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میوبلرش وعرزو شومدِحوشقّی1
قوگوریو وچاپلوسوپر  ا(

ّ
)  با هواوتمل

چاپلوسی و مدح، گوینده را خفیف و خوار، و شنونده را خودشیفته و متکّبر می کند. این کار مشکالت و عیوب را می پوشاند، مسئولیت ها 
را نادیده می گیرد و انتظار و توقِع تأیید و تمجید را در خودشیفتگان و برتری طلباِن حکومت، نظام های اداری، دانشگاه و خانواده به وجود 
می آورد، و رفته رفته -به عّلت منفعت طلبی و ترِس مردِم مطیع- به صورت امری طبیعی و قاعده ی بازی در چنین جامعه ای درمی آید؛ ما با 

دست خودمان شرط و شروط زندگی در این جامعه، و بهره مندی از حقوق مان را دشوارتر می کنیم.
با تمّلق گویی، ما روی دیگران نیز فشار زیادی می گذاریم برای این که آنها نیز مطیع باشند و خوش خدمتی کنند؛ آنها که َمجیزه گوِی قدرت 
را  قدرتمندان  و صداقتش،  راستی  یا حتی »دشمن«ی که  »بیگانه«  و  پیشانی سفید« می شوند  این جامعه ی همرنگ- »گاو  در  نیستند- 

می ترساند و به دیگراِن ریاکار و تابع، احساس گناه و گاه حتی نفرت می دهد.

 پيامبر)ص(: از مدح گويى يكديگر بپرهيزيد، كه اين كار ]به منزله ی[ َسر بريدن است.
 پيامبر)ص(: اگر مردی با كاردی تيز و ُبّران به شخصى حمله كند، برای او بهتر است تا اين كه 

روبرويش او را بستايد.
 امام حسن)ع(: روايت شده كه مردی در حضور پيامبر )ص( مردی را مدح كرد. حضرت فرمود: 
وای بر تو! گردن رفيقت را بريدی. اگر اين مدح تو را بشنود، رستگار نمى شود. سپس فرمود: اگر 
يكى از شما ضرورتى ديد ]كه برادرش را بستايد[ بگويد: فالنى را دوست دارم. ولى از باطن و 
عاقبت هيچ كس خبر ندارم، حسابش با خداست و به نظر مى رسد كه چنين ]خوب و قابل ستايش[ 

باشد.
 امّ العالء گفت: وقتى عثمان بن مظعون ـ كه خدا از او خشنود باشد ـ  وفات نمود، من گفتم: 

رحمت خدا بر تو ای ابوالسائب! گواهى مى دهم كه خداوند تو را گرامى داشته است.
رسول خدا )ص( فرمود: »از كجا مى دانى كه خدا او را گرامى داشته است؟ يقيِن پروردگارش به او 
رسيد ]مرگ به سراغش آمد[ و من برايش اميد خير و خوبى دارم؛ به خدا قسم من كه فرستاده ی 

خدا هستم نمى دانم خداوند با من و با شما چه خواهد كرد.«
 امام حسن عسكرى )ع(: هركس فردی را كه استحقاق ستايش ندارد بستايد، خود را در مقام 

اتهام و بدگمانى قرار داده است.
 امام علی )ع(: مبادا كسى را به صفتى كه در او نيست بستايى، زيرا كرداِر او، صفِت او را چنان 

كه هست نشان مى دهد و دروغ تو را آشكار مى سازد.
 امام علی )ع(: بزرگترين پستى، ستودن ]شخصى يا چيزی[ نكوهيده است.

 امام علی )ع(: از زشت ترين عيب ها ستودن فرومايگان است.
 امام علی )ع(: بزرگترين گناهان، پاك شمردن بدكاران است.

 پيامبر خدا )ص(: هركس حكمران ستمگری را مدح گويد و از سر چشمداشت به او خود را در 
برابرش خفيف و خوار گرداند، همسفر او به سوی آتش باشد.

ق[ به او مى گويد: »خداوند 
ّ
 امام باقر )ع(: ای بسا كه مردی با كسى رو به رو مى شود و ]در تمل
دشمنت را سرنگون كند«، حال آنكه او را دشمنى جز خداوند نيست.

که  است  آن  یف  تعر  •

2 دشمن  بکند.

ضرب المثل فارسی

به صاحب نظری  )بنمای   •

گوهر خود را( 

به  گشت  نـتوان  عیسی 

چند    خری  یق  تصد

یزى صائب تبر

• چاپلوس، احمقی است که 

تحقیر  مرا  ستایش اش[  ]با 

است  فرومایه ای  یا  می کند 

که مرا می فریبد.

ضرب  المثل چينی

پلوس  چا هم  پلوسی،  چا  •

را فاسد می کند و هم طرف 

مقابل را. 

ضرب المثل انگليسی

قبِر  یک  پلوس  چا گلوی   •

گشوده است.

ل ایتاليایی
ضرب المث
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عسل  پلوس،  چا سخن  است.•  ضرب المثل التينزهرآگین 

بد،  آدم  چاپلوسی های  را •  خیانتش  می خواهد 
ضرب المثل التينبپوشاند.

به  چاپلوسی  آدم  هر  زندگی •  کسانی  حرف هایش خرج  به  که  می دهند.می کند  الفونتنگوش 

همه  حضور  در  کسی که  خلوت •  در  می کند،  می کند.تعریف  ضرب المثل انگليسیغیبت 

ضرب المثل فارسیبرای دایی خوب است.• عروسی را که مادر ستاید، 

تعریف  خودت  از  نه  بگو؛ •  را  خود  بدِی  نه  و  نشان کن  را  همه چیز  ضرب المثل انگليسیخواهند داد.اعمالت 

که مدح  ِبهْ  مرد  ز  • دشنام 
از نامرد

)شیرت بخورد ِبهْ که سگت 
محمدطاهر نصرآبادىناز کند( 

هجو  ناحق،  تمجیِد  فه.•  لفّا در  ضرب المثل انگليسیاست 

 امام علی )ع(: كسى كه تو را به آنچه در تو نيست بستايد، ]در واقع[ تو را مسخره مى كند. پس 
اگر از تو بهره ای به او نرسد، در نكوهش و هجو تو مى كوشد.

 امام علی )ع(: در شگفتم از كسى كه از بدی او چيزی گفته مى شود كه مى داند در وجود او 
هست و با اين حال ناراحت مى شود! در شگفتم از كسى كه به خوبى ای ستوده مى شود كه مى داند 

در او نيست و با اين حال خوشحال مى شود!
 امام علی )ع(: كسى كه تو را به آنچه نداری بستايد، اگر عاقل باشى، اين كار ]در واقع[ نكوهش 

توست.
اگر نكوهش  و  اگر ستايش شدی، شاد مشو  فرمود:  ـ  به جابر بن يزيد ُجعفى  ـ  باقر )ع(  امام   
شدی، بي تابى مكن و پيرامون آنچه درباره ی تو گفته شده است بينديش. اگر ديدی كه آنچه گفته اند 
، به سبب خشمناك شدن ات از حقيقت، 

ّ
افتادن از چشم خداوند عّزوجل در تو هست، مصيبِت 

بزرگ تر از مصيبِت افتادن ِ از چشم مردم است، كه از آن بيمناكى؛ و اگر خالف آن چيزی باشى كه 
گفته اند، اين خود ثوابى است كه بى رنج به دست آورده ای. و بدان كه تو دوست ]و پيرو[ ما نيستى 
مگر آن گاه كه اگر همه همشهريان ات بر ضد تو همداستان شوند و بگويند: »تو مرد بدی هستى«، 
اندوهگين نسازد و اگر بگويند: »تو مرد خوبى هستى«، اين سخن شادمان ات  تو را  اين سخن 
نگرداند؛ در عوض خودت را با قرآن بسنج. اگر پوينده ی راه آن بودی و به آنچه به بى اعتنايى به 
آن فراخوانده است بى اعتنا و به آنچه بدان ترغيب كرده است راغب بودی، پس پايداری كن و شاد 
باش، زيرا   كه ]بدين ترتيب[ آنچه درباره تو گفته شده به تو زيانى نرساند. و اما اگر از قرآن جدا 

بودی، پس چه چيز است كه ]به هنگام ستايش يا نكوهش مردم[ تو را در مورد نفست مى فريبد؟
 امام علی)ع( ـ به مردی كه در ستودِن او به گزافه سخن گفت ـ فرمود: من كمتر از آنم كه بر 

زبان آری و برتر از آنم كه در دل داری. )نهج البالغه، حكمت 83(
 امام حسن )ع( ـ در پاسخ مردی كه از آن حضرت خواست كه پندش دهد ـ فرمود: مبادا مرا 
يا مرا دروغگو شماری، زيرا كسى كه دروغگو  از تو مى شناسم؛  بستايى، زيرا من خودم را بهتر 
شمرده شود رأی و نظرش ]در نزد مخاطب[ اهميت و اعتباری ندارد؛ يا از كسى نزد من غيبت 

كنى. مرد گفت: اجازه دهيد بروم. حضرت فرمود: آری، هرگاه كه خواستى ]برو[.
 امام علی )ع(: كسى كه از تو ستايش مى كند، با تعريف دروغين و ستايش بى اساس، خرد تو را 
مى فريبد و با تو دغلى و خيانت مى ورزد و اگر عطای خود را از او دريغ كنى يا احسانت را از وی 

باز داری، آن گاه داغ هر ننگى را بر تو بزند و هر زشتى و عيبى را به تو نسبت دهد.
ق و چاپلوسِى او بسيار شد، خوشرويِى واقعِى او معلوم نشود. )غررالحكم(

ّ
 امام علی )ع(: آن كه تمل

 امام علی )ع(: ]در توصيف دورويان فرمود:[ برای هر اندوهى اشك ها ]ی دروغين[ در اختيار 
درخواست  اگر  دارند.  انتظار  را  آن  پاداش  و  مى دهند،  قرض  ستايش  و  مدح  يكديگر  به   دارند! 
كنند، پای بفشرند، و اگر به سرزنش نشينند پرده دری كنند، و اگر داوری كنند از اندازه درگذرند. 
ى باطلى فراهم ساخته، و برای هر راست ايستاده ای كج كننده ای، و برای هر زنده ای 

ّ
برای هر حق

قاتلى! ]...[ »آنها دار و دسته ی شيطانند، هان بدانيد كه بى گمان دارودسته ی شيطان همان زيانكاراِن 
سرمايه باخته اند.« ]سوره مجادله، آيه 19[ )نهج البالغه، خطبه 194(

 امام علی )ع(: ستايش كردن كسى بيشتر از شايستگى او، چاپلوسى است، و كوتاهى ورزيدن 
از ستودِن بسزا، نوعى درماندگى است يا گونه ای از حسد. )نهج البالغه، حكمت 347(

 امام علی )ع(: كمتر پيش مى آيد كه زبان در بيان زشتىای يا احسانى انصاف داشته باشد. 
 امام علی )ع(: هرگاه ستودی مختصر گو و هرگاه نكوهيدی از آن بزن و كوتاهش كن.
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 امام علی )ع(: ای مردم! بدانيد كه هر كس از سخن دروغ و ناحّق درباره خود رنجيده شود، 
خردمند نيست و هر كس از مدح و ثنای نادان درباره خود خوشحال شود، حكيم نباشد.

 امام علی )ع(: آن كه در جايى كه شايسته نيست و به كسى كه سزاوار نيست نيكى كند، بهره ای 
از كار خود نمى برد جز ستايش فرومايگان، و ثنا و درود بدكاران و گفتار نادانان، ]و اين نيز[ تا 
راه خدا خودداری  در  احسان  از  كه  دارد  بخشنده ای  دهد. چه دست  ايشان چيزی  به  كه  آن گاه 

مى كند و بخل مى ورزد! )نهج البالغه،خطبه 142(
 امام علی )ع(: بدترين مدح و ثنا آن است كه بر زبان  بدان و اشرار جاری گردد. )غررالحكم(

كه  به سخن ستايشگر چاپلوسى  فريفته شود  نادان ترين مردم كسى است كه  امام علی )ع(:   
بدی و زشتى او را در نظرش زيبا جلوه مى دهد و شخِص خيرخواِه او را در نظرش منفور مى سازد.
 پيامبر خدا  )ص(: دوست داشتن مدح و ثنا ]شخص مدح شده و مردم را[ نسبت به دين و آييِن 

درست، كور و كر مى سازد و شهر ها را ]از اهلش[ خالى مى كند.
ق[ خاك بپاشيد.

ّ
 رسول خدا )ص(: به چهره ی مدح گوياِن ]متمل

 »گمان مبر كسانى كه بدانچه كرده اند شادمانى مى كنند و دوست دارند به آنچه نكرده اند مورد 
ستايش قرار گيرند، قطعا گمان مبر كه برای آنها نجاتى از عذاب هست.« )سوره آل عمران، آيه 188(

كه  هر  و  است  مردم  بدتريِن  او  بهترم«،  مردم  از همه  بگويد: »من  كه  هر  پيامبر خدا )ص(:   
بگويد: »من بهشتى هستم«، او دوزخى است.

 امام علی )ع(: بسا كسى كه با نعمتى كه بدو دهند به داِم ِاسِتدراج ]= غفلت از شكر، و زوال 
و هالكِت تدريجِى شخص به علت كفران نعمت ها و مواهبى كه در زندگى به او داده شده است[ 
افتاده، و در اثر پرده پوشِى بر گناهش فريفته گشته، و با تمجيدی كه از او مى شود آزموده شده است؛ 

و خدا هيچ كس را به چيزی نيازمود چون مهلتى كه به وی عطا فرمود. )نهج البالغه، حكمت 116(
مى ورزند،  خودداری  ـ  كوچك  لغزش های  جز  ـ  زشت كاری ها  و  بزرگ  گناهان  از  كه  »آنها   
 آمرزش است. ]...[ پس خودتان را پاك مشماريد؛ او به ]حال[ 

ْ
پروردگارت ]نسبت به آنها[ فراخ

كسى كه پرهيزگاری نموده داناتر است.« )سوره  ی نجم، آيه 32(
 امام علی )ع( ـ در وصف پرهيزگاران ـ فرمود: هرگاه فردی از آنها به پاكى ستوده شود، از آنچه 
درباره اش مى گويند هراسان مى شود و مى گويد: من خود را بهتر از هر كس مى شناسم و پروردگارم 
مرا بهتر از خودم مى شناسد. خداوندا! مرا به سبب آنچه درباره ام مى گويند، مؤاخذه نكن، و بهتر 
از آنچه كه در حقم گمان مى برند، قرارم ده و آنچه را ]از گناهان من[ كه مردم از آن بى خبرند، بر 

من ببخشای و بيامرز.
 امام صادق )ع( ـ در پاسخ به كسى كه پرسيد: آيا رواست كسى خود را بستايد؟ ـ فرمود : اگر 
در  پادشاه مصر كه كشورش  ]به  را  اين سخن يوسف  نشنيده ای  آيا  آری؛  نباشد،  اين  از  چاره ای 
معرض قحطى بود و پاكى و دانش يوسف بر او آشكار شده بود[ كه: »مرا بر خزاين اين سرزمين 
بگمار كه من نگاهبانى دانا هستم« و اين سخن ]هود )ع([ بنده صالح را ]به قوم گمراه خويش[ كه: 

»من خيرخواه و امين شما هستم«؟
 امام علی )ع( ـ در بخشى از عهدنامه خود به مالك اشتر آنگاه كه او را به مصر مى فرستاد ـ 
 حق گوياتر است، و در 

ِ
تلخ به گفتِن سخِن  از همه كس  بر ديگران بگزين كه  را  نوشت: آن كس 

اموری كه در اثر هوای نفس از تو سر مى زند ـ و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد ـ كمتر ياريت 
كند؛ هرچند كه برخالف هوا و خواست تو باشد! به اهل پارسايى و راستى بپيوند و آنها را چنان 

را  چاپلوسی  که  کسی   •

چاپلوسان  الیق  می پسندد، 
است.

شكسپير

چاپلوسی  از  که  کسی   •

خوشش می آید  پس از مدتی 

تاوانش را خواهد پرداخت.

ضرب المثل التين

• از دست بوس میل به پابوس 
کرده ای

معکوس  ترقِّی  به سر  خاکت 

کرده ای

ضرب المثل فارسی

باید  را  خوب  چیزهای   •

ستایش کرد.

ضرب المثل انگليسی

از  آسان تر  پلوسی  چا  •

است. بجا  یشی  ستا

ضرب المثل آلمانی

که  چیزی  از   وقتی  آدم   •

دوست دارد تمجید می کند، 

ستوده  را  خویش  قع  وا در 

)یا نکوهیده( است.

ضرب المثل التين

• چاپلوسی در سالن پذیرایی 

و  صداقت  اما  می نشیند 

رانده  بیرون  در  از  حق گویی 

می شود.

ضرب المثل انگليسی

مخفی  دشمن  چاپلوس،   •

است.

ضرب المثل مجارستانی
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بِد  دیگران  این که  از  ترس  و  تمجید،  دوست داشتِن  که  مضمون  بدین  دارد  تحلیلی  معراج السعاده،  کتاب  در  نراقی، 
این  با  ما  که  است  چنین  است؛  دروغین مان  هویت  و  جایگاه  داشته ها،  حفظ  به  ما  دلبستگِی  نتیجه ی  بگویند،  را  ما 
بر  بنا  یا  عرف  مطابق  ما،  انتخاب های  و  سکوت،  گفتن،  سخن  می شویم:  کشیده  زنجیر  به  توهم ها  و  وابستگی ها 
خوشامد دیگران شده است؛ به اشتیاِق تأیید و با ترس از مذّمت مردم، نیکی و بدی، و حق و باطل را نادیده می گیریم 
بایسته و ضروری را رها کرده ایم و به ساز دیگران  و حتی آرزوهای خویشتن را در این میانه قربانی می کنیم؛ کارهای 
می رقصیم؛ نه به چیزی بهتر )از آنچه رایج و مرسوم است( فرا می خوانیم و نه از ستم ها و ضایع شدن حقوق خویش 

و مردم، بازمی داریم.
و دوست  از هوی،  پیروی  واسطه ی  به  مردمان هالک شدند  که  نیست  این  و جز  است  »این  فرمود:  اکرم )ص(  پیامبر 

داشتِن مدح و ثنا.«3

پرورش ده كه به ستايش و چاپلوسِى تو نپردازند، و ]با ستايش تو[ به كاری كه نكرده ای بيهوده شادمانت نسازند؛ زيرا كه ستودِن فراوان، كبر 
و نخوت پديد آَرد و به سركشى كشاَند.

 پيامبر خدا )ص( ـ به اسود بن سريع كه در ثنای خدا و مدح پيامبر )ص( شعری سروده بود ـ فرمود: ابياتى را كه در ثنای خدا گفته ای 
بخوان و آنچه را كه در مدح من گفته ای واگذار.

و ضمن  برخاست  از اصحابش  يكى  مردم سخن مى گفت  و  درباره ی حقوق خداوند  يارانش  به  در صفين خطاب  امام علی )ع(   
ستودن او، دريافتن و قبوِل سخن وی و فرمانبرداری خود را اعالم نمود. امام فرمود: »]...[ بسا مردمى كه مدح و ثنا را، پس از رنج و 
مجاهدت، شيرين مى يابند؛ ليكن مرا به نيكى مستاييد تا از عهده ی حقوقى كه خداوند و شما بر من داريد، و هنوز از ادای آن فارغ 
با گردن كشان سخن مى گويند، سخن  با من به آن شكل كه  نشده ام، برآيم و واجب هايى كه هنوز بر گردنم باقى است ادا نمايم. پس 
مگوييد و آنچنان كه در پيشگاه حاكمان جّبار خود را جمع و جور مى كنند، در حضور من نباشيد و با ظاهرآرايى و چاپلوسى و تملق با 
من رفتار مكنيد و شنيدن حق را بر من سنگين مپنداريد و گمان مبريد كه من خواهان آنم كه مرا بزرگ بشمريد؛ زيرا آن كس كه شنيدن 
 عمل به حق و عدالت برايش دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن 

ً
سخن حق يا پيشنهاِد اجرای عدالت به او برايش سنگين باشد، مسلما

سخن حق يا مشورت دادن در عدالت خودداری نكنيد، زيرا من خويشتن را آنچنان واال نمى پندارم كه بری از خطا باشم و از اشتباه 
در كارهايم ايمن نيستم مگر آنكه خداوند مرا در كار نفس كفايت كند كه بيش از من مالک آن است. همانا من و شما بندگان مملوک 

پروردگاری هستيم كه جز او پروردگاری نيست.« )نهج البالغه، خطبه  216(

بدومفوبگوو...
به من بگو باهوش
به من بگو مهربان

به من بگو بااستعداد
به من بگو بانمک

به من بگو بااحساس، خوشگل و دانا
به من بگو بى عيب ونقص

ولى راستش را بگى ها!
شلوسیلو  سیارف



 رفو و  شزو ااو شورا و نید
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هریندوهریند...
ملكه: آيينه، آيينه ی روی ديوار،

       بگو ببينم، چه كسى از همه زيباتر است؟
آیينه: سفيدبرفى، سفيدبرفى، سفيدبرفى-

       امشب يک ميليون بار اين را به شما گفته ام.
ملكه: آيينه، آيينه ی روی ديوار

       مى دانى چه مى شود اگر بزنم بيندازم ت زمين؟
       ترق و تروق مى شكنى و هزار تكه مى شوی،

       شيشه ات خرد مى شود و روانه ی سطِل آشغال مى شوی،
       قاب ات كج و كوله مى شود و مى افتد اين جا روی زمين.

ب... فقط يک بار ديگر ازم بپرس.
ُ

ب... خيلى خ
ُ

آیينه: خيلى خ
ملكه: آيينه، آيينه ی روی ديوار،

       بگو ببينم، چه كسى از همه زيباتر است؟
آیينه: شما... البته... شما... معلومه شما!

       زيباتر از همه شماييد! شما، شما، شما.
شلوسیلو  سیارف

خو شیفیدوچگوندوخو زو  ونابو ومیوکند
شکســپیر، نمایشــنامه نویس و شــاعر بزرِگ انگلیسی، حکایت می کند که پادشاهی به نام »لیر« ســه دختر داشت و آن گاه که به کهولِت سن 
رســید تصمیم گرفت که در حضوِر درباریان، ســرزمین خویش را بین دخترانش تقســیم کند و خود در هر ثلثی از ســال نزد یکی از آنها مهمان 
شود و چند روزه ی آخر عمر را، دور از مسئولیت دشوار حکمرانی، در  راحتی و آسایش به سر َبرد. اما لیر  برای تقسیم کشورش قاعده ای عجیب 

پیشنهاد می کند:

لير: بازگوييد كه كداميك از شما را بايد به ديده ی بهترين دوستدار 
خود بنگريم تا ســخاوتمندانه ترين بخشــش خود را به آن كسى 
ارزانى داريم كه دوستِى ما را بيشتر در دل داشته باشد و شايستگِى 

بيشتری در بيان و ابراز آن نشان دهد.
گانريل، ای فرزند ارشد ما! نخست تو سخن بگوی. 

یل: ســرورم. مهر من به تو چنان بســيار اســت كه سخن را  گانر
يارای شرح آن نيست. من تو را از نوِر ديده و عمر طوالنى و آزادی 
گرامى تر مى دارم؛ بيش از آنكه به ســنجش درآيد. ]...[ شــما را 
همتای زندگانى با همه زيبايى ها و ســالمت و لطف و افتخارات 
آن مى دانم ]...[ و باز هم تو را بيش از همه اينها دوست مى دارم. 
ردليا ساخته است؟ هيچ مگر مهر 

ُ
ردليا:  ]با خود[ چه كاری از ك

ُ
ک

ورزيدن و دم فرو بستن.
لير: ]به نقشــه اشاره مى كند[ ما به تو ای خانم، همه ی اين حدود 
را، درســت از اين حد تا به آن حد با جنگل های پرســايه اش و با 
تمام دشت های سبز و خرمى كه پيرامون آن  را غنى ساخته اند و با 

تمام رودخانه های پر بركت و چمن زارهای گســترده و پردامنه اش 
اعطا مى كنيم. ]...[ اكنون ببينيم دومين دختر ما، ريگان عزيز چه 

مى گويد؟ لب بگشای!
یگان: ســرورم! من نيز هم جنس و عيار خواهرم هستم ]...[ در  ر
اعماق قلب پر از محبت و وفايم درمى يابم كه او غلياِن عشــقم به 
شما را وصف مى كند اما شدت عشق مرا تمام و كمال نمى رساند. 
ِس 

ْ
زيرا اعتــراف مى كنم كه از همه لذت ها وخوشــى هايى كه َنف

آدمى مى تواند از آن بهره مند شــود، بيزارم مگر عشــِق دالويزم به 
شــما ای خداوندگارم كه تنها مايه ی خوشــبختى و سرخوشى ام 

است. 
لير: برای تو و بازماندگان تو برای هميشــه اين ثلث دوِم پهناور از 
قلمرو زيبايمان كه از وســعت و بها و طراوت كمتر از آن نيســت 
كه به گانريل اعطا كرده ايم پايدار بماناد. اكنون ای مايه مســرت و 
ای آخرين ما ]...[ چه داری بــرای گفتن تا ثلثى پربركت تر از آِن 

خواهرانت نصيبت شود؟ لب بگشای! 
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تو بدان فخر آوری كز ترس و بند
هر كه را مردم سجودی مى كنند
چون كه برگردد از او آن ساجدش
نردباِن خلق اين ما و منى اســت
هر كه باالتر رود، ابله تر اســت

چاپلوست گشت مردم، روِز چند
َكنند زهــر انــدر جــان او مى آ
داند او كان زهر4 بود و موِبدش5
افتادنى است نردبان  اين  عاقبت 
كاستخوان او َبَتر خواهد شكست6

ردليا: شهريارا! هيچ.
ُ
ک

لير: هيچ؟
ردليا: آری، هيچ.

ُ
ک

لير: هيچ نگويى، هيچ نصيبت مى شود. سخن بگوی.
ردليا: شــوربختم كه زبانم دلم را ياری نمى كند. محبت من به 

ُ
ک

شما در حد محبت يک فرزند است نسبت به يک پدر، نه كمتر و 
نه بيشتر ای شهريار.

ردليا؟ ســخنت را اندكــى اصالح كن، مبادا 
ُ
لير: چه مى گويى ك

روزگار و سعادت ات را تباه سازی. 
ردليا: شــهريار نيک نهادم، شــما مرا به جهان آورده ايد، بزرگم 

ُ
ک

كرده ايد و دوســتم داشته ايد. بر من اســت كه تمامِى اين الطاف 
را ســزاوارانه تالفى كنم؛ از شــما اطاعت كنم، دوست تان بدارم 
و مهم تــر از همه اكرام تــان كنم. در عجبم كه اگــر خواهران من 
ادعا مى كنند كه  شــما را دوست مى دارند و بس، پس چرا شوهر 
ر است به همسری 

ّ
مى كنند؟ وقتى من ازدواج كنم آن كس كه مقد

او درآيم، نيمى از محبت و نيمى از غمخواری و تعهداتم را سهيم 

خواهدشــد؛ به راستى كه اگر به ساِن خواهرانم تنها پدرم را دوست 
مى داشتم، هرگز تن به ازدواج با احدی نمى دادم.
 لير: آيا دلت با آنچه مى گويى همداستان است؟

ردليا: بلى. ای شهريار مهربانم.
ُ
ک

لير: اين چنين جوان و اين چنين نامهربان؟
ردليا: شهريار من، اين چنين جوان و اين چنين راستگو.

ُ
ک

لير: چنين باشد، پس همان راســتگويى ات جهازت خواهد بود. 
 مقدِس خورشيد و ظلماِت شب ]...[ كه زين پس 

ِ
سوگند به فروغ

پيوند پدری، خويشــى و هم خونِى من با تو منقطع گرديد و برای 
هميشه با من و قلب من بيگانه گشتى ]...[.

يكى از نزديكان خيرخواه ســعى مى كند كه لير را از طرد كردن و 
ردليا منع كند اما شــاه چنان خشمگين و  بى خود 

ُ
محروم نمودِن ك

شــده كه حكم خود را پس نمى گيــرد و آن نصيحت گوی را نيز 
تبعيد مى كند. اما ديری نمى گذرد كه خودپســندی و ساده لوحِى 
لير، و مكر نزديكانش، روزگار و سرنوشتى دردناک را برای او  رقم 

مى زند... .


