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The English translation of this Album Leaf will follow soon. 

  

  اندرز  دو خاطره و  دو

  در باب دوستی 

ای شخصی آغاز کنم. سالها پيش، بر سر   دربارۀ دوستی هرچه گفته شود کم است. بگذاريد از تجربه

به من تذکری    که موضوع را شنيده بود،موضوعی بسيار مهم با چند تن مشورت کردم. يکی از نزديکان  

صيحتش توجهی  که به اصطالح آستينش کهنه بود و آدم باشخصيتی نمی نمود، به ن  از آن روداد که صرفاً  

اگر از راهنمايی  نکردم.   از کار گذشت، متوجه شدم که  پيروی کرده   آنچندی بعد که کار  نيکخواه  مرد 

دوست در ميان نزديکانم همان  و آگاهترين  خيرخواهترين  در واقع .  ل نمی کردمضرری را تحمّ بودم، چنان  

م. به اين نتيجه رسيدم که هرگز نبايد تنها  کسی بود که به دليل ظاهر بی ِوجهه اش، به او اعتنايی نکرده بود 

نوشته  چه  چه می گويد و  او  بلکه بايد ديد که    حال هر که می خواهد باشد،  به گوينده و ظاهر او نگريست،

گوينده   اعتبارِ   .نمود محتوای آن را ارزشيابی  بايد  ، بلکه  کرد کتاب را از روی جلدش داوری  نبايد  .  است 

پذيرش گفته هايش   نيست برای  به قول    .کند  میاشتباه    نيز گاهبا شخصيت و معتبر    انسانِ   ، چرا کهکافی 

  بايد عاقل باشد. است که ، شنونده معروف

دوستان  بايد  «پرفکت» باشد. به تجربه آموخته ام که هرکس    يا که کامل    يافت نمی شود دوست و انسانی 

به نوعی برايش سودمند باشند و از معاشرت با آنها  ص های گوناگون داشته باشد تا هريک  د با تخصّ متعدّ 

هنگامِ  به  برخی  هستند،  خوبی  همسفر  دوستان  برخی  ببرد.  فوق   لذت  و شربند مَ   خوشالعاده   سرگرمی  ؛ 

مش آنان  با  توان  می  که  نيز هستند  ديگری  ادوستان  از  و  کرد  انتورت  در  بايد  برد.  بهره  خاب ندرزشان 
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تر  ينعاقلترو    دقت کرد  دوست  فهميده  برگزيد   آنانين  و  از    .را  است.   شمارکيفيت دوستان  تر  آنان مهم 

را به خود ما گوشزد کند، چونان که به    ماناست که کمبودهاي  خوب کسیدوست    که  بسپريمهمچنين به ياد  

سر رود و مو به مو    پشتِ   ،شانه  چونقول شاعر، «دوست آن بِه که عيب مرا رو به رو گويد / نه آن که  

اگر در جمعی به کسی برخورديد که از دوستان يا آشنايان خود غيبت می کند، از او دوری کنيد و گويد.»  

غيبت طينت و عادتش، روزی ديگر از شما    مبنایبر  هم او  وگرنه    ؛نگذاريد که شما را از نزديک بشناسد 

  بدگويی خواهد کرد.و 

آن که زن و شوهر   پيش ازمشترک نيز بسيار مهم است. خوشا به حال همسرانی که    دوستی در زندگی

با يکديگر رفيق هستند، طرز فکر مشترک يا همسان دارند و نگاهشان به هر موضوعی نزديک    یباشند، 

است. اين دسته از همسران زبان يکديگر را بهتر می فهمند و زندگی خيلی بهتری خواهند داشت. همسران 

و  فراوانيژه  به  مشترک  منافع  خود  فرزندان  با  نيز  و  يکديگر  دوستان    یبا  توانند  می  اين رو  از  و  دارند 

از همين  از همين دسته هستند.    خانواده هاخوبی باشند و از زندگی هرچه بيشتر لذت ببرند. خوشبخت ترين  

طرف مقابل خود را    اتبه جوانان بايد آموخت که در دوران نامزدی و حتی پيش از آن، کوشش کنند  رو  

از ازدواج  که مبادابشناسند و ميزان همفکری خود را بسنجند  بهتر   به دوراهی کشيده شوند. تجربه    پس 

که   است  داده  مادرنشان  و  پدر  گيرند   یوقتی  می  پيش  در  را  متضادی  انديشند هم  ،راههای  نمی  و    سان 

خود همسران خوبی  به نوبۀ  احتماالً  آيند و    سرگردان بار می  نشانفرزندا  پيوسته با يکديگر بگومگو دارند،  

پر از عشق و محبت بار    نخواهند شد. آيد،در مقايسه، کودکی که در محيطی  بسيار    صيات از خصو  می 

برگزينند   سنجيده  را  خودشان  راه  بايد  جوانان  مجموع،  در  شد.  خواهد  برخوردار  به    وقتی  تاخوشايندی 

باشيم    آگاهدانا و  اميدوارم که همگی به اندازۀ کافی    از انتخاب خود راضی باشند.  ،شتند زندگی حقيقی پا گذا

درست تصميم    »انتخاب همسر«و    »ی دوست ياب«  بسيار مهمِ   دو امر  به ويژه درو به رهبری عقل خود،  

    .بگيريم

  

  غرور و تکبّر در باب 

دنيا   نيرومندتر در  پادشاهی مقتدر و تندرست در اوج غرور از وزيرش پرسيد، «آيا از ما سالمتر و 

  سؤال ، اين  است   در قيد حيات   حضرتتانتا    !تانفدايصغير    حقيرِ اين  ؟» وزير خردمند گفت، «يا هست بوده  

به عالم  به وقت    احوال همايونی  ،معياراست و  جالل ملوکانه    عاقبتِ   ميزانْ نشايد، که    جوابیرا   عزيمت 

  »  … پايان شما چگونه باشد  تابه بيان ديگر، «  !»باقی
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بسيار موفق و ثروتمند بودند. حالشان را    ،ای برخوردم که پيش از ترک ايران در آمريکا به خانواده

شاگردها و پادوهای    برخی از  کهگاليه کرد  جويا شدم. از رفاه مالی گذشته شان خبری نبود. بانوی خانواده  

قديمشان در اينجا بسيار موفق و ثروتمند شده اند ولی خودشان به جايی نرسيده اند. می گفت، «آنها ما شدند 

ندارد. خوشا به حال   یهيچ کس از فردا خبرتکبّر برای چه؟  غرور و  ود بپرسيم که  از خ »  .و ما آنها شديم

به قول حضرت سليمان، «خوشبختی آن است که غنی باشی و  کسانی که عاری از غرور و نخوت هستند.  

در کمال  را ديده ام که    بسياریحال آن که    ؛توخالی است   یطبل  همچون صدای بلندِ و تفّخر    تکبّرگمنام.»  

  .متواضع و دوست داشتنی بوده اند  اندازه بیآرام، عاری از تکبّر، اما  وفقيت م

در   به پايان برم.از طبل های توخالی    شيرين  یحکايت را با  از آلبوم»  برگ  « اين  بی مناسبت نيست که  

ادّ   يک مهمانیِ  «در ايران باغی داشتيم چنان بزرگ که از اين سو تا سوی   ،عا می کند دوستانه، شخصی 

آشکار حاضران را به سکوت فرو می برد. تا   »  اين گزافه گويیِ !يک ساعت راه بود   با اتومبيلديگرش  

که از اهالی   مهمانرو به مهمانی ديگر می کند و می پرسد، «شما چرا ساکت نشسته ايد؟»    ميزباناين که  

گويد، «وهللا ما هم در ايران اتومبيلی داشتيم که يک ساعت طول  ی می جنباند و میکاشان بوده است، سر

  آن سر باغ برود!»   تا می کشيد از اين سر

  روز و روزگارتان خوش. 
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ها و کتابهای ايشان به زبانهای فارسی   اين وبسايت حاوی آرشيوی از نسخه های رايگاِن مقاالت، يادداشت 

کتاب   از جمله  انگليسی،  کاشانو  يهوديان  گويِش  ديکشنرِی  تفکر،  برای  به زودی  لحظاتی  و  با  ،  همگام 

  (در دست تهيه) می باشد. زمان

   


