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برای آن هایی که می خواهند بیشتر بدانند

شـاید داسـتان ایـن کتـاب در دنیایـی جادویی بگـذرد اما این دنیـای جادویی 
چنـدان دور از دنیـای واقعـی ما نیسـت. در واقع ایـن دنیای به نمایـش درآمده، 
سایه ای از دنیای واقعی ما است و همان طور که در اولین کتاب از »مجموعه ی بد«، 
در کتاب »جادوی بد« از زبان آقای معلم شـنیدیم که »داسـتان، دروغی اسـت که 
واقعیتی را بیان می کند« این داستان نیز مانند همه داستان ها، مجموعه اتفاقاتی 
را برای شما بازگو می کند که »شاید« هرگز در دنیای واقعی اتفاق نیفتاده باشد اما 

از خالل این رویدادها  به واقعیتی پی خواهید برد.
داسـتان »بخـت بـد« دومین کتـاب »مجموعه ی بـد« قهرمان داسـتان را بیش 
از پیـش بـه دنیایـی جادویـی می برد کـه البته دانـش نیز جایگاهـی در آن دارد و 
نویسـنده باالخره به زبان اسـطوره و طنز به همپا بودن جادو و دانش در این دنیا 
نیـز می پـردازد. نکتـه مهـم در ایـن مجموعه که مترجـم را به ترجمـه ی آن ترغیب 
کـرد، عالقـه ی نویسـنده به ایجاد آگاهـی یا الاقل کنجکاوی در خواننده نسـبت به 
واقعیت هایی در تاریخ بشـر، فرهنگ، دانش و هنر اسـت.  خود نویسنده بسیاری 
از ایـن نـکات و واقعیت هـا را اغلـب بـه زبـان طنـز در پانویس ها مورد اشـاره قرار 
داده اسـت و در بعضـی مـوارد کـه احتمااًل نویسـنده تصور کرده اسـت خوانندگان 
انگلیسـی زبان نکاتـی را می داننـد و الزم نیسـت دربـاره اش توضیحی داده شـود، 
مترجـم توضیح را الزم دانسـته اسـت. امـا موضوعی مهم در این کتـاب و در تمام 
مجموعه وجود دارد که نه نویسـنده در متن به آن اشـاره مسـتقیم کرده است و نه 
مترجم و آن، ارتباط داستان و شخصیت ها با هنرنقاشی و تاریخ نقاشی است. در 
واقع سه شخصیت مطرح تاریخ هنر، سه نقاش از اروپای غربی، از هلند و آلمان 

و سوییس در البه الی تمام صفحات این مجموعه حضور دارند.
نام نویسنده این مجموعه کتاب ها در زبان انگلیسی »سودانیموس بوش« است 
به معنی »نام مستعار بوش« که چون ما هم مثل تقریبًا همه مردم دنیا نمی دانیم 



نـام واقعی او چیسـت، نامش را هـم ترجمه کردیم و شـد »نمی دونم چی نیموس 
بـوش«! امـا این نام از یکی از شـخصیت های مهم تاریخ هنر گرفته شـده اسـت؛ 
از هیرونیموس بوش. این نقاش هلندی دوران رنسـانس که حوالی سـال 1450 
میالدی به  دنیا آمد و در سال 1516 از دنیا رفت، در اصل جرونیموس وان آکن نام 
داشـت و نام مسـتعار بوش را که در زبان هلندی به معنی جنگل است و اشاره ای 
بـه محـل تولد او دارد، به عنوان اسـم هنری برای خود انتخـاب کرد. هیرونیموس 
بـوش به ویـژه برای تصاویـر خیال انگیزی که بر مبنای داسـتان های کتاب مقدس 
مسـیحیان نوشـته اسـت شـهرت دارد امـا آثـار فانتـزی او گاهی ظاهـر مخوف و 

ترسناکی نیز پیدا می کرد. 
دومیـن چهـره ی تاریـخ نقاشـی که در ایـن مجموعه نـام او را زیاد می شـنویم 
مکس-ارنسـت اسـت که در نقش برادر شعبده باز شـخصیت اصلی داستان آمده 
اسـت. مکس-ارنسـت واقعی که در سال 1891 در شهر برول امپراتوری آلمان آن 
زمان به دنیا آمد و به سـال 1976 در پاریس فرانسـه از دنیا رفت، نقاش پیشـرو 
جنبش های دادائیسـم و سوررئالیسـم اسـت و آثارش از جنبه شکلی و محتوایی 
ارتباطـی تنگاتنـگ با محتوای داسـتان های این مجموعه کتاب هـا دارند. در کتاب 
دوم مجموعـه به ویـژه بـا یکـی از موجـودات مورد عالقـه ی این نقـاش در آثارش 

روبه رو می شویم، با اژدها.  
شـخصیت سـومی کـه از تاریـخ هنـر وارد این کتاب ها شـده، دوسـت صمیمی 
مکس-ارنست در دنیای واقعی، نقاشی سوییسی-آلمانی به نام ُپل ِکله است که 
نامش را به شـخصیت قهرمان داسـتان، پل-کِلی داده که به طور مختصر او را در 
داسـتان کِلی می نامیم و یک هنرمند گرفیتی یا نقاشـی دیواری اسـت. پل ِکله در 
سال 1879 در حوالی برن سوییس به دنیا آمد و در 1940 در مورالتو همان کشور از 
دنیا رفت اما اصالتًا آلمانی بود. ِکله بیشتر برای آثار انتزاعی اش در مکتب کوبیسم 
و اکسپرسیونیسم شهرت دارد اما آثاری نیز در جنبش سوررئالیسم بر جا گذاشت 
و از تحسـین کنندگان آثار مکس-ارنسـت بود که اولین بار وقتی کِله 45 ساله بود 



در نمایشگاه »سوررئالیسم« پاریس با او مالقات کرد. 
عالوه بر این نقاشان یکی از شخصیت های مهم تاریخ ادبیات جهان نیز حضور 
مؤثـری در ایـن کتاب هـا دارد؛ ویلیـام شکسـپیر که به ویـژه آخرین نمایشـنامه او 
بـا عنـوان »توفان« در روند داسـتان اول و حتی شـکل گرفتن نام شـخصیت های 
مجموعه مؤثر بوده است. به همین علت نیز در این کتاب ها به بهانه ی نام بردن از 
محل اقامت شخصیت های اصلی داستان مدام به یکی از ابیات مشهور شخصیتی 
اشـاره می شـود که از لحاظ اهمیت و شـهرت در ادبیات فارسـی هم پای شکسپیر 

ادبیات انگلیسی است و او کسی نیست جز حافظ شیرازی. 
امیدوارم از ماجراهایی که جناب مسـتطاب شـوکت مآب »نمی دونم چی نیموس 
بوش« کبیر در دنیایی تصویر کرده است که جادو پا به پای دانش حرکت می کند و 

سعی می کند که از او عقب نیفتد، لذت ببرید.  
ساسان گلفر



... امـا خوانـدن درباره ی اژدهایان یک چیز اسـت و رویا رو شـدن با خودشـان 
چیز دیگر. 

اورسوال ک. لو گوین، جادوگری از زمین دریا1

و این را نیز اضافه می کنم که رویارو شدن با اژدهایان یک چیز است و این که 
زنده بمانی تا درباره شان هم بنویسی، چیز دیگر. 

نویسنده

1- EARTHSEA
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کشـتی ایمپریـال کانکوئسـت1 پنـج اسـتخر شـنا داشـت، چهـار سـالن 
بدن سازی، یک سرسره آبی سه  طبقه، یک سالن بولینگ دوطبقه، یک سالن 
سینما در فضای باز، یک دیوار صخره نوردی مصنوعی بسیار بزرگ، یک زمین 
گلـم مینیاتـوری، یـک مغازه ی بستنی فروشـی، یـک مغازه ی پیتزافروشـی، 
یک خوراک خانه ی سوشـی۲، یـک دکه ی تاکو3، یک بازارچه ی سرپوشـیده ی 
بیسـت وچهار سـاعته، یک باشـگاه حرکات مـوزون برای هجده سـاله ها و زیر 
هجده ساله ها، یک بازی خانه برای افراد باالتر از هجده سال )در مورد محدودیت 
سـنی کمـی سـهل انگاری کردنـد(، مرکـز آب درمانی بـا خدمات کامل سـونا و 
جکـوزی و ماسـاژ، و یـک مرکز خریـد چند طبقه، ولی چیزی که بـرِت4 در آن 
کشـتی غول آسـا بیش از همه دوست داشت، ژله  پارفی5 بود که اغذیه فروشی 

روی عرشه ی لیدو6 می داد. 

1- Imperial Conquest
Sushi -۲ نوعی غذای دریایی ژاپنی. م.

Taco -3 نوعی غذای مکزیکی. م.
4- Brett 5- Jell-O parfait

6- Lido 

فصل یک

صفجمع
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ژلـه بـا خامـه ی زده شـده، ترکیـب عالـی و بی همتایی بـود. شـیرین بود و 
خوش بو. پر مالت ولی نرم. باورش نمی شد که دوازده سال طوالنی در عمرش 

سپری کرده باشد تا به چنین کشفی برسد. 
برت همان طور که داشت خیلی آهسته آهسته می خورد که پارفی تا آخرین 
لحظـه ی ممکـن تمـام نشـود، از البه الی دریایی از آدم ها گذشـت که داشـتند 
آفتـاب می گرفتنـد. تنهـا آدمـی بود آن جا کـه آن همه لباس تنش کـرده بود و 
عالوه بر همه ی  آن لباس ها یک پاپیون هم بسـته بود ـ برت در سـال ششـم 
مدرسـه به این نتیجه رسـیده بود که پاپیون، »معرف شـخصیت« او در لباس 
پوشـیدن اسـت و طبق معمول، پوزخند و شـکلک تمسـخر بود که از هر جانب 

نثارش می شد. 
پسـری آفتاب سـوخته به او اشـاره کرد. »آهای، پنگوئن، کشـتی رو عوضی 

سوار شدی! قطب شمال اون طرفیه.«
برت بی اختیار جواب داد. »البد منظورت قطب جنوبه. قطب شمال پنگوئن 

نداره. فقط... اِلم1 داره.«
در دلـش گفـت تازه، دفعـه ی بعد یه خرده کرم ضد آفتـاب به خودت بمال 

اون طوری نشی، خرچنگ!
زنی از پشت عینک آفتابی او را ورانداز کرد. »تو گارسونی؟ نوشابه م کجاست؟«

برت گفت: »من چه می دونم. البد خوردیش.«
آمـد ایـن را هم اضافـه کند که چی فکر کردی پیش خودت؟ من گارسـون 

تو نیستم؛ بابام صاحب این کشتیه. اما زن احتمااًل حرفش را باور نمی کرد. 
از قضا این واقعیت داشت. 

تنهـا کاری کـه دلـش می خواسـت بکنـد، ایـن بـود کـه برگـردد بـه کابیـن 
اختصاصی اش و با خیال راحت پارفی خودش را بخورد. یعنی خیلی خواسته ی 

زیادی بود؟ خوب شاید یک گاز دیگر می زد و آن وقت... 

Elves -1 موجوداتی افسانه ای در فولکلور و افسانه های پریان اروپایی ها. م.
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بیپ! بیپ! بیپ!
وقتـی بـوق هشـدار به صـدا درآمد، پریـد تـوی گلویش و تقریبًا داشـت 

خفه اش می کرد. 
سـه بـار صدای بوق بلند شـد؛ آن قدر تیـز و آن قدر بلند و گوشـخراش که 

سردرد گرفت. 
وقتی برت پایین را نگاه کرد، حسابی دمغ شد؛ یک قطره ژله ی سبز نشسته 
بود روی پاپیونش. از باالی چانه سـخت می  توانسـت ببیند اما باالخره هر طور 

که می توانست پاکش کرد. 
»ناخـدا صحبـت می کنـه.« صـدای زنـی بـود کـه از بلندگوهـای کشـتی 
پخـش می شـد. لهجـه ی خاصـی داشـت، برت فکـر کـرد باید اسـترالیایی 
باشـد. به نظرش آمد نشـانه ی خوبی است. )اسـترالیا محل دیواره ی بزرگ 
مرجانـی1 اسـت و اگـر این خانـم ناخدا توانسـته بود کشـتی اش را در کنار 
بزرگتریـن صخره هـای مرجانـی دنیـا رانـده باشـد، معنـی اش ایـن بود که 
کشـتی  اش را هر جای دیگری می توانسـت ببرد۲.( »لطفًا بدون اتالف وقت 
بـه اتـاق صم جمع مخصوص خودتـان مراجعه کنید و گـزارش بدهید. این 

فقط یک تمرین اسـت...«

برِت برای رسـیدن به اتاق صم جمع خودش که همان بازی خانه و باشـگاه 
شوتینگ اسـتارز3 بـود، باید پنج طبقه پاییـن می رفت. وقتی با لیوان پارفی که 
در دسـت داشـت وارد آن جا شـد، یکی از خدمه ی یونیفرم پوش رفته بود روی 

1- The Great Barrier Reef
برایتان می گفت که ـ دیواره ی بزرگ  از هر کسی می دانست و  بهتر  را  این  ۲- در واقع ـ مطمئنم که برت 
مرجانی فقط یک صخره ی مرجانی نیست، گروهی از صخره ها است که در کنار هم بزرگ ترین سازه ی جهان 
را که از ارگانیزم های زنده تشکیل شده، می سازند. آن قدر هم بزرگ است که از سفینه  ی فضایی می توان آن 
را دید. یا الاقل می گویند که این طوری است. من خودم هرگز به چشم خودم از سفینه ی فضایی ندیده ام، 
فقط از زیردریایی دیده ام ـ و یک دفعه هم، خوب یادم هست، از روی دکل قایق دو بدنه )Catamaran(. ن.
3- Shooting Stars
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صحنـه و سـعی می کـرد با تقلید نـه چندان موفقی از یک ترانه ی عامه پسـند، 
همه را سرگرم کند. 

جماعتی که آن جا بودند هم شاد و سرخوش او را هو کردند. 
آن خدمـه ی کشـتی که روی صحنه بـود، وانمود کرد خیلی بـه او برخورده. 
»اوه، پس شـماها خیال کردین بهتر بلدین، هان؟ باشـه، مسـابقه ی کارائوکی1 

فردا شبه. درست بعد از نمایش شعبده بازی.«
با سر به پوستر پشت سر خودش اشاره کرد. روی پوستر تصویر یک جفت 
گـوش خرگـوش دیده می شـد کـه از کاله سـیلندری بیرون زده بـود و زیرش 

نوشته بود: 

حاال می بینیش... 
حاال نمی بینیش!

شبی سراسر جادو و راز و رمز

یکی دیگر از خدمه که روی برچسـب سـینه  ی یونیفرمش نوشـته شده بود 
میگل۲، فیلیپینی، کارت شناسـایی برت را اسـکن کرد و برت عکس خودش 
را دید که روی صفحه نمایش کوچکی نقش بسـت با این کلمات: وی آی پی ـ 

دسترسی به همه ی قسمت ها. 
میگل نگاهی انداخت به سـراپای پسـر دوازده سـاله ی توُپر و بیش از حد 
لبـاس پوشـیده ای  کـه مقابلـش بود. اگـر هم بـه وی آی پی بودن برت شـک 

داشت، چیزی نمی گفت. 

Karaoke -1 آواز خواندن روی ترانه ای که اشعارش حذف شده است. م.
2- Miguel
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بـرِت گفـت: »نمی دونم میگل، چرا به این  جا می گن اتاِق صم جمع؟ برای 
این که وقتی کشتی غرق می شه، همه ی دل و جرئِت نداشته تون رو یک جا، 

تـوی یه صم ، جمع کنین؟«
»متأسفم، آقا. من نمی دونم.«

قیافه ی میگل متأسم به نظر نمی رسید. در واقع، کالفه به نظر می رسید. این 
اثری بود که معموالً برِت روی مردم می گذاشت. خودش هم نمی دانست چرا. 

برت با لحن نصیحت گرانه ای گفت: »خب اگر من به جای شما بودم، سعی 
می کردم بفهمم یعنی چی. هر چی باشه، صم جمع کردن کار شماست.1«

قبل از آن که برت بتواند جایی برای نشستن پیدا کند، برِت سینیور یا همان 
برِت بزرگ، سـر رسـید و نامزد جوانش را هم که اسـمش آمبر۲ بود و لبخندی 
بـر لـب داشـت، دنبال خود آورد. چنان نعره ای کشـید که همه برگشـتنند او را 
نـگاه کردند. »جونیور، پسـر! چی شـد که این قدر طولـش دادی؟ باز هم جای 

شکرش باقیه که یه مورد اضطراری واقعی نبود!«
برت از خجالت داشت آب می شد و می رفت در زمین. وقتی پدرش سر او 
داد می زد فقط قوز کرد و مچاله شد. قیافه ی پدر طوری بود که انگار از استخر 
بیرون آمده اسـت. فقط یک پیراهن باز و گَل و گشـاد پوشـیده بود روی لباس 

1- در واقع، علت این که به »اتاق صم جمع« می گویند »اتاق صم جمع«، این نیست که مثل خدمت وظیفه همه 
گروهان را جمع می کنند و به صم سر پا می ایستانند. صم جمع یعنی دور هم جمع شدن- مثاًل پادگان نظامی  را 
یک جا جمع می کنند، یا در این مورد افراد داخل یک کشتی را جمع وجور می کنند. به این معنا، صم جمع عبارت 
است از یک گردهمایی و معمواًل در ارتش کاربرد دارد. پس وقتی آن آقا پسر هم می گفت »همه جرئتتون را 
یک جا توی صم ، جمع کنید« منظورش این بود که »همه جرئتتون را یک جا جمع کنید« و خالصه دل و جرئت 
داشته باشید. حاال دل و جرئت داشتن یک چیز است و پردل بودن یک چیز است و خردل بودن یک چیز دیگر. 
البد به خاطر همین است که در انگلیسی به صم جمع گفته می شود Muster و به خردل، همان چاشنی معروف 
و خوشمزه می گویند Mustard و آن وقت اصطالح »بریدن خردل« در زبان انگلیسی یعنی موفق شدن یا واجد 
صالحیت بودن. حاال اصاًل چرا این همه حرف زدم؟ چون می خواستم به این نتیجه برسم که به آن هایی که در 
اتاق صم جمع، جمع می شوند و آن فضای کوچک را الکی شلوغ می کنند، بگویم کاری به کار خوراکی های نداشته 

باشید و اگر خردل و پنیر و از این چیزها در اتاق هست، بگذارید یک خرده هم به ما برسد. ن.
2- Amber
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شـنا. زنجیر طالیی از گردنش آویخته بود که روی سـینه ی پشـمالویش توی 
چشـم می زد. کنار او آمبرِ همیشـه خوش رو و خوش بر و رو، در لباس ورزشـی 
زرد براق ایستاده بود. انگار رنگین کمانی از همه ی طیم های رنگ از او ساطع 
می شد، از آن نوع رنگین کمان هایی که روی شلوارهای یوگا چاپ می کنند. هم 

پدر جلیقه ی نجات داشت و هم آمبر. 
»جلیقه ی نجات تو کو؟ هیچی بابا، اصالً...« پدر برت برگشت رو به آمبر که داشت 
روغن توت فرنگی می مالید روی لبش که البته خشکی هم نزده بود و قبالً هم حسابی 

چرب و چیلی شده بود. »می شه یه جلیقه ی نجات بدی دستش، شاهزاده خانم؟«
»البته، شوالیه ی من.«

شوالیه ی من... ؟ یعنی همان شوالیه های قرون وسطا و از این حرف  ها؟ برت 
در دل گفت این لقب دیگه حتی از شاهزاده خانم هم ضایع تر است. نمی شد این 

حرف ها را برای خودشان نگه دارند و جلوی همه ضایع بازی درنیاورند؟
آمبـر، جلیقـه ای از روی یـک کپـه ی جلیقه برداشـت و داد به دسـت برت. 

»بفرما عزیز.«
بـرت هـم گفت: »ممنـون. نارنجی، رنگ مـورد عالقه مه.« نتوانسـت جلوی 
لحـن طعنه آمیـزش را بگیـرد. آمبر، هرگز کمتـر از گل به او نگفته بـود، تقریبًا 
بیش از اندازه خوب برخورد می کرد، ولی با این حال برت هرچه تالش می کرد، 

نمی توانست از او خوشش بیاید. 
چشـم پدر برت افتاد به لیوان پارفی در دسـتش. »تو امروز صبح یه لیوان 

دیگه از این ژله و این چیزها نخوردی؟«
»چطور مگه؟ مجانیه.«

»پولـش را نگفتـم. تو هنوز حتی ناهار هم نخـورده ای. تعجبی هم نداره...« 
پدر جلوی خود را گرفت تا جمله را تمام نکند. 

»تعجبـی نـداره چی؟« برت پیش خودش داشـت فکر می کرد، خوب تو که 
می گی، بقیه اش را هم بگو دیگه. 
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پدر صدایش را پایین آورد و گفت: »دلت می خواد مثل بقیه ی بی عرضه های 
توی کشتی باشی که اضافه وزن دارند؟« لبخند گل وگشادی تحویل مسافرهای 

همراهشان داد. 
بـرت که حسـابی بهـش برخورده بود، پرسـید: »اگه یه همچین احساسـی 

داری، پس اصاًل برای چی این کشتی رو خریدی؟«
پدرش شانه  باال انداخت. »چون هر چیزی رو که گنده است، دوست دارم.« 

برت زیر لب گفت: »آره، هر چیزی غیر از من.«
فرق سـر بابای برت، زیر تارهای موی تازه کاشته شـده اش سرخ شد. گفت: 
»مسئله این نیست که من دوستت دارم یا ندارم...« سعی می کرد عصبانیتش 

را کنترل کند. »مسئله اینه که خودت، خودت را دوست داری یا نه.«
آمبر سعی کرد هر دو را آرام کند. دست زد روی شانه برت و پدرش و گفت: 
»پـدرت فقـط منظـورش اینـه که الزمـه مراقب خودت باشـی.« با لحنـی نرم و 
آرام ولی اعصاب خردکن در گوش او زمزمه کرد: »این همه کالس های ورزشـی 
تـوی کشـتی هسـت... پیالتس... َجـزـ  ایروبیک... چرا یکی شـون رو امتحان 
نمی کنی؟ یا الاقل برو شنا. بابات می گه یه موقعی شناگر خیلی خوبی بودی.«

»آره. باید روی یه موقعی تأکید کرد.« برت از وقتی ده سالش شده بود هیچ وقت 
به خودش اجازه نمی داد جلوی چشم دیگران پیراهن از تن بیرون بیاورد )یا دقیق تر 
بگوییـم، از آن روزی کـه میـچ پال1 شـروع کرده بود به دسـت انداختـن برت و در 

مهمانی بچه های کالس »هیکل بی ریخت پسره« را مسخره کرده بود.(
خوشبختانه یکی از مسافرهایی که کنارشان بود عالمت داد تا ساکت شوند. 
تصویری از کشـتی را انداخته بودند روی پرده ی باالی صحنه. روی آن، شـکل 

دایره ی قرمزی دور قایق های نجات ترسیم شده بود. 
»در وضعیت تخلیه ی کشـتی که البته احتمالی بسـیار بعید اسـت، شـما به 
یـک شـناور تدارکاتـی منتقل خواهید شـد. سـعی نکنید خودتان بـدون کمِک 

1- Mitch Poll
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خدمه ی کشتی سوار آن شوید...«1
جلسه ی آموزش موارد اضطراری شروع شده بود. 

پدر برت همیشـه چیزی می خرید، هرچه به دسـتش می رسـید؛ چاه نفت، 
شـرکت های ساخت وسـاز، تیم های ورزشی. با این همه، وقتی گفت یک خط 
کشـتیرانی خریـده، بـرت کمـی تعجب کرد. تـا جایی که برت یـادش می آمد، 
پـدرش هیچ وقت به کشـتی ها یا خـود دریا چندان ابراز عالقـه ای نکرده بود و 

خارج از موضوع استخراج نفت از زمین چیز زیادی نمی گفت. 
اصاًل چرا آدم باید برود یک ناوگان کامل از کشتی های مسافری را بخرد؟

ولی چیزی که واقعًا برت را متعجب و حتی غافلگیر کرد، این بود که پدرش 
 خواسته بود خوِد او هم بیاید سوار کشتی مسافری شود. در آن روزهای قدیم 
که مادرش هنوز زنده بود، پدر و مادرش مدام با هم به مسافرت می رفتند ولی 
بعـد از آن دیگـر به نـدرت پیش آمده بود که پدر، آخرهفته ای برت را به گردش 
ببـرد، چـه برسـد به این کـه بخواهد او را یـک هفته ی تمام به مسـافرت ببرد. 
برت حاال شـکش برده بود که آمبر چه قدر در این میان مؤثر بوده اسـت. شاید 
او چندان اهمیتی به برت نمی داد ولی الاقل تصوری از این  در سـر داشـت که 

1- در زبان انگلیسی کلمه ی نرم و نازک و مالیم Tender را داریم که معنی های متعددی دارد. مثاًل از آن 
موقعی استفاده می شود که با مردم مالیم برخورد می کنید یا قلب رئوفی دارید. در کار و کاسبی ممکن است 
در موارد مناقصه و مزایده و خالصه، چیزهایی که با پول سر و کار دارد از آن استفاده شود یا ممکن است 
انگلیسی  این کلمه  این کلمه در عبارتی معنی استعفا به خود بگیرد. وقتی  نیاید و  این کارها خوشتان  از 
Tender به یک کشتی اطالق شود یعنی از آن کشتی های تدارکاتی کوچکی که روی آب بدجوری باال و 
عرشه شان  روی  احتمااًل  ولی  می خورند  تکان  و کمتر  پایدارترند  معمواًل  بزرگ  می روند. کشتی های  پایین 
یکی یا دو تا از این کشتی کوچولوها دارند. مخلص کالم این که چنین کلمه ای به قایق های کوچکی هم گفته 
می شود که مردم یا کاالها را با آن از کشتی های بزرگ تر به ساحل منتقل می کنند. در کشتی  های مسافری 
و تفریحی به قایق نجات هم می گویند Tender و اگر از قضای روزگار یکی از این قایق های کوچک و نرم 

و نازک جانتان را نجات دهد، شما هم البد محبتی در دل رئوفتان نسبت به آن احساس خواهید کرد. ن.


