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The English translation of this Album Leaf will follow soon.

این جمعھ آیا «ِر اداری از من پرسید، یکی از دوستاِن پرنفوِذ اربابم در امو.سالم بود١۴حدوداً 

ھزار تا دوچرخھ وارد کرده ام اما کسی را «گفت، ».تا چھ باشد«گفتم، »کاری برایم بکنی؟توانیمی

در ازرگانبتو بیا این دوچرخھ ھا را از گمرک بگیر و بھ آقای .بدھدتحویل خریدار بھ ندارم کھ آنھا را 

نام اصلی (ازرگان بحاجی آقا».از او بگیر و برای من بیاوررسید را ھم .بدهتحویل خسرو ناصر

درخواست سالھ و تشنۀ کار، ١۵یا ١۴من ھم نوجواِن .بودایتاجر بسیار معتبر و شناختھ شده)محفوظ

بھ گمرک رفتم و زودتریک روز بھ این ترتیب، وتعطیل بودھم شنبھ پنج، روزِ آن ھفتھ.پذیرفتمرا 

ینھا را با چندگمرک، جنسمحلِّ از ھمانسپس.دند تحویل گرفتمترخیص شده بوتازه ھا را کھ دوچرخھ

ھای بزرگ استفاده آن روزھا از کامیون.خریدار آوردم و در آنجا خالی کردمانبارِ گارِی بزرگ بھ

.در شھر با گاری انجام می شدبھ ویژه شد و حمل و نقل اجناس نمی

بھ جای ونشده بودند)assembled(یکپارچھھنوز وصل و ھااین دوچرخھتصّور من،بر خالفِ 

مثالً ؛بندی شده بودندجداگانھ بستھھر یک ھادوچرخھگوناگونِ اجزای ،ھزار دوچرخۀ کمال و تمام

بدنھ، چرخ،چندین صندوق ودوچرخھ بود، چندین صندوق زنجیر بودزینِ حاوی چندین صندوق فقط 

افزون ، بھ ویژه آن کھبسیار مشکلی بود،بسیارجناس کارجابجا کردن این ا.چیزھای دیگربوق و ترمز،

.رخ می داددر آن باالیی داشت و نباید ھیچ گونھ تصادف و اشتباھی جسمی، مسئولیتِ زحمتِ بر

لطفاً رسید اینھا را بھ من بدھید تا فردا بھ «بھ ھر ترتیب، جنس ھا را بھ حاجی آقا تحویل دادم و گفتم، 

ھا جنس«نوشتھ بود کھ .آن را خواندم.ایشان ھم رسیدی نوشت و بھ دست من داد».صاحبش تحویل بدھم

من اجناس را از گمرک .تفھمیدم کھ حقّھ ای در کار اس».را تحویل گرفتم، اما چیزھایی مغایر است
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بغضم .آب در دھانم خشک شد.گرفتھ بودم و ھمھ را ھمانطور یک جا آورده و بھ او تحویل داده بودم

شما فقط باید بھ من یک .من این رسید را قبول ندارم«با ھمان سّن کم، بھ خودم جرأت دادم و گفتم، .گرفت

ھرچھ دریافت .قبول ندارم"بُغایر"و "ُمغایر"من .ایدرسید بدھید کھ بگوید این اجناس را دریافت کرده 

اگر رسید ندھم، «گفت، ».این چیزی کھ نوشتھ اید را نمی خواھم.دادمکردم مستقیماً اینجا آوردم و بھ شما

باید درست بنویسید کھ یا.بر می گردانمھمۀ اجناس را دوباره بار می کنم و «گفتم، »چکار می کنی؟

فردا خودتان بروید و .اگر مغایرتی ھست، مقّصر من نیستم.می برمیا آن کھ ھمھ را "اجناس رسید،"

».حّل و فصل کنیدموضوع را ترتیبش را بدھید و 

این را کھ دید، فھمید کھ من حاجی آقا .صندوق ھابھ بار زدن شروع کردیم کارگرھا را صدا کردم و 

در دفتر گفت، ».بیا تو دفتر!دست نگھ دار«گفت، .بر می گردانمدارم جنس ھا را واقعاً ومی گویمجّدی 

، آنبر افزوناما ».دھمرسید را ھمانطور کھ گفتی می نویسم و بھ تو می.درست می گویی.قبول دارم«

فقیھ شھر «بود، نوشتھ .چیزی نوشت و بھ من دادرا از صندوقی بیرون آورد، بر آن کاغذ باطلھ ای ھ تکّ 

/خر مشو"مارش کھ گفتا بھ حِ  !جانپسر«، سپس گفت»!"کھ ھر کھ خر شد، بھ ناچار شوند بر سوارش!

کارگرھا را واز دفتر بیرون آمدم،نوشتھ را ھمراه با رسید از او گرفتم»!خر نخواھی شدوتو خر نشدی

.را تحویل صاحبش دادمرفتم و رسیدصاحبکارمنزد دوستِ ،فردای آن روز.ص کردممرخّ 

این .بودبازار بھ خط آن تاجر …»!خر مشو«بازگویی این خاطره بیشتر ھمان یادداشتِ مقصودم از

اگر کسی ندانستھ و نفھمیده ».ھر کھ خر شود، بھ ناچار سوارش می شوند«.حرف حقیقتی مطلق است

کسی موفق خواھد بود کھ بلکھ،نخواھد بودق باوری را بپذیرد یا کاری را قبول کند، بھ طور حتم موفّ 

میده قبول کردن و ندانستھ عمل کردن ھبا نفاجرا کند؛ وگرنھآنچھ را می فھمد بفھمد و چیزھا را موقع بھ

.ھرگز کسی بھ جایی نرسیده و نخواھد رسید

از خبرنگاری .می افتمبھ یاد گفتھ ای از ھنری فورد، مخترع اتومبیل .منیدانستھ عمل کآن گفتم کھ از 

پاسخ »دنیای آن روز، چنان موفق، ثروتمند و محترم شدید؟درکھیستراز موفقیت شما چ«سید، او پر

این راز موفقیت من .ثانیھ پیشتر از دیگران عمل کردم٣٠من یک دقیقھ زودتر از دیگران فھمیدم و «داد، 

».است

.موفق باشید



٣از٣صفحۀ

گبای»نورمن«نورهللا 

آنجلس، لس ٢٠٢١دسامبر 

)٢٠٢٢ژانویۀ :بازنویسی(

:گبای در اینترنت»نورمن«آدرس وبسایت نورهللا 

www.BabaNouri.com

ھا و کتابھای ایشان بھ زبانھای فارسی این وبسایت حاوی آرشیوی از نسخھ ھای رایگاِن مقاالت، یادداشت

ھمگام با ، و بھ زودی یھودیان کاشانگویشِ لحظاتی برای تفکر، دیکشنرِی و انگلیسی، از جملھ کتاب 

.می باشد)در دست تھیھ(زمان


