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عزیز کردۀ بابا
ای در دو بخشمقالھ

گبای»نورمن«نورهللاۀنوشت

Please find the English version of this essay in the accompanying file.

بخش نخست

احتیاج است، احتیاج ،احتیاج استھ مزاجآنچھ شیران را كند روبَ 

.بگیرندخود و دیگران پنداتِ اشتباھاز دھیم کھ فرصت مان بھ فرزندان

در دبیرستان ،كالیفرنیا، واقع در ایالتِ رتونما در شھر فولِ ۀسال١۵-١۴فرزندانِ ،١٩٧١در سال 

.كردندی دو ساعت در رستوران كار می روزی،تابستانتتعطیالامِ و در ایّ می کردند تحصیل 

دانشگاه در رستوران استادِ و ی ایرانیپیرمردروزی .شدی كمتر دیده می آن روزھا در آمریكا ایران

شود یرا جویا مفرزندان ماحال و نامِ .شودی كنند خوشحال می صحبت می ھا فارسبیند بچھی ماز این کھ 

»خوانید؟ی نمھاضافدرسِ ،یتابستانتِ تعطیالروزھایمگر شما در«و می پرسد، 

ۀ استاد بھ لھج».كنیمی دو ساعت كار می ھم روزو خوانیم ی ھم درس م«گویند، ی ھا مبچھ

وننھ نیستید-شما بچھ»!باباۀعزیز كرد«گویند ی م»عملھ«ما بھ در شھرِ !آفرین«،گویدی می شھرستان

».موفق خواھید بود

.خندندی كنند و می فرزندان خود تكرار می استاد را براۀگفتآن، فرزندانمامروز

!عزیزکردۀ مامان و بابا ھستند؛ ولی عزیزکرده داریم تا عزیزکردهالبتھ ھمۀ فرزندانْ 

تا ابتدایی كالس اولدورانِ بازگو کنم کھ ازدر این بارهخود را یِ شخصۀاز تجرببگذارید بخشیاما

!را شامل می شودیحدود نود سالگ

نفر دختر و پسر ٣۵حدود ،١٩٣۵در سال کھ خوب بھ خاطر دارم ،یدوران كودكۀبا توجھ بھ حافظ

، نخستینجیانمروّ ی و آقاگام گذاشتیم كاشان »آلیانس«دبستان اتحاد درییكالس اول ابتدابھ دیم كھ وب

.بھ ما خوش آمد گفتند،معلم ما
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و خانواده ھایمان را را ھمدیگر گیھم،و محدودکكوچی شھرھادیگر مانند ،ھاکالسی-ھمما 

ان تشکیل مسلماناز ده درصد،بودندیاتحاد یھودۀشاگردان مدرس%٨٠دوره، حدود در آن .شناختیمیم

.بودندی یبھادیگر ده درصدوشدمی

باف، ی ل، نخ فروش، قالدّال یا حكیم، دیگری عطار، ی از بود، یكبزّ از دانش آموزان ی یكپدر 

كھ نازپروردهی ھابچھ از دو تا ی جزء بودند، جز یككاسبِ آنانمطلقاكثریتِ .غیرهزارع و ،گرددوره

فیلم ھمچون یکسال ٨٠از حدود کھ پس امروز ».بودندی زلفعل،در بین كچل ھا«بھ قول معروف 

ی ھانوادهی حتو می بینم کھ کودکان،كنمی نگاه می قدیمھای كالس-ھمگذشتھ و حالِ ی بھ زندگی یسینما

.ھ ترندق تر و مرفّ آن روزھا موفّ ی ھای حاج-راتب از بچھبھ مدورانآن فقیرِ ی ھاخانواده

د، بار آیی لبا ُالا در لباس دوستی،والدینیِ ناآگاھۀفرزند در سایی وقتکھ طبیعت است این نفسِ ،یآر

:بھ قول شاعر.خواھد بودی تن پروریک عمرفرزندبرداشتِ 

؟چو یافت مراد،نفس، كھ فرمان دھدخالفِ مطیع تو گشت،یآرھر كھ بررادِ مُ 

جز بھ آتش راستک نشود خشپیچی كھ خواھتر را چنانچوبِ 

و درس ابتكارو در پی احتیاجدر اثرِ بلکھ ھا را ندارند، ی خوبۀھملزوماً قموفّ ی انسان ھا،حالھرھب

.كنندی را از آنچھ كھ دارند می بھترین بھره بردار،دیگراناشتباھاِت گرفتن از 

ترند، محتاج ترند ی آنھا كھ غنبا دیدن چشم تنگ فیل دانستم

از طبقات جمعیبھ »زمان«و جابجایی ھای ناخواستھ، ایراندر١٣۵٧سال ھای ی با وقوع دگرگون

گویی ی جدیِد گوناگون، در محیطھاکھ خطار كرد امختلف ی ھاكالسپیشیِن ینِ محصلّ ھمچون(!)گوناگون

شنا فرزندانشانفاقِ بھ اتّ ،با دیدن آباز ایشان، ی بسیار.برگشتندو—برگردندی یاول ابتدای بھ كالس ھا

»اتكاء بھ خود«، بلکھكارساز نیستبھ تنھایی بھ سرمایھ و مكان کھ اتكاء كردند و بھ دنیا نشان دادند 

مرفھ بودنْ ۀخانوادفرزندِ کھ زمان نشان داد .بودی باید شناگر خوبیدر زندگو—یخداداداستی موھبت

چھ بسیار در مراحل گوناگون، ، چنان کھاستی ماندگ-موجب عقبی،زندگۀتجربنداشتنِ و غنیمت است 

بابااتكاء بھ ثروتِ بی تجربگی و بھ دلیل ،با مشكالتدر رودرروییکھبابای ھاكرده-عزیزھمان از 

ھر قرنکھ در قدر میراث را بدان، «،كھ گفتھ اندانستنددمیاینان ایکاش .بھ قھقھرا رفتندوشدندمنھدم 

ی،سچرخش سیاک با یکھ دیدیم .نیستاموالبھ معنای دارایی و میراث فقطو —»یمیرد پدرمی
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شاه رفتندی دانشمند بھ وزیرروستا زادگانِ 

روستا رفتند یِ یبھ گدا،عقل-وزیر ناقصپسرانِ 

بردنمافسوس كھ سخت است پس از جاه تحكّ 

خو كرده بھ ناز، جور مردم بردن

این روزگار نباید غرور داشت»!ر نبوداشَ ی خوب ھم بغالِ ژُ «،می گویدمی شودنشئھ ھ وقتیتریاکی

نشیند ھمھ كس ک مھره گر نی/كار كار است و در دانشِ آمدِ در شرط «.ت دھده ذلّ ات و گعزّ هااست كھ گ

».نراد است

ک از دست شاه مدال گرفت و شاه ی،اول شدی دانشگاه تھران در رشتھ شیمدرک از دوستان نزدیی یك

مادر او سدّ کھ من شاھد بودم اما .بھ او اھدا كردآمریكای شش سالھ در بھترین دانشگاه ھای بورس تحصیل

چون مادرش او را بیش از حد استفاده كند،ی بورس تحصیلفرزندش ازو نگذاشت راه فرزند گردید

!بھ جاستی جا دشمنی بیِ دوستکھ دوست داشت و ثابت كرد 

سیمینش بر كنار نھادلوح پسر بھ مكتب دادی پادشاھ

مھر مادر جور استاد بھ زبر سر لوح او نوشتھ بود بھ زر

كھ خود ی مادرانوان بسیارند پدری آر.داشتھ و دارندی مادر منطقو كھ پدر ی خوشا بھ حال فرزندان

چون نوزاد برگ ،پردازندی مایشان را ی ناآگاھۀفرزندان جریم.ھستندی محتاج مربّ ،بیش از فرزندان

شود و ی عملھ می و یك؛نویسندی آن خوب یا بد مبر روزگار و سپسمادرو پدر نخست كھ استییدپس

بسیار سفر باید تا پختھ شود «.ییباید بھ جز ُحسن زیبای ھزاران نكتھ م،حالھربھ.استادی دیگر

».خامی

اعتماد بھ ».بھ خودت کمک کن تا خدا بھ تو کمک کند«:استنیپروتستان ایحیمسروانیشعار پ

ارزشمند را در وجود فرزند ۀصیخصنیپدران و مادرانند کھ قادرند انیاست و اتیقدم اول موفقنفسْ 

بابا بھ ۀکردزیاست کھ عزنجایا.بر حذر دارندیبرعکس، او را از برداشتن ھر قدمایکنند، تیتقوخود 

تا راننده در بزرگراه  .رندیبگادیکھ اشتباه کنند تا میبھ بچھ ھا فرصت و امکان بدھآری، .دیآیوجود م

!ردیگینمادیدر بزرگراه را یگم نشود، رانندگ
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راست را چپ د،یگویاش، بھ انسان دروغ میرنگ-کیو یپاکۀبا ھمنھیآیکھ حتمیبفھمانھابچھبھ

بھ چشمت اعتماد نکن، بلکھ بھ عقلت رجوع یحت«د،یگویدھد و عمالً بھ ما میو چپ را راست نشان م

».یبدھصیتا راست و چپ، راست و دروغ را خودت تشخ—!خاّصھ در انتخاب ھمسر—کن 

بھ عزیزان خود تکرار و تلقین کنیم کھ عزیز من، 

وین آینۀ جماِل شاھی کھ توییای نسخۀ نامۀ الھی کھ تویی

از خود بطلب ھر آنچھ خواھی، کھ توییبیرون ز تو نیست ھر آنچھ در عالم ھست

حث ما مناسبت با بی كند بی كھ با آب دھان خود، نخ ابریشم تولید می كرم ابریشم، كرمی شرح زندگ

بافت ی خام از تولید كنندگان و آماده كردن نخ ابریشم براكار پدر بزرگ و پدر من خرید نخ ابریشمِ .نیست

اكثریت مطلق آنھا كاشان كھیِ یھودی خریدند و بھ خانم ھای نخ خام را مآنان .پارچھ بودیای قال،مخمل

درشت بھ یاریز نخِ ی بھ شكل كالف ھاو می کردند ی بند-مرهنو خانم ھا آنھا را؛دادندی مكردندی كار م

بھ ،»ریشونده«، و »پوده«، »نھدَ «ھاینام

،»ینبُ «از با استفادهو ی یابتداطریق بسیار 

و من ؛كردندی ماده م، آ»یپكُ «و »هچمبر«

ی ھابھ خانھ،بعد از مدرسھکھ ف بودم موظّ 

آماده را ی ھاكالفکنم، د مراجعھ متعدّ 

تا آنجا .پدر ببرمۀجربھ حُ تحویل بگیرم و 

ی ھاخانمخاّص این ھنرِ ،كھ بھ خاطر دارم

»ادنقّ «كاشان بود كھ آنھا را یِ یھود

، بھ این معنی کھ نخ کم ارزشی نامیدندیم

ت أبھ جر؛ وکردندمیارزشمندیا »نقد«را 

.بودندادكاشان نقّ ی یھودی ھاخانمت مطلقِ اكثریکھ گویم یم

ی،با چھ زحمتخود، ریز و درشت ی را كھ ھمراه با بچھ ھای دیدیم مادرانی بھ چشم خود ممن 

ی و تا نیمھ ھامی نمودند آن روزھا خانھ را اداره ی یبھ طریق ابتدامی کردند، ی یشوظرفیی وشولباس

شوھرانشان درآمد از خانم ھا بیش از ی درآمد بسیار.خرج فردا فراھم گردد-کكمتاكردند ی شب كار م

.كرد؟ ھرگزی اظھار ماین واقعیت را ی آیا كساما بود، 
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؟شدی این نخ چگونھ تولید م

روانشادكھھنگامی بود ی از خاطرات شیرین ایام كودكی یك

ۀجعبیک من آنھا را در .پدرم چند تا كرم ابریشم برایم آوردند

كھ را آنھا ک ھر روز تنھا خورا.می کردمی كفش نگھداریِ یمقوا

ھا و شبمی کردم فراھم شان یسفید بود برادرخت توتِ ۀبرگ تاز

ترسیدم ی چون م،كردمی می در كنار بالش خود از آنھا نگھدار

...آنھا را ھم بكشند»زیبا«ھمچون

بخش دوم

.خوردی از دھان من غذا مود در كنار من بودتولۀبود كھ از لحظی دست آموزوسِ نام خر»زیبا«

.پریدی من می شانھ ھای وربر،گشتمی برماز مدرسھھنگامی کھ .شدمی بیدار مزیبای صبح ھا با صدا

زمین نشستھ رخواھرم بکھ دیدم واز مدرسھ برگشتمی كھ روزتا این.و می رقصیدمخواندمی مزیبابا 

خواھرم را گاز گرفتم كھ ی اپتِ سچنان شکنان،و گریھمفریاد زد.كندیر مپَ زیبا راۀكشتھ شدۀالشاست و 

ی مادریاكدام پدر.کھ چرا چنان کردندمادرم گلھ مندم واز پدر،سال٨٢ھنوز بعد از .خون فواره زد

را ی یوکالدكتر ھُ زیگموند فروید یا سخنانِ ی كتاب ھای مادریا كدام پدر ؟داشتفرزندبھ احساس ی توجھ

ھا صحبت یبا بعضیروانیکمبودھاۀچنانچھ دربارپیش،سال چھلھمین تا یحت؟خوانده یا شنیده بود

»!یخودتوانھید«گفتند، یخودشان میدر اثر ناآگاھد،یکردیم

ھای روانی، دنیا نمی دانست کھ درصِد قابل توجھی از علمی دربارۀ بیماریتا پیش از انجام مطالعات

.مردم این کرۀ خاکی، ھر یک بھ دالیلی اغلب ناشناختھ، دچاِر مشکالت روانِی قابل معالجھ ھستند

دیرزمانی نیست کھ کھ بخِش معتنابھی از آدمیان فھمیده اند کھ مشتی خرافات یا قوانیِن کھنھ و دلبخواھِی 

انکیزاسیون، دوران تاریکِ تنبیِھ شالق، زندان، زنده سوزاندِن آدمیان بھ رسِم دینی و مملکتی، ھمچون

کشتن آدمی، ابداً نتوانستھ و نخواھند توانست مشکالت ھر صورتبھپرتاب انسانھا از کوه، قطِع عضو، یا 

مطلبی ھمچنین، در ھیچ یک از کتب مذھبی، این راھنمایاِن ھزاران سالۀ بشر،.مربوطھ را برطرف کنند

ھای روانی نیست، چون این گروه از بیماری ھا شناختھ شده نبودند و مردم نمی دانستند کھ دربارۀ بیماری
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با این .باشند و از نسلی بھ نسل دیگر منتقل گردندتی وراثتوانند اینھا نیز مانند سایر بیماری ھا می

ختلف، ھر سالھ مصائب و ، چندان شگفت آور نیست کھ امروزه طبق آمار، بھ دالیل متوصیف

ھای افراِد روانی، از قبیِل پیوستن بھ گروه ھای شرارت، تیراندازی در مدارس، خودکشی ھا و خالفکاری

.غیره رو بھ افزایش دارند

.پلیس جستجو و کندوکاِو خانۀ تبھکاران، ھمچون تیراندازاِن مدارس استصحیِح امروزه نخستین اقدامِ 

خانۀ ذھنِی مجرمین و خانواده، محّل پرورش و کتابھای درسی و مذھبی تجویجساما ھنوز کسی بھ فکر

بررسِی زندگینامۀ .ایشان نیست تا شاید بتوان با ریشھ یابی، از تکراِر مکّرر چنین جنایاتی جلوگیری کرد

ن رو ھم از ای.مجرمین گوناگون نشان می دھد کھ ھمۀ آنھا بھ دور از محبِّت خانواده و مربّی بوده اند

من یقین دارم کھ .توان نتیجھ گرفت کھ حفظ پیوندھای خانوادگی می تواند گره ای از این مشکل بگشایدمی

سایر مقام ھای کلیدی مانند وزراء، نمایندگاِن در آیندۀ نزدیک، قبل از انتخاِب رؤسای جمھور یا داوطلبینِ 

وای بھ وقتی کھ .دادبررسی قرار خواھند از لحاظ سالمت روانی مورد را پارلمانی و آموزگاران، آنھا 

.تاریخ را بخوانید!یکی از بیماران روانی در رأس قدرت قرار گیرد

.بگذریم کھ از مطلب دور افتادم

دربارۀ فرزندان »فھم کمتر است،سّن کمتر برابرِ «بھ ھر حال، در گذشتھ، بزرگترھا بھ گمان آن کھ 

سالھ مھندسین كامپیوتر ٨-٧کودکانه،امروزکھ د نببینو د ینبیا»!فھمدی نم،بچھ است«،گفتندی مخود

!ما را بیشتر بھ حمام زنانھ برده بودند»فھمدی بچھ است و نم«این کھ ایكاش بھ دلیل !ھا ھستندخانھ

کنند، دلم درد یدرد ممیکند، پاھایسرم درد م«د،یگویمیباشمیبھ حکیکاشیخانمر،یبھ خادشی

بشر یھمان بخش روان»خودم«نیغافل از آن کھ ا»!کند، خودم ھم حال ندارمیکند، کمرم درد میم

د،یگویاست کھ شاعِر با شعور درک کرده و م

من خموشم و او در فغان و در غوغا استکھستیاندرون من خستھ دل ندانم چدر

.میبگذر.امروز ما داستانھا خواھند گفتفراوانِ یھایناآگاھۀدربارندهیآیھانسل

انھ منتظر صبربی ؛ و منكرم ابریشم را تعریف كرده بودندۀو آموزندی بسیار دیدنسلسلھ مراتبِ مپدر

ک بھ یمی کند، خود ابریشم را تولید نخ ظریف و بادوامِ ،تا آنھا را ببینم و بدانم چگونھ این كرمبودم

می خواستم از .گرددی برنمدیگر كند و ی پرواز م،كندی می تخم ریز،گرددیمتبدیل قشنگ ۀپروان

تبدیل بھ بھ نوبۀ خود —خشخاش یا ارزن ھستند ی ھامانند دانھكھ—تخم ھااین چگونھ نزدیک ببینم کھ
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،می پرسندینینشتآاز .كندی طبیعت ادامھ پیدا مانگیزِ حیرتو معجزه آساۀنوو این گرد؛گردندیرم مكِ 

»!طبیعت را معجزه دانست، یا ھیچۀ یا باید ھم«پاسخ می دھد،»بھ معجزه اعتقاد دارید؟آیا «

از یکھر .آنھا دیدمک از یكایی كھ حركاتكردم تا اینی ھر ساعت و ھر روز كرم ھا را نگاه م

نخ ابریشم ازو كم كم خود را داخل پیلھ كھ تنیدند بھ دور خود سفید رنگ بھ شكل تخم مرغی پیلھ اھاکرم

یكھ روزتا اینمدتی گذشت .س كردندبتشكیل شده بود ح

و كرم داخل پیلھ، ه استدر پیلھ پیدا شدی سوراخ كوچكدیدم 

بھ بود، شده تبدیل فوق العاده زیبا ی بھ پروانھ ااینک كھ 

با .تواندیمن، امااز پیلھ بیرون بیایدتا كند ی شدت تقال م

راپیلھ ، سوراخ و بھ قصد كمک بھ اواشتیاق بھ دیدن پروانھ

بدون تخم و پروانھ بیرون آمد .گشاد كردمبا استفاده از تیغ

آیا تو بھ خروج «،نگاه گفتک در با یپ.نزد پدر بردمو پروانھ را برداشتم کنانمن گریھ.ردمُ ی ریز

بدن و عضالت این .ستاھمین جادر اشتباه تو «،پدر گفت».یآر«،گفتم»؟یكردک از پیلھ كمپروانھ 

.تا زنده بماندمی کردپیدا ی خارج، آمادگی روبرو شدن با ھوای براروزانۀ اویپروانھ باید ھمراه با تقّال 

كھ فرزندان را ی مادرانان ومانند پدر،فرصت این رشد الزم رابھ گمان کمک بھ پروانھ، در عمل تو 

تخم برای بقای نسل خود رد، بلكھ و او نھ تنھا مُ ؛یاز او گرفت،آورندی ول بار مغیر مسئو نازپرورده 

خواست ،یدوستکھ بھ خیالیخرسھمچون توست، »خالھ خرسۀیِ دوست«این بازدهِ .نكردھم یریز

».از صورت بچھ اش دور كند،با کوبیدن سنگمگس را 

خزدپس وابر مگس تا آن مگس دبزسنگ و -رفت آن آسیاگرب

این مثل بر جملھ عالم فاش كردخفتھ را خشخاش كردی رو،سنگ

»اوست كیناو مھر است و مھرِ كینِ ھر خرس آمد یقینھر ابلھ مِ مِ «

پول، این سمّ را برآورده می کنند، خود فرزندان یِ غیر منطقی ھاھخواستموقعی كھ بی مادرانان وپدر

اما در عمل »آزاد«بھ اصطالح ،بھ عناوین مختلفو آنان راگذارندی ناآگاه مکودکِ را در اختیارک مھل

وخود را داردیھم نکات مثبت و منفیآزاد.برندی قھقرا مھ آنھا را بندانستھ،آورندی بار مغیر مسئولْ 

گرچھ .استیجوانان و نوجوانان در مشروب خواریروادهیامروز جامعھ، خطِر زیاز نکات منفیکی

گردد؛ ادیبھ اعتلیکھ تبدیدھم، مباد روزیاما پس از مطالعھ، ھشدار مد،ینمایمیجزئیمسئلھ امرنیا
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کنند و فرد را گرفتار ینفس اّماره، رشد مقیشوند و سپس با تشویشروع میجزئادھایاعتۀچون ھم

.سازندیم

»!ش رابارکِ بارک هللا بیجا آدم را می کشد و سرباالیی «ھا، شیرازیبھ قول 

، سخنران و برنامھ ساز معروف افتادم کھ پِرگرسیدناز یگفتھ اادیبھ .میبحث کردلھیپۀدربار

یبھ پروانھ الیکھ قرار است تبدیِکرم«د،یگویھا مارتدوکسرِ یھا و غارتدوکسۀقیاختالف سلۀدربار

ھا بھ متأسفانھ، اغلب ارتدوکس.دیبھ پرواز درآایبماند تا بتواند در دنلھیدر پیابتدا مدتدیگردد، بابایز

».لھیھا بھ ماندن در پارتدوکسرِ یندارند و غدهیعقایپرواز در دن

بھ تھران یا ی كار و كارآموزی برا،ییدوران ابتدااز گذراندنِ پسپسران را اكثراً ،قدیمدر كاشانِ 

—یسالگ١٢در سن را نماز جملھ خود—را بچھ ھا ،مادرانان ودر حقیقت پدر.فرستادندی رشت م

اكثر این بچھ ھا کھ شاھد بودم من »!زنده بمان«می گفتند،در عمل و می کردندپرتابی زندگبھ اقیانوسِ 

.شدندی شناگران موفقی،زندگی ھای بلندو یگذر از پستو ل نامالیمات در اثر تحمّ 

آفاق گرددشھرۀ ھ چو الغر شود، مَ آفاق شدنۀریاضت نتوان شھری ب

ی دائمی خودآموزی،عالوه بر كسب تجربیات زندگ،این گروهیِ نسبموفقیتِ رازِ ،نگارندهۀبھ عقید

میانِ تفاوت .استعالی ترین دانشگاه )self-education(ی خودآموزحقیقتاً،.بودبر حسِب احتیاجایشان

.مکتب و تدبیر مّال می اندازدحکایتی از مرا بھ یاد بضاعت یبکودکاِن بابا وی كرده ھا-عزیز

پیشنسلِ ی یعن،مھاجرت کردندوقایع اخیر ایراندلیِل بھ سالھا پیش کھ کنونیاز سالمندانپیش نسلِ 

داشت ی مذھبۀخانھ كھ بیشتر جنبرا بھ مكتبکودکان خود ،مقدور بودگر برایشانظھور رضاشاه، ااز

جزء ی صندلآن روزھا .شادروان الیاھو موره رفتمپدرِ ،مّال ی حاجبھ مكتبِ بار من ھم چند .فرستادندیم

داد و ی ھ درس مقصّ بھ صورتِ مّال ، نشستندی چھ یا تختھ پوست مکشتُ ی  و بچھ ھا رومّال .تجمالت بود

!زدندی چرت مکودکان و خودشی گاھ

بھ چھ «،گویدی  مبا پرخاش بھ مّال وآیدی خانھ مار معروف با عصبانیت بھ مكتباز تجّ ی یكی روز

]!یپستۀنام[ی بھ شھر-من خط شھروكرِ نۀبچ؟یمن توجھ دارۀمن بیش از بچنوكرِ ۀدلیل بھ بچ

جارِ التّ ةعمدعاقل بھ جنابِ ی مّال »!تواند بنویسدی نمھم را شمن ھنوز اسم خودۀبچ، ولیخواندیم

ک اتاق را ترکودکان.آوردی س را بھ صدا در متنفّ زنگِو»!بنشینیدید یبفرما«،گویدی می عصبان
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ی زیر شتخِ آجر عدددو ، اما نوكرفرزند ۀچشکدو تا مقوا زیر تُ ،دانا در حضور تاجری مّال .كنندیم

.تاجر می گذاردیآقای حاجفرزنِد ۀچتشک

بعد مّال ی دقایق.نشینندی خود می جابرھر كدام و آیند ی مکودکان آورد و ی مال زنگ را بھ صدا در م

فرزندِ »؟یچرا ناآرام«می پرسد،مّال .كند و ناآرام استی نوكر زمین و سقف را نگاه مکھ فرزندِ بیند ی م

»است؟من فرق كردهۀشكچتُ قطرِ ،كھ از زنگ تنفس برگشتھ امی دانم چرا از وقتی نم«،گویدی نوكر م

.خیال نشستھ بودی دو تا خشت را احساس نكرده و بضخامتِ ،باباۀكرد-عزیز،یحاجكھ پسرِ ی در حال

!توفرزندونوکرتفرزند میانیخدادادین است تفاوتِ ا«،گویدی ممی کند و رو بھ جناب تاجرمّال 

لھ از من گِ .فرزند تو ضخامت دو تا خشت را حس نكرد، در حالی کھكرداو ضخامت دو تا مقوا را حسّ 

».از خدا و خودت گلھ مند باشبلکھ، نداشتھ باش

كھ آب ی خوشا چاھ«.بیش نیستی مال و منال تخیل.با مال و منال دنیا نداردی ھا ھیچ ارتباطانسانفھمِ 

با ،مردم.استعاقل بیشتر توجھ دارد و از نادان گریزانی ھابھ انسانطبعاً آدمی ،یآر».از خود درآرد

این روزگار است كھ .یكدیگری نھ با حماقت و بدبخت،شوندی و سھیم مدوستیكدیگر یِ عقل و خوشبخت

.دھدی مانند برلیان تراش م،بینیمی كھ ممی دھد و چنانصیقلی الیق و فعال را در مسیر زندگی انسانھا

لھ ،روزگاری بابا كھ زیر دست و پاۀكرد-عزیزی و جمعخوشھ چین ھستندی بسیار،ر این میاند

ھم در میان باشد كارساز نیست، چون اگر فرزند الیق باشد بھ ارثیھ وابستھ ی چنانچھ ارثیھ ا.شوندیم

بھ قول !پرورش،پرورش!استعداد،استعداد.و اگر ناالیق باشد ارثیھ را نیز حفظ نخواھد كرد؛نخواھد بود

:یسعد

تربیت را در او اثر باشدقابلی چون بود اصل، گوھر

را كھ بد گـُھر باشدی آھناھد كردھیچ صیقل نكو نخو

باشدھنوز خر ،چون بیایدھ برندش بھ مكّ گر،یخر عیس

پسرسھھركھی حالمتوجھ شدم در .داشتپسر و دو دختر ٣کھكردمی كار می معتبردارِ با كارخانھ

بین فرزندان صحیح نیست کھ «،بھ او گفتم.استدوم خود دادهاختیارات را بھ پسرِ ۀھم،در كنارش بودند

».و بین فرزندان اختالف ایجاد خواھد شدفردا سایر فرزندان از شما گلھ خواھند كرد.تبعیض قایل شد

این کھ بینم ی چون من م،بھتر است از خدا گلھ كنند، بلکھآنھا نباید از من گلھ كنند«،كرد و گفتی نگاھ

، این تبعیض نیست.مرا بھتر حفظ خواھد كردۀمن و خانوادی یاست و دارااز دیگرانعاقل ترفرزندم
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چھ ی كھ عقل دادی بھ كس!خدایا«است،گفتھ شده»اندرز پدران«یا یرقھ آووتپدر »!مصلحت استبلکھ

ھا خواھرۀھمحتی اگر بھ ھرحال، برداشتھا متفاوت ھستند،»؟یچھ داد،یكھ عقل ندادی بھ كس؛ وینداد

.باشندمادروپدریکبرادرھا از و

و سیمنباشد زرّ ی در ھمھ سنگگرچھ سیم و زر ز سنگ آید پدید

ادیم ی یجا،كندی انبان می جایھیلتابد سُ ی بر ھمھ عالم ھم

نظیر ی از این فیلسوف ب،دادمی سقراط دستِ ھ زھر شوكران را بجامِ ،كھ در آخرین دقایقی كس

سقراط پاسخ داد،»؟خواھید گفتچھ ،بدھیدی مابھ مردم پیکھ بھ شما فرصت بدھند ھمینکاگر «پرسید، 

آسایش ی مال براانباشتنكھ در پیِ ی مردمی ا"کھ آورم ی فریاد برمو روم ی آتن مۀبھ بلندترین نقط«

»".بیش از آن بھ فرزندان و خانواده خود برسید!دخود ھستیۀخانواد

، یا کندتر میو ارزشمندمی دھد خانواده را ترفیع یِ دینیایمعنوی،مادّ ۀاین وارث است كھ ارثیی آر

كارسازکھ استخود فرزندیِ لیاقت ذات،بھترم بر پرورشِ ، مقدّ .نمایدیخوار و نابود مآن را بر عکس، 

ھم ی كھ اون یكی بھ وقتی وا؛شھی ل ملببی یك،کگنجشجوجھتا ز ھفتا«،گویندی اینجاست كھ م.است

برات /باباۀردونعزیز دُ /باباۀچراغ خون«بخوانیم، یعقیلی آقاھمصدا بادر آن صورت، باید »!نباشھ
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بشر تا آنجا می خندد کھ فاجعۀ ساعاِت آخر در ھر صورت،».بر من و دنیای خندیم/كھ تو مستانھ
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