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 تشویشی که از مطالعه پیدا کردم
 طنز

 

 
می گویند کتاب خواندن و مطالعه بهترین مصروفیت است که هم بر معلومات انسان می افزاید و هم با اندوختن علم  

و دانش انسان اصول زندگی کردن بهتر را می آموزد و غیره وغیره یعنی مطالعه و کتاب خواندن مفاد بیشمار دارد 
 مطلب جای باقی نماند. که اگر همه اش را در این جا ذکر کنم می ترسم  برای اصل

اما مطالعٔه زیاد و هر چیز را خواندن باالی من تاثیر معکوس نمود، یعنی عوض فایده، تشویش و غصه ام بیشتر 
شد. طبق عادت هر چیزی را که بدستم می آید یک بار از نظر می گذرانم تا از قطار مطالعه چیان زیاد عقب نمانم. 

مورد رشد اعضای بدن.  در آن نوشته شده بود که ) بینی و گوش تنها دو عضو  چند هفته قبل مطلبی را خواندم در
بدن هستند که تا َدم مرگ انسان نمو می کنند(. شاید شما هم چنین چیزی را خوانده باشید و اهمیتی برایش نداده 

ار گوناگون غرقم باشید، اما این معلومات نامنصفانه و بی موازنه مرا بحدی مشوش ساخته که روزهاست  در افک
ساخته. آخر چرا تشویش نکنم، در تمام بدن از بین اینقدر اعضا، چرا تنها بینی و گوش دراز و کشال شده می روند. 
به فرض مثال اگر خدای نخواسته این موضوع راست باشد بینی کاکا نرمدل خان که همین حاال به اندازٔه یک 

ل و شمایلی را خواهد گرفت،  بخصوص که از دو سه نسل بدین سو سرخانٔه چلم است بیست یا سی سال بعد چه شک
چنانچه در حافظٔه تأریخ درج است خانوادٔه ایشان از یکصد و پانزده سال کمتر عمر نکرده اند و اگر ایشان هم در 

را مانند  مسأله سن دنباله رو نیاکان خود شوند، بدون تردید نرمدل خان با یک بینی نیم کیلویی تمام آکسیجن خانه
 واکیوم در یک کش قورت نموده و بقیه اعضای خانواده را به مرض نفس تنگی گرفتار خواهد کرد.

بیشتر قابل تشویش اینست که بینی با داشتن یک موقعیت ستراتژیک در روی هرانسان رول تأمین کنندٔه توازن بین 
یین کننده در خوش نمایی و بد نمود سازی چشم و دهن و پیشانی را بازی می کند، یعنی یک عضو خیلی مهم و تع

دارد  و بد تر از همه در زمستان یگانه پرزه ایست که اگر هر لحظه  از آن خبرگیری نشود، در بین دوستان موجب 
شرمساری انسان را فراهم می سازد و در پهلوی اینهمه اوصاف اولین آله ایست که تعفن و یا خوشبویی را به باال 

 و پدیده های پنهانی را که دیده و شنیده نمی شوند، کشف میکند.مخابره می کند 

اگر اوالدٔه آدم ذره ای از بخت و طالع بهره مند می بودند، در عوض بزرگ شدن بینی، بینایی چشم های شان روز 
سال بروز قویتر می شد و یا دندان ها روز بروز محکمتر و تیز تر می شد. اما بازهم جای شکر باقیست که سن و 

بشر امروزی به چهارصد  و پنجصد سال نمی رسد و گرنه نظر به آنچه من خوانده ام در وسط روی یگان شخص، 
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 بجای یکدانه بینی،  یک بادرنگ دو کیلویی  چسپیده می بود.
 

بدون شک خداوند خودش بکار هایش بهتر علم دارد ولی از نظر من این رشد بی عاقبت بینی و گوش برای بعضی 
آینده معضله ای خلق خواهد کرد.  مثالً  اگر مارشال صاحب را در نظر بگیریم، همین حاال که هنوز در سن  ها در

بچگی قرار دارد و به اصطالح یک گل از صد گلش نشگفته، اما نام خدا بینی ای دارد به بزرگی شلغم تخمی.  و 
شد، چه کسی تضمین کرده می تواند که بینی اگر به همین سان از طریق راه رشد سرمایداری به پیش در جوالن با

موصوف چند سال بعد، به بزرگی یک پوقانه نرسد و آنوقت است که در وقت سرما خوردگی حین جلسه، نصف 
 اعضای شورای وزیران را با یک عطسٔه ناگهانی شگوفه باران خواهد کرد  .

ت فعلی معاونیتش را از دست بدهد ور نه آیندٔه خدا کند که در انتخاباتی که در آینده برگزار می شود موصوف ُپس
رئیس صاحب دولت بیشتر از دیگران در معرض خطر قرار خواهد گرفت، زیرا موصوف بر خالف مارشال 
صاحب از ناحیٔه گوش ها طالع مند است و نام خدا دو حلقه گوش مانند دو تایر بریجستون اما پنچر، در دو طرف 

هر قدر داد و بیداد می کند و مظلومین بهر پیمانه ایکه فریاد میکند اصالً راه  کله اش طوری نصب است که ملت
 این گوش ها را نمی یابد.

امکان دارد موصوف در دورٔه مکتب، شاگردی بوده که هر چیز را خوب می دانسته بجز درس.  و به همین خاطر 
ش کش کرده اند تا  اینکه کار بجای امروزی معلمین بر سبیل  تنبیه هر روز هر قدر که توانسته اند از گوش های

کشیده یعنی گوش ها مانند رفیدٔه نانوایی ولی کر و سوراخ، صدا از یک سوراخ داخل و از دیگرش پس خارج می 
 شود.

 

از مطلب دور نرویم، ناگفته نماند که مطالعه و تحقیق جنبه های مثبت هم دارد مثالً در همین تازگی ها در یک 
 در مورد قیافه شناسی چیزهایی نوشته بود، خواندم که: جاَیکی، که 

گوش های خورد عالمٔه ذهن ُکند، گوش های متوسط حالت عادی و اشخاصی که گوش های کالن کالن دارند، 
دارای ذهن عالی و حافظٔه قوی بوده بسیار زیرک و هوشیار هستند، که این مطلب مرا به هوس انداخت که کاش 

ند پکٔه کبابی می بود ولی دارای ذکاوت و تیز هوشی الزم می بودم که اگر ریاست دولت یا گوش های من هم مان
 وزارت مالیه را گرفته نمی توانستم اقالً یک کاره ای خو می شدم.

اما خوشبختانه سؤالی که در مورد ارتباط بین قیافه و سیاست و سیاست بازی فعلی ذهنم را مشوش ساخته بود 
نی صد سر را تر کردن و خود عقب َپل و پاکی رفتن و یا صد بار وعده کردن و یکی اش را هم باالخره حل شد یع

 عملی نکردن، از جملٔه مهارت های اشخاصیست که اقالً گوش های دراز داشته باشند.

وجه بیننده و همچنان نوشته بود که در هنر تیآتر و تمثیل کسانی می توانند بیشتر از دیگران به مؤفقیت نایل آیند و ت
 ها را بسوی خود جلب نمایند که دارای بینی کالن و یا چشم های بزرگ و برآمده باشند.

 

نتایج این همه مطالعه و مطالعه بازی می رساند که با این قیافٔه بی طالع، که در هیچ کتاب قیافه شناسی در وصف 
آن چیزی گفته نشده،  باید قناعت پیشه کنم و تا آخر عمر همچنان  مطالعه و قلمک زدن، پشت این و آن کج و 

شتن و برمال ساختن سیر و پیاز یگان دغلکار را ادامه دهم و فکر اینرا که یک زندگی مرفه و یک موقف راست نو
و مقام بلند دولتی در نصیبم شود از سر بیرون کنم و به این مقوله تسلیم شوم که ) با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا  

 (. والسالم     دادگان؛ یعنی بینی شلغمی و گوش پکه یی؛؛ را خدا داده است

             


