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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 لمبه

  ٢٠١٢ جوالی ٠٢

  

  !، آنقدر عمل کرد که عملی شد و  ھيچ شد»عمل«پيرمرد 
  

ی گفت، اين خامه را م» عمل«به ياد پيرمردی افتادم که متواتر از .  نام طنزه شايد چيزی ب. امشب، شوق طنز آمد

  !پيرمردی که عمل کرد، عملی شد و در آخر روز ھيچ. مديون ھمان پيرمرد ھستم

*  

از سر شروع می کنيم، درس ھا را بايد از ! تخته، پاک:  شد و گفتهگويند روزی پيرمردی آمد و پيش تخته ايستاد

  .سر بخوانيم

  استاد، مگر چيزی را غلط گفته ايد؟: شاگردان گفتند

نه، مگر من غلط کرده می توانم، غلطی از شماست، غلط يادداشت می گيريد و اگر به : رد عصبانی شد و گفتپيرم

و از سر شروع ! از اينرو رھبری اداره تصميم گرفته که تخته، پاک. ھمين منوال پيش برويم، آخر به ھيچ  می رسيم

  .می کنيم

  .موافقيم که تخته بايد پاک شود و از سر شروع کنيم وقتی به ھيچ می رسيم با شما ،استاد: شاگردان گفتند

  . نيمه نيم کله پاک شدۀتخت

نيمی نيم . گاه از کرم می گفت و گاه از خرطوم. پيرمرد دوباره شروع کرد، گاه از  فيل می گفت و گاه از فيل مرغ

  . گاه در صنف بود و گاه در پارک، گاه پيش تخته بود، گاه پيش پخته. کله ادامه داد

اگر به اين . از صفر شروع می کنيم! تخته، پاک: به ھر صورت پيرمرد باز آمد و خسته و مانده و با عصبانيت گفت

  .شکل پيش برويم، پس به صفر  می رسيم

که در آخر دوباره به صفر می   از اين،استاد: رفتند و چاره ای نداشتند، گفتند شاگردان که ديگر کم کم خسته شده می

  .ت از صفر شروع کنيمرسيم، خوب اس

 معلوم بود که ءشروع کرد، ولی از ھمان ابتدا. دست بياورد، خوش بوده  شاگردان را بۀپيرمرد که توانسته بود موافق

مدير در اداره  . پيرمرد خود نمی دانست که از مثبت صفر شروع کند يا از منفی صفر. پيرمرد در صفر سنگکی شده

  .دگی می کرد و پيرمرد بايد مدتی را انتظار می کشيد تا با مدير مالقات می کردنه بلکه بسيار دور از اداره زن
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.  به ھر صورت تا مالقات آينده ناگزير بود از صفر شروع کند، گاه می گفت منفی صفر گاه ھم می گفت مثبت صفر

يکی که با پيرمرد . ديگر می پرسيدند که پيرمرد کجاست باره پيرمرد گم شد، سه ماه نبود، شاگردان از يک يک

مگر نمی دانيد که پيرمرد سه ماه است که با مدير صاحب جلسه دارد و اينبار با نصاب : نزديکتر بود، روزی گفت

که در مورد نصاب تعليمی جديد شنيدند، خوش شدند و اطمينان حاصل کردند  شاگردان از اين. تعليمی تازه می آيد

  !وردکه  پيرمرد باالخره از صفر خطا خواھد خ

يک کمی تازه تر شده بود و يک کمی ھم گوشتی، باالخره سه ماه تمام مھمان . سه ماه بعد سر و کله پيرمرد پيدا شد

  !!مدير بود

فورمول ھا ھمه شاريده است، اگر اين فورمول ھا را به ھمين شکل ادامه ! تخته، پاک: پيرمرد وارد صنف شد، گفت

شروع .  ھدايت مدير صاحب اين بار با نصاب تعليمی جديد آغاز  می کنيمما به.  فورمول ھم می شاردۀبدھيم کند

کرد، روزھای اول تکرار ھمان صفر بود، روزھای بعدی ھم تکرار ھمان صفر اما با تغيير عالمه، روزھای بعدتر 

  .باز ھم تکرار ھمان صفر اما منفی صفر و روزھای بعدتر و بعدتر بازھم تکرار ھمان صفر اما مثبت صفر

چند تا با صدای بلند گفتند، مگر ما خو گوسفند نيستيم، اين پيرمرد ھر بار می . س و نوميدی فراگرفتأشاگردان را ي

از صفر خطا .  کله پاک می کند، باز غلط می کند و ما را مالمت و نيم، تخته را نيم!تخته، پاک: آيد و فرياد می زند

  .  ھم يادداشتینه رھنما دارد و نه ھم کتابی و نه. نمی خورد

که شماری از شاگردان بازيگوش که پيرمرد را دوست داشتند و می گفتند پيرمرد را نبايد تخريب کرد و  با وجودی

 .تخريب پيرمردتخريب مکتب است، شاگردان باقی مانده تصميم گرفتند مشکل را با پيرمرد مطرح کنند

  . ادی داريم اگر به آبروی جناب عالی برنخورداستاد، انتق: شاگردان با احترام تمام به پيرمرد گفتند

  !نه، مگر تا ھنوز مرا نشناخته ايد، من انتقادپذيرم: پيرمردگفت

که وارد صنف شويد و تباشير گرفته  خواھش ما اينست که پيش از اين. استاد، پس خواھشی داريم: شاگردان گفتند

ھيد عملی کنيد، يکبار بخوانيد و کتاب رھنما را با خود ی را که می خوائ شويد، لطفاً فورمول ھاهپيش تخته ايستاد

فورمول ھا شاريده «و » از صفر شروع می کنيم«و » !تخته، پاک«داشته باشيد، تا ناگزير نباشيد ھر بار حکم 

  .  ،  را صادر کنيد»است

باره با  د، يکمشھور شده بود، با اظھارات شاگردان رنگ رخسارش در حال پريدن بو» صفر«پيرمرد که به نام 

  :صدای بلند گفت

يک شب ! ھر کس می تانه کتاب نوشته کنه! کتاب متابی در کار نيست! مه کرم کتاب نيستم! مه پر از تجربه ھستم«

کتاب نويسی کار آدم ھای اس که چيزی را عملی کده نمی توانه، اونه ! پشت ميز بشنيم ده تا کتاب نوشته می کنم

لچ کنه، به خدا که صد تا کتاب نوشته می کنه، خو بيچاره تمام روز ده فکر پول پيدا کدن مدير صاحب ببينه اگه پايه 

  »!اگر با کار عملی ما خوش ھستيد خوب خوبی، اگه نه دروازه پيش روی تان. به اداره است

 نمی شناسه، رو ھستند، که کتاب متابی راه و ايستاده در نقطه صفر روب» پيرمرد صفر«شاگردان که ديدند واقعاً با 

باالخره تصميم گرفتند تا خود کتابی را پيدا کنند و با خواندن فورمول ھای مھم آن با درنظرداشت . به فکر افتادند

را عملی بسازند و متوجه شدند که در حال آموختن چيز ھای جديد ھستند که ھيچ وقت پيرمرِد  امکانات صنفی آن

  . نتوانست به آنھا بياموزاند» !!تخته، پاک«

پيرمرد آنقدر . شاگردان،  پيرمرد را به عملش ماندند، پيرمرد ھم عمل پشت عمل می کرد و از عمل خسته نمی شد

عمل انجام داد که باالخره عملی شد و آنقدر عملی شد که نتوانست ھيچ عملی را انجام بدھد و ھنوز که ھنوز است 
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ند از صفر شروع می کند، اما شاگردان گوسفندی حاضرو ا» !تخته، پاک«استاد است و پيش تخته حکم می دھد که 

  !! کاميابی بگيرندۀگرد تباشير او را بخورند تا نمر

  

 


