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چاپ مطلباين صفحه را برای ديگران بفرستيد

همایون از آدم هایی بود که حتی اگر از آنها بيزاری،
ناچاری به حرفشان توجه کنی چون پردهٴ عریض فکر

می کنند و چشم انداز سينماسکوپ دارند

سياست ایران

درباره داریوش ه	یون؛ الیه های نوشته، مراتب نویسنده

امیدوارم نوشته سال ها انتظار داشتم داریوش ه	یون خاطراتش را منترش کند. 

ندارند منترش شود. اگر ما بیش از معارصانش هم حضور  باشد تا شاید روزی که 

پیشینیان می دانیم، تردید نکنیم نسل جدید و بعدی ها بیش از ما خواهند

دانست.

سير زندگی فرد و اینکه چه بود و چه شد آن اندازه اهميت

ندارد که تاریخ فکر، فکر جمعی، فکر همگانی. حتی وقتی

پای اشراق و الهام در ميان باشد، فکْر پدیده ای است

جمعی. آدم ها به اتفاق می اندیشند، به اتفاق احساس

می کنند و به اتفاق تصميم های درست یا نادرست می

گيرند.

نظریه پرداز یعنی کسی که به دیگران می گوید اگر نتيجهٴ

مشاهده ات این است، فکرت را متناسب احساست

تنظيم کن و توجه داشته باش نتایج حرفی که می زنی

عمًال ممکن است اینها باشد. منطقًا نمی توانی آرزو کنی هم خدا را داشته باشی و هم خرما را، هم

بسکتباليست طویل القامه باشی و هم وزنه بردار توپـُر(سال ها پيش وقتی از دوستانی پرسيدم در

هجده سالگی دلشان می خواست چکاره شوند، بهروز تورانی، در مطایبه ای به یادماندنی از آرزوی

محال، گفت فقط یادش می آید در چهارده سالگی دلش می خواست خوانندهٴ سياهپوست شود).

همایون از آدم هایی بود که حتی اگر از آنها بيزاری، ناچاری به حرفشان توجه کنی چون پردهٴ عریض فکر

می کنند و چشم انداز سينماسکوپ دارند.

در روزنامه اش نشانی از پول آسان به چشم نمی خورد. حتی پس از سيل بادآوردهٴ پول نفت در انتهای

سال 53، دفتر روزنامه در دو طبقهٴ اجاره ای بود در ساختمانی نه چندان شيک در سه راه قرینهٴ دروازهٴ

اصلی دانشگاه تهران در انتهای خيابان فخر رازی، خيابان جمهوری کنونی.

سال 55 وقتی یک آپارتمان ساختمان مجاور را خریدند و ضميمهٴ سيستم استيجاری کردند، کف آن

همسطح نبود و در راهرو فسقلی باید از پلکان آهنی قزميتی باال می رفتی تا به بخش شهرستان

برسی.

یک مشت فایل کابينت و اثاثيهٴ ارزان قيمت و سيم های تلفن که مثل سيم اطوی خياطخانه ها از سقف

تا کنار صندلی های روکش پالستيک و ميزهای آٴهنی بنجل آویزان بود. سردبير اتاق اختصاصی نداشت و

اتاق دو در سه متر همایون چيزی در همان مایه بود. حتی یک وسيله یا شیء که بتوان گفت قدری زیبا

و تزئينی است در تمام مجموعه دیده نمی شد.

چاپخانه مرکب بود از سوله ای در یک زمين بایر متعلق به اوقاف، چسبيده به ساختمان روزنامه، که به

خيابان مجاور راه داشت، با یک ماشين چاپ روتاتيو قراضهٴ قدیمی (سيستم حروفچينی الینوترون، با

شمش سرب در حال ذوب، در قياس با کامپيوترهای امروزی به کشتی باستانی با مردانی عرق ریزان در

حال پاروزدن، و فرودگاه مدرن با زنانی متبّسم پشت ميزهای کوچک تميز می ماند).

مطالب پرخواننده کنونی

به روز شده:  17:52 گرينويچ - پنج شنبه 03 فوريه 2011 - 14 بهمن 1389

محمد قائد

نویسنده و روزنامه نگار

داریوش همایون و یک قلم توانا که
شکست

گزارشی درباره زندگی و فعاليت
های داریوش همایون

مدت: 03:01

داریوش همایون درگذشت

پادشاه بحرین از 'خنثی کردن یک توطئه خارجی'
خبر داد

پخش زنده برنامه های تلويزيونی
کشورهای غربی: معمر قذافی هدف حمالت ما

نيست
خانه کوکو، هنرکده ای در محله روسپی های

الهور
شكست انحصار رسانه ای در ایران و تعميق

دوگانگی ميان خانه ...

بازرگانیورزشفرهنگ و ه�جهانافغانستانصفحه اصلی نوبت ش	دانش و فناقتصاد و 

موبایل سایت های دیگر بی بی سی

ایران

http://www.bbc.co.uk/worldservice/apps/fa/sendemail/i/http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110203_mg_homayoun_ghaed.shtml?t=%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%9B%20%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110203_mg_homayoun_ghaed.shtml?print=1
http://www.bbc.co.uk/persian/topics/iran_politics
http://www.bbc.co.uk/persian/topics/iran_politics
http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2009/01/000000_ptv_live_s.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/01/110130_mb_homayun_daryush.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/01/110130_mb_homayun_daryush.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/01/110130_mb_homayun_daryush.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/01/110129_l50_dariyosh_homayoun.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/01/110129_l50_dariyosh_homayoun.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/01/110129_l50_dariyosh_homayoun.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/01/110129_l50_dariyosh_homayoun.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/01/110128_l44_homayun_daryush_death.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/01/110128_l44_homayun_daryush_death.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/03/110321_l24_bahrain_foreign_plot.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/03/110321_l24_bahrain_foreign_plot.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2009/01/000000_ptv_live_s.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/03/110321_l32_gaddafi_missile_attack.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/03/110321_l32_gaddafi_missile_attack.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/03/110321_k02-pakistan-sex-market.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/03/110321_k02-pakistan-sex-market.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/03/110321_l06_abdi_monopoly_media.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/03/110321_l06_abdi_monopoly_media.shtml
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/afghanistan
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/afghanistan
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/world
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/world
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/arts
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/arts
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/arts
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/arts
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/arts
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/arts
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/sport
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/sport
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/business
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/business
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/business
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/business
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/business
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/business
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/science
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/science
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/science
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/science
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/science
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/science
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/interactivity
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/interactivity
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/interactivity
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/interactivity
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/persian/mobile/
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/iran
http://www.bbc.co.uk/go/persian/nav/int/-/persian/iran


�BBC �درباره داریوش همایون؛ الیه های نوشته، مراتب نویسنده� - �ايران� - �فارسی�

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110203_mg_homayoun_ghaed.shtml[2011/03/21 08:44:56 ب.ظ]

داریوش همایون جوان در کنار داوود منشی زاده
دبيرکل سومکا

آقای همایون در جمعه هشتم بهمن در ژنو
سوئيس در گذشت

برای فرستادن مطلب به چاپخانه، آن را در بالکنی کوچک

در کيسه ای برزنت آویزان به طنابی می گذاشتی و غيژژژ

به چاپخانه که آن پایين در گوشهٴ زمين ساخته نشده ای

بود روانه می کردی، و به همکاران چاپخانه زنگ می زدی

بردارند.

این با َدم ودستگاه مفصل اطالعات و کيهان یک دنيا فاصله

داشت: تحریریه های جادار شيک با پاراوان چوبی و

شيشه ای در ساختمان های بزرگ چشمگير.

در ابتدای سال 58 فاتحان پانزده خرداد گرچه از دست

آیندگان غضبناک بودند، تا نيمهٴ مرداد، پس از انتخابات

مجلس خبرگان، برای فتح آن اقدامی نکردند. توجهشان

بيشتر به اطالعات و کيهان بود که هم خوانندهٴ عام و توزیع

سراسری داشتند و هم امالک و اموال و ساختمان ها و

پول وَپله.

با این همه، واکنشی که اطالعات و کيهان، با تمام کيابيا و نفوذشان، در نيمهٴ دههٴ 40 به مقدمات انتشار

آیندگان نشان دادند، نشان از نگرانی داشت. روزنامهٴ مرد مبارز در مهر 46 یک ماه پيش از انتشار آن

نوشت: "روزنامهٴ آیندگان از هم اکنون اطالعات را تهدید می کند."

دوقلوهای عصر درگير رقابتی شدید با همدیگر بودند که عمدتًا به پيشدستی در اخبار صفحهٴ حوادث و

مضرات و فواید بيوآنزیم در پودر لباسشویی محدود می ماند. سطح توقع باسوادهای جامعه باال می

رفت، اما ارتقای سطح مطبوعات یوميه آسان به نظر نمی رسيد. شخص شاه و آدم هایش با دقت می

خواندند.

عليرضا فرهمند، دبير سرویس سياسی کيهان در آن سال ها، تعریف می کرد مصطفی مصباح زاده،

صاحب مؤسسهٴ کيهان، به ویراستاران ارشدش گفت این روزنامه دو دسته خواننده دارد: خریداران و

خوانندگانی در شهرها و خيابان ها و اداره ها و دانشگاه ها که جلب رضایت آنها وظيفهٴ شماست. دستهٴ

دوم، اعليحضرت همایونی، که جلب رضایت ایشان وظيفهٴ من است.

در اینجا وارد داستان مسخرهٴ حزب رستاخير نمی شوم، اما همایون به نظرم بزرگ ترین قربانی ویاِر

نسجيدهٴ شاه بود. کنجکاوم بدانم نهاوندی و مجيدی و انصاری و دیگر اعضای هيئت حاکمه وقتی همایون

را می دیدند پشت ميکرفن حزب آسمان ریسمان می بافد چه احساسی داشتند. بسيار بعيد است آن

مهمالت را ذّره ای جدی گرفته باشند.

اما اینکه مانند هرکس دیگری حسابش غلط از آب در می آمد آن اندازه اهميت نداشت که گاه انگار حرف

خودش را هم جدی نمی گرفت.

سال 56 که عازم پيوستن به کابينه بود، با حالت کسی که

کارش با نردبان تمام شده و دیگر به آن احتياج ندارد، اعالم

کرد کارکنان روزنامه (به سبک لوموند و بعدها ایندیپندنت)

سهام آن را بخرند. اما پس از سقوط دولت آموزگار، در مهر

57 برگشت تا دوباره در روزنامه بنشيند. برخی اعضای

تحریریه به او گفتند بفرمایيد بيرون. ضربهٴ این برخورد

موقعيت هوشنگ وزیری، سردبير دوست داشتنی و نرمخو

اما جدی را هم متزلزل کرد و به اخراج نه چندان محترمانه

اش از سوی اعضای فاتح تحریریه انجاميد.

در آن زمان من هم اگر در ایران و آنجا بودم، بی هيچ

مالحظه ای از او می خواستم حاال که سهام را واگذار

کرده و رفته، بهتر است مقاله اش را برای تحریریه

بفرستد؛ و یادآوری می کردم با هزیمت حکومت و دولت

نظامی و شکست کل دستگاه و وقتی اعضای خاندان سلطنت تقریبًا همه رفته اند و شاه چمدان می

بندد، رجزخواندن در بارهٴ پوشيدن دستکش آٴهنی را بهتراست درِ  کوزه گذاشت.

درهرحال، واگذاری سهام و تغيير ترکيب سهامداران گرچه از نظر حقوقی چندان مهم نبود، می توان گفت

فضای تحریریه را عوض کرد و در ایجاد شورای سردبيری و روحيهٴ اعضای تحریریه اثرگذار شد.

در ادامهٴ بحث شيرین پول، سال 54 ضميمهٴ ادبی آیندگان با انتخابی کمی دشوار روبه رو شد. نوراهللا
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سال 56 که عازم پيوستن به کابينه

بود، با حالت کسی که کارش با نردبان

تمام شده و دیگر به آن احتياج ندارد،

اعالم کرد کارکنان روزنامه (به سبک

لوموند و بعدها ایندیپندنت) سهام آن را

بخرند. اما پس از سقوط دولت آموزگار،

در مهر 57 برگشت تا دوباره در روزنامه

بنشيند. برخی اعضای تحریریه به او

گفتند بفرمایيد بيرون.

همایون، پدر مدیر روزنامه، قطعه شعری که به مناسبت تولد امام اول شيعيان سروده بود برای چاپ داد.

چاپ چنان شعری در چنين نشریه ای مناسبت ندارد. خوانندهٴ هميشگی تعجب می کند. دیندار واقعی

نمی پسندد یک مشت تارک الصلوة عرقخور خودشان را به موال بچسبانند، و پای مجيزگویی و فرصت

طلبی و پشتک و وارو می گذارد.

شنيدم ویراستاران ضميمهٴ ادبی با وزیری و همایون در ميان گذاشتند. همایون گفت شخصًا نظری ندارد و

مثل هر مطلب واردهٴ دیگری دربارهٴ چاپ آن تصميم بگيرند. اما یک مشکل کوچک وجود داشت: نوراهللا خان

نه تنها آدمی محترم که هر روز با او سالم عليک می کردی، بلکه صندوقدار روزنامه بود.

اندیشه ورزان ستيهنده کوتاه آمدند و مدیحه با خط نستعليق در صفحهٴ دوم ضميمه چاپ شد. چاره ای

جز جلب رضایت نوراهللا خان نبود. سرسختی نشان می دادی، ممکن بود ضميمهٴ ادبی که او خرجش را

تأمين می کرد دیگر در نياید. اگر به قلمفرسایی در بارهٴ ادبيات مدرن و اليوت و همينگوی عالقه داری باید

با نوراهللا خان و ثنای مولی الموحدینش کنار بيایی.

(سال ها بعد وقتی در سيمای نجيب یک آنارشيست به سرودهٴ سبک قدمایی نيمایوشيج به مناسبت

والدت امام اول اشاره کردم خواننده هایی، با قدری ناباوری، ميل داشتند آنچه را خوانده بودند شفاهًا

تأیيد کنم.)

داستان مدیحهٴ والدت را، که متن چاپ شده اش موجود

است، از یکی دو نفر شنيدم و شخصًا نه می توانم تأیيد

کنم و نه تکذیب.

روایت قابل تأیيد این است: مرداد 58 مدتی با نوراهللا

همایون و چندین نفر دیگر در جایی، شاید پادگان لویزان، به

اجبار مهمان بودیم. اهل طاعت و عبادت و نيمچه ادیبی بود

با صدها و شاید هزارها بيت شعر در حافظه. از جمله

خاطراتی که تعریف کرد این بود که زمانی خانه اش را گرو

گذاشت تا کار روزنامه بيفتد.

ضرب المثل پرتغالی می گویند فقر گناه نيست اما بهتر

است پنهان بماند. آدمی حتی کمی اسنوب که به سيمای

خودش در روابط عمومی اهميت بدهد به این اندرز پایبند است.

داستان دخالتش در مقالهٴ دی 56 روزنامهٴ اطالعات یک ابهام دیگر بود. خالصهٴ ماجرا اینکه پس از ترور

افسران شرکت آمریکایی راکِول و نيز سرتيپ زندی، رئيس کميتهٴ مشترک ضدخرابکاری در سال 54، رژیم

شاه تصميم گرفت بساط دادگاه متهمان سياسی و امنيتی را جمع کند و هرکس گير افتاد تمام (مثل

آنچه در آمریکای جنوبی رایج بود و بعدًا شيوهٴ جمهوری اسالمی هم شد). اما شاه با ظهور کارتر و پرچم

حقوق بشرش ترسيد و جا زد.

ظاهرًا همان فردای شب 11 دی که کارتر در تهران به او گفت منظورش از آدم های بد و ناقض حقوق

بشر او نبوده، شاه شير شد و تصميم گرفت دست به ابتکار عمل بزند و به مخالفانش که از یک سال

پيش ميداندار شده بودند بتازد.

بيدرنگ دستور داد مقاله ای بنویسند که چند روز بعد (17 دی) چاپ شد. هویدا قادر به ایستادگی در برابر

شاه نبود (اگر می بود قبول نمی کرد وزیر دربار شود). دستيار ارشدش فرهاد نيکوخواه عضو ارشد

ساواک بود. جمشيد آموزگار آدمی سياسی نبود که گوشی دستش باشد پریدن به این و آن ممکن

است افراد را بيش از حد بزرگ کند و تبعاتی در سطح خيابان داشته باشد. درهرحال، کسی از او و

اعضای کابينه اش نظر نخواست.

درست مثل اصرار در هدف گرفتن سلمان رشدی یازده سال بعد. افسردگی مزمن و احساس ناکامی

شدید فرمانروایان وقتی با تأثير چندین داروی سنگين تشدید شود نتيجه می تواند فاجعه بار باشد.

حرف همایون در مورد دخالت علی شعبانی می تواند درست باشد: موضوع مستمری موقوفات هند و

تخلص آیت اهللا خمينی در شعرهای که زمانی سروده بود از پرونده هایی در حد رکن دو ارتش و ساواک

می آمد و آنها را دست یک نفر دادند راست و ریس کند. اما آن کار به دستور مستقيم و با تأیيد شخص

شاه انجام گرفت. "ارتجاع سياه" اصطالح مورد عالقه و تکيه کالمش بود.

تابستان همان سال روزنامهٴ لوموند در نجف با آیت اهللا

مصاحبه کرده بود، اما شاه در واقع او را به عنوان شاعر و

بدیل قدرت به مردم خودش شناساند و اعالم کرد: یا من یا
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واگذاری سهام و تغيير ترکيب سهامداران روزنامه
آیندگان گرچه از نظر حقوقی چندان مهم نبود، می

توان گفت فضای تحریریه را عوض کرد و در ایجاد
شورای سردبيری و روحيهٴ اعضای تحریریه اثرگذار

شد.

چاپ مطلباين صفحه را برای ديگران بفرستيد

DeliciousDonbalehBalatarinFacebook

درباره این سایت هاارسال به شبکه های اجت	عی

او، و جماعتی در خيابان داد زدند: او. با آن کار عمًال برای

خودش جانشين تعيين کرد. اگر به جای پریدن به یک فرد،

جدًا وعدهٴ انتخابات آزاد و عادالنه و غيرقالبی داده بود شاید

وضع جور دیگری می شد و آدم هایی مانند بختيار خيلی

زودتر گل می کردند و مجال می یافتند برای سقوط نهایی

رژیم آماده شوند.

انتساب آن مقاله به همایون پيش از آنکه اتهام باشد

اهانت بود زیرا با آن لحن و واژگان نمی نوشت، ناسزا نمی

گفت و پای خانوادهٴ اشخاص و روابط خصوصی را وسط

نمی کشيد.

در گزارش های انتشاریافتهٴ خفيه نویس ها در بارهٴ او، علی

اصغر حاج سيدجوادی در صحبتی با یک عامل ساواک در

مرداد 57، عالوه بر تمام تحقيرواهانت ها و حتی حمله به

شرایط جسمی همایون، چندین بار با حرارت به مادر،

خواهر و همسرش ناسزا می گوید (روشی که بعدًا در

نشریات ارزشی هم عادی شد)، با این اعتقاد راسخ که نویسندهٴ مقاله کسی جز او نيست. حاج

سيدجوادی در زمان خودش جسور بود اما مطالب رمانتيکش خيلی زود به بایگانی راکد رفت زیرا پختگی

و عمق و چندالیگی نداشت. متن کم مایه را، هر قدر هم ابتدا برانگيزاننده باشد، به محض اینکه قدری

بيات شود اهل نظر به کناری می اندازند و فراموش می کنند.

در مقابل، آدم هایی مانند همایون نویسندهٴ نویسنده ها و روزنامه نگارِ  روزنامه نگارها هستند. تأثير فکر

و نوشته شان بر اهل نظر است که از طریق قلمها به شماری بزرگتر منتقل می شود.

در آخرین نبردهای فکری اش مجذوب این تحول عظيم تاریخی شده بود که نبرد کنونی ایران و اسالم از

هزار سال پيش سابقه نداشته، اما از معدود کسانی بود که ذوق زده نمی شوند و توجه دارند چنين

نبردی گرچه بين خواست اکثریت مدافع و استيالی اقليت مهاجم جریان دارد، از نوع فرسایشی و

فرساینده و کاهنده است و الجرم نمی تواند برنده ای مشخص درنود دقيقهٴ تاریخی داشته باشد.

و نيز می گفت زبان ترکی و کردی و غيره نمی تواند مبنایی برای حرکت سياسی شود، و فکر فدراليسم

را برای بقای مملکت بينهایت خطرناک و بلکه یقينًا مهلک می دانست. حتی در زمانی که اکثریت بزرگ

زنان و مردان عالقه مند به امور سياسی در دانشگاه درس خوانده اند، حرفش با آنکه روشن و صریح

است باید ازسوی الیه ای دوم از قلمزنان تبدیل به مطالبی همه فهم و قابل مصرف برای عموم شود.

شهرت برای چنين آدم هایی بدبختانه احتمال دارد از جنس بدنامی باشد. آدم هایی نظير او نمی توانند

به همان اندازه که معتبرند مشهور و محبوب هم بشوند و نشریه و نوشته شان برای خوانندگان عبوری و

ایستادهٴ کنار پياده رو جذابيت داشته باشد.
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