صااوفیان» را ماای تااوان هدیااه ای معنااوی از سااوی
ایزابل میلون و اساکار برنیفیاه باه فرهنار ایاران زماین دانسات .از ایان دو معلام فلسافه بارای
کودکااان باای

از ده  -بیساات جلااد کتاااب بااه فارساای برگردانااده شااده و چهااره هااایی آشاانا و

کالسیک برای اهاالی تعلایم و تربیات باه شامار مای آیناد .بااری قصاد دارم در ایان سابور باه
سااویه ای دیگاار از فعالیاات هااای ایشااان نااوری بتابااانم .ساافرهای ایشااان بااه کشااورها و ساانت
های مختلازی برگازاری کارگااه هاای تربیتایی مبالعاه عمیام ماردم و فرهنار هاای مختلاز و
در نهایاات تولیااد و کشااز قصااه هااا و داسااتان هااایی از دن همااان جوامااع باارای فکاار کااردن و
گفتگو کردن.
بااه همااین دلیاال ایاان کتاااب را دعااو و تشااویقی ماای داناام بااه بااازخوانی متااون و منااابعِ
خودمان .به نار مای آیاد بارای باه فکار واداشاتنِ جامعاه ایرانایی در دنِ سانتِ خودماانی قصاه
هااا و بهانااه هااای بساایاری باارای گفتگااو کااردن نهفتااه اساات و مااا متااون خااود را بااه خااوبی
نخوانده ایم و امید که بازخوانیِ ایان کتااب الهاام بخا ِ فعاا نِ حاوزه فلسافه بارای کودکا ان و
نوجوانان شاود و بتاوانیم گنجیناه هاای نامکشاو سانت و فرهنار خودماان را بارای کودکاان
ایرانی ترجمه کنیم.

تجربه عملی ام در یاک ساان و نایم اخیار نشاان داده کاه بچاه هاا باا ایان قصاه هاا رابباه ای
بساایار پیچیااده برقاارار ماای کننااد و فضااای آشاانای قصااه هااا باع ا ماای شااود کااه بیشااترین
همکاریِ ممکان را در گفتگاو داشاته باشاند .ایان کتااب باه خاانواده هاای معلماانِ فلسافه بارای
کودکااان و اولیااای تربیتاای مواال یااک کلیااد کمااک ماای کنااد تااا درباااره عمیاام تاارین مساااسلِ
زندگی با کودکان و نوجوانان گفتگو کنند.
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«حکماات حکایااا صااوفیان» پُاار از درس هااای زندگیسااتی چنااان کااه اندیشاامندان علااوم
انسانی گفته اندی یکی از پنج نقاد بنیاادین باه نهااد آماوزش و پارورش در ایاران ایان اسات کاه
درسی برای زنادگی کاردن باه ماا نمای دهناد .باه عناوان متارجمِ ایان ارار مای تاوانم اعتارا
کنم که تک تک حکایا ِ کتابی هان مارا باه چاال

هاایی عمیام فراخواناده و باا هار کادام از

سوان هایی که مبرح شده مای تاوان چنادی باه زنادگی اندیشاید .در نتیجاه ایان کتااب فاارغ
از حیباه کودکاان و نوجواناان و تعلاایم و تربیاتی شااید بارای هرکساای کاه مای خواهاد عمیاام
تر بیندیشد و تمرین تفکرِ فلسفی کند کتابی کارآمد به حساب بیاید.
خواناادن ایاان قصااه هااا باارای کودکااان بوشااهر و شاایراز و مشااهد کمااک کاارد تااا کتاااب بهتاار
ترجمااه شااود .از همااه کودکااان ایاان شااهرها ممنااونم .از قماار افضاال نیااای زهاارا صاانوبریی ر ااا
علویی زهرا زهانیی راماین خواجاه پاوری پگااه اوسی و مهادی فرشایدی ساپهر بارای خوانادن و
شاانیدن قصااه هااا و پیشنهادهایشااان متشااکرم .و در نهایاات از دوساات و مرباای م کاااوه بهبهااانی
سپاس گزارم که در گشودن گره های متن یاری ام کرد.

مسیحا ابوعلی
بهار  - 99شیراز
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سفر دور و دراز فاطمه
آیا زندگی یک آزمون است؟

روزی روزگاااری در کشااور مبااربی دختااری با ه نااام فاطمااه زناادگی ماای کاارد کااه فرزن ادِ تاااجرِ
رروتمناادی بااود .روزی زیبااای پاادر تصاامیم گرفاات کااه بااا فاطمااه باارای تجااار بااه آن سااوی
دریای مدیترانه سفر کنند.
پدر به فاطمه گفت :شاید در این سفر همسری مهربان پیدا کنی.
بعد از توقفی کوتاه و لات بخا ی در بنادری کاه پادرش معاملاه ی خاوبی کارده باودی درسات
وقتی کاه فاطماه در رویاای همسار آیناده اش باودی نزدیاکِ ساواحل مصار کشاتی شاان دچاار
سانحه شاد .پادر قارد شاد و فاطماه در فقارِ مبلام رهاا ماناد .خوشابختانه خاانواده ی پارچاه
بااا ِ فقیااری فاطمااه را نجااا دادنااد .در مناازن خااود بااه او جااای دادنااد و اصااون ابتاادایی هنارِ
خود را به فاطمه آموختند .بعد از مدتیی در نهایت فاطمه با بخت سیاه

کنارآمد.

یک روز که فاطماه در کراناه دریاا قادم مای زدی چناد بارده فاروشی باه زور دساتگیرش کردناد
و بااا خااود بااه اسااتانبون بردنااد .آنهااا رفتااارِ خشاانی بااا فاطمااه داشااتند .و فاطمااهِ بیچاا اره از
سرنوشت

گالیه داشات وقمگاین باود .وقتای فاطماه را بارای فاروش باه باازار آوردناد .بادباان

سازی که به دنبان کارگر بود با دیدنِ قمِ فاطمهی دل

به رحم آمد.

بادبان ساز فاطمه را خریدی تاا خادمتکارِ همسارش باشاد و اینگوناه راحات تار زنادگی کناد .اماا
وقتی به خانه رسیدندی بادباان سااز متوجاه شاد کاه ورشکساته شاده اساتی چارا کاه چناد دزدِ
دریاااییی تنهااا کشااتی و تمااام بارهااایی کااه در آن بااود را دزدیااده بودنااد .در نتیجااه همساارش
دیگر نیازی به خدمتکار نداشات .بادباان سااز باا کماک همسارش و فاطماهی شارو باه سااختن
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بادبااان هااای جدیاادی کاارد .وفیفااه ای کااه کاااری سااخت ماای طلبیااد .فاطمااه باارای اینکااه
قدردانی اش را نشان بدهدی زحمت زیادی می کشید و آنها بعد از مدتیی دوباره رروتی

کسا کردناد .سارانجام رسیسا

او را آزاد کارد تاا باارای خاودش کاار کنادی باا فاطماه در کااار

شریک شد و توانست دوباره با خاطری جمع احساس شادی کند.

روزی بادبااان ساااز تصاامیم گرفااتی فاطمااه را بااا یااک کشااتی پاار از بادبااانی بااه آساایا کااه در آن
سوی دریا ها باود بفرساتدی تاا بتوانناد بادباان هاا را باا ساود بیشاتری بفروشاند .اماا کشاتی در
دن طوفان قرد شد .فاطمه باه ساختی خاودش را باه سااحل رسااند .زاری مای کارد و باه ایان
می اندیشید کاه زنادگی اش فالکتای ابدیسات .چارا کاه اه ر گااه باه شاادی مای رسا یدی تماام
امید های

نابود می شدند .فاطماه باا گریاه و در حاالی کاه روی زماین افتااده باود گفات :چارا

ایاان مصاایبت هااا بایااد همیشااه باارای ماان ر دهنااد؟ امااا وقتاای پاسااخی نشاانیدی برخواساات و
وارد آن سرزمین شد.
فاطمااه باای آنکااه بخواهااد یااا بدانااد بااه چااین رساایده بااود .افسااانه ای وجااود داشاات کااه در آن
روزی پس از قرن هاای قربیاه ای باه چاین مای آیاد و بارای امپراطاور خیماه ای خواهاد سااخت.
در کشور چین هیچکس نمای دانسات خیماه چیسات و چگوناه سااخته مای شاودی اماا همیشاه
امیااد داشااتند کااه روزی پیشااگویی درساات از آب در بیایااد .در نتیجااه ابتاادای هاار سااانی پیااک
هااایی بااه سراس ارِ ساارزمین چااین خباار ماای رساااندند کااه تمااام زنهااای قریبااه ای کااه وارد آن
سرزمین می شاوندی بایاد باه قصار بارده شاوند .وقتای ماردم دیدناد کاه فاطماه وارد شهرشاان
شد به او گفتند که باید به محکمه پادشاه برود و او را همراهی کردند.
وقتاای فاطمااه بااه آنجااا رساایدی امپراطااور از او پرسااید :آیااا بلاادی خیمااه ای برپااا کناای؟ فاطمااه
گفاات بلااه و طناااب خواساات .متاساافانه طنااابی وجااود نداشاات .امااا فاطمااه روزهااایی کااه
ریسااندگی ماای کاارد را بااه یاااد آورد .سااپس کماای نا ِ کتااان برداشاات و بااا آن طناااب درساات
کارد .بعاد فاطماه پارچاه ای بازرگ خواساتی اما ا پارچا ه ی بزرگای وجاود نداشات .او روزهاایی
کاه را کااه بافناادگی کاارده بااودی بااه یاااد آورد و شاارو بااه بااافتن پارچااه کاارد .ساارانجام تیرکاای
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چوبی خواست کاه آن هام وجاود نداشات .در نتیجاه فاطماه کارهاایی کاه باا چاوب کارده باود
را به خااطر آورد و چناد تیار

چاوبی بارای خاودش سااخت .ساپس خیماه هاا و چاادر هاایی

که دیده بود و در آن زندگی کرده بود را به یاد آورد و یکی از آنها را ساخت.

وقتاای امپراطااور نتیجااه را دیااد شااگفت زده شااد و باارای تشااکر از فاطمااه قااون داد کااه هاار
آرزویی داشته باشاد بارآورده کناد .فاطماه تصامیم گرفات باا شااهزاده ای جاوان ازدوا کناد و
در چااین بماناادی فرزناادان زیااادی بااه دنیااا بیاااورد و تااا پایااان عماار بااا شااادی در چااین زناادگی
کند.
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سوان هایی برای عمیم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج

میزان در

مو و

پدرِ فاطمه به دنبانِ چه بود؟
فاطمه از زندگی چه انتااری داشت؟
چرا کار کردن نقشی به این مهمی در این قصه داشت؟
با گتشت زمان فاطمه چه درسی گرفت؟
زندگی پر ماجرای فاطمه چگونه به پایان رسید؟
چرا چین آخرین مقصد فاطمه در قصه بود؟
چرا فاطمه نیاز به شوهر داشت؟
چرا در این قصه کشورهای دورتری امیدوار کننده ترند؟
فاطمه چگونه توانست با سرنوشتِ خود کنار بیاید؟
کشتی هایی که قرد می شدند نشانه چه چیزی در زندگی فاطمه بودند؟

سوا تی برای تامل کردن

آیا کار کردن بخشی از زندگیست؟
9

آیا ما ناچاریم که بدبیاوریم؟
آیا ما همه عروسکِ دست سرنوشتیم؟
آیا انسان اساسا تنهاست؟
آیا زندگی سراسر رنج و سختی ست؟
آیا زندگی باید معنایی داشته باشد؟

آیا زندگی پایان و معنای مشخصی دارد؟
آیا انسان حیوانِ نارا ی ست؟
آیا می شود آینده نگری کرد؟
چرا آدمی می خواهد پولدارتر شود؟
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طوطی
آیا ما زندانیان خودمان هستیم؟

بازرگااانی یااک طااوطی داشاات کااه آن را در قفساای باازرگ نگهااداری ماای کاارد .طااوطی باارای
بازرگان خیلی عزیز بودی چارا کاه آن حیاوان خیلای خاوب حار مای زد .یاک روز کاه بازرگاان
می خواست به هندی باه وطان پرناده بارودی از او پرساید :بای

از هماه دوسات داری چاه هدیاه

ای برایت بیاورم؟ طوطی بی هیچ تردیدی گفت :آزادی.
و چون دید بازرگان قبون نمی کندی گفت:
پس به جنگالِ بیارون از شاهر با روی وقتای طاوطی هاا را بار درختاان دیادی خباری از مان باه
آنها بادهی باه طاوطی هاا بگاو چاه اتفااقی افتااد و چگوناه محکاوم باه زنادگی کاردن در قفاس
شدم .از آنها بخواه وقتی با شاادی از ایان درخات باه آن درخات پارواز مای کننادی کمای هام از
من یاد کنند.
روزی در هناادی وقتاای بازرگااان معااامالت

را انجااام دادی بااه جنگاال رفاات تااا خواسااته طااوطی را

انجام دهد .وقتی بازرگاان باه ساختی پیاام را باه یکا ی از طاوطی هاا کاه خیلای شابیه طاوطی
خودش بود رسااندی آن طا وطی بای جاانی بار پاای درختای کاه بار شااخه هاای

نشساته باود

افتاد .بازرگاان از اینکاه باعا مارگ آن طاوطی شادی قمگاین باود و باا خاودش اینگوناه گفات
کااه :حتمااا خویشاااوندی نزدیکاای بااین آنهااا برقاارار بااودهی کااه ایاان خبرهااای بااد اینگونااه او را
قافلگیر کرد.
وقتاای بازرگااان بااه خانااه بازگشااتی طااوطی اش پرسااید :آیااا خباار خااوبی از طاار ِ هاام نوعااانم
نیاورده ای؟
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بازرگاان گفات :افساوسی مان مای ترساام .چارا کاه بارای تاو خبرهاای دردآوری دارم .همااانبور
که خواستی باه جنگال رفاتم تاا پیاامِ تاو را باه طوطیاانِ آنجاا بادهم .اماا وقتای از اساار تاو
گفااتمی یکاای از فامیاال هااای نزدیکاات از حااان رفاات و پاای
بازرگان این کلما را گفتی طوطیِ خودش هم ق

پااای ماان افتاااد .بااه محا ِ اینکااه

کردی خشک

زد و کز قفس افتاد.

بازرگان با تحیری باا خاودش فکار کارد کاه ایان پرناده هاا خیلای حسااس هساتند .خبارِ مارگ
باارادرش او را هاام در لحاااه کشاات .متاسااز از ماارگِ پرنااده ای کااه خیلاای دلبسااته اش بااودی
طوطی را برداشت و بارای لحااه ای بار طاقچاه جلاو پنجاره گتاشات .درسات در هماان لحااه
پرنده زنده شد و به نزدیک ترین شاخهِ درخت پرواز کرد.

از آنجا بازرگان را صدا کرد تا تو یح دهد که چه اتفاقی افتاده است.
آنچه به عنوان خبرِ باد آوردیی در واقاع خبار خاوبی باود .آن خبار پنادی باود بارای مباارزه باا
تو ای زنادان باان مان .مان باا روش زنادگی ام سرنوشات و آزادی ام را محادود کارده باودم .در
واقع آن خبر به من فهماناد کاه واقعاا در چاه ماوقعیتی هساتم :تاو در زنادانیی چارا کاه حار
می زنی .مرده باش و آزاد باش .و آنگاه طوطی به دور دست ها پرید و سرانجام آزاد شد.
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سوان هایی برای عمیم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج

میزان در

مو و

آیا بازرگان طوطی اش را دوست داشت؟
چرا بازرگان درخواست طوطی را پتیرفت؟
آیا طوطی منتار اینچنین نتیجه ای از درخواست

بود؟

طوطی های این قصه چه فرد هایی با هم داشتند؟
سفرِ بازرگان سمبل و نشانه چه بود؟
چرا طوطی قصه را بهتر از بازرگان در

کرد؟

طوطی در این داستان چه چیزی آموخت؟
معنای وانمود کردن به مرگ در این قصه چه بود؟
چرا یک طوطی قهرمان این قصه بود؟
آیا طوطی می تواند از خودش حرفی داشته باشد؟

سوا تی برای تأمل کردن

آیا ما زندانیان کلماتمان هستیم؟
مهم ترین دلیل اینکه حر می زنیم چیست؟
13

آیا ما از ماهیت و پیامد های کلماتمان آگاهیم؟
چرا سکو دردنا

است؟

آیا می توان به مرگ احتیا داشت؟

چرا بعضی از مردم می فهمند و برخی دیگر نمی فهمند؟
آیا ما آزاد به دنیا آمده ایم و یا آزاد خواهیم شد؟
آیا دیگران جلوی آزاد بودن ما را می گیرند؟
آیا برای آزاد بودن باید دروغ گفت؟
آیا آدم ها همیشه در تبعیدند؟
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انار
آیا دانستن نوعی قدرتمند بودن است؟

روزگاری مردِ جوانیی نزدِ اساتاد عاارفی کاه طبابات هام مای دانساتی پزشاکی یااد مای گرفات.
پس از چند سان آموزشی مردِ جوان درخواستی کرد:
استادی خواه

می کنم وقتی بیماار بعادی آمادی اجاازه دهیاد تاا مان از او مراقبات کانم .مای

خواهم اینگونه توانایی های خودم را رابت کنم.
استاد جواب داد :فکار نمای کانم کاه هناوز آمااده اینکاار باشای .اماا بیاا امتحاان کنایم .اجاازه
می دهم که تو به بیمار بعدی رسیدگی کنی تا ببینیم چه می شود.
کمی بعادی در خاناه نشساته بودناد کاه ماردی باه آنجاا آماد .معلام فاورا باه شااگردش گفات:
وا ح است که این مرد مری

است.

شاگرد ها و وا به استادش نگاه کرد و گفت :شما از کجا می دانید؟
استاد جواب داد :به صور و رنر پوست

نگاه کن .و در ادامه گفت :او باید انار بخورد.

وقتی مرد به آنها نزدیک شدی شاگرد بلند شد و به بیمار گفت :تو مریضی.
مرد بیمار گفت :نه باباا راسات مای گاویی؟ ایان را کاه خاودم هام مای دانام .خیاان مای کنای
برای چه پی

دکتر آمده ام؟

مرد جوان به بیمار توصیه کرد که تو باید انار بخوری.
و مارد بیماار باا شاگفتی گفاات :اناار؟ و چارا اناار؟ فقای همااین؟ مان چنادین هفتاه اسات کااه
حان خوبی ندارم.
و مایوس از آنجا رفت.
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مرد جوان به سوی استاد خود بازگشت و گفت:

اما مشکل چیست؟ کجای کار را خبا کردم؟
استاد به آرامی لبخند زد و گفات :صابر کان تاا موقعیات مشاابهی پای

بیایاد و آنگااه جوابات

را خواهم داد.
روز بعد هر دو در آستانِ در نشسته بودناد کاه مارد دیگاری باه سامت آنهاا آماد .اساتاد گفات:
اجازه باده مان رسایدگی کانم تاا متوجاه مشاکل کاارَ شاوی .چارا کاه ایان مارد هام دقیقاا
احتیا به انار دارد.
طبیا ماارد بیمااار را بااه خانااه دعااو کاارد و او را نشاااند .از او خواساات لباسا

را در بیا اورد و

با دقت بیمار را بررسی کرد .بعاد ساوان هاای مختلفای کاه بیشاتر دربااره جزسیاا حاال

باود

از او پرسید.
آنگاااه طبی ا گفاات :بساایار خ ا  .دریااافتم .بیماااری شااما خیلاای جااتاب و اسااتونایی ساات و
متوجه آسیبی که دیاده ایاد شادم .چناد لحااه ای اجاازه بدهیاد تاا فکار کانم .بارای اینگوناه
موارد چه تجویز می کنند؟ البتاه کاه بایاد دارویای طبیعای باشاد .صابر کان .یاک میاوه .شااید
با هسته های بسیار .لیماو؟ ناهی ممکان اسات اسایدش بارای شاما زیااد باشاد .اناار .ایان دقیقاا
دارویی ست که شما احتیا دارید.
فرد بیماار همزماان جاوری طبیا را نگااه مای کا رد کاه انگاار کشاز بزرگای کارده اسات .آن
ماارد کااه خاااطرش جمااع شااده بااودی از طبی ا قاادردانی کاارد و دسااتمزدش را پرداخاات و بااا
شادمانی بسیار به خانه برگشت.
شاگردِ جوان با دلخوری گفت :مان کاه نمای فهمام .تفااوتی هام نمای بیانم .ایان دقیقاا هماان
چیزی ست که من دیروز به بیمار گفتم :تو نیاز داری که انار بخوری.
استاد گفت :درست استی اما دیادی کاه ایان دو شاخ ی حتای بای

از انااری باه زماان احتیاا

داشتند.
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سوان هایی برای عمیم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج

دریافت مو و

چرا مرد جوان می خواست خودش را رابت کند؟
طبی از کجا می دانست که شاگردش آماده نیست؟
مهم ترین خبای شاگرد جوان چه بود؟
چرا بیمارِ اون مایوس شد؟
چرا بیمارِ دوم ر ایت داشت؟
چرا شاگرد بعد از ر ایت بیمارِ دوم دلخور شد؟
چرا شاگرد به سختی می فهمید چه اتفاقی دارد می افتد؟
مناور از نیاز داشتن به زمانِ بیشتر چیست؟
آیا طبی اهل دوز و کلک بود؟
طبی چه چیزی را می دانست که شاگردش نمی دانست؟

سوا تی برای تأمل کردن

چرا بردباری مهم است؟
آیا باید دروغ گفت تا به حقیقت رسید؟
17

چرا فهمیدن حقیقت نیاز به زمان دارد؟
آیا ما به اینکه باور داشته باشیم خاص هستیمی نیاز داریم؟
آیا همه ما به دنبان هویتی هستیم؟

چرا ما می خواهیم دان

مان را نشان دهیم؟

آیا دانایی نوعی قدرتمند بودن است؟
آیا هد نهایی وسیله را توجیه می کند؟
آیا اخالقی ست که دروغ بگوییم تا چیزی که می خواهیم را به دست بیاورید؟
آیا دوز و کلک زدن کار خوبیست؟
آیا همیشه خوب است که صادد باشیم؟
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معلمِ مدرسه
آیا باورهای ما متعلم به خودمان هستند؟

روزگاااری معلامِ مدرسااه ای بااود کااه بااا شاااگردان
کرد .شاگردان

هیچگاه به او چیازی نمای گفتنادی چارا کاه از او مای ترسایدند .معلام باه آنهاا

هشدار داده باود کاه حام ندارناد درس هاای
دان

خیلاای خشااک و سااخت گیاار برخااورد ماای

آموزان از اساتبداد بای

را از صا میم قلا یااد نگیرناد اماا یاک روز کاه

از حادِ معلام شاان خساته بودنادی تصامیم گرفتنادی راهای پیادا

کنند تا از شرِ معلم خالص شوند.
یکاای از آنهااا گفاات :افسااوس کااه معلاام هیچگاااه بیمااار نماای شااود .اقاال اینجااوری کماای
استراحت می کردیم .دیگری گفت :آری .اقل اینگونه گاه گاهی آزاد می شدیم.
دان

آموز سوم کاه حار ِ آنهاا را مای شانید پیشانهادی داد :ماا مای تاوانیم معلام را متقاعاد

کنیم که بیماار اساتی کافیسات بگاوییم :اساتادی چقادر اماروز رنار تاان پریاده اسات .حالتاان
به نار خوب نمی آید .مشخ

است که ت دارید.

چهااارمی اعتااراک کاارد کااه :اگاار تااو تنهااا اینهااا را بگااوییی باااور ن ام ی کنااد .تااو نماای تااوانی بااا
کلماتت معلام را متقاعاد کنای .اماا اگار هماه ماای یکای پاس از دیگاریی حار هاای مشاابهی
بزنیمی باه تادریج بااور خواهاد کارد .مان درسات بعاد از تاو باه معلام خاواهم گفات :چاه خبار
است استاد؟ چاه اتفااقی بارای تاان افتااده اسات؟ اگار بای ریاا باشایمی باا تکارارِ ایان مو او ی
شک نکنید که معلم متقاعد می شود.
صاابح روز بعاادی بچااه هااا نقشااه شااان را عملاای کردنااد .همااین کااه معلاام ساار رسااید .بااه جااای
احوان پرسی های معمولیی شاگرد اون باا نگرانای باه معلام نگااه کارد و خبار باد را باه او گفات.
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اسااتاد بااا اشاااراه ای او را پااس زد و بااا حرکاات ناگهااانی دسااتی او را ساار جاا ای
گفت :احمم نباش .من که مری

برگردانااد و

نیستم .برگرد و سر جایت بنشین.

همانبور که نقشاه کشایده بودنادی دانا

آماوزان مختلازی یکای پاس از دیگاریی نگرانای شاان

را به معلم گفتند .هار کادام باا کلماا مخصاوصِ خودشاان .کام کام بارای معلام ساوان پای
آمااد و باااور کاارد کااه واقعااا بیمااار اسااتی آنقاادر کااه واقعااا احساااس کاارد حااال

بااد اساات .در

نهایت تصمیم گرفت باه خاناه اش کاه نزدیاکِ مدرساه باود بارود تاا شااید حاال

بهتار شاود.

ولی همزمان نسبت به همسرش احساسِ کینه می کرد.
چگونه همسرم امروز صابحی حتای متوجاه و اعیت مان نشاده اسات؟ آیاا دیگار مان را دوسات
ندارد؟ آیا می خواهد من را رها کند و با کسی دیگر ازدوا کند؟
وقتی معلام درِ خاناه را بااز کاردی خیلای عصابانی باود .همسارش باا تعجا از اینکاه معلام زود
به خانه برگشتهی از او پرسید :چه خبر شده است؟ تو چرا در مدرسه نیستی؟
معلم با صادای بلنادی جاواب داد :تاو رنارِ پریاده ی صاور ِ مان را نمای بینای؟ هماه نگاران
سالمتی من هساتندی ولای تاو کاامال بای تفااوتی .ماا زیار یاک ساقز زنادگی مای کنایم و تاو
حتی نگرانِ من نیستی.
همساارش جااواب داد :شااوهر عزیااز ماان .خیااا تی شااده ای .تااو از ماان هاام سااالم تااری .از کجااا
این فکر مسخره به سر زده است؟
معلاام خشاامگین شااد و گفاات :ای زن دیوانااه .تااو واقعااا کااوری .ماان اشااتباه نماای کاانم .نماای
توانی ببینی بیمارم؟ حان خوبی ندارم و بدنم درد می کند؟
زن قاطعانه جواب داد :هار جاور خاود مای دانای .اماا بگاتار برایات آیناه ای بیااورم .خاود
را ببین .اگر واقعا شبیه آدم های مری

بودی .من یمِ رفتار گستاخانه ی تو هستم.

معلم :تنهایم بگتار .آن آینه هام بارای خاود  .تخاتم را آمااده کا ن .شااید اگار اساتراحت کانم
بهتر شوم .بعد هم سریع برو و طبی را خبر کن.
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معلم داشت ناله می کرد که همسرش از اتاد بیرون آمد.

زن با خودش گفت :اینها هماه بای معنیسات .او دارد تاااهر مای کناد کاه ماری

اسات و مان

را از خانه بیرون مای کناد .نمای دانام او چاه مای خواهاد .اماا مبمیانم کاه اینهاا هماه بهاناه
است.
معلام افتاااده باار رخاات خااواب شاارو بااه آه و نالااه کاارد .چنااد تااا از بچااه هااا کااه معلاام را ماای
پاییدند تاا ببینناد چاه اتفااقی افتااده اساتی صادای او را از پشات پنجاره شانیدند .آنکاه ناالقُال
تر بودی ایده خوبی به دیگران داد:
بیاییااد درس هااای مااان را بااا بیشااترین صاادای ممکاان و بااا هاام بخااوانیم .و چااون حااانِ معلاام
خاوب نیسااتی بای تردیااد صادایمان آزارش خواهااد داد .در نتیجاه ی بعااد از مادتیی معلاام کااه از
سر و صداها خساته شاده باودی علای رقام بیمااری اش از جاای برخواسات و باه دانا

آماوزان

گفت :سرم درد گرفت .امروز کالسی نخواهیم داشت .همه به خانه هایتان برگردید.
بچه ها مودبانه آرزو کردند که معلام زودتار خاوب شاود و پاا باه فارار گتاشاتند .وقتای چناد تاا
از مادرهای دیدند بچاه هایشاان باه جاای مدرساهی دارناد تاوی خیاباان باازی مای کننادی آنهاا را
توبی کردند .بچه ها هم در دفا از خودشان گفتند:
معلم به ماا اجاازه داد کاه مدرساه را تار
مان مری

کنایم .باه ماا چاه اگار باه خواسات خداوناد معلام

شده است؟ مادرها به بچه هایشان هشدار دادند که:

اگر راست گفته باشید معلوم می شودی فقی خدا کند که دروغ نگفته باشید.
زنها فورا به خاناه معلامِ مدرساه رفتناد و مشاخ

شاد کاه معلام جادی جادی ماری

اساتی

زن ها عتر خاواهی کردناد کاه مازاحم شادند :ماا را ببخشاید .نمای دانساتیم کاه شاما اینقادر
ناخوش احوالید.
معلاام جااواب داد :ماان هاام نماای دانسااتم .هاایچ عالم اتِ بیماااریِ خاصاای هاام نداشااتم .خاادا را
شکری که بچه های شما آگاهم کردند.
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سوا تی برای عمیم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و
سنج

میزان در

مو و

چه چیز باع شده بود راببه معلم و شاگردان
معلم و دان

اینگونه باشد؟

آموزان چه شباهتی به هم داشتند؟

چرا در نهایت معلم حر ِ شاگردان

را باور کرد؟

چرا معلم از دستِ همسرش عصبانی بود؟
چرا معلمی حر ِ شاگردان

را بیشتر از همسرش باور کرد؟

آیا رفتارِ معلم معقون بود؟
چرا معلم نمی خواست آینه را ببیند؟
آیا شخصیت های این قصه به هم اعتماد داشتند؟
آیا معلم واقعا بیمار بود؟
چرا مادرها حر معلم را باور کردند ولی حر بچه ها را نه؟

سوا تی برای تامل کردن

آیا در مدرسه ناچاریم که خودمان نباشیم؟
آیا زم است که معلم ها مستبد باشند؟
چرا باید حر یک گروه را بی

از حر یک نفر باور کنیم؟
22

آیا تکرار کردن راه خوبی برای متقاعد کردن کسی ست؟
آیا ترساندن روش مورری برای متقاعد کردن کسی ست؟

ما باید بیشتر خودمان را قبون داشته باشیم یا دیگران را؟
چاارا گاااهی اوقااا تاارجیح ماای دهاایم بااه جااای مشاااهداتمان بااه باورهااایی کا ه داریاام اعتماااد
کنیم؟
چرا مستبد بودن باع احترام دیگران می شود؟
چرا والدین اقل به سختی حر ِ فرزندان شان را باور می کنند؟
آدم های لجباز قوی هستند یا عیز؟
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زن بی وفا

روزی مردی سار زده از سار کاار باه خاناه برگشات .او عااد نداشات کاه اینقادر زود باه خاناه
برگردد .ولای ایان ایاده باا کمای شاکاکیت باه هان

رسایده باود .در نتیجاه تصامیم گرفتا ه

بودی در سااعتی ناامعمون و قافلگیراناه باه خاناه بارود .وقتای مارد باه خاناه رساید نتوانسات درِ
خانه را باز کند .در نتیجه محکم در زد و همسرش را صدا کرد.
زن کااه مبمااین بااودی همساارش در سا اعت هااای مااابین روزی ساار و کلااه اش پیاادا نماای شااودی
دستپاچه شده باود .زن نمای دانسات چاه کناد .خاناهِ کوچاک آنهاای هایچ راه خروجای باه جاز
در اصلی نداشت و جاایی بارای پنهاان شادن نباود .زن باا ناامیادی تصامیم گرفات کاه مارد را
بااا شااان و لباااس هااای خااودشی خیلاای ناشاایانهی تباادیل بااه زن کنااد و بعااد در را بااه روی
شوهرش باز کرد.
با آن لباسهایی کاه پوشایده باودی مارد باودن او کاامال مشاخ

باود و موال شاتر تاوی راه پلاه

عجی به ناار مای رساید .ولای مارد چیازی باه او نگفات و خیلای سااده از همسارش پرساید:
اینکه صورت

را پوشانده کیست؟

زن جواب داد :این زنیست که در شهر ما به تقوا و ررو مشهور است.
مرد گفت :و ما چه کاری می توانیم برای او انجام دهیم؟ از ما چیزی می خواهد؟
زن گفاات :او ماای خواهااد بااا مااا وصاالت کنااد .او حاار هااای خااوبی درباااره دخترمااان شاانیده
است و مای خواهاد کاه دخترماان همسارِ آیناده ی پسارش باشاد .بایاد بادانی کاه پسارش باه
خاطر طبیعت باهوش و زیبایی اش با هیچکس قابلِ مقایسه نیست.
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مرد گفت :ما آدم های فقیاری هساتیم و ایان زنای رروتمناد اسات .اینجاور ازدواجای موال ایان
است که یک نفر نصاز لباسا

از ابریشام باشاد و نصاز دیگار از نا  .ممکان اسات کسای کاه

لباس را می پوشدی شرمنده شود.

زن گفت :این دقیقا همان چیزیست کاه مان باه او گفاتم .اماا گفات بارای

مهام نیسات .او باه

ررو یاا اصاالت خاانوادگی اهمیتای نمای دهاد و نگاران قضااو دیگاران نیسات .او تنهاا مای
خواهد با آدم هایی راستگو وصلت کند.

شوهر همچناان اساتد ن هاای دیگاری مای آورد و زن ادعاا مای کارد کاه هماین ا ن هماه ی
اینها را گفته و این زن با هیچکدام از این مساسل مشکلی ندارد.
زن مااابین حاار هااای

ماادام ماای گفاات :او از فقاار نماای ترسااد .او شاایفته صااداقت مااا شااده

است.
مرد گفت :این زن باید باه خاوبی فهمیاده باشاد کاه خاناه ماا خیلای کوچاک اسات .آنقادر کاه
حتاای یااک سااوزن را نماای تااوان در آن پنهااان کاارد و از آن جهاات کااه مااا خیلاای صاا ادد و
شریفیم کامال وا ح است که دختر ما جهیزیه ندارد.
مرد پی

از آنکه به سار کاار برگاردد باه همسارش گفات :باا وجاود ایان کااری را خاوایم کارد

که تو می خواهی.
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سوا تی برای عمیم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج

میزان در

مو و

چرا مرد قافلگیرانه به خانه برگشت؟
چرا زن اینقدر ناشیانه شواهد را نادیده می گرفت؟
چرا مرد مستقیما همسرش را محکوم نکرد؟
آیا شوهر به همسرش اعتماد داشت؟
آیا شوهر آدمِ عیفی بود؟
آیا زن خیانتکار بود؟
بین زن و شوهر چه بازی ای در گرفته بود؟
آیا زن و شوهرها می توانند حقیقت را به هم بگویند؟
آیا شخصیتِ شوهر بی تناق

بود؟

چرا شوهر در پایان قصه خانه را تر

کرد؟

سوا تی برای تأمل کردن
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آیا باید به دریافت های ناگهانی مان اعتماد کنیم؟
آیا اعتمادِ کامل کور است؟
آیا دیگران در نهایت عهدشان با ما را می شکنند؟

آیا واقعا می توانیم حقیقت را پنهان کنیم؟
مهم ترین دلیل اینکه دروغ می گوییم چیست؟
آیا همیشه خوب است که دروغ را محکوم کنیم؟
آیا ما قربانیان دروغ های خودمان هستیم؟
آیا دروغ می تواند عملکردِ موبتی در روابیِ انسانی داشته باشد؟
آیا اخالد مساله ای شخصی ست یا جمعی؟
آیا باید از شرم دوری کنیم؟
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فرشته مرگ
آیا می توانیم از دست سرنوشت رها شویم؟

روزی یکاای از فامیاال هااای ساالیمان نباای بااه قصاار آمااد و درخواساات کاارد هاار چااه زود تاار
پادشاه را ببیناد .وقتای مارد پای ِ تخات پادشااه رسایدی فرماانروا متوجاه صاور ِ رنار پریادهی
لا هاای کباود و نفاس هاای اعیز مارد شاد .و پرساید :باه ناار حالات خاوب نیساتی چااه
اتفاقی افتاده است؟
مرد گفت  :واقعاا وحشاتنا

اسات .صابح اماروز باه باازار رفاتم .در شالوقی جمعیاتی عزراسیا لی

فرشته مرگ را دیدم .وقتای متوجاه شاد کاه دارم او را نگااه مای کانم .صاور ِ وحشاتنا
از خشم

و پا ر

را به من نشان داد .نمی دانم چرا اینقدر از من عصبانی بود.

سلیمان :فهمیدم اما از من چه می خواهی؟ عزراسیل از همه فرشته ها قدرتمند تر است.
مرد :به تو پناه می برم ای پادشاه بزرگ .تو از همه قدرتمند تریی کمکم کن.
سلیمان :من که گفتم .نمی توانم جلوی عزراسیل را بگیرم .چگونه به تو کمک کنم؟
ماارد :ای پادشاااهی کااه باااد و خااا

و آب و آت ا

بااه فرمااان توساات .از قدرتمنااد تاارین باااد

بخواه تا مرا از اینجا دور کند و باا خاودش باه هندوساتان ببارد .باه خااطر رهاایی مان و رهاایی
روح من از دست این فرشته.
پادشاااه قبااون کاارد .او از قدرتمنااد تاارین باااد خواساات تااا ماارد بیچاااره را بااه هندوسااتان بباارد.
هنوز یک روز نگتشته بود که مرد به هندوستان رسید.
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چند لحاه بعدی عزراسیلی فرشته مارگ کاه هناوز در هماان شاهر باودی آماد تاا پادشااه بازرگ را
مالقااا کنااد .پادشاااه بااا کنجکاااویی باارای اینکااه بیشااتر بفهمااد چااه خباار اساات بااا عزراسیاال
گفتگو کرد .تعریز کرد که چه اتفاقی افتاده و گفت:

چاارا از ایاان ماارد عصاابانی هسااتی؟ او کااه خیلاای پارسااا و مااومن اساات .امااا تااو او را جااوری
ترسانده بودی که عجو نه و ترسان از وطن

گریخت.

عزراسیاال جااواب داد :نااه .بااه هاایچ وجااه .ماان از او عصاابانی نبا ودم .او دچااارِ سااو تفاااهم شااده
است .در واقع دیدنِ او مان را بسایار قاافلگیر کارده باود .خداوناد امار کارده باود کاه او را پیادا
کاانم چاارا کااه زمااان ماارگ

ساار رساایده اساات .امااا قاارار باار آن بااود کااه فااردا جااانِ او را در

هندوسااتان بگیاارم .در نتیجااه داشااتم شااا در ماای آوردم .بااا خااودم فکاار ما ی کااردم چگونااه او
امروز اینجاست و فردا در هندوستان خواهاد باود .ایان مارد بایاد هازار باان در بیااورد تاا بتواناد
به این سرعت به هندوستان برسد.
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سوا تی برای عمیم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج
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چرا مرد احساس عزراسیل را به درستی نفهمیده بود؟
چرا عزراسیل از همه فرشته ها قوی تر است؟
چرا مرگ به شکل یک فرشته نشان داده شده است؟
سلیمان در این نمای

نشانه چی بود؟

چرا سلیمان درخواستِ آن مرد را پتیرفت؟
آیا آن مرد پارسا و مومن بود؟
چرا مرد ادعا می کرد که نگرانِ آزادی روح

است؟

آیا عزراسیل باید از این اتفاقا قافلگیر می شد؟
آن مرد واقعا از چه می گریخت؟
هندوستان در این داستان نشانه چه بود؟

سوا تی برای تأمل کردن
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چرا از مرگ می ترسیم؟
آیا مرگ بخشی از زندگیست؟
آیا ممکن است که خود را سراسر بپتیری؟
آیا ما با میل به جاودانگی زندگی می کنیم؟
آیا ما باید منفعالنه مسیر پی

روی مان را بپتیریم؟

آیا ترس مانع زندگی کردن ماست؟
آیا ما آنچنان که سارتر می گفت :محکومیم به آزادی؟
آیا تقدیر واقعیت دارد؟
آیا می توانیم عاشم سرنوشتمان باشیم؟
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مور و فیل
آیا ما نیاز داریم که دیگران ما را بشناسند؟

روزگاااری مورچااه ای بااه نااام ناااموسِ باااهوشی کااه مشااهور بااه داشااتنِ حساساایتی بساایار بااودی
زناادگی ماای کاارد .روزی پااس از تعما مِ بساایار درباااره مااوقعیت ی بااا د یلاای خااوب و کااافی
تصمیم گرفت که نقلِ مکان کناد .مورچاه راحات تارین جاای ممکان را باه عناوانِ خاناهِ آیناده
اش انتخاااب کاارد :گااوشِ یااک فیاال .در نتیجااهی دار و ناادارش را برداشاات و بااه راحتاای در خانااه
وسیع و جتاب

ساکن شد.

زمااان گتشاات .ناااموس چناادین نساال از مورچااه هااای کوچااک را پاارورش داد و بااه دنیااای باای
کران آورد .موالِ هماه مورچاه هاای عاالمی نااموس هام گااهی احسااس سرخوشای مای کارد و
گاااهی مضاابرب بااودی گاااهی خااوش بااود و گاااهی اناادوهگین و گاااهی را اای بااود و گاااهی
نارا ی.
گااوش فیاال تباادیل بااه خانااه مورچااه شااد و همااان اتفاااقی افتاااد کااه باارای اینجااور آدمهااا ماای
افتدی ناموس متقاعد شده بود که ایان زنادگی منحصار باه فا ردی ایان قصاه و ایان قصار بازرگ از
پی

در تقدیر او نوشاته شاده اسات .گاوش فیال بسایار عمیام و گارم و راحات با ود و نااموس

در آنجا مجانِ تجربه های بسیاری داشت.
وا ح است کاه تاا باه آنجاا رسایدندی نااموس قاوانین مختلاز و آیاین هاای زم را و اع کارد.
وقتاای بااه گااوش فیاال رساایدندی ناااموس هاادف
صدای کوچک

را بااه صااور رساامیی بااا بیشااترین قاادر ِ

اعالم کرد:
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ای فیاال باادان کااه ماان و نااه کااس دیگااریی ناااموس باااهوشی امااروز تصاامیم گرفتااه ام کااه
اقامتگاه خودم را در اینجا برپاا کانم .باا اینکاه اینجاا گاوش توساتی بایاد آن را در راه سانت هاا
ایوار کنی .با این نامه تو را از تصمیمم آگاه می کنم.

البته فیل از ایان بیانیاه خبار نداشاتی چارا کاه چیازی نشانیده باودی از طرفای اگار حقیقات را
بخواهیاادی فیاال اصااال متوجااه حضااور ایاان مورچااه هااای متهاااجم نبااود .ساارانجام روزی رسااید
کهی ناموس بعاد از افهارنارهاای بسایار و باا د یلای معناا دار و قابال تحساینی تصامیم گرفات
تا دوباره نقل مکان کند.
طبم آیاین هاای مقادسی نااموس بیانیاه ای قاانونی آمااده کارده باود و هرچاه در گا وش فیال
آن را فریاد مای زد پاساخی نمای گرفات .اینباار اعالمیاه اش را باا صادایی قدرتمناد تار خواناد
و باز هم جوابی نگرفت .ناموس لجوجاناه بارای باار ساوم پافشااری کارد تاا فیال کلماا شایوا و
تاریرگتارش را بشنود.
ای فیاال .حااا ماان .ناااموسِ باااهوشی قصااد کاارده ام کااه خانااه و کاشااانه امی قلما رو ام را کااه
گوش توساتی تار

کانم .مان در گاوش تاو بسایار زنادگی کارده ام .حاا هام باه علات هاای

کافی و معناداری دارم اینجا را تر

می کنم و آماده ام این د یل را برای تو باز بگویم.

در این لحاه صادای مورچاه باا خره باه گاوش فیال رساید .فیال صادای وزوز مبهمای شانید.
و گوشاا
واکاان

را تکااانی داد .ناااموس کااه خوشااحان شااده بااود کااه فیاال دارد بااه حاار هااای او
نشااان ماای دهااد گفاات :در پاس ا بااه خبرهااایی کااه بااه تااو دادمی چااه داری بگااویی؟

احساست از اینکه دارم از اینجا می روم چیست؟
حیوان عاایم الجواه باا خره خرطاوم قاون آساای

را باا آورد و یکای دو تاا شایپور قاوی تاو

گااوش خااودش زد .و ناااموس لبااز کاارد و ایاان صاادا را بااه عنااوان نشااانه ای از موافقاات فیاال
پتیرفت.
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میزان در

مو و

این واقعیت که ناموس باهوش است چگونه اهمیتی داشت؟
چرا ناموس به آیین ها احترام می گتاشت؟
ناموس در گوشِ فیل چه گزارش هایی می داد؟
چرا فیل مول مورچه اسمی نداشت؟
آیا مورچه برای نقلِ مکان د یلی خوب و کافی داشت؟
آیا فیل به ناموس جوابی داد؟
آیا فیل و مورچه همدیگر را می فهمیدند؟
آیا مورچه برای وجود داشتن به فیل احتیاجی داشت؟
آیا مورچه در خیالبافی زیاده روی کرده بود؟

سوا تی برای تأمل کردن
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آیا زندگی باید معنایی داشته باشد تا ارزشمند باشد؟
آیا چیزهای تاسز باری در وجود انسان وجود دارد؟
آیا انسان آماده پتیرش است؟
چرا ما کارهایی را راه می اندازیم؟

چرا تااهر می کنیم که خاص و منحصر به فردیم؟
ما از دیگران چه انتاارهایی داریم؟
آیا آدمها به خیالبافی کردن گرای

دارند؟

برای دوست داشتن یک نفر آیا رورتا باید با او در راببه بود؟
آیا می توانیم به هر چیزی بخندیم؟
ترجیح می دهید مول ناموس باشید یا مول فیل؟
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دوران کهنسالی
آیا پیر شدن دردسر است؟

روزی مااردی سااالخورده کااه نگاارانِ سااالمتی

بااودی باارای هاام فکااری ناازدِ طبیا رفاات .ماارد

خیلی مفصل از احسااسِ اعز در تواناایی فکار کاردن

شاکایت کارد و پرساید بارای ماداوای

این مشکل چه بایاد کارد؟ دکتار با ا صابوری باه او گاوش ساپرد و تو ایح داد کاه اینهاا دقیقاا
عالمت های با رفتن سن شماست.
بیمار که با این پاس را ی نشده بود با اعتراک گفت:
اما بیناییم هم عیز تر شده است.
طبی ِ صاح هنر جواب داد :این هم به خاطر سن شماست.
و اینکه کمرم هم درد می کند حتما به خاطر سن است؟
مرد بیمار که وا حا دلخور شده بود برخواست.
طبی  :البتهی حان عمومی آدمی در کهنسالی همینجوریست.
مرد بیمار :حدس می زنم اینکه نمای تاوانم قاتا را هضام کانم و هایچ کااری نمای تاوانم انجاام
بدهم هم به خاطر سن زیاد است؟
طبی  :دقیقا با با رفتن سنی دستگاه ها مه آرام آرام عیز می شود.
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مرد :من آمده ام تا تو یح دهم کاه حتای گااهی باه ساختی نفاس مای کشام .چارا کاه ساینه
ام مرا آزار می دهد .اما در ایان موقعیات بااز هام مای گاویی نمای تاوانی بارای ایان ماورد هام
کاری بکنی؟ درست است؟
طبیا  :حقیقاات ایاان اساات کااه همااه اینهااا طبیعیساات .تا و حااا پیاار شااده ای و دوران پیااری
دردسر های بسیاری دارد .بادن هاای ماا تحلیال مای روناد و از انعبااف

کام مای شاود .خیلای

دلچس نیست اما تو باید این واقعیتِ تل را بپتیری.

پیرماارد اینبااار کااامال عصاابانی شااد و گفاات :حقیقاات ایاان اساات کااه تااو بااه هاایچ دردی نماای
خوری .چر و پر مای گاویی .تاو هایچ چیاز دربااره طبابات نمای دانای .اگار هایچ مر ای را
نمی توانی مداوا کنیی پس فایده تو چیسات؟ هار مر ای باا دارویای درماان مای شاود .ولای تاو
هیچ سررشته ای نداری .آدم تعج می کند که علم و مهارتت را از کجا یاد گرفته ای.
در ایاان لحاااه طبیا جااواب داد :تااو حااا باای

از هفتاااد سااان عماار کاارده ای .و عصاابانیت و

حر های تلخت نیز دقیقا به دلیل همین سن زیاد توست.
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سوان هایی برای عمیم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج

میزان در

مو و

آیا مرد چون بیمار بود پی

طبی آمده بود؟

آیا آن مرد نیاز داشت پی

طبی برود؟

آیا طبی با مریض

همد نه برخورد کرد؟

آیا طبی ی طبی خوبی بود؟
آیا بیمار حم داشت که از دستِ طبی رنجیده خاطر شود؟
آیاااااااا سااااااان زیااااااااد پیرمااااااارد باعااااا ا ِ عصااااااابانیت او شاااااااده باااااااود؟
آیا آن مرد در جستجوی نوعی تسلی بود؟
آیا پیرمرد می دانست که چه می خواهد؟
آیا بیمار آدم فکوری بود؟
آیا طبی آدم فکوری بود؟
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سوا تی برای تامل کردن

آیا باید با دوران پیری بجنگیم یا قبول

کنیم؟

دوران پیریی رفتن به او قله است یا ته دره؟
آیا شکل های گوناگونی از خرد وجود دارد؟

آیا قوانینی اخالقی برای خردمند بودن وجود دارد؟
آیا همیشه می شود اعتدان را توصیه کرد؟
قضا و قدر یک واقعیت است یا یک باور؟
آیا کسی آنگونه که نیچه می گوید می تواند عاشم سرنوشت

باشد؟

آیا بهتر است که به پیشنهاد دکار ی به جای تبییر جهان باورهای خود را تبییر دهیم؟
آیا زاویه دید ما نسبت به چیزهای حقیقت آنها را تعیین می کند؟
آیا می توانیم پزشکی را زیر سوان ببریم؟
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تقسیم کردن
آیا دوستی همیشه به تعارک ختم می شود؟

سااه مااردی در ساافری دور و درازی بااا هاام دوساات شاادند .آنهااا خوشاای هااا و دردهایشااان را
تقسیم می کردند و هر چاه داشاتند را باا هام اساتفاده مای کردناد .اماا یاک روز عصاری بعاد از
یک پیااده روی طاو نیی متوجاه شادند کاه توشاه شاان دارد تماام مای شاود و بارای هار ساه
نفرشانی چیزی به جز کمی آب در مشک و تکه ای نانی باقی نمانده است.
آنها نمی دانستند این مقادار نااچیز را چگوناه بایاد تقسایم کارد .آنهاا باه توافام نرسایدند و در
نهایت بح ِ مفصالی بااهم کردناد .وقتای روز باه پایاان رسایدی یکای از آنهاا پیشانهاد کارد کاه
بخوابند و فردا صبح در این باره تصمیم بگیرند .او گفت:
بیایید بخوابیم و فردا کاه بیادار شادیمی هار کاس خاواب پرمعنااتری دیاده باود تصامیم بگیارد
که چگونه ادامه دهیم .دو نفر دیگر پیشنهاد او را قبون کردند.
روز بعدی صبح زود از خواب بیدار شدند .اولی شرو به گفتن کرد:
این رویای من است :مرا به جاای شاگفت انگیازی بارده بودناد .آنقادر زیباا کاه باا کلماا نمای
توان توصیف

کارد .مارد پیاری را مالقاا کاردم کاه گفات :قاتاها باه حام بارای توساتی باه

خاااطر زناادگی و بااه خاااطر گتشااته و حااان و آینااده ا ی از نااار همگااان پسااندیده و شایسااته
است که قتاها برای تو باشد.
آنگاه دومی حر او را قبع کارد و گفات :ایان کاه در برابار رویاای مان چیازی نیسات .مان در
یک آن کل زنادگی امی گتشاته و آیناده ام را در برابارم دیادم .بعاد موجاودی عجیا کاه موال
یک فرشته بود در برابارم فااهر شاد و گفات :ایان تاویی کاه اساتحقاد نوشایدن آب و خاوردن
نااان را داری .چاارا کااه خردمنااد تاار و صاابور تاار از دو رقی ا دیگاار هسااتی .تااو بایااد خااوب
قتاها را بخوری چرا که تقدیرِ تو هدایت کردن دوستانت است.
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مسافر سوم توی حر دومی پرید:
من در رویا هیچ چیازی ندیادم .ناه چیازی شاد و ناه حتای چیازی گفاتم .اماا نیاروی مرماوز و
وسوسه انگیازی مجباورم کارد کاه بلناد شاوم و ناان و آب را با ردارم و در هماان لحااه بخاورم.
من هم نتوانستم مقاومت کنم و خوردم شان.

41

سوان هایی برای عمیم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج

میزان در

مو و

آیا آن سه مرد دوست بودند؟
چرا آن سه مرد برای چیزی به این کمی رقابت می کردند؟
چرا آنها از رویاهایشان به عنوان معیاری برای قضاو استفاده کردند؟
فرشته ها در خواب آن دو مرد نشانه چه بودند؟
مرد اون از چه معیاری استفاده کرد تا رابت کند قتاها برای اوست؟
مرد دوم از چه معیاری استفاده کرد تا رابت کند قتاها برای اوست؟
فرد استد ن نفر سوم با دو نفر دیگر چه بود؟
آیا دو مرد اون صادد بودند؟
مرد سوم آدم عاقلی بود یا آدم بدی بود؟
آیا رفتار مردِ سوم قابل توجیه بود؟

سوا تی برای تامل کردن

آیا کسی می تواند به درستی ادعا کند که از فردِ دیگری با اخالد تر است؟
آیا سزاوار بودن معیار نامناسبی ست؟
آیا دوستی اقل به تعارک ختم می شود؟
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آیا کن

واقعی تر از واکن

است؟

آیا رویاهای ما می توانند به ما دروغ بگویند؟
چرا پیشگوها در خواب با مردها مبهم حر می زدند؟
آیا زمان حان از آینده مهم تر است؟
آیا این توصیه خوبی ست که ش تا صبح به مو وعی فکر کنیم؟
آیا عاقالنه است که به شهودمان اعتماد کنیم؟
آیا فرد بدگمان واقع گراست؟
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سه پند
آیا آدمیزاد محدود است؟

روزی یااک شااکارچیی پرنااده ای را در تااور خااود بااه دام انااداخت .امااا شااکارش بااا او شاارو بااه
حر زدن کرد و شکارچی را قافلگیر کارد .پرناده گفات :بگاتار مان باروم .مای خاواهی باا مان
چااه کناای؟ ماان بااه کااار تااو نخااواهم آمااد .آنقاادر کوچااک و قاارم کااه در ماان چیاازی باارای
خااوردن پیاادا نماای کناای .امااا اگاار بااه جااای خااوردنِ ماانی آزادی ام را برگرداناایی سااه راز
ارزشاامند را بااه تااو ماای گااویم کااه در زناادگی بساایار کمکاات خواهااد کا رد .حیااوان همچنااین
پیشنهاد داد که پنادِ اون را همچناان کاه در دامِ مارد اسات باه او بگویاد .دوماین پناد را وقتای
روی شاخه درخت نشست و سومین پند را وقتی به با ی کوه رسید برای

تعریز کند.

شکارچی کمی بررسای کارد و دیاد در حقیقات چیازِ زیاادی را از دسات نمای دهاد و پیشانهاد
پرناده را پاتیرفت .از پرنااده خواسات کاه هاار چا ه زود تاار اولاین پنادش را بگویااد .آنگااه پرنااده
گفاات :اگاار چیاازی را از دساات دادیی حتاای اگاار اناادازهِ تمااام زناادگیت آن را ماای خواسااتیی
هرگز حسر چیزی را که از دست داده ای نخور.
مرد که کمی از توصایه پرناده خوشا

آماده باودی او را رهاا کارد تاا پارواز کناد .و روی شااخه

درخت بنشیند .آن وقات مارد از دوماین پناد پرساید .پرناده گفات :وقتای چیازی خا ال ِ فهام
همگانی شنیدیی باور نکنی مگر اینکاه مادرکی داشاته باشای .بعاد پرناده باه سامت کاوه پارواز
کرد .مرد کاه مجاتوب پرناده شاده باود .او را تاا باا ی کاوه دنباان کارد .اماا پای

از اینکاه از

پند سوم چیزی بپرسدی پرنده با لحنی نیشدار گفت:
ای مرد بیچاره در بادن مان دو جاواهر بازرگ و ارزشامند باود .اگار مان را کشاته باودی حاا
صاح آنها و شاد بودی.
با این کلما ی شاکارچی از اینکاه احمام فارک شادهی حساابی عصابانی و خشامگین شاد .و باه
فرصتی که از دسات

رفات فکار کارد .باا چهاره ای در هامی از پرناده دربااره پنادِ ساوم ساوان

کرد.
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پرنده وا ح شکارچی را مسخره کرد و گفت:
تااو واقعااا دیوانااه ای .آنجااا ایسااتاده ای منتااار پن ادِ سااوم .در صااورتی کااه دو پن ادِ اون را نااه
شنیده ای و نه فهمیده ای .باه تاو پیشانهاد کاردم کاه هرگاز حسار ِ اه یچ چیاز را نخاوریی باا
ایاان حااان از اینکااه ماارا رهااا کاارده ای پشاایمانی .بااه تااو پیشاانهاد کااردم کااه چیاازی را کااه در
تضاد با فهمِ همگاانی سات بادونِ مادر

بااور نکنایی باا ایان حاان تاو باه سارعت و بای هایچ

شکی باور کاردی کاه مان حقیقتاا در بادن اساتخوانی ام دو جاواهرِ بازرگ دارم .در یاک لحااه
هر چیزی را بااور مای کنای و بارای چیازی کاه فکار مای کنای از دسات داده ای حسار مای
خوری .خیلی دیوانه ای و هرگاز عاقال نخاواهی شاد .موا لِ اقلا آدم هاا تاو هام زنادانی پای
داوری هااااااااااااا و هاااااااااااان محاااااااااااادود خااااااااااااواهی مانااااااااااااد.
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سوان هایی برای عمیم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج

میزان در

مو و

چرا مردِ صیاد پرنده را آزاد کرد؟
چرا پندِ اون روی شکارچی تاریر گتاشت؟
توصیهِ اون و دوم چه فرقی با هم داشتند؟
چرا پرنده قصهِ جواهرا را برای شکارچی گفت؟
چرا شکارچی از پندهای پرنده استفاده نمی کرد؟
آیا پرنده پندِ سوم را به شکارچی گفت؟
چرا پرنده به شکارچی نی

و کنایه می زد؟

چرا قهرمان این قصه یک شکارچی بود و نه یک کشاورز؟
آیا شکارچی از این ماجرا هیچ درسی گرفت؟
پرنده در این داستان نشانه چه بود؟

سوا تی برای تامل کردن

آیا هرگز نباید حسر چیزی را بخوریم؟
آیا همه ما شکارچی هستیم؟
آیا هیچ چیزِ عجیبی را نباید بدون دلیل باور کنیم؟
46

آیا آدمیزاد در کل موجودی تکامل نیافته است؟
آیا امیان ما نصیحت کنندگان بدی هستند؟
چه چیز مانع تبییر کردن ماست؟
آیا صحیح است که برای آموزش دادنِ کسیی مسخره اش کنیم؟
آیا فهمِ همگانی الگوی قابل قبولی برای قضاو کردن است؟
آیا فهمی همگانی وجود دارد؟
آیا آدمیزاد فاون طبیعت است؟
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دو دلی های محمود
آیا ما دوست داریم قربانی باشیم؟

محمااود نماای توانساات تکلی ازِ خااودش را روشاان کنااد .او نماای دانساات چگونااه زناادگی اش را
رهبااری کنااد .بعااد از کلاای تااالش هااای گاایج کننااده و تجربااه هااایی باای نتیجااهی شااک هااای
زیااادی هاان

را پاار کاارده بااود .محمااود درباااره کارهااای مختلفاای خیالبااافی ماای کااردی امااا

خودخوری های مربوط باه گتشاته و تارسِ اینکاه دوبااره اشا تباه کنادی باعا شاده باود نتواناد
درساات تصاامیم بگیا رد کااه در کاادام راه قاادم بااردارد .عااالوه بااراین چااال

هااای دروناای اش

باعا ِ مشااکالتی در زناادگیِ روزمااره اش شااده بااود .چاارا کااه محمااود باارای شااناختن نیازهااای
خودش مشکل داشت.
روزی تصاامیم گرفاات کااه از صااوفیِ حکاایم پناادی بگیاارد .محمااود پرسااید :بااا زناادگی ام بایااد
چه کنم؟ چه تصامیمی بایاد بگیارم؟ مان نمای دانام بایاد چاه کانم .حکایم باا صابوری بارای
مدتی شکایت هاای محماود را شانید .بعاد شامرده شامرده گفات :ایان کاه خیلای سااده اسات
محمااود .بااه جنگاال باارو و طبیعاات را تماشااا کاان .طبیعاات را الگااوی زناادگیت قاارار بااده و باای
تردیدی درسی برای زندگیِ سالم خواهی یافت.
محمود اطاعت کرد و به جنگال رفات .او با ه دقات تماشاا مای کارد بای آنکاه باا خاودش دو دو
تا چاهار تایی بکند .در هماان هنگاامی متوجاه روبااهی شاد کاه در کناار بوتاه ای باه آرامای لام
داده بااود و شااکم

از فاارط ساایری بااه خااوبی چاااد و بیاارون زده بااود .بااا دقاات بیشااتری بااه

روباه نگاه کرد و با تعج نکتاهِ عجیا تاری دیاد .حیاوان پاایی نداشات .محماود کنجکااو شاد
و از خودش پرسید :چگوناه ایان روبااه بارای خاودش قاتا پیادا مای کناد؟ او چگوناه کارهاای
را انجااام ماای دهااد؟ تصاامیم گرفاات تااا تااه مو ااو را بفهمااد .همانجااا نشساات و روباااه را نگاااه
کرد .کمی بعاد تار در هماان حاوالیی پلنگای آهاویی را شاکار کارد و باا هیااهو خاورد و رفات و
باقیمانده آهو را همان جا باقی گتاشت.
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وقتاای آنجااا خلااو شاادی روباااه از پش اتِ بوتااه هااا بیاارون خزیاادی تااا باقیمانااده آهااو خااودش را
کشید و آرام آرام از آن قتا خورد.
محمود هیجان زده گفات :درسات اسات .ه ام ین اسات .ایان درس خوبیسات و باه ساادگی مای
تاوان آن را فهمیاد .باا اطمیناان از اینکاه جااوابِ ساوال
شد و تصمیم گرفت از این درسِ بزرگ در زندگی

را پیادا کارده اساتی از جنگال خااار

استفاده کند.

دو سااان بعااد گاادایی نحیااز درِ خانا هِ صااوفی حکاایم را زد .بعااد از کماای فکاار کااردنی بااا خره
حکاایمی محمااود را کااه چاار

و نحیااز شااده بااودی از زیاار لباااس پاااره پااوره اش بازشااناخت.

محمود کاه واقعاا آسای دیاده باود و قیافاه اش تبییار کارده باود خساته و واماناده شارو باه
گالیه کرد.
محمود :من باه نصایحتِ تاو عمال کاردم اماا جاوابِ خاوبی نگارفتم .از الگاوی طبیعات پیاروی
کااردم امااا درس با دی بااه ماان داد و بااا زاری گفاات :ماان سااعی کااردم کاااری کااه تااو گفتاای را
انجام دهم اما جواب نداد .باه حاان و روزم نگااه کان تاا بفهمای چقادر آسای دیاده ام .صاوفی
پرسید :آخر چه اتفاقی افتاده است؟
محمود گفت :همانبور کاه باه مان توصایه کاردی باه جنگال رفاتم و طبیعات را تماشاا کاردم.
روباهی را دیدم که پایی نداشت و با ایان حاان بای نیااز باه ناار مای رساید و انگاار هماه چیاز
باارای او طبیعا ی بااود .در نتیجااه ماان هاام بااا صاابوری همااان جااا نشسااتمی بااه طبیعاات اعتماااد
کردم و امیدوار باودم کاه هماان اتفااد هاا بارای مان هام بیفتاد .مان دقیقاا موال روبااه رفتاار
کردم اما هیچگااه اتفاادِ خاوبی بارایم نیفتااد .حاا مان اینجاا فقیار و بیماار و بیچااره نشساته
ام .جهان واقعا بی مرو است.
حکیم سرش را عالما و عامدا تکان داد و گفت:
محمود عزیزم .آنجور کاه تاو تعریاز کاردی آن درس واقعاا عاالی باوده اساتی اماا ما ن همیشاه
از دانا

آمااوزانِ ساااده لااوح کماای ماای ترساام .تااو کااه پااا داریی چاارا الگااوی روباااه را انتخاااب

کردی؟ الگوی تو پلنر بوده است .یعنی با توانایی هایی که طبیعت به تو داده به خود
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کمک کنا ی .ایان راهای سات کاه تاو بایاد در آن رشاد کنای .حاا هام مای تاوانی همینگوناه
عز هایت را جبران کنی.
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سوالی هایی برای عم یم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج

میزان در

چرا محمود راه

مو و

را در زندگی پیدا نمی کرد؟

محمود چه تصوری از خودش داشت؟
آیا محمود تماشاگرِ خوبی بود؟
چرا محمود به جای الگوی پلنری روباه را الگوی خود قرار داد؟
آیا محمود به طبیعت اعتماد کرده بود؟
آیا حکیم کار درستی کرد که به محمود درس های طبیعت را پیشنهاد کرد؟
آیا محمود نصیحتِ حکیم را فهمیده بود؟
چرا حکیم محمود را ساده لوح خواند؟
مشکلِ اصلی محمود چه بود؟
آیا محمود در طون قصه چیزی یاد گرفت؟

سوا تی برای تامل کردن

آیا طبیعت معلمِ قابل اعتمادی ست؟
آیا باید به قضا و قدر اعتقاد داشت؟
چرا ما دوست داریم گالیه کنیم؟
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چرا انتخاب کردن در قال ِ اوقا سخت است؟
آیا میلِ به تمام و کمان بودنی راهنمای خوبی در زندگی ست؟
آیا ما فقی چیزهایی که مناسبمان باشد را یاد می گیریم؟
آیا جهان جای بی رحمی ست؟
آیا منفعل بودن رورتا یک عی است؟
شک کردن خوب است یا بد است؟
آیا آنچنان که هگل می گوید :ترس از خبا اولین خباست؟
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کود فروش
آیا تفاو های آدمها باع مشکل می شود؟

روزی درست در میاانِ باازار خریادی در میاان عبار فروشای هاا و ادویاه فروشای هاای ماردی از
حان رفت و بی هوش روی زماین افتااد .دیگار پاهاای

جاان نداشاتی سارش گایج مای رفات و

معلااوم بااود کااه بااوی خااوبِ اجناااسِ تاااجرانی ا یاات

ماای کنا د .رهگااترانی کااه ایاان صااحنه را

دیدند هجوم آوردند تا به او کماک کنناد .بعضای هاا قلا
زنی در صورت
س ارِ پااای

یاا باازوی مارد را ماساا مای دادناد.

کمای گاالب پاشایدی چارا کاه فکار مای کارد اینکاار باه او تاوان مای بخشاد و
ماای کنااد .در همااین لحاااا ی بعضاای سااعی ماای کردنااد لباااس مااردِ بیهااوش را

دربیاورند تا نفس

دربیایاد .بعاد ماردی خاوش پاوش کاه وا اح باود در طبابات خباره اساتی

خم شد تاا ناب

مارد را بگیارد .ساپس باه هماه پیشانهاد داد کاه او را تنهاا بگتارناد و منتاار

بمانند.
همه دورِ او جمع شاده بودناد و گفتگوهاا باه جریاان افتااد .بعضای تشاخی

مای دادناد کاه او

مشاروب زیااادی خاورده یااا چیازی کشاایده اساات .بقیاه باارعکس گماان ماای کردنادی بااه دلیاال
کمبود آب و قتای از حاان رفتاه اسات .یاا باه ساادگی آن را باه نااراحتیِ مارد از صادای محایی
ربی می دادناد .هار کسای او اا را بارای کنااری اش و باا توجاه باه تجرباه هاای خاودش باه
گونه ای شرح می داد .همه آنها تو ایح مای دادناد کاه چگوناه ایان اتفااد بارای خودشاان هام
افتاده یا در خویشاوندان شاان دیاده اناد .اماا در نهایات باا هماه ی هیاهوهاا درماانی ر ناداد و
مرد همچنان بی هوش بر زمین باقی مانده بود.
برادر مردِ بی هاوش کاه پوسات فاروش باود و مباازه اش کمای باا تر باود باه سارعت فهمیاد
که چه اتفاقی افتاده است و تاا خبرهاا را شانیدی باه سامت باازار دویاد .هام زماان در میاان راهی
هر فضله ای که از سگی می دیادی برمای داشات و در دسات هاای

نگاه ما ی داشات .وقتای باه

صااحنه بیهااوش شاادن باارادرش رساایدی راه خااودش را از میااان جمعیاات باااز کاارد و فریاااد زد:
اجازه بدهید با ی سر او بروم .من می دانم باید چکار کنم .علت بیماری

را می دانم.
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داروهای

را به خاوبی پنهاان کارد چارا کاه مای دانسات ممکان اسات واکان

بر انگیزد .وقتی باا ی سارِ بارادرِ کاود فروشا

هاای تنادی را

رسایدی جاوری روی او خام شاد کاه انگاار دارد

رازی را بااا او زمزمااه ماای کنااد .همزمااان و بااه ساارعت دساات

را زیاار بیناای باارادرش گرفاات.

همین که مرد بیهوش در فضاله هاای تاوی دسات بارادرش نفاس کشایدی از بای جاانی در آماد
و فورا بیدار شد و بهبود یافت.
مردماای کااه ایاان صااحنه را دیااده بودناادی حیاار کردنااد .آنهااا فااورا حاادس زدنااد کااه قاادرتی
جادویی در کار است .حتی یکای از آنهاا ادعاا کارد کاه ایان مارد نَفَسای جاانبخ

دارد .او مای

تواند مرده را زنده کند.
در نهایت مرد کود فروش بلند شاد و باا بارادر پوسات فروشا

از آنجاا رفات .جاوری کاه انگاار

هیچ اتفاقی نیفتاده است.
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سوان هایی برای عمیم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج

میزان در

مو و

چرا وقتی مرد از حان رفتی مردم هجوم آوردند؟
آیا مردم واقعا از مردِ بی هوش مراقبت می کردند؟
بوها در این قصه نشانه چه چیزی بودند؟
چرا بهتر است برای بیمار هیچ کاری نکنیم؟
چرا همه مردم می خواستند درباره این موقعیت ابرازِ نار کنند؟
چرا پوست فروش ترجیح داد دارویی که در دست داشت را پنهان کند؟
پوست فروش در این قصه سمبل چه چیزی بود؟
چرا ممکن بود فضله ها واکن

تندی را برانگیزد؟

چرا تماشاگران از جادو حر می زدند؟
این قصه چه درسی به ما می دهد؟

سوا تی برای تامل کردن

چرا ما می خواهیم به دیگران کمک کنیم؟
چرا قصه ها توجه ما را جل می کنند؟
آیا تولید مول کردن نفر آور است؟
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آیا خوبی می تواند به ما آسی بزند؟
جاده ای که به جهنم می رسد با انگیزه های خوب سنگفرش شده است یعنی چه؟
چرا ما دوست داریم درباره اتفاقا نار بدهیم؟
چرا ما باید چیزهای مشخصی را از همگان پنهان کنیم؟
آیا ما نیاز داریم که برای همه چیز تو یحی داشته باشیم؟
آیا تفاو ها می تواند ما را ناراحت کند؟
آیا همیشه باید به تجربه های مان تکیه کنیم؟
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صاحبخانه و گدا
آیا اخالد برای همه جهان یک جور است؟

گاادایی از روسااتایی ماای گتشاات .خانااه بااه خانااه ماای رفاات و مایحتااا ِ زناادگی اش را گاادایی
ماای کاارد .بااه خانااه بااا شااکوهی رسااید و در زد .صاااحبخانه در را باااز کاارد و بااه تناادی از گاادا
پ رسید که چه می خواهد .گادا از تیاره بختای اش گفات و خواسات کاه اگار ممکان اسات باه او
مقداری نان بدهد تا بخوردی حتی اگر آن نان خشک باشد .صاحبخانه با بی ادبی گفت:
نان می خواهی؟ به من بگو آیا این خانه شبیه نانوایی ست؟ گدا پافشاری کرد و گفت:
آیا میوه ای داری؟ حتی اگر مانده باشد.
صاحبخانه گفت :این خانه که میوه فروشی نیست.
گدا :یا حتی تکه ای گوشت.
صاحبخانه :ما که اینجا قصابی یا کشتارگاه نداریم.
گدا گفت :و حتی فرفی آب؟ آب که دارید؟ درست است؟
صاحبخانه :آیا در اینجا رودخانه ای می بینی؟
گدا :اقل می توانم اندکی در باقت استراحت کنم؟
صاحبخانه خیلی عصبانی جواب داد:
حتما اصال اینجا کاروانسراسات .هار کاس بخواهاد مای تواناد اینجا ا منازن کناد .از زماین هاای
من برو بیرون .اینجا چیزی گیر نمی آید.
به این ترتی ی هار درخواساتی کاه گادا کاردی صااحبخانه باا هماان روش قبلایی خواساته اش را
رد کرد .ناگهان گدای شلوارش را پایین کشید و در سر در خانه رید.
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صاااحبخانه ترساایده و شااوکه شااده بااا عصاابانیت فریاااد زد :داری اینجااا چااه قلباای ماای کناای؟
گدا جواب داد:
راست
دو پااای

مدتی بود کاه دنباان جاای راحتای بارای دستشاویی کاردن باودم و همچناان کاه روی
نشسااته بااود گفاات :و در نهایاات یااافتم  .در ایاان خانااه نااه چیاازی باارای خااوردن و

نوشیدن وجود داردی و نه حتای مای تاوان در آن اساتراحت کارد .ویراناه ای قیار قابالِ ساکونت
است اینجاا .هایچکس نمای تواناد اینجاا زنادگی کناد .وا اح اسات کاه از اینجاور جاایی فقای
می توان به عنوانِ مستراح استفاده کرد.
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سوان هایی برای عم یم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج

میزان در

مو و

چرا صاحبخانه مدام پاس ِ گدا را به تندی می داد؟
چرا صاحبخانه به گدا هیچ چیزی نمی داد؟
چرا صاحبخانه به جای جواب دادنی سوان می پرسید؟
چه چیز مشترکی در استد ن های صاحبخانه وجود دارد؟
آیا شخصیتِ گدا در طون داستان تبییری کرد؟
افتضاح از کجای قصه به بار آمد؟
چرا گدا در سر در خانه رید؟
دعوای اخالقی بین این دو شخ

در اصل بر سر چه بود؟

منبمِ گدا چه بود؟
گدا و صاحبخانه از چه جهت به هم شباهت داشتند؟

سوا تی برای تامل کردن

چرا ما اینقدر دارا بودن را دوست داریم؟
ریشخند کردن به چه دردی می خورد؟
چرا گدایان خوار شمرده می شوند؟
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چرا کویفی ما را می ترساند؟
چرا کارهای دیگران باع هراس ما می شود؟
آیا قصه ها لزوما به رسوایی احتیا دارند؟
آیا باید فقی به کسانی احترام بگتاریم که به ما احترام می گتارند؟
آیا باید بخشنده بود؟
آیا اخالقی که برای همه درست و قبعی باشدی اخالد حقیقیست؟
آیا قوانین اخالقی روری هستند؟
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مردی که عصبانی می شد
آیا عی های ما دلیلی دارند؟

روزگاری مردی بود کاه اقلا باه شاکلِ خشاونت بااری عصابانی مای شاد .پاس از چناد ساانی
متوجااه شااد کااه ایاان انحاارا ی چگونااه زناادگی اش را مشااکل کاارده اساات .در حااالی کااه نماای
دانست بایاد چاه کنادی باه دنباانِ کسای مای گشات کاه بتواناد پنادی از او بگیارد .او خیلای از
مردم شنیده بود که درباره درویشای خردمناد حار مای زننادی پاس تصامیم گرفات باه دیادنِ
او برود .بار و بنه و تفنگ

را برداشت و عازم سفر شد.

بعد از چنادین روز سافر کاردنی باه محالِ زنادگیِ درویا

رساید .پاس از آنکاه درویا

بارای

مدتی طو نی حر های مرد را شنیدی به او گفت:
به بیابان هاای اطارا و کاوره راهای کاه مای گاویم بارو .آنجاا درختای پیار و خشاک خاواهی
دید .زیار شااخه هاای آن درخات مساتقر شاو و باه هار کسای کاه از آنجاا رد شادی آب تعاار
کنی تا تشنگی

رفع شود.

مااردِ عصاابانی اطاعاات کاارد و جااای کااوره راه را از دروی ا

پرسااید .او زیاار آن درخاات ساااکن

شااد و بااه مسااافرانی کااه گاااه گاااهی از آنجااا رد ماای شاادندی آب تعااار کاارد .زمااان گتشاات و
مردی نیک نامیِ بسایاری باه دسات آوردی در آن منبقاه باه عناوانِ پارساایی کاه باا اصاولی سار
سخت زنادگی و کاارِ خیار مای کناد معارو شاد و یکای از بزرگتارین مریادانِ معلام و اساتادِ
خود شد.
روزی مردی با عجلاه ای بسایاراز بیاباان هاای آنجاا مای گتشات .او حتای باه تعاار ِ آب بارای
رفع تشانگیی هایچ پاساخی ناداد .وقتای مساافر را فراخوانادی مساافر سارش را برگرداناد و انگاار
نه انگار که کسی او را صادا زدهی راها

را اداماه داد .ماردی کاه باه ساادگی عصابانی مای شادی

تحریک شد و با پافشااری چناد باار دیگار پیشانهادش را تکارار کارد :بیاا کمای آب بخاور .مان
به همهِ مسافرانی که از این کاوره راه رد مای شاوند آب مای نوشاانم .وقتای رهگاتر بااز هام باه
راه

ادامه دادی مرد پارسا واقعا عصبانی شد و از همان جا فریاد کشید :اقل می توانی
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از من تشکر کنی .اماا مارد مساافر حتای سارش را برنگرداناد .باا ایان رفتاارِ مساافری مارد زاهاد
کااامال از کااوره در رفاات و نتوانساات بیشااتر تحماال کنااد و تمااام کارهااایی کااه روی خااودش
کرده بودی اصون زاهدانه و کنترن خویشتن را فراموش کرد.
ماارد تفاانگ

را کااه تمااام ایاان مااد بااه شاااخه هااای خشااک درخاات آویاازان بااود بااه دساات

گرفت و مسافر خودبین را نشانه گرفت و شلیک کرد .مسافر افتاد و در جا مرد.
مرد عصبانی که نتیجاه رفتاارش را دیاد ناا امیاد شاد .اماا در هماان لحااه موال یاک معجازهی
گلها بر درخت مرده شاکوفه زدناد .کمای بعاد فهمیادی ماردی را کاه کشاته شاده خاود اوسات.
آدمی که بعد از هزاران کار خبا عجله داشت تا کار خبای دیگری کند.
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چرا عصبانیتِ مرد زندگی را برای
چرا دروی

دشوار کرده بود؟

او را به بیابان های اطرا ِ کوره راه فرستاد؟

چرا مرد باید به رهگتران آب می داد؟
چرا مرد دروی

را اطاعت کرد؟

آیا مرد در آن بیابان چیزهایی یاد گرفت؟
چرا وقتی که پیشنهادِ نوشیدن آب رد شدی مردِ زاهد آنقدر عصبانی شد؟
چرا عصبانیت مرد به جنایت کشیده شد؟
چرا آن جنایت باع شکوفه دادن درخت شد؟
این قصه چه درسی در خود داشت؟
آیا شباهتی بین دو شخصیت اصلی این قصه وجود داشت؟

سوا تی برای تامل کردن

آیا دلیلی برای عصبانی شدن وجود دارد؟
عصبانی شدن ما به خودمان بستگی دارد یا به دیگران؟
باید عی های خود را تا همیشه تکرار کنیم یا بهتر است تبییرشان دهیم؟
63

آیا ما واقعا می توانیم تبییر کنیم؟
یعنی چی که یاد بگیریم استادِ خودمان باشیم؟
اینکه یاد بگیریم معلمِ خودمان باشیم به چه کار می آید؟
آیا استادِ خودمان بودن ممکن و خواستنی ست؟
آیا دیگران آینهِ ما هستند؟
آیا قضاوتی تمام و کمان وجود دارد؟
آیا هر چیزی که وجود دارد معنایی دارد؟
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صندوقچه
آیا همیشه باید سعی کنیم که بدانیم؟

روزگاااری مااردی زناادگی ماای کاارد کااه بااه خاااطر اندیشاامند بااودن و ماادیریتِ یااک زناادگی
متعادنی موردِ احترامِ هماه باود .باا اینحاان او خیلای دیار باا زنای کاه از خاودش خیلای جاوان
تر بودی ازدوا کرد.
عصرِ یاک روز کاه دیرتار از معماون باه خاناه برگشاتی خادمتکار وفاادارش موال همیشاه باا او
احوالپرسی نکرد و گفت:
ارباااب همساارتان امااروز عصااری رفتااار عجی ا و قریباای داشاات .او صااندوقچه بزرگاای کااه مااان
بارده اسات .معماو در آن صاندوقچه وساایل ساوزن دوزی نگاه

م ادربزرگتان باود را باه اتااق

می داشتیمی ولای مبمیانم کاه ا ن چیاز دیگاری در آن اسات .او حتای باه مان کاه خادمتکارِ
قاادیمی و مااو ساافیدِ شااما هسااتمی اجااازه نااداد کااه داخ الِ صااندوقچه را نگاااه کاانم .حااا هاام
ممنو کرده اند که کسی به اتاقشان برود.
وقتی مرد این حار هاا را شانیدی باه هماراه خادمتکارِ وفاادارشی رفات تاا همسارش را ببیناد.
وقتاای واردِ آنجااا شاادی روی صااندلیِ چااوبیی کنااار صااندوقچهِ باازرگ نشساات .بعااد از حااان و
احوان پرسایی از معشاوق

خواسات کاه درِ صاندوقچه را بااز کناد تاا داخال آن را ببینناد .زن

جواب داد:
آیااا بااه خاااطر باادگمانی هااای خاادمتکار از ماان اینکااار را ماای خااواهی؟ آیااا بااه ماان اعتماااد
نداری؟
مرد جواب داد :آیا بهتار نیسات کاه خیلای ساادهی در صاندوقچه را بااز کنایم تاا شاایعا تماام
شوند؟
اما زن با لحنی مصمم در جواب گفت :فکر نکنم بتوانید درِ صندوقچه را باز کنید.
مرد :چرا نتوانیم؟ آیا قفل است؟
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زن :دقیقا.
مرد :و کلیدش کجاست؟
زن کلید را نشان داد و گفت:
خدمتکار را بفرست بیرون تا کلید را به تو بدهم.
ماارد خاادمتکارش را بیاارون فرسااتادی همساارش بااا شاارم کلیااد را بااه او تحویاال داد و در حااالی
که عتاب می کشیدی اتاد را تر

کرد.

وقتی مرد تنها شادی کناار صاندوقچه نشسات و در حاالی کاه آهساته باا کلیاد باازی مای کارد
شرو به اندیشیدن کرد .برای سااعاتی طاو نی هماان جاا ماناد .وقتای شا شادی باقباان هاا را
فاارا خواناادی از آنهااا خواساات کااه صااندوقچه را بااه مکااانی دور از مایملااک او ببرنااد .باقبااان هااا
دستورهای او را اجارا کردناد و صاندوقچه را در چالاه ای عمیام چاان کردناد .مارد ایان صاحنه
را از دور دید و سپس به خانه برگشت.
ماجرا تمام شد و هیچکس دیگر از این مو و چیزی نگفت.
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آیا شوهر در مقابل مشکلی که برای

پی

آمده بود مسیولیت پتیر بود؟

آیا شوهر مردِ خردمندی بود؟
زن همسرش را بر سر چه دو راهیِ اخالقی قرار داد؟
چرا زن دستور داد خدمتکار بیرون برود؟
چرا زن اتاد را تر

کرد؟

آیا زن به همسرش اعتماد داشت؟
زن جوان سمبل چه چیزی بود؟
آخرین انتخابِ شوهر نشان دهننده چه چیزیست؟
آیا شوهر از این اتفاد چیزی یاد گرفت؟

سوا تی برای تامل کردن

چرا سخت است که تصمیم درستی بگیریم؟
آیا مبلوب است که یاد بگیرم فراموش کنیم؟
خرد نتیجه چیست؟
آیا صادد بودن هزینه دارد؟
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چرا می ترسیم که احمم به نار بیاییم؟
آیا هرگاه وقت انتخاب برسدی تنها خواهیم ماند؟
وقتی بر سر دوراهی می رسیمی همیشه باید یک راه را انتخاب کنیم؟
فضولی یک ویژگیست یا یک عی است؟
چه دان

هایی بی ارزش اند؟

چرا مردد بودن رنج آور است؟
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مردی که روی آب راه می رفت
دانستن چیست؟

روزی درویشاای تحصاایل کاارده کااه در مدرسااه ای سااختگیر و ریا اات کشااانه درس خوانااده
آن روزهااا

بااودی در کنااارِ رودخانااه قاادم ماای زد و بااه حقیق اتِ جهااان ماای اندیشااید .دروی ا

مجااتوبِ یکاای از بزرگتاارین مساااسلِ ا هیااا و اخااالد بااود و از نااار مدرسااه اش کلی ادِ آمااوزه
های صوفی گاری در پاساخگویی باه ایان ساوان باود .خالصاهی روی مسااسلی کاار مای کارد کاه
باع کشز حقیقت قاییِ همه چیز می شد.
یااک روز کااه درویاا

کنااارِ رودخانااه قاادم ماای زد و در عماام تااامالت

قاارد بااودی پااژوا ِ

کرهایی را شنید که رشته افکاارش را پااره کارد .فاورا متوجاه شاد کاه ایان صادای کرخاوانی
درویشاا ی قدیمیساات کااه از جزیاارهِ کوچااکِ تااوی رودخانااه ماای آیااد .امااا بااه عنااوان یااک
متخص

باور داشات کاه آن مارد در حاان مرتکا شادن گنااهی کبیاره اسات .او متاارر شاده

بود.
دروی

بلند گفت :کلماتی که از جزیاره مای آیناد ارزشای ندارناد .چگوناه ایان مارد مای تواناد

به این هجاهای مقدس آسی بزند .یا هو یاا هاو خباسات .بایاد گفتاه شاود هاو یاا هاوی هاو یاا
هو .دروی

اصالحِ آن مرد تیاره بخات را اروری تارین و یاا حتای مقادس تارین وفیفاه خاود

دانساات .شااکی نبااود کااه آن ماارد مو الِ دروی ا ی شااانس نداشااته تااا از تحصاایال و آمااوزشِ
صحیح بهره ببرد .هیچگاه مردی به این بدبختی نمی تواند به حقیقت راه پیدا کند.
در همااان لحاااه متوجااه قااایقی شااد کااه در نزدیکاای اش لنگاار انداختااه بااود .آن را قاارک
گرفاات و بااه ساامتِ جزیااره پااارو زد .در آنجااا مااردی را پیاادا کاارد کااه در ردای درویشا یی ک ازِ
آلونکِ درب و داقانی که از نی ساخته شده بودی نشسته بود.
وقتی دروی ِ تحصیل کارده فرماون هاای مقادماتی را زمزماه مای کاردی درویا

جزیاره ای باا

ریااتمِ کرهااای اوی خااودش را تکااان تکااان ماای داد .درویا ِ تحصاایل کاارده امااا گفاات :دوساتِ
شخوبِ من تو کرها را درست تلفظ نمی کنی .از من خشمگین مباش .من وفیفه دارم
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که به تو بگویمی چرا که دانایی وفاایفی بار دوش ماا مای گاتارد .عاالوه بار ایانی راواب دارد کا ه
آدمی به همسایه اش پندِ ساودمندی بدهاد و فقای باه ایان دلیال اسات کاه ایان توصایه هاا را
به تو می کنم .بعد به او یااد داد کاه چگوناه بهتار کرهاا را تلفاظ کناد .و درویا ِ تاار
فروتنانااه از بخشااندگیِ او تشااکر کاارد .آنوقاات دروی ا ِ تحصاایل کاارده بااه قااایق

دنیاای

برگشاات و

خوشااحان از اینکااه کااار خیااری انجااام دادهی کلمااا ِ اسااتادش را یااادش آمااد کااه ماای گفاات:
کسی که بتواناد باه درساتی کلماا ِ مقادس را کار بگویا د و تکارار کنادی حتای مای تواناد بار
روی آب قاادم بزنااد .درویاا ِ بااا سااوادی خااودش هیچگاا اه نتوانسااته بااود روی آب راه رودی و
حتاای هاایچ درویشاای را ندیااده بااود کااه بتوانااد روی آب قاادم بزنااد ولاای از اینکااه روزی ایا ن
اتفاد را ببیندی نا امید نبود.
تا چناد وقات صادایی از ساوی جزیاره بلناد نشاد .درویا ِ تحصایل کاردهی فکار کارد درویا
جزیر ه ای به تعمم رسایده و باه خاوبی درسا
هوی یا هو به گوشا
خبا .درویا

را آموختاه .اماا کمای بعاد صادای محجاوبِ یاا

رساید .آن مارد باا دو دلای کار مای گفات اماا همچناان باا هماان روش

تحصایل کارده بعاد از شانیدنِ صادای قادری آزرده شادی اماا خاودش را آرام کارد

و درباره روشِ انحرافی مرد و پافشاری اش بر روشِ خبا تامل کرد.
وقتی به آرامای باه ساوی جزیاره پاارو مای زد و در تفکارا عمیام خاودش قارد باودی عجیا
ترین مناره ای کاه در جهاان باود پای
تاار

چشام

آماد .درویشای کاه در کلباه باودی جزیاره را

کاارده بااود و روی ساابحِ آب قاادم ماای زد و بااه ساامتِ قااایم ماای آمااد .دروی ا

شااگفت زده بااود و فااورا پااارو زدن را متوقااز کاارد .تااار ِ دنیااا بااه درویاا
نزدیک شد و گفات  :بارادر بابخ

باسااواد

تحصاایل کاارده

کاه تاو را باا خباهاایم آزار مای دهام .اماا آماده ام تاا از تاو

کمااک بخااواهم .ماای تااوانی روش مرسااوم کاار گفااتن را کااه بااه ماان یاااد دادیی دوباااره یاااد
بدهی .چرا که هرچه سعی می کنم آنها را به یاد نمی آورم.
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چرا وقتی دروی ِ تحصیل کرده کرها را شنیدی متارر شد؟
اهمیتِ کلما مقدس در چیست؟
آیا دروی ِ تحصیل کرده بر اساسِ احکام اخالقی عمل می کرد؟
دروی ِ تحصیل کرده درباره چه چیزی تحقیم می کرد؟
آیا دروی ِ تار

دنیای ساده لوح بود؟

چرا دروی ِ دوم در تلفظ کردنِ کلما ِ مقدس مشکل داشت؟
چرا دروی ِ تحصیل کرده نمی توانست روی آب راه برود؟
کدام یک از دو دروی

آگاه تر بودند؟

تفاو اساسی این دو دروی

در چه بود؟

سوا تی برای تامل کردن

چرا ما سعی می کنیم چیزها را بفهمیم؟
دانستن یک قدر است یا یک دام؟
آیا بی ریایی ارزشمند است؟
چرا نادانی ایجادِ مشکل می کند؟
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چرا ما برای در اشتباه ماندن مقاومت می کنیم؟
چرا خردِ عاد ما را جتب می کند؟
چرا عدم تفاهم ما را می رنجاند؟
آیا آگاهی می تواند مشکل ساز باشد؟
آیا ممکن است که حقیقت را بفهمیم؟
فرد خردمندی و دانایی چیست؟
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حجره چراغ فروشان
آیا بی معنایی معنایی دارد؟

در شاابی تاریااک و سااردی در خیابااانی دور افتا ادهی دو ماارد هماادیگر را دیدنااد .اولاای آن یکاای را
صدا کرد و گفت:
بگاو ببیاانم .آیااا ایان محلا ه را ماای شناسای؟ ماان بااه دنباان حجااره ای ماای گاردم کااه اساام
چراغ فروشان است .باید همین نزدیکی ها باشد .اما نمی توانم پیدای

کنم.

آن یکاای جااواب داد :ماان اینجاهااا را ماای شناساام .چهااار خانااه بااا تر زناادگی ماای کاانم .و ماای
توانم تا آنجا راهنمایی ا کنم.
مرد اون گفت :ترجیح می دهام خاودم تنهاایی بارای پیادا کاردن آنجاا تاالش کانم .آنهاا بارایم
تو یح داده اند که چگوناه باه آنجاا برسام و خاودم هام کال مسایر را روی ایان کاقات کشایده
ام.
مرد دوم :درست متوجه نمای شاوم .اگار مای خواساتی خا ود تنهاایی آنجاا را پیادا کنای چارا
سراغ من آمدی؟
مرد اون :در واقع فقی برای گفتگو .ش تاریکیست.
مرد دوم :پس تو در حقیقت دنبان آن مبازه نیستی و به دنبان همراه می گردی؟
اولی :حم با توست .شاید اینبور باشد.
دومی :اما اگر می خواهی آن مبازه را پیادا کنایی باا اینکاه نزدیکای ولای بهتار اسات کسای تاو
را راهنمایی کند که این محله را می شناسد .چرا که باقی راه کمی پیچیده است.
اولی :نیاز نیست .مان باه کساانی کاه ایان راه را باه مان یااد داده اناد کاامال اعتمااد دارم .آنهاا
می دانستند درباره چه حر می زنند .عالوه بر اینی همین راهنمایی ها مرا تا اینجا
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رسااانده اساات و همااان طااور کااه گفتاای ماان تقریبااا رساایده ام .ایاان خااودش دلیاال خوبیساات.
مگر نه؟ و من به چه اطمینانی می توانم به آدمی قریبه اعتماد کنم؟
دومی :با این حانی عجی است که تاو مای تاوانی باه آدمهاایی کاه باه تاو ایان راه را گفتاه اناد
اعتماد کنی در حالی کاه هایچکس باه تاو تفااو آدمهاای قابال اعتمااد و قیار قابال اعتمااد را
نگفته است.
اولی :شاید هم تو درست بگویی.
دومی :حا قصد از رفتن به حجره چراغ فروشان چیست؟
اولی :همان که گفتم .پیدا کردن حجره چراغ فروشان.
دومی :می توانم بپرسم چرا اینقدر مشتاد پیدا کردن این حجره هستی؟
اولی :چون خبار دارم کاه در ایان حجاره مای تاوان وسایله ای پیادا کا ردی کاه باا آن مای شاود
وقتی تاریکی ش آمد کتاب خواند.
دومی :البته .اما چیزی هست که احتما فراموش کرده ای.
اولی :واقعا؟ موال چی؟ من که چیزی یادم نمی آید؟ چه چیزی را فراموش کرده ام؟
دوماای :باارای اینکااه بتااوانی زیاار نااور چااراغ مبالعااه کناایی اون بایااد سااواد خواناادن و نوشااتن
داشته باشی .درست است؟
اولی :درست است اما متوجه استد لت نمی شوم .معلوم نیست.
دوماای :بگااتریمی در شاابی بااه ایاان تاااریکیی کااار سختیساات کااه بااه آن مبااازه برساای و از یااک
خبر مهم دیگرهم بی خبری.
اولی :چه خبری؟
دوماای :حجاارهِ چااراغ فروشااان همانجاساات کااه همیشااه بااود .امااا همااه چااراغ هااای آنجااا را بااه
حجره دیگری برده اند.
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اولاای :گااوش کاان اصاالن ماان نماای داناام چااراغ چیساات امااا وا ااح اساات کااه از حجااره چااراغ
فروشان می توان چاراغ خریاد .و باه هماین دلیال هام اسام

را چاراغ فروشاان گتاشاته اناد.

درست است؟
دومی :درست اسات اماا ایان اساتونا را در ناار بگیار کاه چاراغ فروشاان ممکان اسات دو معناا
داشاته باشااد .هام ماای توانااد معنای اش حجااره ای باشاد کااه در آن چااراغ مای فروشااند و هاام
می تواند به معنای جایی باشد که در گتشته چراغ می فروخته است .اما ا ن دیگر نه.
اولی :درست است .اما این را نیز نمی توانی رابت کنی.
دومی :متوجه هستی که اگر کسی به حر های تو گوش کندی فکر می کند دیوانه ای؟
اولی :به نار من هم تو دیوانه ای .با ایان حاان بااورم نمای شاود کاه تاو دیواناه باشای .راسات
ماان شااک دارم کااه شاااید تااو نقش اهِ از پاای

پرداختااه ای در ساار داشااته باشاایی شاااید ماای

خواهی مرا به مبازهِ چراغ فروشیِ دوساتت بباریی درسات اسات؟ یاا باه هار دلیال دیگاری مای
خواهی که من چراغ نخرم.
دومی :او ا بد تر از آن چیزیست کاه تاو فکار مای کنایی بیشاتر از اینکاه باه تاو کماک کانم
تا به حجاره چاراغ فروشاان برسایی مای گا تارم تاو بااور کنای کاه چاراغ مشاکلت را حال مای
کند .من می خواهم ببینم .تو اصالن مای تاوانی بخاوانی یاا ناه .همینباور از خاودم مای پرسام:
آیا تاا باه حاان اینجاور حجاره ای را دیاده ای یاا مای دانای چاه شکلیسات .همینباور دوسات
دارم تعج تاو را در آنجاا ببیانم .چارا کاه تاو نمای تاوانی از آنجاا چراقای تهیاه کنای .یاا هار
وسیله دیگری برای خواندن کتاب در تاریکی.
هر دو مرد با ناراحتی به هم نگاه کردند و هر کدام به راه خودشان رفتند.
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سوان هایی برای عمیم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج

میزان در

مو و

فضای مبهمِ این قصه نشان دهنده چه چیزی بود؟
قریبه آدمی با اعتماد به نفس بود یا فردی بد گمان و مشکو ؟
چرا حر های قریبه با هم در تناق

بود؟

چراغ فروشی در این داستان نشانه چه بود؟
این قصه چه چیزی را می خواست به ما نشان بدهد؟
آیا قریبه واقعا در جستجوی حجره چراغ فروشان بود؟
ایده خواندن در تاریکی چه معنایی داشت؟
قریبه در نهایت به دنبان چه بود؟
چرا آن دو مرد با هم بح می کردند؟
معنای جمله آخر قصه چه بود؟
آیا این قصه معنایی داشت؟

سوا تی برای تامل کردن

ما از گفتگو کردن چه می خواهیم؟
آیا باید با گفتگو کردن همدیگر را بفهمیم؟
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در کل چرا ما با هم بح می کنیم؟
تااهر کردن به عاقل بودن چه مشکلی دارد؟
آیا ما همیشه می دانیم که چه می خواهیم؟
علت تنهایی چیست؟
چرا احساس می کنیمی نیاز داریم که دیگران را کوچک کنیم؟
چرا معمو از جواب دادن به سوا

دیگران طفره می رویم؟

آیا همه ما دچار سو تفاهمیم؟
آیا بی معنایی معنایی دارد؟

77

پادشاهی که می خواست بخشنده باشد
آیا ما همیشه انتااری داریم؟

روزی پادشاااهِ قدرتمناادی کااه حوصااله اش ساار رفتااه بااودی درویشاای را فاارا خوانااد .و از او
خواساات تااا قصااه ای باارای او بگویااد .دروی ا

جااواب داد :اعلیحضاار

عالقااه مناادم برایتااان

قصاهِ پادشاااهی را بگااویم کااه از تمااامِ پادشاااهان زمااان بخشاانده تاار بااود .چاارا کااه اگاار بتااوانی
شبیه او باشیی بی تردید بزرگترین پادشاهِ زنده ی جهان خواهی بود.
تَنِ

وا حی ما بین آنهایی کاه ایان گفتگاو را مای شانیدند شاکل گرفات .چارا کاه هایچ کاس

اینگونه با پادشاه سخن نمی گفت .در واقع رسام بار ایان باود کاه باه پادشااه بگویناد تاو هماین
ا ن هم بزرگترین پادشاه جهاان هساتیی چارا کاه او بسایار هدیاه هاای بای نایار و بای ساابقه
ای به دیگران داده بود.
پادشاه که وا ح بود دلخور شاده اساتی جاواب داد :قصاه ا را بگاو اماا مراقا بااش .چارا کاه
اگر قصه ا هم سابح ادعایات نباشادی باه خااطر کوچاک پنداشاتنِ پادشااهی سار را از دسات
خواهی داد.
درویاا
شاخ

خونساارد مانااد و سااپس قصااهِ بلناادی گفااتی از پادشاااهی کااه پادشاااهی

خااودش را وقاز کاارد تاا هاایچکس در دورانِ حکمرانای او رنجاای نَبَارد .بعااد از شاانیدنِ

حکایتی پادشااه کاه شایفتهِ قصاه شاده باودی تهدیا د هاای
شگفت انگیزی بود .دروی
را در

و حتاای

را فراماوش کارد و گفات :قصاه ی

من مای خاواهم از آن بهاره ببارم .البتاه تاو نمای تاوانی ایا ن لات

کنی .چارا کاه چیازی ناداری کاه بتاوانی آن را ببخشای .تاو دسات از دنیاا کشایده ای

و هاایچ انتااااری از زنا دگی نااداریی امااا ماان پادشاااهمی رروتمنااد و قدرتمنااد .و تااو خااواهی دیااد
که مان مای تاوانم بخشانده تارین پادشااه عاالمی حتای بخشانده تار از پادشااهِ قصاهِ تاو باشام.
تماشا کن و ببین که چه خواهم کرد.
پادشاه به تپه ای که باا ی شاهر باود رفات .دساتور داد بهتارین معماارانی عماارتی بازرگ برپاا
کننااد کااه سااالنِ مرکاازیِ بزرگاای دارد و چهاال پنجااره دور تااا دورِ آن بسااازند .بعااد دسااتور دادی
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بخا ِ قاباال تااوجهی از خزانااه را بااه آنجااا بیاورنااد .تمااام وسااایل حماال و نقاال بااه کا ار گرفتااه
شدند تا خزانه را بیاورند و در آنجا تبادیل باه ساکه هاای طاال و انباار کنناد .ایان مرحلاه زماانِ
زیادی می برد.
روزی که هماه چیاز آمااده شادی پادشااه بیانیاه ای باه گوشاه گوشاه سارزمین

فرساتاد .ایان

بیانیااه خباار ماای داد کااه پادشاااه هاار روز بااه تمااام پنجااره هااای ساااختمان ساار خواهااد زد تااا
رااروت

را بااا نیازمناادانِ ساارزمین

تقساایم کنااد .بااه زودی خبرهااا بااه همااه رسااید و هاار روز

نیازمندانی دور چهال پنجارهِ عماار جماع مای شادند تاا تکاه ای طاال از دسات هاای پادشااه
بگیرنااد .او هاار روز از انجااام ایاان کااار لاات ماای بااردی امااا پااس از چناادین روزی پادشاااه متوجااه
رفتارِ مردی شد کاه فااهرا پارساا و درویا

باود .آن مارد هار روز مای آمادی تکاه ای طاال مای

گرفاات و باارعکسِ هماهِ نیازمناادانی هاایچ تشااکری از پادشاااه نماای کاارد و ماای رفاات .پادشاااه از
اینکه اینجور مردی هر روز مای آیاد و طاال مای گیارد تعجا کارده باود .ابتادا باه خاود گفات
حتما آن مرد دلیل خوبی دارد .او گماان کارد کاه ممکان اسات آن مارد ایان ساکه هاا را بارای
کارِ خیار باینِ آدم هاای فقیار تقسایم مای کناد .اماا کنجکااوی و بادگمانی باه آرامای فضاای
کااار را فاارا گرفاات .بعااد از چهاال روز از ایاان اتفاااد عصاابانی شااد و صاابرش تمااام شااد .پادشاااه
مستقیما خشم

را به دروی

نشان داد و گفت:

مرد نا حسابی بلد نیستی به خاطر لبفای کاه باه تاو مای کانم تشاکر کنای؟ نمای تاوانی موال
بقیااه تعااایم کناای؟ یااا اقاال در جااواب نماای تااوانی لبخنااد بزناای و قاادردانی ا را نشااان
بدهی؟ مگر چقدر طون مای کشاد؟ و بگاو ببیانم؟ آیاا از بخشاندگی مان سواساتفاده مای کنای
تا رروتمند شاوی؟ یاا ماان ماردم خاواری؟ رفتاار تاو در شاانِ یاک درویا

نیسات .شااید هام

این خرقهِ وصله شدهِ درویشی را پوشیده ای تا ما را فری دهی.
به مح ِ اینکه این کلماا گفتاه شاد .درویا

چهال تکاه طاالی از خاورجین

بیارون کشایدی

به پای پادشاه ریخت و گفت:
طالهایاات را پااس بگیاار ای پادشاااه بخشاانده و باادان کااه بخشااندگی تنهااا سااه شاارط دارد.
ببخشایی بی آنکه احساس کنی بخشنده ایی ببخشایی بی آنکه انتااری داشته باشیی
ببخشایی بی آنکاه هایچ گااه در ایان راه باه کسای شاک کنای .آیاا تاو هیچگااه بخشانده باوده
ای؟
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سوان هایی برای عمیم تر شدن و وسعت بخشیدن به مو و

سنج

میزان در

مو و

چرا پادشاهِ قدرتمند حوصله اش سر رفته بود؟
آیا پادشاه تنها برای قصه گویی به دروی
چرا پی

ازاینکه دروی

احتیا داشت؟

قصه بگویدی پادشاه عصبانی شد؟

چرا پادشاه احساس می کرد از دروی

برتر است؟

چرا پادشاه بخشنده شد؟
چرا پادشاه از دروی ِ نیازمند عصبانی شد؟
چرا ما نباید به دنبان این باشیم که احساس بخشنده بودن به ما دست بدهد؟
چرا پادشاه به دیگران بد گمان شد؟
ویژگیِ مشتر

دو دروی

آیا پادشاه با دروی

این قصه چه بود؟

مودبانه برخورد کرد؟

سوا تی برای تأمل کردن

چرا ما نیاز به تعریز دیگران داریم؟
آیا ممکن است از زندگی انتااری نداشته باشیم؟
چرا دیگران ما را مضبرب می کنند؟
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چرا حوصله مان سر می رود؟
آیا افتخار و شهر ما را شاد می کند؟
چرا ما اقل خودمان را با دیگران مقایسه می کنیم؟
آیا زیاده خواهی آدمیزاد را وسوسه می کند؟
آیا همیشه می دانیم چه انگیزه هایی داریم؟
آیا انسان ها همیشه نارا ی اند؟
آیا ممکن است بخواهیم کار خوبی کنیم فقی برای اینکه کار خوبی کرده باشیم؟
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دلباخته
م عاشم شدن؟
آیا ما عاشم کسی هستیم یا عاش ِ

روزگاری مرد جوانی زندگی مای کارد کاه خیلای عاشام پیشاه باود .هماه او را بارای ایان شاورِ
بلند دامن تحسین مای کردناد .مارد ساالهای ساان نتوانساته باود باه عشاق
بسیاری مانع راه او می شدند اما با این حانی امید قلب
اما روزی پس از سالها انتااری با خره نامه ای از معشوق
امش

پای

برساد .مشاکال

را زنده نگه داشته بود.
رسید:

مان بیاا .ماا باا خره مای تاوانیم همادیگر را ببینایم .بارای تاو جشان باشاکوهی

ترتی می دهم .معشاود باا او در مکاانی کاه نوشاته باود قارار گتاشاته و افازوده باود :تاا نیماه
ش منتارم بمان و نیازی نیست صدایم کنیی خودم خواهم آمد.
عاشام باا خواناادن ناماه از خوشااحالی پار در آوردی باه همااه فامیال و آشااناها و دوساتان

خباار

داد و چون می خواسات ایان شاادی را باا هماه تقسایم کنادی باه نیازمنادان شاهر شاادباش داد
و بین آنها نان و گوشت تقسیم کرد.
در نهایاات وقتاای لحاااه هااایِ طااو نیِ انتاااار گتشااتی او بااه مکااانی کااه بااا معشااوق

قاارار

داشت رفت و منتار ماناد .بارای مادتی صابر کاردی پا ر از تا و تااب اماا صابورانهی ولای زماان
که گتشتی عاشم خواب

برد.

معشود راس سااعتی کاه گفتاه باود سار رساید .اماا دیاد کاه عاشاق
تکااه ای از شااال

خاواب

بارده اسات .او

را چیاادی کماای آجیاال در پارچااه چااارگوش ریخااتی و همااه را در جیاا

لباسی که مرد جوان پوشیده بود گتاشت.
ساار صاا بح عاشاام از خااواب برخواساات .بااه دنبااان معشااوق
کااوچکی را در جیااب

احساااس کاارد .دساات

را تااوی جیااب

گشاات امااا او را ندیااد .بسااته
کاارد و هدیااه ای را کااه در

خواب به او رسایده باودی بیارون آورد .آجیال هاا و پارچاه را کاه دیاد فریااد زد :معشاود مان از
من همسازتر و وفادارتر استی اگر رنج می کشم عی از خود من است.
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فرد تاریرگتار در این راببه چه کسی بود؟
آیا مرد عاشم آدم عیفی بود؟
چرا همه عشم بلند مد مرد جوان را تحسین می کردند؟
امید در این داستان چه نقشی داشت؟
چرا عاشم می خواست همه را در شادی

شریک کند؟

چرا در نامه گفته شده بود که نیازی نیست صدایم کنی؟
چرا عاشم زود خواب

برد؟

معنای هدیه ای که معشود داده بود چه بود؟
چرا عاشم برای اینکه دیدار معشود را از دست داد خودش را سرزن

کرد؟

آیا معشود انسانی واقعی بود؟

سوا تی برای تأمل کردن

آیا ما انتخاب می کنیم که عاشم چه کسی شویم؟
آیا رابت قدم بودن همیشه خوب است؟
آیا موانع اطرا ما می تواند بهانه خوبی برای رشد نکردن ما باشد؟
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آیا امید به ما کمک می کند که زندگی کنیم یا مانع زندگیست؟
آیا ما عاشم عاشم بودنیم یا عاشم یک شخ ؟
وقتی عاشقیم آیا باید همه چیز را از طر مقابل بپتیریم؟
وقتی عاشقیم آیا باید همیشه از معشود انتااری داشته باشیم؟
آیا عشم می تواند ما را از دارایی هایمان محروم کند؟
آیا انوا مختلفی از عشم وجود دارد؟
آیا باید عاشم باشیم تا جهان را بفهیم؟
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با ارزش و بی ارزش
آیا فکر کردن سخت و پیچیده است؟

روزی پادشاااهی مشاااورشی صااوفیِ حکاایم را فراخوانااد تااا درباااره مساااله ای بااا او گفتگااو کنااد.
پادشاه به صوفی گفات :ارزشِ فکارِ درساتی ایا ن اسات کاه مای شاود باا آن دسات باه انتخااب
زد .خصوصا وقتی چند گزینا ه پای
آیا باید دان

رو داریام .جادا از ایانی مسااله ای مارا درگیار کارده اسات:

مردمم را با ببرم یا به جاای دانا

باه ماردم یاراناه و قاتا بادهم .مای دانای کاه

هر دو انتخاب فوایدی دارد.
حکاایم در جااواب گفاات :جناااب چاارا بایااد بااه افاارادی کااه نماای تواننااد علاام را بپتیرناادی علاام
آموخت؟ چرا باید باه آدمهاا قاتا بادهیمی درحاالی کاه دلایل

را نمای فهمناد؟ ایان فارک کاه

مااردم در هاار دو راه فایااده ماای بیننااد درساات نیساات .اگاار ایاان قااتاها بااه اسقااه مااردم خااوش
نیامدی اگر خیان کردند کاه بایاد ایان قاتاها را انباار کنناد یاا اگار گماان کنناد کاه از ایان باه
بعااد ماای تواننااد هاار بااار قااتای بیشااتری بگیرناادی تااو شکساات خااورده ای .همینبااور درباااره
دان  .اگر آنها حتای نتوانناد دانشای کاه باه آنهاا داده ایام را بفهمنادی اگار نتوانناد ایان دانا
را در

کنندی یاا اگار نفهمناد کاه چارا ایان دانا

باه آنهاا داده شادهی ساودی در ایان دانا

نخواهااد بااود .باارای فهمیاادن اینجااور مساااله ای بایااد گااام بااه گااام بااا آن رو بااه رو شااویم .ماان
فکری به یادم آمده که مای تواناد کماک کناد تاا باه فهام باا تری برسایم :آنچاه از هماه چیاز
ارزشمند تر است بی ارزش تر است و آنچه بی ارزش است از همه چیز با ارزش تر است.
پادشاه گفت :تو بایاد ایان حقیقات را شارح دهای و رابات کنایی چارا کاه مان چیاز درساتی از
آن نفهمیدم.
در نتیجه صوفی دروی

بزرگی را به قصر دعو کرد و از او پرسید:

اگر قرار باودی از یکای از اهاالی ایا ن شاهر بخاواهی کاه کاار مهمای را باه انجاام برسااندی از چاه
کسی چه چیازی مای خواساتی؟ درویا

کاه از ارتبااط درونای مو اوعا خبار داشات پاسا

داد:
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تاااجری در بااازار هساات کااه مسااتعد اساات کااه خیلاای پولاادار شااود و ماای توانااد بااه پادشاااهی
منفعت زیاد ی برساند و می تواند در ایان زمیناه راه گشاا باشاد .تنهاا باه ایان شارط کاه حا ار
شود چند کیلو گیالس به نیازمندی ببخشد.
پادشاه از پیشنهاد درویا

خوشاحان باودی چارا کاه حار هاای صاوفی حکایم اینگوناه روشان

و قابل لمس نبود .با اشکی در چشم گفت:
فااورا بااه دنبااان آن تاااجر بفرسااتیم تااا بااه او بگااوییم کااه بایااد چااه کنااد .دو دروی ا

مخالفاات

کردند او را به سکو دعو کردند.
استاد گفت :اینگونه که قباون نیسات .ایان ماموریات فقای وقتای موفام خواهاد باود کاه تااجری
بزند.

خودش تصمیم بگیرد که دست به این بخش

بعااد هاار سااه بااا لباااس هااای مباادن و باادون لباااس هااای رساامی کااه روی رای تاااجر تاااریری
داشااته باشااد بااه بااازار باازرگ رفتنااد .آنهااا بااه حجااره نزدیااک شاادند و مواال مشااتری هااای
معمولی میوه ها را بررسای کردناد .درویا

باه پادشااه گفات :خاود بایاد ایان نقا

را باازی

کنی در نتیجه پادشاه به تاجر نزدیک شدی احوالپرسی کرد و گفت:
آدم نیازمناادی را ماای شناساام کااه همااه چیاازش را از دساات داده اساات .ماای تااوانی محاا ِ
ر ای خدای کمی گیالس برای او به من بدهی؟
بازرگان با صدای بلندی خندید و گفت:
با آدم های شاو زیاادی در زنادگی ام معاملاه کارده ام .هماه جاور حقاه و کلکای دیاده باودمی
اما اولین بار اسات کاه اینجاور دقلای مای بیانم .تاو بارای خاود گایالس مفتای مای خاواهی
آنوقت برای آنکه خود را کوچاک نکنایی تاااهر مای کنای کاه مای خاواهی باه کسای کماک
کنی؟ این دیگر نوبر است .در نتیجه هر سه از حجره بیرون آمدند.
حکیم گفت :دیادی از چاه ساخن مای گفاتم؟ آدم هاای بااارزش فقای کااری را مای کنناد کاه
بیشترین ساود را بارای شاان داشاته باشاد .و تجرباه رابات کارده اسات کاه اینگوناه ساودها در
نار آدمی که ما دنبال

می گردیمی بی ارزش است.
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پادشاه فکورانه به دو دروی

نگاه کرد و پرسید؟

اگر باارزش دقیقا این بود آن وقت بی ارزش چیست؟
دروی ِ خردمند پادشاه را باا خاود باه کناارِ رودخاناه بارد .وقتای باه سااحل رودخاناه رسایدندی
ناگهان دو مرد پادشاه را شناختند و باا اینکاه کاامال مای دانساتند کاه پادشااه شانا بلاد نیساتی
او را هاال دادنااد و تااوی آب انداختنااد .پادشاااه در جریااان آب دساات و پااا ماای زد و در حااان
خفه شادن و قارد شادن با ود .در هماان لحااه دوره گاردِ تیاره بختای باه ناام عماو خلاه کاه
همیشااه در کوچااه هااای شااهر پرسااه ماای زد و بااه ساااده لااوحی مشااهور بااودی سااریعا تااوی
رودخانااه شاایرجه زد و پادشاااه را صااحیح و سااالم بااه ساااحل آورد .بساایاری از رهگااتران کااه
قوی تار و تواناا تار از آن مارد بیچااره بودنادی شااهد بودناد کاه پادشااه دارد در عمامِ رودخاناه
قوطه می خاوردی ولای هیچکادام حا ار نشادند حتای کاوچکترین قادمی بارای نجاا ِ پادشااه
بردارند.
پادشاااهِ مباارود کماای زمااان خواساات تااا احساسااا و هیجانااات

را ماادیریت کنااد .وقتاای آرام

شد دو مارد خردمناد باا همادیگر گفتناد :دیادی چگوناه چیازی کاه بای ارزش اسات باا ارزش
است؟
به ایان ترتیا ی فرماانروا باه هماان روشِ سانتی خاودش بازگشات .کاه در واقاع بخشایدنِ هار
آ نچیاز بااود کااه مای توانساات .آمااوزشی وام هااای مسااعدتی و دیگاار چیزهااا باه هاار شااکلی کااه
ممکاان اسااتی نفاار بااه نفااری بااا توجااه بااا ویژگاای هایشااانی و بااه ترتیا باارای آنهااایی کااه نیاااز
بیشتری به کمک دارند.
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هد پادشاه از پرسیدن درباره انتخابِ درست بین گزینه های مختلز چه بود؟
چه تفاوتی بین قتا دادن و دان

بخشیدن وجود دارد؟

مخالفتِ صوفیِ حکیم با سوانِ اونِ پادشاه چه بود؟
چرا صوفیِ حکیم برای عمیم تر فکر کردن آن جمله متناق

نما را گفت؟

چرا دانستن راببه درونی چیزها مهم است؟
چرا پادشاه نباید راز را به بازرگان می گفت؟
چرا بازرگان متوجه بختی که به او روی آورده بود نمی شد؟
چرا هر دو دروی

با پادشاه به تندی رفتار می کردند؟

چرا شخصیتی ساده لوح بود که پادشاه را نجا داد؟
پادشاه در طون این ماجرا چه چیزی یاد گرفت؟

سوا تی برای تامل کردن

آیا ما باید ماهیت و قصدِ بخش

دیگران را بدانیم تا بپتیریم ؟

آیا یک مربی باید به خوبی شاگردان

را بشناسد تا بتواند آموزششان دهد؟

آیا علم با ارزش تر از ررو است؟
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آیا هر سوالی پی
آیا نمای

فر ی دارد؟

ها ما را فری می دهند؟

آیا واقعا راببه ای درونی بین مو وعا وجود دارد؟
آیا آموزش می تواند بدون خشونت باشد؟
آیا حقیقت طبیعتی متناق

نما دارد؟

قضاو کردن به چه درد می خورد؟
آیا ما در برابر جهان مسیولیم؟
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