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  پيشگفتار

كه به نظرمن باعث  است يك سري تفاوت هاي فرهنگي قصد من از نگارش اين داستان، بيان 
داستان درباره دو فيزيك پيشه به نام هاي . پيشرفت آمريكايي ها و در جا زدن ما ايراني ها مي شود
شخصيت مايكل بر گرفته از شخصيت . مايكل و بيژن است كه هر دو در آمريكا به سر مي برند

كه از آنها نام برده مي اما بيژن و ديگرافرادي . همكالسي من در اسلك است و داستان او واقعيست
 هر گونه تشابه اسمي با فردي خاص كه شما مي شناسيد . شود تنها ساخته وپرداخته ذهن من هستند

منتشر " منجوق"اين داستان را قبال در وبالگ هم وردا و تحت نام مستعار  .اتفاقي و سهوي  مي باشد
  .كرده ام

  

  )يك

حال در كار تحقيقي اش جدي و سخت كوش مي مايكل بسيار تيزهوش ونكته سنج است ودر عين 
هفته اي حداقل پنج روز وروزي به طور متوسط پانزده ساعت با تمركز زياد بر روي موضوع . باشد

موضوع پايان نامه اش هم مو ضوع كامال داغ و باب طبع فيزيك پيشگان . پايا ن نامه اش كار مي كند
اصال نمي توان تصور كرد كه كسي او را ببيند  .مايكل آدم خوشرو وخوش برخوردي است. روز است

نحوه كار كردن مايكل بسيار حرفه اي است از حواشي مي پرهيزد و هم چنان . اما از او خوشش نيايد
كه رسم آمريكايي هاست به ارائه مقاله هايش به صورت سمينار وپوستر و بحث و جدل بسيار 

به نظر مي رسد مايكل آينده شغلي درخشاني  .اهميت مي دهدو در اين زمينه مهارت كافي دارد
با اين تصور مايكل براي گرفتن موقعيت پست داك با دانشگاه هاي مختلف مكاتبه . خواهد داشت

تمام ضوابط را رعايت مي كند نامه هاي رسمي . در اين كار هم كامال حرفه اي عمل مي كند. مي كند
از استاد راهنما و چند تن . له و دقيق مي نگاردوي خود را با حوص-سي. شيوا و بي غلط مي نويسد

  )recommendation letter( ديگر از استادان به موقع مي خواهد كه برايش توصيه نامه



  .بنويسند وبفرستند
  )application dealine(قبل از اين كه مهلت تقاضا 

تئوري آزمايشگاه  سر آيد همه مدارك را تنظيم و ارسال مي كند و خيلي اميدوار است كه در بخش
  .استخدام شود) كه در رشته او سر آمد است(فرمي 

نظر مادرش بانو گشسب باهوشتر از هر  علي رغم  البته(بيژن كمتر از مايكل باهوش نيست 
اما در كارش آنقدر ها حرفه اي نيست از موضوعي . كمتر از او هم كار نمي كند)آمريكايي هم نيست

در ارائه كردن كارش تنبل . ن زيادي به حواشي اختصاص مي دهدزما. به موضوعي ديگر مي پرد
كه آن را هم مديون دوره المپياد و (با اين حال به علت تسلط زيادش به مفاهيم پايه اي . است

بيژن هم براي گرفتن پست . جزو دانشجويان درجه يك محسوب مي شود)دانشگاه شريف است
  مخصوصا .ل حرفه اي داك اقدام مي كند ولي نه به اندازه مايك

deadline  
با همه اين ها احتمال اين كه در دانشگاه و يا موسسه درجه يك پست داك . ها رعايت نمي كند
  .بگيرد زياد است

برخالف انتظار هر دوي آنها يكي پس از ديگري جواب رد از دانشگاه هاو موسسات در خور توجه 
راهنماي آنها كه در ظاهر نجيب ترين و  پس از مدتي معلوم مي شود كه استادان. مي گيرند

مهربانترين آدم هاي دنيا بودند و با آنها رفتاري كامال صميمي و دوستانه داشتند عليه آنها كار كرده 
علت اين بدجنسي را من هرگز نفهميدم اما اين اتفاق واقعا براي . پنهاني از آنها بد گويي كرده اند

  .مايكل افتاد
  
  

ها تنها از يك دانشگاه درجه سه كه واقعا در شانشان نيست و برايشان تبعيدگاه هر دوي آن باالخره
  .محسوب مي شود جواب مثبت مي گيرند

  بيژن  )دو



دريافت نامه هايي كه تقاضاي استخدامش را . بيژن در همه دوره زندگي خويش شاگرد ممتاز بوده
مي كشد تا شوك روحي ناشي از  مدتي طول. يكي پس از ديگري رد مي كردند بر او گران مي آيد

  در اين مدت شبكه بين المللي. آن را از سر بگذراند و باورش شود كه بايد به آن دانشگاه پرت رود
IFB  

  )جمعيت ايرانيان فضول بدگو كه دامنه فعاليتشان از آمريكا تا بنين و جزاير ايستر گسترده شده (
ه دنيا مخابره كرده اند و بر روي آن انواع و اقسام دست به كار شده اند خبر تلخكامي بيژن را به هم

در اين ميان حاسدان قديمي بيژن نقشي كليدي ايفا مي . تحليل هاي آبدوغ خياري ارائه كرده اند
سخنان طعنه آميز عده اي و نگاه هاي دلسوزانه عده ديگر از هموطنان بيژن را بيش از بيش . كنند

  .ر تنهاييش سوق مي دهدمنزوي مي كند و او را بيشتر به غا
بيژن خبر دار مي شود كه اين استاد راهنمايش بوده كه باعث شده از نظر ها بيفتد در نتيجه بي 

تمام رفتار و گفتار او را در طي مدت چهارساله كه با او ارتباط داشته در . نهايت به او حساس مي شود
كم كم اين بدبيني . و تفسير مي كندنظر مجسم مي كند و كوچكترين حركت او را بيست جور تعبير 

از نظر او همه چيز به اين تلخكامي او به نوعي مربوط مي شود . را به ديگر افراد هم تسري مي دهد
نا گهان بين نامه هايي كه دريافت كرده و سخنراني اخير بوش . علي الخصوص وقايع دنياي سياست

جديد دولتمردان بوركينافاسو و مالديو هم  تصميمات. و احمدي نژاد رابطه اي مرموز كشف مي كند
  .البته تنها سياست نيست كه باعث اين تلخكامي شده. در اين اتفاق بي تاثير نيستند

حمله مغول آتش كشيدن تخت جمشيد . بيژن از نظر خودش نمود مظلوميت ايراني در تاريخ است
و همه دال بر مظلوميت تاريخي توسط اسكندر دوره سياه استعمار انگليس قرارداد تركمنچاي همه 

  بيژن با هوشمندي تمام رابطه اين اتفاقات تاريخي را با مسايل خودش باز مي يابد. بيژن هستند
دو سوم ايران را مناطق خشك . فكرش را بكنيد . البته جغرافياي ايران را هم نبايد از نظر دور داشت

ببينيد باد هاي صد وبيست . آب رنج مي برديمتشكيل مي دهند ما ايرانيان در تمام تاريخ از كمبود 
چطور ممكن . روزه سيستان آن قدر قوي هستند كه اجازه رشد هيچ درختي را در منطقه نداده اند

البته من ربطش را نمي . است كه اين بادها با چنين هيبتي در تلخكامي بيژن نقشي نداشته باشند
  .ظريف آن را كشف خواهد كردفهمم اما بيژن از من باهوشتر است و حتما ربط 

بيژن آن قدر ذهنش را با اين تحليل ها مشغول مي كند كه تمركزش را روي كارش از دست !آري



در نتيجه حتي . مي دهدو در طول دو سال هيچ گونه توليد علمي در خور توجه نمي تواند داشته باشد
سال سوم تمديد نمي كندو به آن دانشگاه فكسني هم ديگر او را نمي پسنددو قراردادش را براي 

  .اين ترتيب بيژن بيكار مي شود و به خانه مادرش بانو گشسب بر مي گردد

)سه .  

. از كودكي آرزو داشته ابو علي سيناي زمان شود. بيژن از بچگي به زندگي نامه مشاهيرعالقه داشته
قرار داده شروع مي  اختيارشاينك كه اخراج او از دانشگاه وقت زياد ي در . شتين ايراني شودناي

انزجار بيژن از . كند به مطالعات وسيع درباره مشاهير و تفكر در باره آنها و تحليل شخصيتشان
  كارهاي شبكه بين المللي 

IFB   
باعث شده از زندگي نامه هايي كه به زندگي خصوصي و خانوادگي مشاهير ) ايرانيان فضول بد گو (

با اين حال زندگي نامه ها را هم به قصد اين كه رمز موفقيت اين بزرگان اما . مي پردازند بيزار باشد
آنها را نمي خواند تا سير تحول علم و فرآيند هاي .را كشف كند و در زندگي به كار گيرد نمي خواند

آنچه كه . اختراع و يا اكتشافي صورت پذيرفته بيابد پيچيده اجتماعي و فرهنگي كه در بستر آن
آيا فالن دانشمند . انيشتين باهوشتر بوده يا نيوتن: ست سئواالتي از اين دست استبرايش جالب ا

  .مظلوم واقع شده يا خود ظالم بوده
و مهمتر از همه اين كه مساله جدال بين سعدي ومدعي در باب فقر و توانگري هنوز دغدغه ذهن 

ه در صفحه گيتي زيسته مي خواهد به هر طريق كه شده ثابت كند كه هر دانشمند پولدار ك.اوست
اگر منجوق آنجا بود صراحتا به او مي گفت تو به اين . آدم بدي بوده كه حق ديگران را خورده 

يا اصوال (آمريكا. داري يواش يواش پير مي شي ها. بزرگان چه كار داري به فكر زندگي خودت باش
م بود حرفش گوش شنوا اگر ه. اما منجوق آنجا نيست ! جاي وقت تلف كردن نيست) دنياي مدرن
  .  پيدا نمي كرد

  بانو گشسب )چهار



او مرتب استاد راهنماي بيژن را نفرين مي . بانو گشسب مثل هميشه بيژن را با آغوش باز مي پذيرد
بانو  .كند و مي گويد اگر او جلوي بيژن را نمي گرفت بيژن مي شد بزرگترين فيزيكدان دنيا

را با ) ايرانيان فضول بدگو(IFBو همايش هاي متعدد اعضاي گشسب با برگزاري مهماني هاي مجلل 
به ذهن . اشاره به موفقيت بيژن در المپياد دوازده سال پيش متقاعد مي كند كه بيژن يك نابغه است

  IFBهيچ يك از اعضاي 
با آن همه سابقه در فضولي خطور نمي كند كه بگويند پس در اين دوازده سال اين نابغه چه مي 

  ؟!به اشماين همه چريده پس كو د. كرده
اگر هم سئوال مي كردند بانوگشسب جواب مي داد در اين دوازده سال مورد ظلم واقع شده و 

  .نتوانسته نبوغش را نشان دهد
با اين كه بيژن در سال آخر دبيرستان براي المپياد زحمت زيادي كشيد و آن موقع هيچ چيز به 

ا االن هر وقت بانو گشسب به المپياد اشاره مي كند بيژن عصبي مي اندازه المپياد برايش مهم نبود ام
از نظر او توهين بزرگي به جوان سي ساله برومندي چون اوست كه به او بگويند بزرگترين . شود

  .افتخارش در زندگي موفقيت در يك مسابقه دانش آموزي در دوازده سال پيش است
سب مي رساند دل بانو گشسب مي شكند و داد مي اما هر وقت اعتراض خود را به گوش بانو گش

  پس من دلمو به چي خوش كنم؟! "تو آني كه از آن يك مگس رنجه اي"هي :زند
  بانوگشسب اعضاي!خالصه

IFB  
را متقاعد مي كند كه بيژن يك نابغه است كه مورد ظلم واقع شده و آن ها از اين به بعد به جاي 

  البته اين كار زياد هم سخت نيست اعضاي  بگويند بيژن بايد پشت سر استاد راهنمايش بد
IFB  

علي رغم اين هياهو ها بيژن . پس از صرف يك پرس باقالي پلو خيلي راحت تغيير موضع مي دهند
ديگر از آن جوان برومند تيز هوش چيزي باقي نمي ماند . رفته رفته افسرده و افسرده تر مي شود

اورا مي بيند و مي گويد )پدربزرگ بيژن(رستم . جز يك توده گوشت و استخوان خنگ و منگ
و بعد شروع مي كند به تعريف خاطرات پوست كلفتي  "نابغه هستي كه باش مرد بايد قوي باشد"

  .دوران سربازيش براي صدوبيستمين بار البته با كمي غلو بيشتر نسبت به صدو نوزدهمين بار



وقتي بانوگشسب . است بلكه قهرمان نيز مي باشد اما با نو گشسب باور دارد كه بيژن نه تنها نابغه
از وقتي هم كه بيژن به دنيا آمد بانوگشسب آرزو داشت . دختر مدرسه اي بود چگوارا رو بورس بود

علت ضديت . به نظر او اينك پس از سال ها به آرزويش رسيده. روزي او هم چگوارا شود
  مي شود و توسطاستادراهنما با بيژن مبارزات حق طلبانه وي اعالم 

IFB  
به اين ترتيب بيژن رفته رفته به اسطوره عصر جديد تبديل مي . به همه جاي دنيا مخابره مي شود

البته حالت افسرده و گيج و ويج او هم در اسطوره اي شدنش تاثير مثبت دارد چرا كه هم يك . شود
اما باز هم به صفر (ل مي دهدتصوير قديس گونه و الهوتي به او ميدهد و هم تعداد حاسدانش را تقلي

  )نميرساند
بيژن روز به روز شكسته تر مي شود تا در يكي از مهماني هايي كه بانوگشسب به افتخار ! آري

  .موفقيت هاي خيالي بيژن ترتيب داده با منيژه آشنا مي شود

  )پنج
ديار  مهربوني در اين. منجوق در دياري بزرگ شده كه مهربوني در آن بزرگترين فضيلت است

مهربوني از نظر منجوق يعني اين كه يك نفر مظلوم پيدا كني . آداب مشخص و خوش تعريفي دارد
از شدت ناراحتي و انزجار از ظلمي كه به او رفته به مالجت بزني و كاري كني . و برايش گريه كني 

لت آخر سر هم هيچ كاري برايش نكني و خيلي هم د. كه طرف خودش دلش به حال خودش بسوزد
  .خوش باشد كه كاري نمي توانستي برايش بكني

اما از طرف ديگرهم خوشحال ) از ته دل(منجوق خيلي ناراحت است كه مايكل مورد ظلم واقع شده 
است چون مدتي است در اين ينگه دنيا بين اين غريبه ها مظلومي پيدا نكرده تا مهربونيش را به 

اما مايكل با .ع مي كند به زعم خودش دلداري دادنبه طرف مايكل مي رود و شرو. خودش ثابت كند
انتظار . منجوق يكه مي خورد. بي تفاوتي مي گويد راجع به چه حرف مي زني البد لياقتم همين بوده

. مي گويد هم تو مي داني و هم من كه لياقت تو خيلي بيشتر از اين ها بود! چنين جوابي را ندارد
كه به اين معناست كه با اين كه مي داند ) ا به خاطر نمي آورمجوابش را دقيق(مايكل جوابي مي دهد

تقصيراز استاد راهنمايش بوده اما نمي خواهد وقتش را با پشت سر استاد راهنما حرف زدن تلف 



اين برخورد او هم از روي افاده نمي باشد بلكه از روي بي . مايكل آدم گوشت تلخي نيست. كند
  منجوق عضو. عالقگي به موضوع مورد بحث است
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پس . قصد و نيتش هم از پيش كشيدن اين بحث تنها مهربوني از نوع ايرونيش بود و بس. نيست

  موضوع بحث را عوض مي كند و شروع مي كند به بحث 
  درباره

photon- Z boson mixing at 1-loop correction.  
  . اين بار مايكل با عالقه و اشتياق پا به بحث كردن مي دهد

كه برخالف نظر مادر  -ق آن موقع نمي دانست اما بعدا به تدريج مي فهمد كه مادر مايكل منجو
 او را با ديدي  -بزرگ بيژن اگر الزم بداند كمتر از بانوگشسب برايش پسرش فداكاري نمي كند

او مي دانست كه در جامعه رقابتي آمريكا كه سگ . كامال متفاوت از ديد بانوگشسب بزرگ كرده
را نمي شناسد جايي براي وقت تلف كردن و با افتخارات دوران بچگي زندگي كردن و به صاحبش 

فرصتي نيست كه بنشيني و شكست هاي خود را با آسمون . افتخارات خيالي دل خوش كردن نيست
وريسمون بافتن به جنگ شمال و جنوب و چين خوردگي هاي رشته كوه هاي آمريكا و يا خشكي 

  .صحراي نودا ربط دهي
  
  

  مادر مايكل سه چيز را در كله مايكل از همان كودكي فرو كرده 
  مي تواند موفق شود)1
  بايد موفق شود) 2
  براي اين كه موفق شود بايد از دلسوزي كردن براي خودش ( 3

self-pity  
  .بپرهيزد

يكل نا اما نكته چهارمي است كه ما. اين سه مورد را مادر مايكل به صورت شعار به او صراحتا گفته
اما منجوق الزم مي بيند آن نكته . الزم نبوده كه كسي به او ياد آوري كند . خود آگاه رعايت مي كند 



  :را صراحتا بگويد
 "موفقيت در چيست"يا  "موفقيت چيست"مواظب باشد تا در دام سئواالت شبه فلسفي نظير ) 4

ما موفقيت را . كاملي داشته باشيميا شكست تئوري جامع و  الزم نيست براي احساس مو فقيت. نيفتد
  دردل خود احساس مي كنيم درست مثل غم مثل شادي مثل خوشبختي مثل بي عدالتي مثل ظلم

  در مهد كودك و مدرسه اي كه مايكل رفته بدترين . باز هم بر گرديم به سراغ مايكل
  توهين ممكن

  حتي بدتر از(
nerdy(  
  فحش
loser  
كه به گفته (نيست يكي از آنها شود پس به آن دانشگاه فكسني  مايكل به هيچ قيمتي حاضر. بوده

خودش اعضاي هيات علمي آن به اندازه اي كه مايكل در يك روز كار مي كند در طول هفته هم كار 
سعي مي كند مستقل از استاد سابقش . مي رود و با اراده كامل به كارش ادامه مي دهد) نمي كنند

  يك پيدا كند وجهه علمي در بين جامعه فيز
ميل با افراد مختلف در دانشگاه هاي درجه يك كار مي كند و به توليد مقاالت استخوان - از طريق اي

  . دار و جالبش ادامه مي دهد
قرارداد مايكل هم براي سال سوم تمديد نمي شود چرا كه مايكل دراين فاصله موفق مي شود در 

  داك -دانشگاه دلخواهش پست
داك هم در دانشگاه خوب ديگري كه در رشته مايكل بهترين محسوب -ست بگيرد وپس از آن پ

  مي شود 
  آزمايشي-رسمي

tenure track  
  .مي شود

  راي مايكل موفقيت هاي بيشتري آرزومنديمب
آزمايشي شدن در يك دانشگاه خوب آمريكا در عرض پنج -در رشته انرژي هاي باال رسمي: توضيح



تنها فيزيك پيشگان خيلي فعال مثل مايكل موفق به اين كار  .سال از عهده هر كسي ساخته نيست

  .مي شوند

  فيزيكپيشة عاشق پيشه )شش
بعد از آن كه منيژه و بقيه مهمان ها خانه را ترك مي كنند بانو گشسب مي بيند كه بيژن به درختي 

اصال نگران نباش خودم  "پس همه چيز را مي فهمد وبه سراغ او مي رود و مي گويد. تكيه كرده
له بيژن حال وحوص. "خيلي هم دلشون بخواد تو جزو افتخارات ملي هستي. برات مي رم خواستگاري

اينا همش ! كدام افتخار ملي؟. مامان تو را به خدا ول كن"جروبحث ندارد اما اگر داشت مي گفت 
من به دلگرمي كدام درآمد پاشم برم . به اين حرف ها يه نون بربري هم نمي دن. خواب و خياله
تاقش به جاي اين حرفها به مادرش شب به خير مي گويد و به ا. اما چيزي نمي گويد. "خواستگاري

صبح زود از . مي رود و روي تختش ولو مي شود اما تا صبح چشم بر هم نمي گذارد و نقشه مي كشد
  . آركايوبستر بر مي خيزد و يكراست مي رود سراغ 

  .بيژن بانشاط و اميدوار چند سال پيش بر گشته است
قاالت مربوط به كارش را كه در مدتي كه او افسرده بوده منتشر شده اند بيژن مصمم است تا تمام م

در رشته بيژن به طور متوسط پنج مقاله . بخواند تا بداند چه تحوالتي در اين چند ماه صورت گرفته
  . درروز منتشر مي شود

كه فرهاد خالصه بگويم آنچه كه بيژن به عشق منيژه در پاي كامپيوترش انجام مي دهد كم از آنچه 
باالخره ايده جالبي به ذهن بيژن مي رسد و موفق مي . در پاي بيستون به عشق شيرين مي كرد ندارد

  . شود كه يك مقاله استخوان دار بر روي اين ايده بنويسد
اين تيپ آدم ها . همانطور كه قبال گفته بودم بيژن جزو يك و يك هاي دانشگاه صنعتي شريف است

  و تجارتي مقاله نوشتن 
براي دوري از اين كار عموما گمان مي كنند كه . آب بستن به مقاله را دون شان علمي خود مي دانند

آنها مي دانند كه فيزيك پيشگان برجسته دنيا تا ته ! آري. بايد از شاخه اي به شاخه اي ديگر بپرند
وهم را دارند كه وتوي كامل يك موضوع را درنياورند به سراغ مو ضوعي ديگر نمي روند اما اين ت



خيلي زرنگ تر و باهوشتر از غربي ها هستند وآنچه كه آنها در عرض چند سال و با نوشتن چند 
بيژن در دوران ! آري. مقاله به انجام مي رسانند مي توانند در چند ماه و در يك مقاله به انجام رسانند

قاله هايش در مورد موضوعي هر كدام از م. دانشجويي خود در خارج هم اين اشتباه را كرده بود
  .چوب اين كار را هم خورد. متفاوت بود

مي داند كه اگر از موضوعي به موضوع ديگر بپرد . اما اكنون نمي خواهد آن اشتباه را تكرار كند
جامعه فيزيك هم او را در هيچ شاخه اي . هيچكدام از مقاالتش پختگي الزم را نخواهند يافت

  .نتيجه فرصت هاي شغلي و علمي را از دست خواهد دادمتخصص نخواهد شناخت و در 
بيژن با اراده كامل در كارش پيشرفت مي كندو در اين مدت بي اعتنا به ياوه گويي هاي ! الغرض

  فعال ترين بخش 
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  )ايرانيان فضول بدگو (
  .با منيژه بيشتر آشنا مي شود "بخش پيوند دل ها"يعني همان 

  منيژه )هفت
  به تجربه دريافته اند كه تابع موج اعضايمنيژه و بيژن 
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پس مالقاتهايشان بيشتر در اين گونه مكان ها صورت مي .در موزه ها و كتابخانه ها كمينه است

او نيز مثل بيژن خيالبافي . منيژه هم مثل بيژن يك پژوهشگر است اما در رشته زيست شناسي. گيرد
با برخي از جنبه . هاي خاص هم از او سر مي زند يك سري كله شقي. هاي مخصوص به خود را دارد

  مخصوصا هروقت كه عبارت. هاي فرهنگ غرب ميانه خوبي ندارد
blond skinny  

را مي شنود اولش يه خورده هارت و پورت روشنفكرانه و فمينيستي مي كند اما بعد به ديوان حافظ 
  با وجود همه اين.پناه مي برد

ه اي است ورگ خواب جامعه علمي آمريكا هم خوب دستش كله شقي ها در كارش بسيار حرف
  . آمده



ببين واقعيت اين است كه حتي اگر تو بهترين مقاله ها را هم بنويسي كسي به ": به بيژن مي گويد
تو بايد تا مي تواني سمينار بدهي و  ".آنها توجه نمي كند چون هنوز به قدر كافي مشهور نشده اي

البته چون اكنون در خانه كار ميكند و به هيچ . بيژن قبول مي كند. يكارت را به بقيه معرفي كن
در (دانشگاه يا موسسه علمي وابسته نيست ترتيب دادن سمينار برايش قدري مشكل است 

باالخره .)فراوانند در نتيجه به هر كسي وقت سمينار دادن نمي دهند "نوابيغ "آمريكاهم مثل اينجا
  .ر دادن بگيردبيژن موفق مي شود وقت سمينا

البته منيژه از محتواي اساليد ها . منيژه اصرار مي كند تا اساليد هاي بيژن را قبل از سمينار ببيند
بيژن . چيزي سر در نمي آورد اما از نظر او اين اساليد ها از بس بيريخت هستند مايه آبروريزيند

آمريكايي ها عقلشان به  منيژه جواب مي دهد اين. مي گويد ظاهر كه مهم نيست مهم محتواست
  . "شاهد آن نيست كه مويي و مياني دارد"چشمشونه مگه نمي بيني كه درك نمي كنند كه 

اضافه مي با اندكي خجالت  بيژن مي گويد من كه آمريكايي نيستم من جور ديگري مي انديشم و
مي آيد اما براي منيژه از متلك حافظي بيژن خوشش . "يار ما اين دارد و آن نيز هم...درضمن"كند

در اين مورد مهم نيست كه "اين كه بيژن پررو تر نشود به روي خودش نمي آورد و جواب مي دهد
مهم آن است كه آنان كه راجع به استخدامت تصميم مي گيرند چگونه مي . تو چگونه مي انديشي

با استفاده از نكته بيژن . از آن به بعد اساليد هاي بيژن با سليقه منيژه تهيه مي شوند ".انديشند
به . سنجي ها ي شرقي خود و ترجمه برخي اصطالحات فارسي سمينار ها ي خود را نمكين تر مي كند

  زودي در سخنراني سبك و سياق مخصوص به خود به وجود مي آورد
  .كه همه جا طرفدار پيدا مي كند

  ه بيژن مهلت ثبت نام منيژه اصرار دارد ك. فصل نامه نگاري براي گرفتن پست داك آغاز مي شود
application deadline  

  .به سر آيند مدارك خود را بفرستد تمام دانشگاه ها را يادداشت كند و قبل از اين كه مهلت ها
منيژه مي  ".معموال بعد از سر آمدن مهلت باز هم مدارك را مي پذيرند!بي خيال"بيژن مي گويد 

علي "حتمال پذيرفته شدن خود را پايين بياوري؟اگر نپذيرفتند چي؟ چرا بايد بيخودي ا "گويد
االصول درك اين نكته ساده براي كسي مثل بيژن كه قسمت قابل توجهي از بخش هاي ستاره دار 

كتاب واينبرگ يك كتاب درسي دوره دكتري . ( واينبرگ را خوانده و فهميده نبايد مشكل باشد



بخش هاي ستاره دار كتاب مشكل ترين . تاست و از جمله عميق ترين كتاب هاي نظريه ميدان اس
تنها دانشجويان تاپ قسمت هاي ستاره دار را . بخش هاي آن هستند كه معموال تدريس نمي شوند

من پسر بانوگشسب پهلوان "بالحني حماسي مي گويد.امابيژن زير بار نمي رود.) مطالعه مي كنند
ي روم و به خاطر تو با هر ديو زرد و اگر تو لب تر كني م. نوه رستم دستانم. اسطوره اي هستم

سفيدي در گير مي شوم و آن را شكست مي دهم اما از من مخواه تا مثل اين آمريكايي هاي بي اصل 
از حرف هاي بيژن و لحن حماسي وي خنده اش  منيژه   ".و نسب مهلت مقرر چيزي را رعايت كنم

بعد از اين كه حرف هاي بيژن تمام . بيندمي گيرد و خنده خود را مي خورد و نمي گذارد تا بيژن ب
چهار ثانيه  ! تايم گرفتم(بعد در عرض چهار ثانيه . شد چند لحظه اي سكوت مي كند تا تب او بخوابد

فرزند  ،تمام مقاومت بيژن  "!به خاطر من! بيژن":با لحني كشدار مي گويد!) زمان طوالني اي است
منيژه  "!فقط به خاطر تو":در اين چهار ثانيه در هم مي شكند و  مي خواند ،بانوگشسب و نوه رستم

اون كي بود كه مي گفت به جز آثار بتهوون و استاد ":لبخند شيطنت آميزي مي زند مي گويد
  "!موسيقي ديگري گوش نمي كند؟ ،شجريان

  .داك مي گيرد-موفق مي شود كه او را راضي كندو بيژن در يك دانشگاه خوب پست منيژه! خالصه
  داكي- زندگي خانه به دوشي پست) هشت

بيژن از منيژه خواستگاري مي كند و منيژه پس از يك سال ناز ونياز باالخره موافقت خود را ابرازمي 
اما از عروسي هاي اسطوره اي كه هفت شب و هفت . در هشتم مرداد ماه با هم ازدواج مي كنند.كند

به . ن و منيژه هر دو پژوهشگرند و وقت اين كارها را ندارندبيژ. روز طول مي كشند خبري نيست
  عالوه معتقدند هر چقدر مهماني مفصل تر باشد سوژه بيشتري دست 
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حال كه بيژن به وصال منيژه رسيده پول برايش ارزشي ندارد اما منيژه دينار به دينار . مي افتد

درست است كه اكنون هر دو شاغلندولي قرداد . وسنت به سنت براي روز مبادا پس انداز مي كند
اري منيژه زياد از ند. داك بگيرند- هر دو موقتي است تضميني وجود ندارد كه باز هم بتوانند پست



مي داند اگر به مشكل مالي بر . آنچه كه او را بيشتر نگران مي كند روحيه بيژن است. نمي ترسد
مي داند افرادي مثل بيژن در اين موارد عوض . بخورند بيژن دوباره هوس اسطوره شدن خواهد كرد

يك برداشت . آن كه به فكر پيدا كردن كار ويا يافتن راه حلي باشند شروع مي كنند به فلسفه بافي
سطحي از عقايد و آموزه هاي درويشان وطني را با برداشتي دست چندم از نظريه هاي ماركس قاطي 

بعد هم به غار تنهايي خود مي خزند و اين آش را مزمزه مي . مي كنند و آشي شلم شوربا مي سازند
  در اين ميان اعضاي. كنند
IFB  

مي كنند و شروع مي كنند به بدگويي و داستان بيژن را دوره . باز هم آتش بيار معركه مي شوند
البته چون بيژن را آدم فرهيخته اي مي دانند . پردازي درباره همه كساني كه از نظر اقتصادي موفقند

  .فرهنگي هم مي دوزند- اجتماعي-براي اين كار پليد خود يك لباس شيك فلسفي
كيوب به منيژه يك سمينار قابل فهم -روزي بيژن با هيجان به خانه مي آيد و در مورد پروژه آيس

يخهاي قطبي . آيس كيوب پروژه اي است كه در قطب جنوب انجام مي گيرد": جامع و كامل ميدهد
به اين صورت .را به عمق هزار وپانصد متر سوراخ كرده اند ودر آن چندين رشته دتكتور كاشته اند

فاصله چند ميليارد سال نوري دورتر به مي توان نوترينوهاي پرانرژي را كه از آن سر دنيا يعني 
عده اي از فيزيك پيشگان فعال در اين پروژه چند ماه از سال را در . زمين مي رسند آشكار كرد
  من جزو .... قطب جنوب به سر مي برند

short list  
آيا مايلي با هم به قطب جنوب . داك هاي اين دوره شدم واز نظر استخدام در اولويت هستم-پست
  "يم؟برو

به عالوه حتي . از نظر او ماجراجويي جذابي بايد باشد. عظمت پروژه منيژه را هم به هيجان مي آورد
  فكر اين كه چند ماه ازسال را از شر 
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فكر آينده ":اما بالفاصله واقع بين تر مي شود و مي پرسد. در امان خواهند بود مسرت بخش است

  "كاري مرا هم كرده اي؟
! آري":منيژه مي گويد ".مي تواني آن جا بر روي پنگوئن ها تحقيق كني! البته"دهد بيژن جواب مي 

اما نه من و . از نظر من آنها سمبل مقاومت در برابر سختي ها هستند. من پنگوئن ها را دوست دارم



 هر چه بيشتر فكر مي كنند ".به عالوه هر دو سرمايي هستيم.نه تو تحمل دوري از خانواده را نداريم
! رفتن به قطب جنوب غير عملي تر مي نمايد مخصوصا كه آنجا سبزي قرمه سبزي هم پيدا نمي شود

  به عالوه با اين پيشرفت سريع تكنولوژي به زودي 
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  .قطب جنوب را هم تحت پوشش خبري خود در خواهد آورد
  موضوع منتفي مي شود

حقيقي در يك شهر و يا حتي در يك ايالت كساني كه در گير ماجرا بوده اند مي دانند كه پيدا كار ت
اما بيژن و منيژه موفق مي . براي يك زوج جوان از جنگيدن با هر ديو زردوسفيدي مشكل تر است

داكي به بركت -سال هاي سخت وزندگي خانه به دوشي پست. شوند اين ديو را شكست دهند
ه موفق مي شوند تا در يك شهر زندگي شيرين خانوادگي به سرعت مي گذرندو باالخره بيژن و منيژ

از آن به بعد هم هردو در سايه تالش هايشان روز به روز در .ويك دانشگاه كار دائم پيدا كنند
  .كارشان پيشرفت مي كنند

  هوش اكتسابي) نه
از وقتي بيژن به خاطر مي آورد در خانه و مدرسه و بعدا دانشگاه به بيژن گفته شده بود كه او 

تقريبا نابغه . و گفته بودند حتي بين تيزهوش ها هم تيزهوش ترين استبه ا. تيزهوش است
اما همواره اين باور را براي حفظ ظاهر . كم كم بيژن هم باورش شده بود كه يك نابغه است.است

ياد گرفته بود كه هميشه در اين موارد به كار مي  -- نمي دانم از كجا-يك جمله هم . انكار مي كرد
بيژن تا وقتي در ايران بود معناي  ".هوش يك مساله اكتسابي است":يژن اين بودتكيه كالم ب. برد

تقريبا همان طور كه . به كار مي برد "تعارف"اين جمله را نمي فهميدو بيشتر آن را به صورت يك 
يا  "حقيره"يا  "حقير"مي گويند  "من"مسن ترها هر وقت مي خواهند از خود تعريف كنند به جاي 

بيژن . بوي كهنگي مي دهد اما جمله متواضعانه بيژن شيك و مدرن مي نمود "االحقر"ما ا".االحقر"
در آنجا عمال ديد . معناي اين جمله خودرا تنها پس از دانشجوي دكتري شدن در آمريكا فهميد

دانشجويي كه يك سال قبل ازاو دكترايش را شروع كرده به مراتب بيشتر از او به مطالب تسلط 
البته اين فقط در مورد . قا هم به همين علت هم بسي سريع االنتقال تر از اوستدارد و دقي



دانشگاه هاي . دانشجويان جدي مانند مايكل كه مي خواهند كار تحقيقي انجام دهند صادق است
. آمريكا پرند از دانشجويان نه چندان جدي اي كه تنها در پي گرفتن مدرك دكتري هستند و بس

بيژن هم هرگز خود را با اين دسته دوم در يك رديف قرار . ريف چنداني نداردسطح علمي آنها تع
  . نمي داد بلكه خود را با افرادي مثل مايكل همرديف مي ديد

آنجا هم مي ديد . داك گرفت نيز ادامه يافت-اين مشاهده وقتي بيژن در يك دانشگاه خوب پست 
داك -ابل توجهي از كسي كه تازه پستداك را مي گذراند به طرز ق-آن كه دومين دوره پست

به . بيشتري هم بروز مي دهد "هوش اكتسابي"گرفته تسلط بيشتري به مطالب دارد و به تبع آن 
در حيطه اين كار اجرايي . عالوه پست داك ها يواش يواش در گير كارهاي اجرايي كوچك مي شوند

داكي را كه مسئول -ظر بگيريد پستدر ن. كوچك هم اختيار تام دارند و هم مسئوليت پذيري كامل
رئيس يا پيشكسوت هرگز به خود اجازه نمي دهد كه بدون . برگزاري سمينارهاي هفتگي است

اما از طرف ديگر اگر سمينار ها به طور مرتب برگزار . هماهنگي با او برنامه هاي او را كنسل كند
تقصير را به گردن . ند دانست نشوند و يا اگر بي برنامگي صورت گيرد جمع وي را مسئول خواه

همين مسئوليت ها ي .انداختن محلي از اعراب ندارد "دخالت هاي رئيس"و يا  "كمبود امكانات"
داك دوره دوم در آمريكا و اروپا در كار اجرايي به -كوچك اما مهم و جدي باعث مي شوند كه پست

  .باشدداك تازه كار -طور قابل مالحظه اي مجرب تر و پخته تر از پست
  

اين پيشرفت . اين نوع پيشرفت محسوس اما تدريجي تبعاتي دارد كه براي بيژن قابل هضم نبود
  تدريجي باعث شده كه يك سلسله مراتب يا به قول خودشان 

Hierarchy  
بيژن . در جمع هاي دانشگاهي و جود داشته باشد كه درك و هضم آن براي بيژن بسيار مشكل بود

يكي همان روش كدخدايي كه در عمل در ايران پياده مي شود . ابط مي شناختتنها دو نوع الگوي رو
و ديگر جامعه بي طبقه آرماني بعضي ها كه در آن مساوات كامل ). با همه بدي ها و خوبي هايش(

اون اول ها كه بيژن .)كه البته اين جامعه تا كنون فقط در كتاب ها امكان پذير شده(برقرار است 
 "پروفسور "و "دكتر"شگاهي آمريكا شده بود مالحظه كرده بود كه در اينجا از القاب وارد جامعه دان

اما رفته . خبري نيست پس ساده لوحانه نتيجه گرفته بود كه اين همان جامعه بي طبقه آرماني است



از . ديده بود اينجا سلسله مراتب خيلي سفت و سخت تر از ايران است. رفته توي ذوقش خورده بود
  ...سي در هر موقعيتي هر حرفي شنيده نمي شودوهر ك

اما  "!كه ادعايش را مي كنند اينه؟ "آزادي بيان"پس اين "اولش لج كرده بود و به تمسخر گفته بود 
فهميد كه در قدوقواره اي نيست كه با نظام دانشگاهي چند صدساله ) پس از چندين سال(بعدها 

بكند اين است كه موقعيت خود را دريابد و به فراخور  حد اكثر كاري كه مي تواند. غرب در بيفتد
  .ياد گرفت. بزند مايه تمسخر خود خواهدشد "گنده تر از دهانش"فهميد اگر حرفي . آن عمل كند 

فهميد اگر زير هر . ياد گرفت كه بدون مطالعه حرف نزند. ادعايي نكند كه در حد وحدودش نباشد
  طارانش او راكاسه اي دنبال نيمكاسه اي بگردد همق

cynic   
خواهند خواند و بدبين بودن در اين جامعه نه تنها دليل بر تيز هوشي نيست بلكه به شدت تقبيح مي 

فهميد در اين جا به . شود چرا كه در اين جامعه دريافته اند با اعتماد كارها روان تر انجام مي گيرند
  هر كار كوچكي بايد

credit  
نمي  "اين همه آوازه ها از شه بود"ونه كه كسي نمي پذيرد كه بگويد فهميد در اينجا همان گ. داد

فهميد هر . توان نشست و پشت سر رئيس صفحه گذاشت و تمام كاسه كوزه ها را بر سر او شكست
  ....كسي را در حدود اختياراتش بايد مسئول دانست و

  به تدريج موقعيتالبته قسمت خوب ماجرا اين است كه در آمريكا مي توان با سعي وتالش 
  . خود را با ال برد

رفته "تاكيد مي كنم .بيژن هم همين كار را كردو رفته رفته از حالت غورگي به مويزي تبديل شد 
  به صورت يك:رفته

crossover  
  .نه به صورت يك گذار فاز

  از ايده تا عمل )ده



در محيط دانشگاه هاي در قسمت هاي قبل خوانديم كه بيژن و منيژه اصول حرفه اي كار كردن را 
آمريكا به تدريج ياد مي گيرند وروز به روز در كارشان پيشرفت مي كنندو به اين ترتيب به تدريج 

  هر از گاهي بانوگشسب به آنها مي گويد. در رشته خود بيشتر شناخته مي شوند
ري جون هم دختر مه. پسر مليحه خانوم كه دكتراي فيزيك دارد االن دارد ميكروبيولوژي مي خواند

چند تا تخصص دارند اما شما دو نفر كه از همه آنها باهوش "!همه". االن سومين ليسانسش را گرفته
آخه اين دو رشته چي دارند . تر پركارتر و جدي تريد چسبيده ايد به اين فيزيك و زيست شناسي

بيژن چشمكي . نيدك "تمامشان"كه شما با اين همه هوش و سواد نتوانسته ايد بعد از اين همه سال 
از ما . بشويم "عالمه جامع االطراف"آخه مامان جان ما كه نمي خواهيم "به منيژه مي زند و مي گويد 

با هوش تر هاش هم عمري در يك شاخه كو چك فيزيك يا زيست شناسي كار مي كنند ولي به قول 
هدف ما كار . ستكردن تمام كتاب هاي موجود ني "تمام"هدف ما كه . نمي كنند "تمامش"شما 

اگر بخواهيم از گلي به گل ديگر بپريم در هيچ كاري به جاي قابل . ندارد "تمامي"تحقيقي است كه 
  هدف ما . توجهي نخواهيم رسيد

"mediocracy  
  در چند رشته مختلف نيست هدف ما 

excellency  
  .ا به عنوان حرفه انتخاب كرده ايمدر رشته اي است كه آن ر

  منيژه جواب مي دهد خوب ما در وقت  "پس حوصله تان سر نمي رود؟ "بانوگشسب مي گويد
  آزاد خود دلمشغولي ها و 

Hobby   
ظاهرا . دلمشغولي داشتن با ازاين گل به آن گل پريدن فرق دارد. هاي مختلف و متنوعي داريم

  .ن سئوال را تكرار مي كندبانوگشسب قانع مي شود اما دفعه بعد كه بيژن و منيژه را مي بيند هما
او طي چند مقاله نشان داد كه . چند ايده جالب به ذهن بيژن رسيد در سال اول دوره دوم پست داك

با تجهيز برخي آزمايش هاي چند ميليون دالري به پالريمتر مي توان كميت هايي را اندازه گرفت 
ايده از طرف نظريه . گيري نيستند كه حتي با آزمايش هاي چند ميليارد دالري كنوني قابل اندازه

پردازان مورد توجه قرار گرفت اما آزمايشگر ها گفتند متاسفانه چنين اندازه گيري در حال حاضر 
بيژن در طي سال هاي بعدي بيشتر بر روي ايده اش . به علت هزينه سرسام آور قابل انجام نيست



حداقل در ساده ترين (ي فرضيه ها رانشان داد كه با اين اندازه گيري مي توان برخ. كار كرد
همچنين او در طي سالها سعي كرد بيشتر و بيشتر به آزمايشگر ها نزديك شودو . رد كرد) شكلشان

البته تا موقعي كه بيژن تنها يك . آنها را متقاعد كند تا عملي كردن ايده اش را جدي تر بگيرند
يري هاي كليدي آزمايش ها را انجام مي كه تصميم گ-- داك بود فيزيك پيشگان جا افتاده -پست 
اول اين : پس بيژن تصميم گرفت از دو جبهه وارد عمل شود. او را زياد جدي نمي گرفتند-- دادند 

كه يك يا چند تئوريست جا افتاده را با خود همراه سازد تا آنها براي ايده او البي كنند و دوم سعي 
مي دانست پست . ف خود طرح دوستي بريزدداك هاي آزمايشگر جدي همردي-كرد تا با پست

پس از گذشت پانزده سال از وقتي كه . داك هاي جدي امروز استادان جا افتاده فردا خواهند شد
بيژن ايده خود را مطرح ساخته بود تكنولوژي آن قدر پيشرفت كرد كه ايده بيژن با يك حدود يك 

اين رقم . انجام پذير مي نمود)هر تهرانيعني قيمت يك پنت هاوس شيك در شمال ش( ميليون دالر 
بااليي در برابر هزينه يك شتابگر عظيم نيست ولي توجه داشته باشيد كه كل بودجه آزمايش مورد 

نظر چيزي حدود چهار ميليون دالر بود در نتيجه اضافه كردن يك پالريمتر يك ميليون دالري هزينه 
بايست همكارانش را متقاعد مي كرد كه آنچه بيژن مي . بزرگي براي اين آزمايش محسوب مي شد

  .كه پالريمتر به ما مي آموزد به اين اندازه هزينه كردن مي ارزد

  مرگ يك اسطوره) يازده
  آمريكايي ها مي گويند

Hardships that don't kill you make you strong  
رازونشيب هاي داكي ف-زندگي خانه به دوشي پست. اين جمله در مورد بيژن كامال صادق است

زندگي و تمام استراتژي ها و سياست هايي كه به اتفاق منيژه پياده كرده اند تا باالخره موفق شوند 
ديگر از بيژني كه پشت سر بانو گشسب . در يك محل كار پيدا كنند در تقويت او نقش داشته اند

گي از او مردي ساخته زند. قايم مي شد تا خود را با آسمون ريسمون بافتن گول بزند خبري نيست
  .كه براي عملي شدن ايده هايش با شدت و حرارت البي مي كند و اگر الزم شد مي جنگد

ايرانيش از هوش -از تمام آموخته هايش در طول سال ها از نكته سنجي هاو شوخ طبعي شرقي
ه سرشارش و خيلي چيزهاي ديگر مدد مي گيرد تا در جلسات طرح هايي را به تصويب برساند ك



از سراسر دنيا . البته بيژن تنها كسي نيست كه چنين سودايي در سر دارد. ايده هايش را عملي كنند
افرادي چون بيژن آمده اند و در پي آنند تا قسمتي از بودجه محدود پژوهشي را به خود اختصاص 

اي پيشبرد همه آنها هم چون بيژن باور دارند كه اگر بودجه به ايده آنها اختصاص يابد بر. دهند
همه آنها هم سال ها بر روي ايده هايشان زحمت كشيده و عمرشان را . دانش مفيدتر خواهد بود

طبيعي است . صرف آن كرده اند پس هيچكدام حاضر نيستند به راحتي از ايده خود دست بشويند
  .لرزدچنين فضاي رقابتي خالي از تنش نخواهد بود اما بيژن نيز بيدي نيست كه با اين بادها ب

  
شب قبل هر جلسه پر تنش بانوگشسب براي بيژن كله پاچه بار مي گذاردو آن را به همراه خاگينه 

هر موقع هم بيژن از جلسات موفق بر مي گردد . پر گردو وزعفران به خورد بيژن مي دهد
البته همان قدر كه بيژن از خوردن كله پاچه و .گرم اسپند دود مي كند100بانوگشسب براي او 

با اين حال دراين محيط پرتنش و رقابتي با ولع . اگينه لذت مي برد از هر نوع خرافات بيزار استخ
  به محبت هاي سنتي با نو گشسب و همچنين مهربوني هاي پست مدرن منيژه 

  .مي آويزد درست همان طور كه غريق وسط درياي طوفاني به هر تخته پاره اي چنگ مي زند
  

بيژن هم در قضاوت هايش بعضا به خطا مي . نسان ديگري اشتباه مي كندالبته بيژن هم مثل هر ا
  در بحث و جدل ها هر از گاهي زياده روي يا به قول خارجي ها. رود

overreact  
البته او خود در اين . حتي در چند مورد هم شده كه در نتيجه كارهاي او به برخي جفا رفته. مي كند

ه بودجه مورد نظر وي تامين شود تصميم گيران بودجه عده ميان نقشي نداشته اما براي اين ك
همه اين ها باعث شده كه دشمنان وبدگويان بيژن هم درست مثل . ديگري را به ناروا قطع كرده اند

البته آمريكايي ها با اين گونه مسايل خيلي راحت كنار آمده . به مرور زمان افزايش يابند)دوستان او 
  ر مي شنويمدر آمريكا به توات. اند

The only one who does not make any mistake is the one who does 
nothing.  

  



  اما اين حرف به گوش جمعيت
IFB  

   )ايرانيان فضول بد گو(
آنها بيژن گيج وويج و افسرده اما قديس گونه را ترجيح مي دهند چرا كه به راحتي مي . نمي رود

به اين ترتيب با خيال . ز دشمنان واقعي و خياليش ديوان دو سرتوانند از او يك قهرمان بسازند و ا
اما بيژن فعلي انتظارات آنها را بر آورده نمي . راحت مي توانند پشت سر دشمنان بيژن غيبت كنند

در (ديگر مظلوم نيست تا بتوانند درباره دستاوردهاي خياليش . او بيش از حد زميني شده. كند
در نتيجه به جاي قهرمان سازي از او اشتباهات او را زيرذره . ازي كنندداستان پرد) صورت عدم ظلم
چنان در مورد او . به آنها شاخ وبرگ مي دهند و از بيژن يك ضد قهر مان مي سازند, بين مي گيرند

بد گويي مي كنند كه انگار علت تمام مشكالت جامعه ايرانيان مقيم خارج و همچنين علت عدم 
همان (بيژن در ميانساگي جايزه ديراك را از آن خود كرد  .ان همان بيژن استپيشرفت علوم در اير

، يعني دو سال پس از نگارش اوليه اين داستان نصيب پروفسور وفا به 2009جايزه اي كه در  سال 
راست مي گفت ! مدال ديراك هم شد جايزه؟" :متفقاً گفتندIFBجماعت ) همراه دو نفر ديگر شد

در عرض نيمساعت هر . كلي هم تئوري توطئه در باره  گرفتن جايزه ساختند   ".نوبل مي گرفت
يسمون مي بافتند كه ركدام از آنها ثابت مي كردند كه اين جايزه ارزشي ندارد و بعد هم آسمون 

اصال هم به . نهفته استبي اهميت دست تمام ايادي استعمار و استبداد پشت ماجراي همين جايزه 
  . نمي رسيد كه اين دو سري استدالل با همديگر در تضاد هستندذهن هيچ كدامشان 

  !براي منيژه هم همين طور. قهرمان است يك اما بيژن كماكان براي بانو گشسب
  

 پايان


