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7 تقدیم

تقدیم مؤلف:

این کتاب را به عشق زندگی ام، بهترین دوستم، کسی 

که همواره اولین ویرایشگر تمام آثارم بوده – همسرم، 

تریس هیالری ناوارو  تقدیم می کنم.





9 کتیبه

کتیبه

اگر زبان برای پنهان کردن افکار بشر به او داده شده 

کردن  مال  بر  رفتارش،  و  حرکات  هدف  پس  باشد، 

آن هاست.
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در سال 1971، زمانی که هفده سال داشتم، به دالیلی که هنوز هم 

برایم مشخص نیست، شروع به نوشتن در مورد رفتارهای انسانی کردم. 

تمام انواع »رفتارهای غیر زبانی« را ترسیم نمودم چیزی که عموما از 

آن به عنوان زبان بدن یاد می شود. ابتدا با رفتارهای عجیب و غریبی که 

از مردم می دیدم شروع کردم: چرا زمانی که چیزی باوررشان نمی شود 

با  می شنوند  بدی  خبر  که  زمانی  چرا  یا  می کنند  گرد  را  چشمانشان 

جزییات  به  کارم  در  مدتی  از  پس  می گیرند؟  را  خود  گردن  دست، 

بیشتری پرداختم: چرا زمانی که خانم ها در حال صحبت با تلفن هستند 

با موهایشان بازی می کنند یا چرا وقتی همدیگر را می بینند، ابروهایشان 

را باال می برند؟ هر چند این ها کارهای خیلی مهمی نبودند اما توجه من 

مقدمه

مقدمه
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را به خود جلب می کردند. چرا این میزان تنوع در کارهای بشر وجود 

دارد؟ هدف این رفتارها چیست؟

قبول دارم که این جستجوها برای یک نوجوان عجیب و غریب است. 

و  رد  آن ها  محبوب  کار  می گفتند،  من  به  را  این  همیشه  دوستانم 

بدل کردن کارت های بیسبال بود و با این کار برای خود امتیاز جمع 

می کردند. سرگرمی مورد عالقه ی من هم دانستن در مورد ظرافت های 

رفتاری انسان ها بود.

تا پنج  بر روی کارت های سه  را  برای راحتی کار، مشاهداتم  ابتدا  در 

داروین،  چارلز  کارهای  درباره ی  اطالعی  موقع  آن  می نوشتم.  اینچی 

که  کسی  یا  موریس  دزموند  هال،  تی  ادوارد  مالینووسکی،  برونیسال 

برترین ها در  یعنی دکتر دیوید گیونز -که همگی  بعدها دوستم شد، 

زمینه ی شناسایی رفتار انسانی هستند– نداشتم. تنها عالقمندی من 

رفتارهایشان  علت  و  می کنند  رفتار  دیگران چگونه  بدانم  که  بود  این 

فکر  نمایم. هرگز  ثبت و ضبط  را  و دوست داشتم مشاهداتم  چیست 

این  از گذشت چهل سال، همچنان در حال گردآوری  بعد  نمی کردم 

مطالب بر روی کارت ها باشم.

در طول سال ها، چندین هزار مدخل، جمع آوری کرده ام. اصال به فکرم 

خطور نمی کرد که زمانی مامور ویژه ی اف  بی  آی شوم و بیست و پنج 


