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ــر كردم و از  ــیزدههای تقویم، روسریام را س ــایر س     مانند س
ــا رفتم پایین. پاكت نامه را درون صندوق انداختم و دوباره  پلهه
از پلهها باال آمدم. پایین رفتن و باال آمدنم نیمی از چرخهی زرد 

خوشبختی من است. 
ــت میز آشپزخانه برداشتم  ــتانیام را از پش     تنها صندلی لهس
ــتم. مثل هر روز از قاب  ــتم و نشس ــگیاش گذاش و جای همیش
ــت زرد رنگ، و منتظر ماندم كه  ــره زل زدم به صندوق پس پنج
ــد، به نیم دیگر این چرخهی  ــتچی بیاید و نامهام را به مقص پس

زرد برساند.  
    سالهاست همینجا چال شده. در پیادرهرو خیابان شهناز، چند قدم مانده به 
داشماغازاالر. كمی آنطرفتر درختانی همسن و سال او چنان قد كشیدهاند كه 
ــان از بناهای اطراف نیز باال زدهاست. اما صندوقچهی پست همچنان  ارتفاعش
قد كوتولهاش را روی پایهی آهنینش حفظ كرده. نزوالت آسمانی همانقدر كه 
ــار زرد قناری  ــه درختان اطرفش پر و بال داده، به همان اندازه رنگ از رخس ب
ــت. حاال دیگر مطمئنم كه رنگ زرد مات صندوق پست  صندوقچه زدوده اس
قرابت نزدیکی با صدای جرجر صندلی رنگ و رورفتهی لهستانیام دارد. هر بار 
ــینم صدای جرجرش،  آوای زمان را روی ردیف پیری  كه روی صندلیام مینش
ــمانم پردهای مجازی از دنیای مدرن  ــم مینوازد و مقابل چش بر پردهی گوش
ــی نیاید و كسی یادش نیافتد  ــود تا به چشم كس ــیده میش روی صندوق كش
ــق و  ــتهایی كه با دلهره و عش این صندوق زرد مات بهچه كاری میآید. تا دس
امید و ترس و اضطراب و... بهسوی این صندوق دراز شدهاند، فراموش شوند. 
ــریع و... از كنارش عبور كردهاند، رد  ــتوار و لرزان و آرام و س تا پاهایی كه اس

خود را گم كنند.  
ــه دوست داشتم مثل فیلمهای غربی پستچیهای ما      جوان كه بودم، همیش
هم با دوچرخهی لکنتهشان مقابل تک تک خانهها بایستند و نامههای دریافتی 
ــال و دریافت  ــالیصاحبخانه را بگیرند. چرخهی ارس ــد و نامههای ارس را بدهن
ــبختی بود. گویی تمام نامهها را من دریافت  ــه برای من چرخهی خوش همیش
ــال میکردم.  ــن به نیمهی دیگر این چرخه ارس ــان را هم م میکردم و جوابش
مضمون تمام این نامهها مهر بود و انتظار. در این چرخهی ارسال و دریافت از 
مرگ، از فراموشی، از پیری، از مقابل چشم بودن و اما دیده نشدن، از به هیچ 
گرفته شدن  سخنی نبود.  خوش داشتنم گاهی یک عکس، یا چند اسکناس 
شق و رق ضمیمه این مهر و انتظار بکنم و چرخهی ارسال و دریافت را از آنچه 

هست كاملتر و بینقصتر بنمایم. 
ــوی این  ــی و یا اگر تنها در یک س ــال و دریافت باش     وقتی عاجز از این ارس
چرخه بمانی، بیآنکه بدانی چوب از میان انگشتان شل رها میشود و الی چرخه 
ــکند، تراشههایش به اطراف پراكنده میشود. باید مواظب چشمها  میپرد، میش
بود، باید مراقب دستها بود، باید بهفکر دلها بود، باید دلنگران ذهنها بود، باید 

دلواپس دهانها بود...
ــتم با تصوراتام ور بروم، شیطنتکنم و خود پستچی  جوان كه بودم، عادت داش
را با آن دوچرخهی لکنتهاش در نیمهای از این چرخه قرار بدهم. پستچی من 
ــه در انتظار دریافت.  ــه در جایگاه چرخهی ارسال قرار داشت و همیش همیش
ــت در تنهاییام شیفتهی چرخهی  ــت مثل خودم كه مدتهای مدیدی اس درس

ارسالم. 
ــم میدوزم. گاهی  ــت این پنجره به قابی از تبریز متحرک چش     هر روز از پش
ــمهایم عبور میکنند، میشمارم. و همیشه در  جانهای جوانی كه از مقابل چش
ــم ناكام میمانم. مگر میشود این همه جان جوانی كه برای ثانیهای از  شمارش
قاب پنجرهام عبور میکنند، را شمرد! ناكام كه میشوم، بعد به قرابت خودم با 
ــم و هر روز وجوه مشترک بیشتری بین خودم و این شهر  ــهر میاندیش این ش
ــروطهاش، با آزادیستانش، با حکومت ملیاش  ــف میکنم.  تبریز هم با مش كش

مدتهاست كه در چرخهی ارسال متوقف شده است. 
    گاهی ذهنم چرخشی میکند و بهناگاه خود را در در فضایی فانتزی مییابد. 

ــیا میاندیشم. به نظرم میآید كه تنهایی به  به قرابت خودم با اش
رختهای متنوع در تن مانکنهای فروشگاهها میماند كه از سری 
لباسهای همانند خود در درون قفسهها دور افتادهاند تا در چشم 
آدمهایی مثل من شیک و جذاب دیده شوند. اما تنهایِی صندوق 
ــت. به تنهایی سّکوی  ــهناز از جنس دیگریس ــت خیابان ش پس
حّمال در كوچهی پشتی مقبرهی سّید ابراهیم در سامان میدانی 
میماند. گاهی به نظرم میرسد بین سّکوی حّمال، صندوق پسِت 
ــهناز و مقبرهی سید ابراهیم هم قرابتی غریب وجود  خیابان ش
ــتند. واسطهای هستند بیجان،  ــه حامالن و امانتداران موقتی هس دارد. هر س
برای جان بخشیدن به حسی انسانی. سّکوی حّمال برای لحظاتی هرچند كوتاه 
ــنگینی بار دوش حّمال را متحمل میشود تا تن او اندكی خستگی دركند،  س
ــال  ــش را پی بگیرد و برود بارش را به چرخهی ارس ــی تازه بگیرد و راه نفس
برساند. چرخهای كه طرِف دریاقت آن، مبلغ ناچیزی است برای برطرف كردن 

نوالهی ناگزیر. چرخهای كه حس فقر را در ذهن به دوران میآورد.
    صندوق پست هم برای ساعتی و روزی امانتدار تراواشات ذهنی انسانهاست 
كه روی كاغذ جاری میشوند. كاغذی كه روی آن هر واژهای نقش بازیگری را 
دارد با ُرل همنشینی یا جانشینی با واژههای دیگر كه به تراوشات ذهن انسان 
شکل میدهد تا حس معنوی او را ارضا كند. صندوق پست نیز در این چرخهی 

ارسال و دریافت، همیشه در جایگاه ارسال قرار دارد. 
    جایگاه ارساِل مقبرهی سید ابراهیم اما كمی متفاوت است. مقبره واسطهای 
ــال ترواشات ذهنییی كه آمیخته به طلبها، آمرزشهاست، و به  است برای ارس
سوی امری متعالی فرستاده میشود. بر خالف بار سنگین حّمال  و بار سبک، 
اما وزین صندوق پست مطمئن نیستی كه این تراوشات ذهنی مملو از طلبها 

و آمرزشها به آن مقصد متعالِی قصد شده خواهد رسید یا نه! 
    ساعت به وقت خوردن فنجانی قهوه رسیده است. برمیخیزم و به آشپزخانه 
ــقکی پر و پیمان از قهوهی ترک درون قهوهجوش میریزم و كنار  میروم. قاش
ــکالتی تلخ درون نعلبکی كنار فنجان  ــود. ش اجاق منتظر میمانم تا آماده ش
ــت تنهاییام را  میگذارم و دوباره كنار پنچره برمیگردم. از وراء قابی كه سالهاس
به چرخهی زندهگی متصل میکند مسیری كه از تنهایی ام به خیابان گشوده 
میشود و قابی كه سالهاست چشمان مرا را به دنیای بیرون میدوزد، به خیابان 
مینگرم. صندوق پست هنوز همانجاست. مثل درختها از جایش تکان نخورده. 
روی صندلی لهستانیام مینشینم. صندلی با صدای جرجرش  دوباره آوای زمان 
ــم مینوازد و قرابت نامتعارِف بین انسان و  را روی ردیف پیری بر پردهی گوش
ــت و سّکوی حّمال هر سه باهم  ــیاء را به خاطرم میآورد. من و صندوق پس اش
ــویم. اما مقبرهی سید ابراهیم سالها و شاید هم قرنها برای پیر شدن  پیر میش

فرصت دارد.  
ــی  ــغول دم كردن قهوه بودم، كس ــتم در طول زمانی كه مش     كاش میدانس
ــتچییی آیا قفل صندوق را باز  ــت انداخته یا نه؟ پس نامهای درون صندوق پس

كرده و نامهها را درون كیسهاش ریخته یا نه؟!...  
ــیزدههای تقویم، نامهام را درون صندوق بیاندازم      باید در یکی از همین س
و راهی سامان میدانی بشوم. باید سری به سّکوی حّمال بزنم، سّکویی كه این 
ــارش میگذرند. میدانم تنها  ــان بیتفاوت  از كن ــا حّمالها هم با گاریهایش روزه
ــّکو پیچکیاست كه از باالی یک دیوار كاهگلی به سویش خم  نظارهگر این س
ــده. شاید اگر پروین زنده بود شعری برای این پیچِک سر خمانده و سّکوی  ش
حّمال میسرود و من دنبال قرابتی میبودم كه بین من و پیچک خمیده از روی 

دیوار كاهگلی وجود دارد. 
ــید ابراهیم دركنم و  ــتگیام را روی چمنهای مقبرهی س ــد بروم و خس     بای
ــوی امری متعالی باشم؛ و  ــهای انسانی به س ــال طلبها و آمرزش نظارهگر ارس
ــره؛ قابی كه نگاهم را به  ــینم پای این پنج ــاره برگردم و مثل هر روز بنش دوب
دنیای بیرون میدوزد؛ و گوش بسپارم به آوای زمان  كه روی مقام پیری كوک 

شده است... 

چر خه ی زرد خوشبختی

رقیه کبیری



   »قیزیم گؤزله  بیردن ونگوک زاد یادیوا دوشمه سین هاااا«.
ــتونه قویوب، سارینی  ــه قهوه ای پاستل رنگینی میزین اوس    منس

گؤتورورم. بو اون ایکینجی گونه باخاندی بویون رسم ائلیرم. 
   »یانی قوالغیمی كسیم؟« 

   »استغفرالـله!«
ــن نه  ــتغفرالـله هارا؟! س ــه دئییرم: »ونگوک هارا، اس    اؤز- اؤزوم
ــوالق ندی؟!  ــن ق ــن نه بیلیس ــان یانی نمنه! س ــن گونه باخ بیلیس
ــی تانیییرسان، بیر  ــن آنجاق قوالغین آناتومیسیندن بیر چکیش س
ــیندانی، بیر ده البیرئنتیندن آسیلمیش پرده نی. سن نه بیلیسن  س

گونه باخان اسهالی یانی نمنه؟!« 
ــتغفر الـله دئین آغزینا باخاندا، بیردن-  ــوب اونون اوركدن اس    دؤن
ــل بوندان اّوله آتیلیر. آذر آیی نین توفه- توفو،  بیره ذهنیم  قیرخ ای
شاختا- سازاقلی بیر گون، پژوهش مدرسه سی، علوم درسی، بیر ده 

منیم قوالغیم. 
ــمینی میزین اوستوندن  ــم ائله دی ییم گونه باخان رس    الیمده رس
ــا چکیرم.  ــی قیراغ ــه كئچیب، پرده ن ــن اؤنون ــورب، پنجره نی گؤت
ــا دا گونش بیردن- بیره  ــییینده شاختا- سازاق اولس پنجره نین ائش
اوتاغا تؤكولور. گونه باخان رسمینی شوشه نین اؤنونه توتوب، دئییرم: 

»نه جوردی؟«
ــی قاچیردیب، دئییر: »قیزیم، من بولمورم بو گونه باخان     دوداغین

چحماخ هاردان چیخدی بااا !؟« 
ــاییب، پنجره نین هئره سیندن  ــیتمه میش س ــؤزونو ائش    اونون س

ــم  ــحردن رس دیفن باخیا  گولدانالرینی گؤتوروب، یئره قویورام. س
ــوروب، پنجره نین  ــتوندن گؤت ــم گونه باخانالری میز اوس ائله دی یی

هئره سینه دوزورم.
   »باخین گؤرون گونه باخانالریمی بَیه نیسیز؟«

   »قیزیم، سنین بو گونه باخان رسم لرین بیزیم هامیمیزی نییاران 
قویوب آخی..!«

   اؤز یانیمدا دئییردیم بس اَریمین خاالسی نین گؤیلونه دوشموشم 
ــه گلیب. دئمک،  ــول آزیب، منی گؤرمه ی ــونرا ی كی نئچه ایلدن س
ــری قابیلّیت لری ده  ــالوه آی ــی دئمکدن ع ــی نین علوم درس نفیس
ــددكار  رولونا  ــی م ــون اجتماع ــی گؤرونور بوی ــش، بئله ك وارمی

گیرمیش. 
   »نییه دانیشگاهدا اجتماعی مددكارلیق درسی اوخومادیز؟«

ــمور. همیشه نظریمه  ــوآلیما هویوخور. نه دئدییمی باشا دوش    س
ــن دئمه، عادی  ــی وار،  س گلردی اونون نابیغه لر كیمی هوش- باش
آدامالردان دا بیر آز آشاغیدی. بلکه ده قوجالیب یاشی چوخالدیقجا 
ــی آزالیب. نه دئدی ییمی باشا دوشمور. آمما خبریم وار  هوش- باش
ــو ایچینده ذكالی، دوشونجه لی، دویون آچان بیر  كی قوهوم- قونش
ــین آچیلمایان دویونو اولسا نفیسی  ــخص كیمی تانینیر. هر كس ش
ــن ده آچیلمایان بیر  ــه كی گؤرونور، م ــی- حاضیردی. بئل اوردا ح
ــه باخدیقجا عصبی اولوب،  ــم. اونون مهربان صفتین دویونه دؤنموش
ــی نین الینده  ــام كی نفیس ــانجماغیم گلیر. نه گونه قالمیش اونو س

آچیالن بیر دویونه دؤنم!

قوالغیمی هاردا گیزله دیم؟
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ــدورورام دئییم:     آغزیمی دول
ــی اوخویاندا  ــزدا یئددین »یادی
ــینده، اؤزو ده دقیقا  علوم درس
آذر آییندا، آز قالدی قوالغیمی 
قوپاردیب، اووجوما قویاسیز؟« 

ــام.  ــی قالمیش ــی هاوال    ایک
ــوخ.  ی ــا  ی ــم  دئیی ــرم  بیلمی
دایانیب،  ــده  اؤنون ــن  پنجره نی
اؤزومدن  باخیرام.  اونا  گؤزآلتی 
تعّجوبله نیرم.  »بس نئیه ایندی 
ــر بئله ایل  ــور؟ بی یادیما دوش
ــوب كئچنده،  ــالری اؤت آذر آی
ــی  هانس ذهنیمین  بو خاطیره 
بس؟  ــدی  گیزلنمیش ــدا  قاتین

قیرخ ایل ...«
ــالری قولتوغوندا  ــون  قول    اون
ــدان، چوخ  ــوش فیقْورون دورم
ــال  اینانج ــه  اؤزون و  ــاكین  س
توتور.  ــیغیندان آجیغیم  دانیش
ــر  ــی بی ــاد كیم ــده عن ایچیم
حیس اویانیر. اوره ییم ایسته ییر 

ــی دن اوزونه  ــؤزو بیر داها یئن ــدان اّول دئدی ییم س ــرخ ایل بون قی
چیرپیم. آمما آغزینا باخانمیرام. آیری بیر رسم كاغیذی گؤتوروب، 

اون اوچونجو گونه باخانی رسم ائله مه یه باشالییرام.
   »قیزیم ایندی كی دوشوبسن رّساملیق خّطینه آیری بیر شئی ده 

َچح دا، بس نیَیه فقط گونه باخان؟«
   الیمده ساری پاستل، دیک- دیک گؤزلرینه زیلله نیرم:

ــدیم، كیمین اووجونا  ــاخ كی ونگوک كیمی قوالغیمی كس    »توت
قویاجام؟ اصال كیمیم وار كی قوالغیمی اونا تؤحفه گؤنده ریم؟«

   نفیسی اینانماز- اینانماز اوزومه باخیر. اونون باخیشینا كیریخیرام. 
ــن بو دا دْوغوردان دلی دن  ــینی اؤزومه معنا ائلیرم: »دئیه س باخیش

زاددان اولوب هااا«
   گؤزومو گؤزوندن قاچیردیب، گونه باخانی رنگله ییرم. 

   نفیسی یومشاق، مهربان لحنی  ایله آرتیریر:
ــلریندن بیری دایانماخدی.  ــیرین ایش    »قیزیم، دونیانین الپ ش

انسان دوغوالندا، دؤزوم ده انساننان برابردوغولور.«
ــی! خبرین یوخدی     آغزیمی دولدورورام دئَیم كی: »خانیم نفیس
ــن قوالغیمی بوروب كیالسدان ائشییه ساالندا، عناد دا دؤزوم نن  س

برابر منده دوغولدو.« 
ــاری توتورام:  ــتل رنگینی اونا س ــاری پاس    بیر داها الیمده كی س

»قدیمین یاغلی گژلرینه بنزیر، َمه یه یوخ؟«
   الپ ائله او گون كیالسدا كیری یَن كیمی، كیری ییر.

ــی، یاغلی كچ ایله  ــن اوزرینده رنگل ــی قارا تاختانی    خانیم نفیس
ــکیلینی چکیردی. مکعب شکلینده  دری  َدری هوجئیره لری نین ش
ــب، مکعبین  ــینی دیش- دیش چکی ــی نین یوخاریس هوجئیره س
ــلردن قیسسا چکدی. آذر منی  ــیندا ایکی دیشی آیری دیش اورتاس
ــا دندانه لر نَه یَه  ــن او قیسس ــوكله ییب، پیچیلدادی: »بولوس دومس

بنزیر؟«
ــکیله  ــیمی دفتریمدن قالدیریب، دیققتله قارا تاختاداكی ش    باش

باخدیم. 
   »خانیم نفیسی نین قاباخداكی سینیق دیشلرینه«، دئدیم.  

   ایکیمز ده پیققیلدادیق. خانیم نفیسی دؤنوب بیزه باخدی. آذری 
ــؤز وار،  یوخ، منی یئریمدن قالدیردی: »خانیم قیز! اَیر گولمه لی س

دئه بیزده گولَخ دا... « 
   آذر پیچلدادی: »دئنه خانیم باغیشال!« 

ــال دئمه دیم. دئدیم: »خانیم دوزون دئییم دا، سیزین قاباخ     باغیش
دیشلریز الپ ائله تاختادا َچحد ی ییز دری سللولونا بنزیری...«

ــدولر. خانیم  ــره اوجادان گولوش ــی بیردن- بی    قیزالرین هامیس

ــی بیر آن كیریدی. سورا  نفیس
دریسی بینه  كیمی قیزاردی... 
ــی،  ك ــر  گلی ــه  ائل ــه  من    
ــؤزونه  ــی گچ س ــی یاغل نفیس
ــب،  ایتیری ــی  اؤزگوونلییین
ــدا، الیمده  ــی بیر حال اضطرابل
ــاری  ــخ كیمی توتدوغوم س می
پاستل رنگینه باخیر. قالیب نه 

دئسین. 
ــی  ایک ــده  ایچیم ــؤره  ــا گ اون
ــر.  ــس ال به یاخادادی ــور حی ج
ــیم دئییر، اؤزل  بیرینجی حیس
اوزالتدیغینی  ــاش  ب ــا  حیاتیم
ــدن  نّیتین ــق  خئیرخواهلی
قاباغینی  آجیغیمین  ــانیب،  س
ــیم دئییر،  آلیم. ایکینجی حیس
ــا باش اوزالتدیغی  اؤزل حیاتیم

اوچون اونو دیلیمله سانجیم. 
ــماز نفیسی یه     دینمز- دانیش
باخیرام. هئچ عاغلیما گلمزدی 
ــون كیم اولدوغونو  او دا ونگوك
ــینیردان، جییردن، اورک-  ــین. دئیردیم بس هوجئیره دن، س بیلس
بؤیرک آناتومی سیندن سونرا آیری بیر شئیدن باشی چیخماز. منیم 
دیک- دیک باخماغیما ال- آیاغینی ایتیریر. قولالرینی قولتوغوتدان 
چکیب، آیاقالرینی ییغیب، مْوبل اوستونده باغداش قورور. اوزونون 

دریسی ایسه هله ده قیپ قیرمیزیدیر. 
   آذر دئدی: »َسفئحلی ییبسن؟! دئییرم دئنه باغیشال...«

   »خانیم قیز! كتاب- دفتریوی قوی كیفیوه، دور گل بورا...«
ــورام. آذر قْولومو  ــر، خودكاریمی كیفیمه قوی ــه كتاب، دفت    منس

دومسوكله ییب، گئنه پیچیلدادی: 
ــن  ــط ائله دیم، بولمه دیم... دئس ــال. دئنه قل ــه خانیم باغیش    »دئن

ائشییه سالماز«
ــر یومورقوق  ــتونه بی ــن الی نین اوس ــیخیب، آذری ــو س    اوووجوم
ــدا دایانیرام.  ــی نین میزی نین كنارین ــب خانم نفیس ووروب، گئدی
خانیم نفیسی گچلی الی له قوالغیمی بورور. منسه دیشلریمی بیر- 
ــموش اوزونه باخیرام.  ــیخیب، دیک- دیک اونون پؤرتوش بیرینه س
آغالماغیمی گؤزله ییر. آغالماغیم گلسه ده، ایسته میرم اونون یانیندا 
ــیرام  ــونرا گئدیب تووالتده دویونجا آغالیا بیللم. چالیش آغالییم. س
اؤزومو ائله آپاریم كی اونون گؤزونون قاباغیندا، گؤزومدن بیر گیله 
ــان گونو یوخدو.  ــا قوالغیمی بوراخ ــین. اویس یاش بئله چیخماس

قوالغیم الینده دانیشیر: 
ــن دی. اؤزو ده منیم  ــه نین معلیم لرین    »دووا ائله باجین بو مدرس
صمیمی یولداشیمدی. یوخسا بو َدیقه بیر شیکایت یازیب، شورای 

دبیرانا امضاالدیب، سنی مدرسه دن ائشییه سالدیتدیراردیم.«
   دییه سن ایچیمده قالمیش قیرخ ایلین اؤفکه سی  ایندی اویانیب. 
ــا چکیرم. قوالغیم  ــازدان الیمی قوالغیم ــی دن آییرم گؤزومو نفیس
ــی كیمی. گئت- گئده عناد  ــتی دیر. الپ ائله قیریخ ایل قاباقک ایس

یوكونه دولورام.
ــوز ونگوک قوالغینی دسامبر آیی، همان  بیزیم آذر آیی     »بولوس

كسیب؟« 
   نفیسی  بتردن  پؤرتوشور. بونونال بئله چالیشیر اؤزونو سویوق قانلی 

گؤسترسین. 
ــنین بیر بئله  ــوخلوقجا دئدیم. س ــو ش ــا، ونگوك ــوه آلم    »اوره یی
ــالدی. دئییرم  ــن ونگوكو منیم یادیما س ــم ائتمه یی گونه باخان رس
ــن كی رساملیق ائله مزدین! نه اولوب بیردن- بیره رساملیغا  یانی س

دوشگون اولوبسان!؟ اؤزو ده گونه باخان رسمی!«
   »آذرین ده رسم لرینی من چکردیم. آمما آذر همیشه 19 آالردی، 

منسه 16« 
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   گؤیلوم ایستیر اوتانمادان اونون دیشلرینه زیلله نیم. خوشوم گلیر 
ــرم كیمین آجیغینی  ــم. اؤزوم ده بیلمی ــنه وئری اونا بیر جور هؤش
ــا ایندیکی  ــرخ ایل قاباغین، یوخس ــی دن آچیرام؟ قی بئچارا نفیس
ــین؟! اونون  ــی منیم احواالتیمی هاردان بیلس احواالتیمین؟ نفیس
ــین بیر بئله  ــن یئرده، او نئجه بیلس ــه گوناهی وار؟ اؤزوم بیلمه ی ن

گونه باخان هاردان منیم ذهنیمه دولوب، كاغیذالرا بوشالیر!«
ــلویدو.  ــؤزومه گولوب، دئییر: »حتما معلیمیز چوخ هوش    منیم س
ــنه توبا التما وئرسین، تا بیر ده  ــنه 16 وئرمه یینن ایستیردی س س
ــن. تغللوب، تغللوبدی. فرق ائله مز  یولداشیوین رسمینی چحمیه س
ــن یا دا یولداشیوین رسمینی  10 سوآلین جوابینی تغللوب وئره س

چکه سن!«
ــر: »زنگ ووروالناجان  ــی قوالغیمی بوراخیب، دئیی    خانیم نفیس
ــی نین قاباغیندا.  ــین پنجره س ــده. دوز ائله كیالس ــت دور حیط گئ

بوردان باخیرام.« 
ــیدیرم: »خانیم قویون  ــدان چیخاندا آذرین سسینی ائش    كیالس

كْوتونو گئیسین، ائشیح شاختادی!« 
ــییه چیخیرام. آذر آرخامجا  ــه دایانمیرام. قاپینی آچیب ائش    منس
ــَتلجم  ــا بونو گئی، َس ــو الیمه وئریر: »هئچ اولماس ــب، كْوتوم قاچی

اوالرسان آخی!«
ــینا توالزالییرام.     كْوتومو آذرین الیندن آلیب، كْوریدورون اورتاس
ــی بیز- بیز  ــینا اوزومون دریس ــه چیخیرام. هاوانین شاختاس حیط
ــتونده  ــی نین اؤنونده قاالقلی قارین اوس ــین پنجره س اولور. كیالس
ــی دن  ــی گؤره بیلیرم. خانیم نفیس ــوردان من ده كیالس دورورام. ب
عالوه، قیزالر دا بویالنیب منه باخیرالر. اویسا دری هوجئیره سی نین 
كناریندا بیر آیری هوجئیره رسم ائله ییر. نه دئدی یینی ائشیتمیرم. 
ــروق اوزانیب.  ــدوزا بنزر بیر قوی ــیندان اول ــا هوجئیره نین باش آمم
خانیم نفیسی درسی دئمه میشدن اؤزوم اوخوموشام، بیلیرم سینیر 
هوجئیره سی نین شکیلیدیر. آیاق بارماقالریم سْویوقدان كئهی ییب. 
ــین.  ــده بارماقالریمی ترپه دیرم بلکه قیزیشس پْوتونالریمین ایچین
ــونرا كئهی ییر. كیفیمی  ــویور. س گئت- گئده ال بارماقالریم دا اوش
قیچالریمین آراسینا قویوب، اللریمی قولتوقالریمین آلتینا سوخوب، 
قیزدیریرام. بارماقالریم ایستی- سویوق اولوب، آجیشیر. آغالماغیم 
ــده دور«، دئیردی. هئچ  ــی »گئت تووالت ــر. كاش خانیم نفیس گلی
اولماسا اوردا دویونجا آغالردیم. خانیم نفیسی پنجره دن منه اشاره 
ــه اؤزومو سایمامازلیغا وورورام.  ائله ییب »گل ایچری«، دئییر. منس
ــن آلتینا تَپیلیب،  ــو یْورقانی نی ائومیزه گئتمه ییم گلیر. ائوده كورس
ــی یه چئویریب،  ــم. آرخامی خانم نفیس ــات- فاراغات آغالردی راح

بارماقالریمی هْووالییرام.  
ــیر. بو دؤنه ایلشمه سینین مودئلینی  ــی اؤز یئرینده قایناش    نفیس
ــکله نیب، منیم اوزمه تبّسوم  ــینه دیرس ــیب، مْوبلون دسته س َدییش

ائلیر.
ــن. قاباخکی كیمی ناغیل یاز.  ــن كی اؤزون هنرمندس    »قیزیم س
ــیننر دا... بیر ده اَیه  ــامالر دا رسم لرینی َچحس رومان یاز. قْوی رّس
ــم چکیسن، هر شئیدن َچح. گول َچح. ساختمان  تفّنون اوچون رس
ــح. نه بولوم، بو قدیمی مودئللره باخ گؤر نه چکییب لر. اولماز كی  َچ
ــین  ــی آی دالبادال گونده 10- 15 دنه گونه باخان َچحس آدام ایک

كی..!« 
ــونرا گئنه ده منه مدرسه  ــیر، دییه سن قیرخ ایلدن س    ائله دانیش
ــتیرم دئَیم: »بیلیسن ندی؟  تکلیفی وئریر. جینیم كله مه ویریر. ایس
ــهالی توتوب«.  ــم ذهنیم گونه باخان اس ــت هامی یا دئه كی منی گئ
ــیز  ــدا بیر كلمه بئله ادب س ــی نین یانین ــا ایندی یه جن نفیس آمم
ــام. حتی قیرخ ایل بوندان اّول، مدرسه ده اونون امریله  دانیشمامیش

جزاالندیغیمی بئله، اونوتموشدوم.  
ــه گونه باخان  ــه بیر بئل ــیز نئی ــیز بیله س ــرم: »چوخ ایستیرس دئیی

چکیرم؟«
   »دوزون آختارسان تَک من یوخ، هامی ایستیر بو گونه  باخان نارین 
ــنین بو گونه باخان نارین  هامیمیزی هویوخ  ــن. س ــیّرینی بیلیس س

قویوب.«

ــییه  ــوب، گونه باخان ائش ــهال اول ــی، ذهنیم اس ــم نفیس    »خانی
گئدیر.«

   »یانی نمنه؟ بو دا تَزه سؤزدی؟« 
ــورا آیری بیر شکیل     »یانی ذهنیم اجازه وئرمیر گونه  باخان نان س

چکیم«
   نفیسی آوارا- گْور منه باخیر. یئریندن قالخیب كی گئتسین. منیم 
سؤزلریمدن یورولموش كیمیدی. اونا اوره ییم یانسا دا، حیاتیما باش 
اوزالتماسی، سینیرالریما توخونوب. تیکانی الپ دیبه جن باتیرماق 

هوسی بیر آن بوراخمیر منی.
»بیر دیقه اَیله شین. ایندی یادیما دوشدو، آیری بیر شکیل ده چکه 

بیللم«، دئییرم. 
ــوبهه لی منه باخیر. آنجاق اَیله شیر. منسه بیر  ــیّرلی- ش    اویسا س
ــتل له بیرمکعب چکیرم.  ــوه ای پاس ــد گؤتوروب، قه واراق آغ كاغی
ــوک غده لری  ــدری  )Mitochondrion(، ت ــده  میتوكْون ایچین
ــب، مکعبین باش  ــن آیین- اویون چکی ــقا ناری و اونون كیمی باش
ــی ده او  ــم ائلیرم. اورتاداكی ایکی دیش ــی دیش- دیش رس طرفین
بیری لری بویدا چکیب، اونو بیر تابلو كیمی نفیسی یه ساری توتورام. 
ــی جین گؤرموش كیمی یئریندن قالخیب، تله سیک پالتونو  نفیس
گئییب، شالینی باشینا سالیب، »خداحافظ« دئمه دن بئله، قاپینی 

چیرپیب، گئدیر. 
ــورام. قوالقالریم  ــا قوی ــی قوالقالریم ــدا اللریم ــی چیرپیالن    قاپ
ــام پؤرتوشموش قوالقالریمال  ــیب. بلکه ده پؤرتوب. قالمیش قیزیش
ــی قاپینی چیرپاندا، منیم ده قوالقالریم  نه ائدیم. دئیرم بس نفیس
ــورام. قوالقالریمدان قورخورام.  یئریندن الخال ییب. اؤزومدن قورخ
ــینه دوزدویوم گونه باخانالر بئله، منی قورخودور.  پنجره نین هئره س
ایندی یه جن اؤزومو بئلنچی  خیالالریمین اختیارینا بوراخمامیشدیم. 
ایندی یه جن كیمسه یه نفیسی كیمی تیکان باتیرمامیشدیم. منه نه 

گلیب، بیلیمرم! 
   یئریمدن قالخیب، میز اوستوندن نفیسی نین یاریمچیلیق قالمیش 
ــپازخانایا آپاریرام. گؤزوم پیچاغا  ــته كانین گؤتوروب، آش چای ایس
ــیر. قورخورام. تلم- تله سیک  ــیر. قوالخالریم بتردن قیزیش ساتاش
ــرام. اللریم قوالقالریمدا،  ــوروب، كابینئتین آلتینا آتی پیچاغی گؤت
پنجره دن خیاوانا باخیرام. نفیسی خیاوانین او تایینا آتالییر. پیچاق 
ــول تاپیب، اؤزومو  ــؤزلرینی ذهنیمدن پوزمالییام. بیر ی و قوالق س

مشغول ائله مه لییم. 
ــش كادریندا »ونگوک و  ــری یاندیریب، گوگلین آختاری    كامپیوت
ــؤزونو یازیب، اینتئر دویمه سینی باسیرام. یازیالرین  گونه باخان« س
ــون آلتیندان بیر  ــاری بؤركون بیرینی آچیب اوخویورام. ونگوک س
ــه یاخچی كی منیمله  ــه یاناكی باخیر. ن ــوت دْومبا گؤزلریله من ج

گؤز- گؤزه گلمیر.
ــیز بیر  ــونرا »ونگوک «ال»پل گوگن« آدلی فرانسس    119 ایلدن س
ــؤره بللی اولوب كی،  ــه یازدیغی مکتوبالرا گ ــین بیر- بیرلرین نقاش
»ونگوک«ون قوالغینی اؤزو دئییل، بیر داعوادا گوگن كسمیشدی. 
ــوكا گؤره یالنیش  ــی اوخویورام. یعنی 119 ایل ونگ تعّجوبله یازین

دوشونجه لر، یالنیش فیکیرلر... 
ــی آزالیر. آیاغا قالخیب،     یازینی اوخودوقجا قوالقالریمین ایستیس
ــن او تاییندا  ــه ده خیاوانی ــی هل ــییه باخیرام. نفیس پنجره دن ائش
ــاختا سازاغینی  ــی گؤزله ییر.  بیلیرم، آذر آیی نین ش دایانیب، تاكس
ــام دا،  ــلی دیر. تیکانی دیبینه جن باتیرس دؤزه بیلمه دی یی قدر یاش
ــم. پنجره نی آچیب اوجادان  ــاختادا دورماغینا راضی دئییل اونون ش

قیشقیریرام: 
   »خانیم نفیسی، یادیمدان چیخمیشدی دئَیم كی، بیزیم خیاوان 

چوخداندی بیرطرفه اولوب، دؤزون آژانسا زنگ وورم.« 
   نفیسی تاكسی ده اَیله شنده دؤنوب منه باخمیر. بیلیرم سویوقدان 

جانی كئهی ییبدیر. ستلَجم اولماغینی هئچ ایسته میرم. 
ــکیللریمی ییغیب، پوشه نین  پنجره نین هئره سیندن گونه باخان ش
ایچینده كی آیری شکیللرین اوستونه قویورام. یاریمچیلیق قالمیش  

اون اوچونجو گونه باخانی ساری پاستل له رنگله ییرم.



ــف افق های  ــعی در كش ادبیات زایا اغلب س
ــده و نو دارد.  ــکل های تجربه نش جدید و ش
بخش كثیری از جریان های نوجویانۀ معاصر 
رهیافت و كوششی برای رسیدن به »وضعیتی 
ــد. گاه این وضعیت بر اساس  دیگر« می باش
ــکل می  ــول و قوانین مدون و مقبول ش اص
گیرد و گاه بر پایه تنوع طلبی و تفنن. ادبیات 
ــر بخصوص در دوره معاصر و در حیطه  معاص
شعر نزدیک ترین و بی سابقه ترین تماس ها 
و مجاورت ها را با بنیان های مکتبی و نظریه 
پردازی تجربه می كند. زیبایی شناسی كهن 
ــی به هیچ وجه میانۀ خوشی با نظریه و  فارس
ــته است. دلیل آن را در دو  نظام نقادی نداش

مورد می توان خالصه كرد: 
ــه صرفاً  ــتقل و ممتاز ك ــود اثری مس 1- نب

متعلق به قلمرو نقد ادبی باشد.
2- نبود نظریه ای عام و همساز كه بتواند به 
ــی كل یک اثر ادبی و  صورتی عقلی و منطق
ــیر و تحلیل نماید. )محبتی،  اجزاء آن را تفس

)59 :1388

ــش از بیش به دامان  ــنت ما را پی گریز از س
نظریه ها و نظام های زیبایی شناختی خواهد 
ــناخت هر چه بیشتر از ادبیات و  انداخت. ش
شعر فارسی ما را به چنین مسیری سوق می 
دهد: »تجدد و خودشناسی مالزم یکدیگرند. 
می دانیم كه مالط هر شناخت، نوعی نظریه  
ــناخت  بی نظریه شدنی نیست. تا  است... ش
ــتن  ــون بخش اعظم آنچه را كه از خویش كن
خویش شناخته ایم، اغلب از منظر  و به مدد 
ــود  كه از غرب به  ــالش ها و نظریه هایی ب ت

ــم. )میالنی، 1387: 11(. كاری  وام گرفته ای
ــت انجام می  ــعر مركب حرك ــه جریان ش ك
دهد، بی شباهت به جریان شعر نو و حركت 
ــت. »نیاز« مؤلفه ای  ــای نوآورانه نیما نیس ه
است كه موتور حركت این جنبش برای رفع 
كاستی ها و ضرورت های الزم در شعر امروز 
می باشد. به همین خاطر جریان شعر مركب 
ــیک  ــنت كالس ــته از بطن س حركت برخاس
ــا آن قطع نمی  ــد و رابطۀ خود را ب ــی باش م
ــد در تاریخ ادبیات  ــعری بای كند. »هر اثر ش
ــی متین و در عین حال راحت و طبیعی  جای
ــاعران باید ادامه دهندگان  داشته باشد و ش
ــعری باشند...  ــه دار و پرمایه  ش ــنت ریش س
ــد  كه ما را  ــوآوری باید به نحوی باش ــن ن ای
به سوی آزادی صحیحی  در جهت ادامۀ آن  
ــران  ــث راهنمایی كند. بزرگترین خس مواری
ــاعران مستعد  عصر ما این خواهد بود كه ش
جوان بکوشند آزادی خویش را از طریق عدم 
عنایت و چشم پوشی از میراث فرهنگی  خود 
ــالء، 1348: 75(.  ــت آورند. )نوری ع به دس
ــوآوری و رفتارهای تجددطلبانۀ این جریان  ن

 حرکت و ثبات 
در »شعر مرکب حرکت«

زیبایی شناسی کهن فارسی 
به هیچ وجه میانۀ خوشی 

با نظریه و نظام نقادی 
نداشته است
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ــته و سنت كالسیک  به هیچوجه نقض گذش
نیست. با اندكی تسامح می توان گفت مركب 
حركت و جریان های مشابه وی به بررسی و 
غور در ابعادی از شعر می پردازند كه ممکن 
ــترده ای  ــت در آینده ظهور و كاربرد گس اس
ــی از مهم ترین وظیفه های  پیدا كنند. »یک
ــت كه هنوز  ــری آفریدن نیازهایی س اثر هن
ــیده است.«  ــدن آن فرا نرس زمان برآورده ش

)بنیامین،1366: 265(
ــی دامن  ــن جریان، نوع ــوان گفت ای  می ت
ــتردن پتانسیل های نهان در شعر  زدن و گس
ــل آن در حوزه ای فنی تر  ــیک و تداخ كالس
ــد. برای مثال تركیب قوالب  و معاصر می باش
ــت كه نه تقابل با  ــعر پتانسیلی س در یک ش
گذشته، بلکه كشفی نهان در بطن این سنت 
ــرز تجربه های نو  ــود را به م ــد تا خ می باش

وارد سازد. 
ــعر مركب حركت« در نخستین مراحل  »ش
ظهور خود »جسارت« به خرج داده و با حفظ 
ــدۀ »سنت و مدرنیته«  بنیان های تعریف ش
سعی دارد این دو را با هم تركیب كند. چنین 
ــی نئوكالسیک  رفتاری را نه می توان جنبش
ــت و نه شالوده شکنی. نوعی »حركت«  دانس
زمانی در شعر فارسی كه سعی خود را در »به 
ــاندِن میزان بهره گیری از سنت و  نهایت رس
ــت. »هر  ــته اس آزادی در هنر« مصروف داش
آفریننده ای  )شاعر/كاتب( با توجه و با تکیه 
بر میراث ادبی گذشته و درک و كشف مبانی  
ــپس پرورش  نظری و تئوریک اثار ادبی  و س
آنها، دست به خلق و آفرینش اثر خویش می 
ــرمایه  زده و میراث خود را در نظر و عمل، س
ــاخته است.« )محبتی،  خلق اثار آینده می س
1388: 55(. عناصر، روش ها و تکنیک هایی 
ــعر  ــن جریان از آن مدد می جوید، ش كه ای
ــخص و تعریف  را به حوزه های متیقن و مش
شده ای می كشاند. در تعریفی می توان این 
نکته را روشن ساخت. »ادبیات با زبان ساخته 
ــود، اما از آن فراتر می رود و زبان ویژه  می ش
ــا و قاعده هایی  ــانه ه خود را  می یابد و نش
ــاده تر بیان  می آفریند تا پیام ویژه خود را س
ــچ راه دیگری  ــه كند و این پیام از هی یا ارائ
ــت.«  ــدنی نیس و از راه زبان طبیعی  ارائه ش
ــدی، 1391: 128(. البته در كیفیت و  )احم
شیوه قطعاً دارای چند و چون و ضعف هایی 
ــد كه می توان بر روی هر یک از آنها  می باش
ــبک و جریانی كه دارای  ــث كرد. و هر س بح
مانیفست و بیانیه باشد قطعا نیازمند بازبینی 

و اصالح و جرح و تعدیل خواهد بود.

ــعر مركب  ــان ش ــارز جری ــای ب ــاخصه ه ش
حركت:

ــه فرم و  ــیدن ب ــالش در جهت رس ــرم و ت ف
ــرایط جدید انگیزۀ اصلی هر جریان نوگرا  ش
ــاختارگرایی روس،  ــد. در مکتب س ــی باش م
ــر اثر ادبی را  ــا بدانجا پیش می روند كه ه ت
ــد! »یک اثر ادبی  ــرم« نامگذاری می كنن »ف
ــیء است نه  ــت، نه ش یک »فرم محض« اس
ماده است، فقط و فقط عبارت است از روابط 

میان مواد.« )كدكنی، 1391: 70(. 
قائل شدن به چنین تعریفی بی مباالتی های 
زیادی را در پی خواهد داشت. باید این سؤال 
ــر و رفتار نوگراینه  ــرح گردد كه هر تغیی مط

ــه عواملی گردیده   ــب تغییر و بهبود چ موج
ــت منجر به ارائه  ــته اس و در نهایت آیا توانس
ــبک جدیدی گردد یا نه؟ در چنین برهه  س
ــاز را باید تعریف كرده  ــبک س ای، عناصر س

و دخالت داد:
عناصر سبک ساز:

1- به طور پایداری در متن تکرار شود )تداوم 
سبک(

ــد )هنجار  ــا فراهنجار باش ــر عادی ی 2- غی
گریزی(

ــر معناداری بر كلیت متن و خواننده  3- تأثی
ــی، 1392:  ــدی(. )فتوح ــذارد )نقش من بگ

)210
ــن جریان،  ــده برای ای ــت ارائه ش در مانیفس
ــده را می توان  ــه مورد ذكر ش ردپای هر س

مشاهده كرد.

بررسی مانیفست شعر مركب حركت:
ــت »شهرام  آنچه در نظرپردازی ها و مانیفس
ــر این جریان  ــین و مبتک میرزایی«، تئوریس
ــعر »مركب حركت« مرور می  در رابطه با ش
ــنا  كنیم، ما را با چند خاصیت این جریان آش
می سازد، البته باید به این نکته توجه داشت 
ــبکی نو  ــه ارائه بیانیه در مورد جریان و س ك
ــوب  ظهور نمی تواند از عوامل قوت آن محس
گردد، آنچه كه باید منظور داشت نائل آمدن 
ــد.  این جریان بر اصول ادعایی خود می باش
ــیاری از بندهای بیانیۀ  ــب حركت با بس مرك
خود هماهنگی دارد و در برخی موارد معدود 
ــا اینکه نیازمند  ــت و ی یا با فقدان روبه روس
ــرای ارائه و تعمیم و اجرای آنها  وقت كافی ب
ــد. پیش شرط هر استنباط و رعایت  می باش
هر بیانیۀ هنری از نظر نیچه چنین می باشد: 
ــا حدودی تازه  ــیده و ت »آنچه وی پیش كش
ــت، قاطعیت این برداشت یا نتیجه گیری  اس
اوست كه برای فهم متن، نه فقط باید از اثر، 
ــم انداز مؤلف اثر  بل باید از دیدگاه ها و چش
نیز فراتر رفت و به افق زندگی و فرهنگی ای 
ــت و به سهم   دقت كرد كه اثر فرآوردۀ آن اس
ــتحکم كرده  و یا دگرگونی  خود یا آن را مس
ــت.  )احمدی،  هایی را در آن پدید آورده اس

)151 :1389
ــده، تحلیل   در زیر با ذكر بندهای تعریف ش

های ضمنی و حینی نیز ارائه می گردد:
دینامیک بودن فرم و قالب و محتوا

ــق  ــطح و عم ــی در س ــای معنای ــت ه حرك
ــتمداد از  ــن كار اغلب با اس ــه ای ــعر )البت ش
ــان« و دخالت  ــده و »زب ــون اعمال ش مضم
ــوال مورد تغافل  ــون آفرینی معم آن در مضم
ــه از آن به عنوان  ــرد(. عاملی ك قرار می گی
فراقالبی بودن مركب و حركت یاد می شود. 
تصرفی به جا و نیکو در ساختار قالِب شعری 
ــود. این بدعت نه  ــیار ضروری می نم كه بس
ــنت را تهدید كرده و نه به حركت و تغییر  س
ــطحی محدود مانده است. عاملی كه دكتر  س
ــی كند: »در  ــوب از آن بجا انتقاد م زرین ك
ــن قالب ها}های  ــث از قالبها، هر چند ای بح
كالسیک{ هنوز می تواند  در دست بعضی از 
ــاعران نقش های بزرگ بیافریند دیگر آنها  ش
را نمی توان یگانه قالب ها شمرد. قالب های 
ــه فرد. آنچه امروز طبع بعضی را از  منحصر ب
ــعر نو رمیده كرده است  و منزجر، تنها  نه  ش
ــت و  نه بی اعتنائی اش  قالب شکنی آن اس
ــبب عمده  به معانی و افکار عادی و قومی. س
ــت كه  این نفرت، بی نظمی و بی توجهی اس
گه گاه در انشاء و بیان شاعران نوپرداز هست. 

)زرین كوب، 1379: 245-244(.
ــبک گریزی و عدول از هنجارهای تثبیتی  س
ــیک )بخصوص در بحث  و یقینی شعر كالس
ــون پردازی و علی الخصوص »قافیه« كه  مض
این جریان عالقه  عجیبی به پرداختن به آن 
ــان می  و به نحوه ی كاربرد و كیفیت آن نش
دهد: در مركب حركت »قافیه در حاشیه كار 
ــدد آنها باید با  ــت ولی تعیین قوافی و تع اس
ــد نه شکل سنتی  توجه به تعدد مصاریع باش
آن ها«. كاركردهای قافیه تنوع بسیاری دارد. 
ــتاد  ــورد جایگاه و نوع چینش قافیه، اس در م

كدكنی 15 كاركرد برای آن قائل می شود:
»تاثیر موسیقایی، تشخصی كه به   -
ــد، زیبایی معنوی در  ــعر می بخش كلمات ش
عین وحدت، تنظیم فکر و احساس، استحکام 
شعر، كمک به حافظه، ایجاد وحدت درونی، 
ــه تداعی  ــع از هم، كمک ب ــک مصاری تفکی
معانی، تاكید بر زیبایی ذاتی كلمات، تناسب 
ــازی، ایجاد قالب مشخص، توسعه  و قرینه س
تصاویر و معانی، القاء مفهوم از طریق آهنگ 
ــه : كدكنی، 1386: 15( .  كلمات«. )ر. ک ب
ــان، بهره گیری  ــی از نقاط قوت این جری یک
های چند منظوره از نوع قافیه ها و بخصوص 
ــد.  ــعر می باش ــرز چینش آنها در طول ش ط
نوعی بی نظمی ابتکاری كه قالب و نوع آن را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
ــد و تعمیم آن  ــودن: ارائه چنین قی مركب ب
ــان از التقاطی بودن ساخت آن  ــعر، نش به ش
ــیاری از سبک ها و  ــعر خواهد داشت. بس ش
ــک هایی را می توان مثال زد كه در آن  تکنی
از تركیب و التقاط، نمونه هایی ارائه گردیده 
ــی چنین عنصر با  ــت. در شعر و نثر فارس اس
ــبک بینابین« نام برده شده است.  عنوان »س
در فاصله بین دو سبک می توان نمونه هایی 
ــی هر دو جریان را  ــاهده كرد كه ویژگ را مش
ــهرام میرزایی دربارۀ »مركب بودن«  دارد. ش
ــنهاد چنانکه از  عنوان می دارد: »در این پیش
ــعر در دو بازخورد  اسم آن مشخص است ش
ــرار داده می  ــش روی مخاطب ق ــی پی درون

»شعر مرکب حرکت« 
در نخستین مراحل ظهور 
خود »جسارت« به خرج 
داده و با حفظ بنیان های 

تعریف شدۀ »سنت و 
مدرنیته« سعی دارد این 
دو را با هم ترکیب کند. 

چنین رفتاری را نه می توان 
جنبشی نئوکالسیک 

دانست و نه شالوده شکنی
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ــق قوالب و دگری  ــود. یکی تركیب و تلفی ش
ــاخت  ــاخت به روس حركت معنی از ژرف س
ــعر طوری كه  ــعر و جریان آن در طول ش ش
مخاطب از مطالعه ی شعر مركب حركت در 
ــک منظور كلی متلذذ  عین تعدد معانی از ی
ــهری استان،  ــود.« )مصاحبه با همش می ش
ــه تاریخ ادبی  ــت 94(. »تعهد ب 31 اردیبهش
ــی« را باید موتور  ــا تزریق مؤلفه های ابداع ب
محرک این جریان دانست. »تنها تعهدی كه 
ــت كه آن را بازنویسی  به تاریخ داریم، آن اس

كنیم.« )قره باغی، 1380:119(
ــت در  ــاب واژۀ حرك ــل انتخ ــت: دلی حرك
ــتر اشاره  نامگذاری این جریان، چنانکه پیش
ــی و تركیبی و حركت مند  ــد، به تلفیق گردی
بودن این جریان اشاره دارد. حركت همیشه 
ــال اگر این  ــت . ح ــکون بوده اس بهتر از س
ــد، می  ــعر باش حركت در هنر و بویژه در ش
ــأ تحوالت متناسبی منحسوب  توان سرمنش
ــان وقتی كامال  گردد. برنینی می گوید: »انس
ــال حركت  ــت  كه در ح ــبیه خودش اس ش
ــینی، 1371: 42( رفت و  ــت.« )سیدحس اس
ــی و ناپایدار بودن  ــای فرمی و مضمون آمده
بافت  شعری، همه از عنصر حركت ناشی می 
شوند. این عامل باعث می شود كه مخاطب/ 
شنونده در فرآیند خوانش ایستایی و اطمینان 
ــته رباشد، نوعی حیرت و بالتکلیفی كه  نداش
ــکی واژگان و بافت  ــاس نظر شکلوفس بر اس
ــتاخیز كلمات  ــعر را در هم نشینی به رس ش

برساند.
می توان حکم كرد كه جریان مركب حركت 
ویژگی های جریان های هم عصر و یا پیشین 
ــازد. پرداختن به قالب  ــود را مدون می س خ
ــتزاد، زوج و فرد  ــا مس ــار پاره ی ــزل و چه غ
آوردن قوافی در مصاریع و ... از تکنیک های 
ــد.  ــان های پیش از این جریان می باش جری
)بهره گیری از ظرفیت های فرمی گذشته در 

جهت ارائه فرم و قالبی جدید(.
ــراه با  ــای فرم هم ــِت همپ حرك  -
مضمون )كلیت شعر( در شعر )شاعر به نوعی 
ــعر را نیز چون خود شعر  فرم بکار رفته در ش
ــی می كند و مخاطب را گاه با  اثر هنری تلق
این شگرد در شعر به خود مشغول می دارد. 

مثال: 
ماغ یک گاو توی یک تابلو

 پنجه ی گرگ ، چرت خرگوشی
جیغ های كشیده ی تصویر

ــب در بازو )ارائه فرم در بند:  نقره داغ دو اس
ارجاع به برون، ایهام و استخدام و برجستگی 
ــعر باید  ــریع: )ش ارایه های ادبی. حركت س
ــریع عمل كند و در طول و عرض  ــیار س بس
ــد »برگرفته از مانیفست  خود در حركت باش

شعر مركب حركت«.(
چشم قفقاز تركمن گیسو!

اسب بر كشته های من مدوان
خنجر ابروان خونی را

 توی زخمم غالف كن بانو
ــود )ارائه مضمون=  ــان ب نثر در بیهقی پریش

مضمون محوری(
ــعار و نمونه های  در مورد ایده پردازی در اش
مركب حركت می توان گفت كه شاعران این 
ــته اند موفق باشند  جریان تا حدودی توانس
ــوان ادعا كرد  ــت كه نمی ت ــئله این اس . مس

ــد،  ــده باش ــر ایده های خوبی ارائه ش سراس
ــعار برگزیده و  ــده هایی كه در این اش اما ای
ــتعمال گردیده است،  متناسب با ساختار  اس
ــته  ــد كه نهایتاً توانس ــعر می باش و كلیت ش
مخاطب را به اقناع برساند. اگر به روشنگری 
ــعر صرفاً  ــت » ایده در ش ــم باید گف بپردازی
ــعر است . اهمیت و  بخشی از تجربۀ كلی ش
ــعر . با ارزش تجربۀ كلی  آن تعیین  ارزش ش
ــود، نه از روی حقیقت  و اصالت خود  می ش
ــعر خوب نمی سازد.« )  ایده... ایدۀ خوب ش

پرین، 1379: 109-108( 
ــعر مركب حركت در پیشروی های خود،  ش
ــی به حوزه های مختلف  تداخل های متنوع
ــی تواند ِصرف  ــن عامل البته نم ــته و ای داش
ضعف برای او تلقی گردد. پویایی و دینامیک 
ــودن برا یک قالب یعنی تجربه و دخالت در  ب
زمینه های مختلف ساختاری. به عبارتی می 
ــاختار شعر مركب حركت گونه  توان گفت س
ــیاری از  ای طراحی گردیده كه می تواند بس
ــای دهد ولی خوِد آن  ــب ها را در خود ج قال
ــاره، یک غزل  ــد. یک غزل، یک چهارپ نباش
مثنوی،  یک غزل پست مدرنیسم می توانند 
ــند اما خود او  مهمان یک مركب حركت باش
ــاختارمندی و ایضاح  ــند و بالعکس. س نباش

ــب حركت،  یکی از  ــعر مرك ابعاد وجودی ش
نقاط قوت این جریان محسوب می گردد. 

ــد این كه نمی  نکته ای كه باید بدان قائل ش
ــت كه  توان این جریان را در مرحله ای دانس
ــد، به نظر  ــت خود را عرضه نموده باش تمامی
ــیاری از ظرفیت هایی كه این  بنده هنوز بس
ــف كند باقی  ــی تواند در خود كش جریان م
مانده است. هنوز در بسیاری از عوامل دخیل 
ــاختار می تواند تعامل  در حوزه ی زبان و س

داشته باشد
ــابژكتیو بودن تخیل، بحث  بحث آبژكتیو و س
ــت و تعمیم دیدگاه های بارتی ، مبحث  متنی
ــم، ساختار شکنی،  ــاختارگرایی و فرمالیس س
ــانه  ــان ورزی، ابهام، نش ــنایی زدایی، زب آش
ــوزه های  ــن و.... از جمله ح ــی در مت شناس
نامکشوف در این جریان می باشد. برای نمونه 
همخوانی این جریان  با مسئله ی مطرح شده 
توسط ویتگنشتاین را ذكر می كنیم. »آگاهی 
و زبان«، عاملی كه این جریان در برخی نمونه 
ــت. ویتگنشتاین  های ناب خود بدان قائل اس
ــه: »رابطۀ بین آگاهی و ابژه  بیان می دارد ك
ــت«؟ آگاهی اساساً نحوه ی  های جهان چیس
ــت بلکه نحوه ی  برقراری رابطه با ابژه ها نیس
ارتباط با اعمالی ست كه اجرایشان را فرا می 
گیریم. شرایط اساسی تجربه ی انسانی وجود 
ــیاء و  ــت كه با جهانی از اش ــن هایی نیس ذه
ــترده  ــوند، بلکه طیف گس امور مواجه می ش
ــت  كه  ــی اس ــای گوناگون ــت ه ای از فعالی
ــبکه ی پیچیده و مرتبطی از صورت های  ش
ــود می آورد....«  ــی و طبیعی را به وج فرهنگ
ــال این نظریه را  ــارد، 1389: 375(. ح )ریچ
ــه كنید با یکی از بندهای مطرح شده  مقایس
ــان: ـ تاثیر پذیری از  ــت این جری در مانیفس
ــعر  محیط و انعکاس آن در ذهن و »زبان« ش

به صورت غیر مستقیم و تلویحی.
از طرفی دیگر، به دلیل نو پا بودن این جریان، 
ــت، اغلب  نمی توان آن را رو به انحطاط دانس
ــی برخی  ــر جریانی عدول و یا فراموش در ه
ــورت می گیرد. این  ــل های بنیادی ص از اص
ــی به دور نبوده و  ــان نیز از چنین وقایع جری
ــمت نهادینه  برخی از عدول ها كم كم به س
ــدن در وی پیش می رود، اما همانطور كه  ش
ــت.  ــن به معنای انحطاط نیس ــد، ای گفته ش
ــعی در گزینش اصل های كارآمد و طرِح  »س
ــب با  ــزی( اصول ناموزون و نامتناس )دور ری

چارچوب جریان«.
برای نمونه می توان به یکی از اصل های ادعا 
ــط این جریان اشاره داشت:  ـ فرا  شده توس

قالبی بودن شعر
ــت كه یکی از  به تأكید می توان عنوان داش
ــان هنوز بدان نائل  فاكتورهایی كه این جری
ــت، همین ویژگی می باشد، شعر  ــده اس نش
ــوز در بطن قوالب تعریف  مركب حركت، هن
ــعر فارسی زیست می كند  ــدۀ ش و تثبیت ش
ــعری(، بخش  )البته نه در تمام نمونه های ش
ــده در این  ــای تولید ش ــری از نمونه ه كثی
جریان چهارپاره هایی با شیوۀ ترجیع گذاری 
گوناگون می باشد، مرحلۀ آزمایش و خطا در 
ــعری و ادبی )بویژه در  این بُعد هر جریان ش
ــر( دارای تهدیدات و بحران هایی  دوره معاص
ــه بحران ها و  ــد. اگر بخواهیم ب نیز می باش
ــاره ای  ــدات پیش روی این جریان اش تهدی

دلیل انتخاب واژۀ حرکت 
در نامگذاری این جریان، 

چنانکه پیشتر اشاره 
گردید، به تلفیقی و ترکیبی 

و حرکت مند بودن این 
جریان اشاره دارد. حرکت 

همیشه بهتر از سکون 
بوده است . حال اگر این 
حرکت در هنر و بویژه 
در شعر باشد، می توان 

سرمنشأ تحوالت متناسبی 
منحسوب گردد

بحث آبژکتیو و سابژکتیو 
بودن تخیل، بحث 

متنیت و تعمیم دیدگاه 
های بارتی ، مبحث 

ساختارگرایی و فرمالیسم، 
ساختار شکنی، آشنایی 

زدایی، زبان ورزی، ابهام، 
نشانه شناسی در متن 

و.... از جمله حوزه های 
نامکشوف در این جریان 

می باشد
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گذرا داشته باشیم، به مهم ترین آن ها اشاره  
می كنیم:

ــاخه قرار  ــتراک و زیر ش ــانی و اش - همپوش
ــن با جریان های ادبی موازی و همعصر  گرفت

خود
- كلیشه ای و تکراری شدن برخی از شگردها 
ــب، از جمله  ــوع قال ــوآوری در ن ــت ن در جه

بندهای ترجیعی كه قباًل بدان اشاره شد.
ــی در مضامین  ــال و فردگرای ــانتی مانت - س
ــعر كه اغلب ناشی از فضای  ــده در ش ارائه ش
ــد. مضامین  ــعر می باش مونولوگ گونه در ش
ــناختی و حتی فلسفی  اجتماعی و جامعه ش
ــد و این  ــن جریان باید پر رنگ تر باش در ای
ــالت  ــاز كه نوعی رس ــه تنها یک نی ــل ن عام
ــه طور  ــه باید ، ب ــه ای ك ــد. »نکت ــی باش م
ــاعران معاصر بدان  قطع  درمورد برخی از ش
ــدۀ  اجتماعی بودن  ــوع پدی ــید، موض اندیش

ــاعر  ــت. یعنی ما تنها با ش برخی از آن هاس
ــاعر« رو به رو نیستیم. در واقع،  به عنوان »ش
ــعاِع فکری  شاعر، او را به  فکر اجتماعی یا ش
ــی پدیده در جامعه ش تبدیل می كند.«  نوع

)عابدی، 1388: 280( 
ــتقالل و هماهنگی در نمونه های  - عدم اس
ــان؛ بخش كثیری از  ــده در این جری ارائه ش
نمونه های شعری این جریان، از مؤلفه های 
ــتند.  ــده دور و یا ناهمخوان هس ــف ش تعری
ــوا و و روایت  ــوآوری در قالب و محت صرف ن
ــد و  ــی تواند جواز ورود به این مکتب باش نم
ــاعران این جریان به ویژگی  ضروری ست ش
ــاختار كلی، توجه بیشتری  ها و تعاریف و س
ــته باشند. عدم توجه و شناخت نادرست  داش
از ماهیت جریان باعث می شود كه آیندۀ آن 
مورد تهدید قرار گرفته و مركب حركت نوعی 

جریان تفننی و گذرا تلقی گردد.

ــی گردید، مروری  ــه در این مقاله بررس آنچ
ــعر مركب حركت  بر ذات و ماهیت جریان ش
ــا و تصمیماتی كه  ــالش ه ــود. مجموعه ت ب
ــده و نیازمند  ــرای این جریان تعریف گردی ب
ــیر بیشتر بود. سعی گردید در  توضیح و تفس
ــن جریان و ویژگی  ــدود بضاعت، دربارۀ ای ح
ــاختاری آن توضیح داده  ــا و مؤلفه های س ه
ــود. می توان این جریان را یکی از جریان  ش
ــعر معاصر  ــرو در ش ــی و پیش ــای تخصص ه
محسوب داشت به ویژه  كه جدیت شاعران و 
همچنین كتب چاپ شده در این مورد روز به 
روز فزونی می گیرد. در آینده باید در انتظار 
نوآوری ها و حركت های مؤثر و چمشگیری 

از این جریان بود.
ــد ادبیات  ــناس ارش ــد رنجبری، كارش محم

فارسی
خرداد 1395

منابع: 
ــر، ترجمه: فرزان  ــتاین، نظریه و هن ــارد و .... ) 1389(ویتگنش ــن، ریچ 1 – آل

سجودی، تهران، فرهنگستان هنر، چاپ دوم
ــتارهای هرمنوتیک و زیبایی  2- احمدی، بابک )1389( آفرینش و آزادی، جس

شناسی، تهران: مركز، چاپ ششم
3- ---------- )1391( ساختار و تأویل متن،  تهران: مركز: چاپ چهاردهم

4- بنیامین، والتر )1366( نشانه ای به رهایی، مقاله های برگزیده، ترجمه: بابک 
احمدی، تهران، تندر: چاپ اول

5- پرین، الرنس )1379( شعر و عناصر شعری، مترجم: غالمرضا ُسلگی. تهران، 
رهنما: چاپ اول

ــعر بی نقاب، تهران،  ــعر بی دروغ، ش ــین )1379( ش 6- زرین كوب، عبدالحس
انتشارات علمی: چاپ هشتم

ــیدن، تهران، نگاه: چاپ  ــی، یداهلل )1391( هالک عقل به وقت اندیش 7- رویای
اول

8- ریچاردز، آی. ا )1382( فلسفه بالغت، ترجمه دكتر علی محمدی آسیابادی، 
تهران، قطره: چاپ اول

ــد، تهران، نگاه:  ــب های ادبی 2 جل ــینی، رضا )1371( مکت ــید حس 9- س

ویراست دوم
ــعر، تهران، آگه: چاپ  ــیقی ش ــفیعی كدكنی، محمدرضا )1386( موس 10- ش

دهم
ــتاخیز كلمات، درس گفتارهایی دربارۀ  11- ---------------- )1391( رس

نظریه ادبی صورتگرایان روس، تهران، سخن: چاپ دوم
ــبک شناسی، نظریه ها، رویکردها و روش ها.  12- فتوحی، محمود )1392( س

تهران، سخن: چاپ دوم
ــت مدرنیسم، تهران، دفتر  ــی پس 13- قره باغی، علی اصغر )1380(، تبارشناس

پژوهش های فرهنگی: چاپ اول
ــدی، كامیار )1388( برگ هایی از تاریخ  بی قراری ما )چهل گفتار در  14- عاب

شناخت و تحلیل شعر و ادب معاصر(. تهران، ثالث: چاپ اول
15- محبتی، مهدی )1390( از معنا تا صورت 2 جلد، تهران، انتشارات علمی: 

چاپ دوم
ــر  ــتیزی در ایران، تهران، نش ــاس )1387( تجدد و تجدد س ــی، عب 16- میالن

اختران: چاپ هفتم
ــباب در شعر امروز ایران، تهران،  ــماعیل )1348( صور و اس 17- نوری عالء، اس

سازمان انتشارات بامداد: چاپ اول
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مقدمه:
محور اصلی مباحث ادبی این شماره بنیاد قلم عبارت خواهد بود 
از بررسی تاثیرات جهانی سازی بر فرهنگ و ادبیات منطقه ای 
و نقش و جایگاه اورینتالیسم فرهنگی در تعیین استراتژی ادبی 

منطقه با تاكید بر جریان ادبی موجود در شهرستان خوی.
ــازی و عوارض متعدد جانبی آن  ــه جهانی س ــترش اندیش گس
ــی، نیازمند مطالعه دقیق،  ــر اقتصاد و فرهنگ جوامع پیرامون ب
ــازنده ای است كه بتواند  محتاطانه، تحلیل همه جانبه و نقد س

ــی فرهنگی را به رویکردهای  ــکال جدید نابردباری، تنازع تمدنی و خودزن اش
نوین مداراگرایانه، درک و احترام متقابل و به تبع همکاری متمدنانه را موجب 
ــود. استفاده از تركیب »جهانی سازی« و » ادبیات جهان« نخستین بار  به  ش
نامه های یوهان ولفگانگ فن گوته به یوهان اكرمان برمی گردد كه خطاب به 
وی نوشت:» اینک بکار گیری مفهوم ادبیات ملی ، ترمی بی معناست. میراث 
ادبی تمام اعصار حیات بشر در مشت ماست و همگان باید بکوشند بی درنگ به 
جوهر  آن دست یابند.« ادبیات جهانی در مفهوم واقعی خود مجموعه عظیمی 
ــق ترجمه به زبانهای دیگر در  ــت كه از طری از فعالیت های ادبی جهانیان اس
ــازوكارهای  این پدیده ِی ناخواسته  اختیار عموم  قرار می گیرد. عدم درک س
ــوی متولیان امر و كسانی كه از دور یا نزدیک  اما در عین حال هژمونیک از س
دستی بر آتش ادبیات و فرهنگ دارند نتایج هولناكی ببار می آورد كه هم اینک 

شاهد گوشه های عیان شده ِی آن هستیم. 

مدخل:
ــت؟ امروزه در حلقه های مطالعات فرهنگی و اقتصادی  ــازی چیس جهانی س
ــترده ِی گلوبالیزاسیون رواج دارد. گلوبالیزاسیون یا جهانی  كاربرد مفهوم گس
سازی در مفهوم ادبی عبارت است از روند متامورفیزه ) مسخ( شدگی فنومن 
ــای ملی و محلی در پدیده جهانی. به بیان دیگر روند تداوم داری كه در آن  ه
اقتصادیات، جوامع و فرهنگ های محلی در شبکه جهانی ادغام می شوند. در 

واقع جهانی شدن به مرحله ای گسترده از فشردگی زمان و مکان 
منجر شده است كه تأثیرات سرسام آور، گیج كننده و مخربی را 
ــی – اقتصادی، توازن قدرت طبقات و نیز بر  بر رویه های سیاس

زندگی فرهنگی و اجتماعی گذاشته است.
ــازی چه تاثیری بر  با این اوصاف می خواهیم ببینیم جهانی س
ــهرمان بطور اخص  ادبیات منطقه ای عموماً و تولیدات ادبی ش
ــت؟ ارتباط و دانش و آگاهی ادبی ما از جهان خارج  گذاشته اس
ــهر مطالعات سیستماتیک و  ــت؟ ایا مراكز ادبی ش چه اندازه اس
آكادمیک در این خصوص دارند؟ و مهمتر از همه نقش ادبیات و مراكز ادبی در 

تزكیه و تهذیب رفتاری و اخالقی جامعه چه اندازه است؟ 
برای پاسخ به پرسش های فوق الزم است دو تلقی عمده از مفهوم جهانی سازی 
را در ذهن داشته باشیم. از دید نظریه پردازان اروپای غربی و آمریکای شمالی، 
ــازی فرصتی مغتنم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی جهان و بهبود  جهانی س
ــت. درصورتیکه اندیشمندان  ــرایط زیستی فردی و اجتماعی آنان اس موثر ش
ــوم و كشورهای درحال توسعه و عقب نگهداشته شده جهانی سازی  جهان س
ــتای سیاست های نو استعماری و استثمار اقتصادی و فرهنگی ملل  را در راس

پیرامونی توسط امپراتوری های مالی و فرهنگی به حساب می آورند.
با توجه به آنجه در باال ذكر شد ببینیم تلقی فعالین ادبی ما و متولیان فرهنگی 

منطقه از ادبیات و هژمونی ادبی چیست؟
ــش فوق باید اذعان كنم كه پرسش در خصوص ماهیت  ــخ به پرس قبل از پاس
ــخی نخواهد داشت.  ــت عام و كلی، احتماالً پاس ــتی هنر، در كانتکس و چیس
ــتانی كه چنین پرسشی را در ذهن دارند بهتر است به شکل انضمامی بر  دوس
آثار مشخصی انگشت بگذارند و این سوال را مطرح كنند كه چرا متاًل فالن اثر 

ادبی است و چه اهمیتی برای مردم ما دارد؟ 
ــتره ِی تئوری ادبیات مدرن غریب و سورئال است. بی شک پروسه  امروزه گس
ــه اثر خواهد گذاشت  ــیون ادبی در حوزه فرهنگ و اندیش )فرآیند( گلوبالیزاس
ــد در  ــیر تحول تاریخي و امري به ظاهر گریزناپذیر مي باش و علی الظاهر س

جهانی سـازی، اورینتالیسـم و ادبیات

شهریار گلوانی
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حالیکه گلوبالیزاسیون اقتصادی پروژه و طرحی است كه از نظر مدافعین غربی 
ــده و حاصل جبری انقالب  ــر ارادی و از پیش  طراحی نش ــده ای غی آن،  پدی

انفورماتیک و صادرات اقتصادی است. 
ــیون را طرحی غربی براي ادامه تسلط خود بر  مخالفین اما فرآیند گلوبالیزاس
جهان می دانند كه در دهه هاي اخیر جریان آن شدیدتر شده و به تبع موجب 
مخالفت بعضي دولتها و مردم كشورها گردیده است. واقعیت این است كه وقتی 
در باره گلوبالیزاسیون حرف می زنیم بالفاصله ابزارهایی مثل اینترنت، مدیاهای 
ــود. در صورتیکه  ــوهای تلویزیونی در ذهن متبادر می ش اجتماعی، فیلم و ش
ادبیات عنصر مهمی در پروسه ِی جهانی شدن و نه جهانی سازی است. اینجا 
الزم است به تفاوت مفهومی ظریف اما در عین حال اساسی میان » شدن« و » 
ساختن« اشاره شود. می دانیم كه اولی پروسه و روند ِ فرآیندی است و دومی 
ــت.  اولی فشردگی تدریجی زمان و فضا كه به دركی  ناظر بر پروژه و طرح اس
متقابل می انجامد و دومی ادغام و استحاله كه به تشدید و تعمیق رابطه فرا و 

فرو دستی منجر می شود. 

جوهر و محتوای ادبیات ما
ــا متاثر از فضای بازار  ــوان گفت فضای ادبی حاكم بر منطقه م ــه جرات می ت  ب
ــتانهای دده قورقود گرفته تا قصه های  ــت. تاریخ ادبیات ما، از داس و تجارت اس

ــفاهی كه نویسندگانی همچون بهروز دهقانی،  ش
صمد بهرنگی، علیرضا ذیحق و ...با پشتکار مثال 
ــی كمر همت به جمع آوری و مکتوب كردن  زدن
ــتند ، در چارچوب فرهنگ و اقلیم خاص  آنها بس
خود، پیوسته با اوتوپی همراه بوده است. گرایش 
ذاتی به اتوپی البته مختص ما نیست و در سراسر 
ــنی از آن  پهنه گیتی می توان به نمونه های روش
برخورد كرد؛ از آثار مکتوب و شفاهی به جا مانده 
از دوران طالیی یونان و ادبیات حوزه التین گرفته 
تا شاهکارهای متأخر ادبیات جهان، همه آكنده از 
میل استعالیی خالقین آثار ادبی به اوتوپی است. 
به جرات می توان گفت  اوتوپی با دیالکتیک تاریخ 

و حقیقت زندگی انسان در هم تنیده است. 
ــم و با  ــت و یک ــرن بیس ــت ق ــالهای نخس از س
فرماسیون)پیکربندی( نوین اقتصاد سرمایه داری، 
نظام جهانی سرمایه گام به گام با حمله به اتوپی 
های ملل پیرامون و غلبه هژمونیک جریان های 
ــد در برابر ادبیات  ادبی خنثی به صورت تمام ق
ــت و بیش و پیش از  ــان خواهانه قد برافراش آرم
ــر چیز ناامیدی، بی آیندگی، یأس، اضطراب و  ه

ــابقه و روزافزونی از تنهایی و فرو رفتن در پیله اندیویدوآلیسم  ــاس بی س احس
را در جان و روان مردم و خصوصاً ختلقین آثار ادبی و هنری بسط داده است. 
ــال و آرمان های تاریخی  ــه یمن غلبه هژمونیک ادبیات نئولیبرال، آم اینک ب
جوامع پیرامون و عقب نگهداشته شده، واپسگرایی تلقی می شود، توسعه پایدار 
اقتصادی و فرهنگی بر پایه ی اِلِمان های اقتصادی مبتنی بر انگاره ِی مصرف 
تبیین می شود و به تبع رشد و توسعه فرهنگی بنای همگنی فرهنگی با جامعه 
ــتوار و گستره ِی عدالتخواهانه ی  ــرمایه اس اش را،  بر پایه پذیرش منویات س
ــاختگی و تزیینی تقلیل پیدا می دهد. از اینرو  ــی به آزادی بیان س ِ دموكراس
متاسفانه در عرصه ِی هنر و ادبیات حال حاضر منطقه و جهان نه از قلل دست 
ناسودنی دهه ها و سده های پیشین خبری هست و نه چنان شاهکار ادبی كه 
بیانگر و نشان دهنده ِی  درد یا عصیان یک جامعه باشد؛ طرفه اینکه اگر هم 
نوشته هایی به ظاهر افشاگرانه و معترض به قلم درآیند، به تنازعات منطقه ای 
و آثار جانبی منتزع از آنها و نیز چه بسا بحران های زیست محیطی هستند كه 
خود نه علت كه حاصل و معلول سیاست های امپراتوری تمامیت خواه و قدرت 
ــت كه اولویت اصلی شان نه تامین سعادت  ــان اس طلب و اذناب منطقه ای ش

مادی و معنوی مردم بلکه تامین سرمایه و غارت منابع مردم است.
به نظر می رسد نصایح و رهنمودهای مارگارت تاچر، كه به همراه ریگان  اجرایی 
ــرد، مبنی بر اینکه:  ــم ویرانگر را فراهم می ك ــت های نئولیبرالیس ــدن سیاس ش
ــیر هدف بزرگ یعنی تغییر و دگرگونی روان آدمی  ــیله ای در مس »اقتصاد وس
ــت« در سراسر جهان و در منطقه ما نیز جامه  اس
ــندگان ما و  ــیده است. متاسفانه نویس عمل پوش
ــری و ادبی منطقه –كه  ــالن جریان های هن حام
ــه ای و باندی  ــتوهای فرق ــتر جامعه به پس از بس
ــوچ كرده اند- با هراس از هرگونه آرمانخواهی و  ك
اتوپی پردازی به جشنواره ها و محافل بی خاصیت 
ــرده و مهلکتر از  ــرون مرزی دلخوش ك درون و ب
آن  با تبلیغ و بسط كلبی مشربی به ظاهر مدرن 
و پست مدرن كه البته غیراز نام همخوانی دیگری 
با جریان اصلی آن ندارند، گریز از اندیشه و امتناع 
تفکر را در مفهوم واقعی آن،  فضیلت می شمارند؛ 
در صورتیکه به گواهی صفحات درس آموز تاریخ، 
ماندگاری و لذت دیگرگونه آثار ادبی و هنری زمانی 
محقق می شود  كه نقطه ی آغازین آن اثر انتزاع 
ــد و در گام بعد جهانی آرمانی و اتوپیک را از  باش
آن خود كند و در كسوت »عینیِت ذهن« باز تولید 
گردد. به جرات می توان گفت آن چه هنر و ادبیات 
را زنده نگه می دارد اوتوپی، و از ضروریاتش، شهود 

كریتیکال) نقادانه( ِی عالم حقیقی است. 

از اینرو متاسفانه در 
عرصه ِی هنر و ادبیات 

حال حاضر منطقه و جهان 
نه از قلل دست ناسودنی 

دهه ها و سده های پیشین 
خبری هست و نه چنان 
شاهکار ادبی که بیانگر و 
نشان دهنده ِی  درد یا 
عصیان یک جامعه باشد



جغد زخمی
احساس میکنم

جغدی زخمی شاهرگام را میجود  
داسی سردتر از شب
از درونام میگذرد

و تمامت جنون از آسمان میبارد

بیابان آتش و نمک را
به بر می كنم

و تن می سپارم
بر خنکای رودی كه دیگر جاری نیست

چشمانم
و كتاب كاهنانه ام را می بندم

و در پی انگشتری كه بر خاک سپرده ام
با زبان بی زبانی 

بر سر آتش و خاكستر فریاد می زنم

در آستانه ی اژدها شدن ام.

2

قسم به آخرین خوشه تاک

از هر آتشی، در پایان مشتی خاكستر به جا می ماند              
قسم به خورشید كه َرِحِم شب را می َدَرد

ما
گل هاِی دروِن تان را

بی آب
بی نور

رها نکردیم.

و قسم به دو قطره دریاِی نمکیِن خفته در چشمخانه تان
خزاِن جاِن تان را 

ما نیافریدیم
متبرک باد نوری كه شب را میتاراند

و » انجیری كه صخره را میشکافد«
و آخرین خوشه تاكی كه شراب می شود

ما شما را از ِگل خود سرشتیم
تا پیشانی نبشت عشق را فراگیرید

و خود
ــتارگان خسته ای كه  ــت س در لهیب پاسداش

سحر را بشارت می دهند

سوختیم
ما 

آتش دوزخ را
باد شرطه انگاشتیم
از خود گذشتیم

بی كه تواِن گذشتنمان از شما باشد
در صف هیچ بودگان نبودیم

و
بودگان نیز.

نه دردی چنان كه ّرس از گرده مان تواند كشید
نه همتی پوالدین.

دوسِتتان داشتیم با دل لرزان گنجشککان در مشت
و با هر كالمتان مردیم

بخواب قلب من
خواب بی پایان ارزانی تو باد...

1

این دو شعر از كتاب در دست ترجمه » باغ آلبالوی 
خدا« از خانم نوین قوچ اوغلو انتخاب شده است. 
وی در روز 15 آبان ماه سال 1345 در شهر غازی 
ــود. خانواده نوین  آنتب تركیه دیده به جهان گش

ــتانبول رفتند و وی در  در دوران كودكی او به اس
ــده و در رشته مدیریت  ــهر وارد دانشگاه ش آن ش
اجتماعی دانشگاه آناتولی فارغ التحصیل گردید. 
ــناس است.  نوین خبرنگار بین المللی و جامعه ش

ــعار و نوشته هایش به زبانهای مختلف چاپ و  اش
ــر شده و كتاب » باغ آلبالوی خدا« با اجازه  منتش
ــنده به اینجانب در دست ترجمه  انحصاری نویس

است كه امیدوارم به زودی منتشر شود.

دو شعر از:  نوین قوچ اوغلو

Nevin Koçoğlu نی
لوا

ار گ
هری

ش
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به تو می سپارم
هراسی از مرگ ندارم

چرا كه آنچه از من باقی مانده
ــنگینی می كنند و رد  ــی كه بر بالهایم س را- رویاهای

باروت آخرین فشنگ-
به تو سپرده ام...

سر راهم به سوی چشمانت
تیزِی دردآور گلوله را بر گلویم می فشارم

و تشنگی اش را به تو می سپارم
وگرنه

باید كه در ترانه هامان
به جای هق هق بی نا

پژواک جیغ جغدها جاری می شد...
زآنرو كه ترانه ِی انسانی 

آكنده از دریا به جای كویر
و فریاد به جای سکوت باید باشد...

اینک
زمان پیوستن آتش درون با اشگ چشمهاست...

میان گل و گلوله
زخم مشتركی است

اینک عزیز من
2زمان همدلی با راز ِ اسرار من است...

مرا به دست پدر بسپارید
اوضاع اگر بدین قرار بماند

به تو نخواهم رسید
به بزدلی شهره خواهم شد

و در دستان بی ترحم عجز جان خواهم داد...
اگر بمیرم

مرا به دست پدر بسپارید
زیرا تنها او از چرایی اینهمه ترس من آگاه است...

در مسکوت ترین لحظه های سخن
خون آغشته به ترس را

روح هراسیده را
او می شناسد...

او میداند
عمق درد كشنده ِی زهر تنهایی را

و حس زمین تفتیده در حسرت باران را
و تاثیر نابودگر حرف مردم را 

در كالم سرگردان
او می داند...

اگر بمیرم
مرا به دست پدر بسپارید

زآنرو كه موقع رفتن
دسته گلی از باغ آرزوها را 

1چید و به من سپرد...

ــواده ای  ــت خان ــیز فرزند نخس ژوزف قیلچیقس
رومی-ارتدوكس در انطاكیه دیده به جهان گشود. 
ــهر به  مقاطع ابتدایی آموزش خود را در همین ش
ــعار وی در نشریات مختلف و به  اتمام رساند. اش

زبانهای گوناگون به چاپ رسیده و در حال حاضر 
در فرانسه زندگی می كند. 

وی در باره شعر می گوید: از دید من شعر پناهگاه 
آدمی است. انسانی كه می خواهد در جغرافیاهای 

ِ ناشناس  با صدای اش پلی به خود و دیگران بزند. 
ــرایط هراسناكی حاكم است  در جوامع مدرن، ش
كه جسم و روح آدمی را در خود گرفته و شعر راه 

و روزنه یی رهایی از این فوبی هاست.   

دو شعر از: ژوزف قيلچيقسيز

Josef Kılçıksız
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از اهل کوچه زخم زبان جمع می کنم

از اهل كوچه زخم زبان جمع می كنم
اسم تو را دهان به دهان جمع می كنم

من از تقابل لبم و گونه های تو
شعری برای كل جهان جمع می كنم

من خاطرات خوب تو را چند وقتی است
از لحن ناز و گرم بنان جمع می كنم

قلبم گرفته است تکان میدهم تو را
از روی سینه ات ضربان جمع می كنم

حاال كه دور، دور كالغ است و برف پیر
از پای كاج سار جوان جمع می كنم

می ترسم از اتاق تو وقتی كه نیستی
بی تو، لحاف را نگران جمع می كنم

از لحظه ای كه قصد سفر كرده ام، درست
یکسال می شود چمدان جمع می كنم . . .

2

ببوس از لب من تا لبت کدر بشود
ببوس از لب من تا لبت كدر بشود 

دوبار مزمزه كن گونه هات سر بشود 
 

سرت كه چرخ زد و گیج گیج گیج شدی 
بخواب در بدنت عشق منتشر بشود

بخواب و خواب ببین مردهای عریان را 
وصید زخمی كفتار های رقصان را 

بخواب در شکم مادرت دوباره بیا 
برای دفعه ی آخر ببوس زهدان را 

بخواب و خواب ببین تو پسر! پسر شده ای 
بگیر دست زنی را بیا خیابان را

بگو كه عاشق چشمش شدی،بگو و نترس 
وكوچه كوچه بزن بوسه های پنهان را 

همیشه خانه ی خالی كه ممکن است تو را!...
كمی به فکر فرو برو این مکان و امکان را

)دو راهی هوس و دین دو راهی لب و دل( 
ببند پشت سرش دست گرم شیطان را

بخواب در بغلش مثل تکه ی چوبی 
كه خسته كرده خودش را و موج طوفان را 

بلند شو شکمت را بگیر و داد بزن 
بجیغ تا دلت از درد منفجر بشود 

1
محمد ارثی زاد
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مادرم چند جفت گالش داشت

مادرم چند جفت گالش داشت 
تا به دنبال زندگی بدود

مادرم قصد داشت تا به ابد
پا به پای دوندگی بدود

زندگی مرد بود!ناكث بود
زن اگر بود روسیاهی داشت

من چرا هیچ وقت یادم نیست
مادرم گیسوی سیاهی داشت

پا به پایم چقدر می آیی
به خدا گالشت دهن وا كرد

شک ندارم خودت نمی دانی
قامتت را زمانه كی تا كرد

زندگی!خسته ای كمی بنشین
مادرم پارسال راحت شد

پسرم قد كشیده باید من 
بدوم تا برای آسایش

چقدر آشناست سلسله ی
سگ دو تا پای مرگ با گالش

چقدر خسته بوده ای مادر 
تو نگفتی ولی خبر دارم

چه بگویم كه خوب می دانم
من هم امروز یک پسر دارم

های ای خاطرات بی برگشت
خبری یادی از آنا داری

موی او حال برف بهمن داشت
در بساطت كمی حنا داری؟

نیست، نه هست، او كنار من است
بی توقع بدون آسایش

پا به پایم هنوز می آید
سایه ای بی صدا و با گالش

3 جهانی

بگذار بر روی سرت سهم کالهت را

بگذار بر روی سرت سهم كالهت را
برف آمده پوشانده دنیای سیاهت را

چیزی شبیه زندگی در عصر یخبندان
آتش زدن هی روزهای بی گناهت را

وقتی كه عشق از سیب های باكره بلعید
تا تف كند روی زمین آن اشتباهت را

پیغمبری هستی كه از معراج برگشتی
آیا كسی دنبال خواهد كرد راهت را؟!

طوفان تمام شهر را آرام می گیرد
وقتی كه بیرون میکشی از سینه آه ات را

كه برجهای شیک باالشهر می دزدند
از آسمان شبزده هر روز ماه ات را

باور نکن دنیا - به رنگ ارغوان - سبز است
از تن درآوردی اگر رخت سیاهت را

جنگل زمانی غیب شد كه گرگها خوردند
خرگوشهای بی كس توی كالهت را

باید شبیه بوف كوری* شد كه خوشبخت ست
وقتی نمی فهمند مفهوم نگاهت را

2 بهرام خلیلی

*به رنگ ارغوان : فیلمی از ابراهیم حاتمی کیا
*بوف کور : شاهکار صادق هدایت

در آستانه ایستاده ام
در آستانه ایستاده ام
  و رفت و آمد در را

   تعبیری از
     رفت و آمد تو می دانم

باد به گونه ای منافق
 در جریان است

  من این را می پسندم
   بادی كه موافق باشد

    تنها هوایی ام می كند

این ها را ول كن
 زیبایی بین من و تو

  هر لحظه 

   در حال پیر شدن است
    بی مشت های گره كرده 

     كاش با هر زنده باد
       بوسه ها می فرستادیم 

و با هر مرده باد
  درها و پنجره ها 

    خیره می ماندند 

كاش انگشت های من و تو
 سیم های خاردار بودند 

  پیچیده در هم 
    پیچیده دور

      هر چه دوستش داشتیم.
 

1 بهناز جنگی اقدم



اتریشلی درام یازان، سناریست، شاعیر و یازیچي، 
پتر تورینی، 1944نجی ایلده اتریشین  فاشیست 
ــن والیتینده آنادان  دؤنمیندن قورتولموش كرنت
اؤلوب و ماریاسالدا بویا باشا چاتمیشدور. 1963-

ــلرده ، اوجومله دن  ــرده آیری آیری ایش 71 ایلل
كولتورل ادبی در نکلرده چالیشیب.   

 ایندی او، 1971نجي ایلدن بویانا یاشادیغي وین 
ده )اتریش( سربست یارادیجیلیقال مشغولدور. 

ــي ایلده وین ده خالق تئاتریندا صحنه   1971نج
یه قویوالن ایلک پیئسیایله بیر آندا مشهورالشان 
ــین آالن تورینی،  ــزه س ــن جای ــارد هاپم و گره
ــوالن ایکینجي  ــده صحنهیه قوی 1972نجي ایل
پیئسي » دیشي دوغوزالرین كسیلمه سي « ایله 

آرتیق تئاتردا یئنی حادیثه یارادا بیلیب.   
ــایدا پیئسین و سناریوالرین، مقاله   او، چوخلو س
ــالرین، بیر رومانین و بیر شعرتوپلومو  و چیخیش

كیتابینین مؤلیفیدیر. اونون پیئسلري دونیا تئاتر 
صحنه لرینده تاماشایا قویولوب.   

 اثرلري اوتوزدان چوخ دیله ترجومه ائدیلیب. بیر 
نئچه دفعه  ادبیات و تئاتر مکافاتالرینی قازانیب. 
65 یاشلي تورینی هله ده  » حادثه یارادان  مؤلف 
ــي قؤروماقی دوام ائدیر. او، آلمان دیلینده  «  آدین
ــاب  ــت حس ــایان ان گؤركملي دراماتوریس یاش

ائدیلیر.   

شئعر سئچيمی: پتر تورینی ده ن

Peter Turrini

سن منه زنگ ائدنده،  
 تلفون سسله نیر.  

  المپاالر سسله نیر.  
   سوبا سسله نیر.  

    اوتاق سسله نیر.  
     پنجره مدن گؤرونن   

      منظره سسله نیر.  
       اینتیظاردان   

       قورتولوش زنگلري سسله نیر.  
  ***

من ایستردیم   
 دوشمنلریمي  

  تا او واختاجان سئویم كي،   
   اونالر منیم سئوگیمدن  

    محو اولسونالر.  
     من ایستردیم  
      سئوگیلیمي  

       تا او واختاجان باغیشالییم كي،  
        او اؤز پیس آداملیغیندان  

         مأیوس اولسون.  

من ایستردیم  
  دوستالریما   

   تا او واختاجان كؤمک ائدیم كي،  
    ایستعدادسیز اولدوقالري   

     اونالرا آیدین اولسون.  
      من ایستردیم   

       بوتون واسیطه لرله   
        یاخشي بیر آدام اولوم.  

  ***
یازیلمامیش مکتوب:  

 ان صمیمي خطابال باشالیار.  
  ایشدن دانیشار.  

   سؤزو بیتیرمه یه چالیشار.  
    آیریلماقدان سؤز ساالر.  
     دوستلوق تکلیف ائدر   

      و ان درین باغلیلیغینا   
       امین ائده رک قورتارار.   

***
هر )بیر( اینسان   

 بیر اینساندیر   

و یا)خود( ایکي اینسان   
  و یا)خود( اوچ اینسان.   
    من بوتون وضعیتلرده   
      چوخلو اینسانالرام.   

***
سن اوتاغا فیرتینا كیمي گیریرسن   

 و قیشقیریرسان:   
   منه نه قدر نیفرت ائتدیگیني   

     من ده اؤزومه.  
       بیز بوندا بیرلشیریک:  

         هئچ اولمایا بو نیفرت   
        بیزي بیر آز یاخینالشدیرا بیلمزمي؟  

***
دوراقدان آیریالركن   
كهنه بیر تانیشیمال   

راستالشیرام.  
من اونا   

دلي اولموش دوستومدان  
دانیشیرام  

ایندیجه من اونو ایچریده یولوخموشام.  
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چه بر سر من لبخند بر دست 
آمده است ؟

چه بر سر من لبخند بر دست آمده است ؟
 كه سالمی،

  تنها سالمی، هوای چشمانم را بارانی میکند
    صدای نفسی بغضهایم رامی شکند
     و سکوتی توجه مرا جلب می كند.

چه بر سر من لبخند به دست آمده است
 كه به شوخی میگیرم تمام دوستت دارم ها را

   زمستان هم آمد و رفت
    و من هنوز

     پائیز را قفل كرده ام میان كلماتم
      وبرگها را گردن آویزی ساختم

       كه به سخره گرفته است رفتگری كه
          هر صبح آنها را به سمت حیاط خانه ام هل میدهد

تا شاعرشوند
  تا بامن حرف بزنند

    دوست شوند
      تا حالم را خوب كنند

رفتگرمهربان هنوز
  باورش نشده است حال من خوش نیست دیگر

    بهار 
      تابستان یا پاییز

ــی معنا خواهند  ــتان هم دیگر برایم ب ــی زمس          حت
شد به گمانم

صدایی در گوشم زمزمه میکندهر صبح
   فصل تو از راه خواهد رسید

     وحال من خوب خواهد شد
چه بر سر من آمده است كه صدایت میزنم و نیستی

   و نمیشنوی
1      و من عجیب است كه قهر نمیکنم اینبار

 یخ زده در میان جمعیت 
انبوه درختان
یخ زده در میان جمعیت انبوه درختان

ــک بر  ــان های وهوی های پژمرده ی مردمان ماس     می
چهره

      میان آدم برفی های ترسو

چشمانم را می بندم
   بی آنکه آب شود جمالتم

      ونرم شود دستانم
          وبتپد قلبی كه بی توخانه اش را ترک كرد.

سالهاست دراین هوای كمی سدو یخ بسته
  رگهای در جریان قلبی كه ازتپش ایستاده

ــمانی كه قندیل را چون گوشواره ای       و جارمیزند چش
از مژه آویخته،
       پرواز را

           و آسمانی كه تو را بلعید را
              و آمدی كه رفتنش نه دست من بود نه تو...

سالهاست آدم برفی قصه ها شدم وتو
  خورشید بی عبور .

    سرزمین برفی دیگر به من عادت كرده است
       دیگر هرگزمرا به بهار چشمانت پس نخواهدداد.

من با تمام خیاالتم
  عاشقانه،یخ میزنم در كالبد برفی انسانیتم.

    این فصل سرد ،
      حاصل تب احساسی آتشینو شروعی زیباست...

        نمیگویم برگرد
          نمیگویم بمان

            توبا بهار زیباتری و من با تن پوش سفید برفی
2               تر حرمت را حفظ كن ومن حریمم را..

هانیه سیدمردانی

ـر
عــ

ش
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چه بر سر من لبخند بر دست 
آمده است ؟

چه بر سر من لبخند بر دست آمده است ؟
 كه سالمی،

  تنها سالمی، هوای چشمانم را بارانی میکند
    صدای نفسی بغضهایم رامی شکند
     و سکوتی توجه مرا جلب می كند.

چه بر سر من لبخند به دست آمده است
 كه به شوخی میگیرم تمام دوستت دارم ها را

   زمستان هم آمد و رفت
    و من هنوز

     پائیز را قفل كرده ام میان كلماتم
      وبرگها را گردن آویزی ساختم

       كه به سخره گرفته است رفتگری كه
          هر صبح آنها را به سمت حیاط خانه ام هل میدهد

تا شاعرشوند
  تا بامن حرف بزنند

    دوست شوند
      تا حالم را خوب كنند

رفتگرمهربان هنوز
  باورش نشده است حال من خوش نیست دیگر

    بهار 
      تابستان یا پاییز

ــی معنا خواهند  ــتان هم دیگر برایم ب ــی زمس          حت
شد به گمانم

صدایی در گوشم زمزمه میکندهر صبح
   فصل تو از راه خواهد رسید

     وحال من خوب خواهد شد
چه بر سر من آمده است كه صدایت میزنم و نیستی

   و نمیشنوی
1      و من عجیب است كه قهر نمیکنم اینبار

 یخ زده در میان جمعیت 
انبوه درختان
یخ زده در میان جمعیت انبوه درختان

ــک بر  ــان های وهوی های پژمرده ی مردمان ماس     می
چهره

      میان آدم برفی های ترسو

چشمانم را می بندم
   بی آنکه آب شود جمالتم

      ونرم شود دستانم
          وبتپد قلبی كه بی توخانه اش را ترک كرد.

سالهاست دراین هوای كمی سدو یخ بسته
  رگهای در جریان قلبی كه ازتپش ایستاده

ــمانی كه قندیل را چون گوشواره ای       و جارمیزند چش
از مژه آویخته،
       پرواز را

           و آسمانی كه تو را بلعید را
              و آمدی كه رفتنش نه دست من بود نه تو...

سالهاست آدم برفی قصه ها شدم وتو
  خورشید بی عبور .

    سرزمین برفی دیگر به من عادت كرده است
       دیگر هرگزمرا به بهار چشمانت پس نخواهدداد.

من با تمام خیاالتم
  عاشقانه،یخ میزنم در كالبد برفی انسانیتم.

    این فصل سرد ،
      حاصل تب احساسی آتشینو شروعی زیباست...

        نمیگویم برگرد
          نمیگویم بمان

            توبا بهار زیباتری و من با تن پوش سفید برفی
2               تر حرمت را حفظ كن ومن حریمم را..

هانیه سیدمردانی
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مقدمه
ــت از جریان و روندی كه  جهانی شدن عبارت اس
ــوی جهانی واحد، یکپارچه و به هم وابسته  به س
در حال حركت است. جهانی شدن همان فروپاشی 
ــت كه اجازه جریان  ــنتی بین كشورهاس موانع س
ــن آنها را  ــراد و اطالعات بی ــرمایه، اف ــا، س كااله
ــر می كند، بطوری كه جهان كم كم به سمت  میس
ــدن حركت می كنند. این فرایند به طور  بی مرزش
ــرفت های تکنولوژیکی كه  ــا پیش ــمگیری ب چش
ــانی  ــازه می دهد به طور راحت و آس به مردم اج
مسافرت ها، ارتباطات و تجارت بین المللی داشته 
باشند سرعت گرفته است. در نتیجه جهانی شدن 
باعث كوچک شدن جهان در ابعاد مکانی و زمانی 
شده است. در خصوص اینکه كوچک شدن جهان 
ــی و مکانی چه تأثیراتی بر فرهنگ،  در ابعاد زمان
اقتصاد، سیاست و محیط زیست دارد دیدگاه های 
مختلفی ابراز شده است. برخی از اندیشمندان بر 
این عقیده هستند كه جهانی شدن به متحدالشکل 
شدن كل جهان در حوزه های مختلف می انجامد. 
ــتند  ــر این عقیده هس ــته دیگر ب ــل دس در مقاب
ــته در  ــیم بندی های گذش ــدن تقس كه جهانی ش
ــدید و پررنگ می كند.  ــای مختلف را تش عرصه ه
ــوم اندیشمندان  ــت كه دسته س این در حالی اس
جهانی شدن بر تركیب، تلفیق و تنیدگی امر جهانی 
و امر محلی و زایش انواع پیوندی و هیبریدی اشاره 
می كنند. برای درک بهتر جهانی شدن به بررسی 
تأثیر آن در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 
و محیط زیست از دیدگاه های مختلف می پردازیم.

الف( جهانی شدن در عرصه فرهنگ 
ــه تز متمایز  ــدن فرهنگی س در عرصه جهانی ش
ــت. »تز همگرایی «، كه در آن  قابل تشخیص اس
جهانی شدن با غربی شدن و خصوصاً امریکایی شدن 
ــدن «، كه  ــز قطبی ش ــود. »ت ــی گرفته می ش یک
جهانی شدن را به مثابه فرآیندی می بیند كه بین 
ــیم بندی های  ــای مختلف جهانی تقس فرهنگ ه
خصمانه ای ایجاد می كند.  »تز هیبریدی شدن یا 
پیوندی شدن «، كه به تركیب و در هم تنیده شدن 
فرهنگ های جهانی اشاره می كند و ایده ی كهنه 

فرهنگ ناب و متمایز را به چالش می كشد.
ــت كه  ــز هم گرایی فرهنگی اعتقاد بر این اس در ت

جهان به سوی فرهنگ واحدی كه همان فرهنگ 
غرب و یا به تعبیر خاصی همان فرهنگ امریکایی 
است در حركت است به همین دلیل از هم گرایی 
ــم فرهنگی هم یاد  ــی به عنوان امپریالیس فرهنگ
می شود. از دیدگاه متفکران معتقد به این تز روند 
ــدن تأثیر عمیقی بر تمام فرهنگ های  جهانی-ش
ــت و تمامی آنها را در  جهان جهان خواهد گذاش
ــور و امریکامحور متحد خواهد  فرهنگی غرب مح
ــدن  و جهانی شدن هیچ   ــاخت. مک دنالدی ش س
ــتند كه جرج ریتزر به  دو نمونه بارز فرهنگی هس
عنوان نشانه هایی از هم گرایی فرهنگی مورد توجه 
قرار می دهد. مک دونالدی شدن فرایندی است كه 
از طریق آن اصول رستوران فست فود به تدریج در 
بخش های متعدی از جامعه آمریکایی و همین طور 
ــایر نقاط جهان غلبه می یابد كه به این معنای  س
آخری، شکلی از هم گرایی فرهنگی یا امپریالیسم 
فرهنگی است. مراد از جهانی شدن هیچ آن است 
ــکال گوناگون هیچ یا فاقد محتوا از جمله  كه اش
ــا «، »نا-مردم « و »نا- »نا-مکان ها «، »نا-چیزه

ــوند. تکثیر جهان رشدی  خدمات « جهانی می ش
ــانه دیگری از  ــکال فاقد محتوا یا هیچ نش این اش

افزایش همگونی است. 
ــدن فرهنگی، جهانی شدن  طبق دیدگاه قطبی ش
ــی  ــطح رخ می دهد و نمی تواند اصول اساس در س
ــت تأثیر قرار دهد. این دیدگاه  فرهنگ های را تح
جهان را به عنوان موزاییکی از فرهنگ های عمدتاً 
ــیم می كند كه با یکدیگر قابل جمع و  مجزا ترس
سازگاری نیستند. به قول هانتینگتون فرهنگ ها به 
مانند توپ-های بیلیارد در نظر گرفته می شودند 
كه دائماً در حال تصادم هستند و همدیگر را طرد 
ــه  ــد. وی از برخوردهای خطرناک بین س می كنن
ــالم حرف می زند و بر این  تمدن غرب، چین و اس
عقیده است كه تمدن غرب رو به انحطاط است و 
تمدن های چین براساس اقتصاد در حال رشدش 
ــاس جمعیت رو به رشد و  ــالمی براس و تمدن اس

عدم مدارایش برای غرب مشکل ساز خواهند بود.
ــدن فرهنگی بر  ــدن یا پیوندی ش تز هیبریدی ش
آمیزش فرهنگ ها و تولید فرهنگ های پیوندی كه 
غیرقابل تقلیل به فرهنگ جهانی و ملی هستند، 
ــدن در  ــد. این دیدگاه از جهانی ش تأكید می كنن
ــیار مثبت و حتی  ــگ دیدگاهی بس عرصه فرهن
ــدی عمیقاً  ــه به عنوان فرآین ــت ك رومانتیک اس

ــت. مفهومی كه  ــده اس ــالق در نظر گرفته ش خ
ــرار دارد،  ــی ق ــدن فرهنگ ــز هیبریدی ش در مرك
جهانی-محلی-شدن  ــت.  اس ــدن  جهان محلی ش
ــه ی درهم  تنیدگی امر جهانی  را می توان به منزل
ــای یگانه ای  ــف كرد كه به پیامده و محلی تعری
ــف می انجامد. روالند  در نواحی جغرافیایی مختل
ــدن  را به  ــن عناصر اصلی جهانی محلی ش رابرتس
ــتی تر  ــد: الف( جهان پلورالیس ــرح زیر می-دان ش
می شود. ب( افراد و گروه های محلی عامالن مهم، 
ــانه ها  ــتند. ج( كاالها و رس خالق و با قدرت هس

كاماًل سركوبگر تلقی نمی شوند.

ب( جهانی شدن در عرصه سیاست
ــه  س ــز  نی ــی  سیاس ــدن  جهانی ش ــه  عرص در 
ــت. »دیدگاه  ــخیص اس ــدگاه متمایز قابل تش دی
ــد نهادها و  ــی«، كه در آن بر رش هم گرایی سیاس
ــازمان های فراملی و پدیدارشدن اشکال مشابه  س
ــر كره زمین تأكید می شود.  حاكمیت در سرتاس
ــا می كند كه  ــی«، ادع »دیدگاه ناهمگنی سیاس
ناسیونالیست ها و افراطی گرایان مذهبی در مقابل 
قدرت همگن كننده ی جهانی شدن قد علم كرده 
ــان ایجاد می-كنند.  ــی در جه و ناهمگنی سیاس
ــدن«، بر این عقیده  »دیدگاه قطعه-یکپارچه-ش
ــدن و  ــت كه جهان هم در حال قطعه قطعه ش اس
هم یکپارچه شدن است. یعنی از یک طرف شاهد 
ــتیم و از طرف  ایجاد دولت-ملت های جدید هس
دیگر این دولت-ملت در قالب اتحادیه ها، پیمان ها 

و... متمركز و یکپارچه می شوند.
هم گرایی سیاسی دارای بار معنایی دوگانه است؛ 
یکی به معنای گسترش جهان گیر الگوهای دولت-

ــابه حاكمیت در  ــدن اشکال مش ملت و پدیدارش
سرتاسر كره زمین است. در معنای دوم هم گرایی 
ــازمان های فراملی از  سیاسی به رشد نهادها و س
جمله سازمان ملل اشاره دارد. برخی رشد نهادها 
و سازمان های فراملی را باعث كاهش شدید قدرت 
ــاختارهای اجتماعی محلی تر  دولت-ملت و نیز س
برای ایجاد تفاوت در زندگی-های مردم می دانند.

ــت كه  ــاد بر این اس ــی اعتق ــی سیاس در ناهمگن
ناسیونالیست ها و افراطی گرایان مذهبی در مقابل 
قدرت همگن كننده ی جهانی شدن قد علم كرده و 
ناهمگنی سیاسی در جهان ایجاد می كنند. بنیامین 
ــوم »جهان مک« و  ــرح كردن دو مفه باربر با مط

واکاوی پیامدهای جهانی شدن در عرصه های مختلف

کریم  محمودی
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ــدن بر  ــعی در تبیین تأثیر جهانی ش ــاد« س »جه
ــا در مقابل هم قرار  ــی دارد. وی ب ناهمگنی سیاس
ــن دو مفهوم می خواهد از یک طرف به  دادن دو ای
ــی موجود در جهان مک و ناهمگنی موجود  همگن
در جهاد اشاره كند و استدالل می كند جهانی شدن 
ــی می-انجامد و تالش دارد  از یک طرف به همگن
ــت  ــازد ولی عده ای ناسیونالیس جهان را همگن س
ــدن قد  در مقابل قدرت همگن كننده ی جهانی ش
ــر  ــی در سرتاس علم می كنند و به ناهمگنی سیاس
ــدگاه باربر  ــوم جهاد از دی ــان می انجامد. مفه جه
نیروهای سیاسی محلی شده قومی مرتجع از جمله 
دولت های خودسر و گروه های تندرو هستند. كنش 
متقابل  جهان مک و جهاد در سطح محلی می تواند 
شکل بندی های سیاسی جهان محلی تولید كند كه 
ــز آخری )مثاًل  ــاًل اینترنت( و نی ــر اولی )مث عناص

استفاده از خطابه های سنتی( را ادغام می كند.
ــدن اعتقاد بر این  ــد قطعه-یکپارچه-ش در فراین
است كه جهانی شدن دولت ملت ها را به كلی نابود 
نمی كند. بلکه همان طوركه جیمز روزنا در كتابی 
ــواری از راه دور بیان می كند،  ــت عنوان هم ج تح
طبق این ایده جهان هم در حال قطعه قطعه شدن 
ــت. به طور كلی می توان  و هم یکپارچه شدن اس
گفت جهان در حال محلی شدن، تمركززدا شدن 
و قطعه قطعه شدن است اگرچه به طور همزمان در 
حال جهانی شدن، متمركزشدن و یک پارچه شدن 
ــمه های گوناگون قطعه-یکپارچه  ــت. سرچش اس
ــرفت  ــدن در جهان امروز عبارتند از: 1- پیش ش
ــات 2- انقالب مهارتی 3- انفجار  فن آوری ارتباط
سازمانی 4- دوشاخه شدن ساختارهای جهانی 5- 
اغتشاش تحرک 6- بحران های جمعیت كه بر اثر 
افزایش زیرگروه گرایی، تمركززدایی پدید می-آید 

7- جهانی شدن اقتصادهای ملی.

ج( جهانی شدن در عرصه اقتصاد
ــادی دو دیدگاه  ــدن اقتص ــه با جهانی ش در رابط
متفاوت وجود دارد؛ دیدگاه اول بر این عقیده است 
ــدن باعث ایجاد  ــه اقتصاد، جهانی ش كه در عرص
ــرمایه داری فراملی،  ــی از طریق س نوعی هم گرای
شركت های چندملیتی و سازمان های بین المللی 
ــده تأكید  ــدگاه دوم بر این عقی ــت. دی ــده اس ش
ــادی یا اقتصاد  ــه هم گونی كامل اقتص می كند ك
ــده است بلکه اقتصاد بین المللی  جهانی ایجاد نش
ــت و هنوز در عرصه اقصاد دولت-ملت ها  شده اس

مهمترین بازیگران صحنه هستند.
ــانی كه به هم گرایی اقتصادی جهانی اعتقاد  كس
ــرمایه داری  ــتدالل می كنند كه نظام س دارند اس
ــت كه قادرند به  اعمال فراملی ای ایجاد كرده اس
ــا ایجاد كرده اند  ــهولت از مرزهایی كه دولت ه س
ــای را كاهش  ــن مرزه ــرده و اهمیت ای ــور ك عب

دهند. در نظام سرمایه داری شركت های فراملی و 
چندملیتی سردمدار جهانی شدن اقتصاد هستند 
كه بر اساس آن تولید شركت به كشوری كه شركت 
ــیس شده است، محدود نمی شود. این  در آن تأس
ــرمایه دار فراملی نیز  نظام از طریق ایجاد طبقه س
به هم گونی یا هم گرایی اقتصادی كمک می-كند. 
ــترک  ــای این طبقه دارای منافع جهانی مش اعض
ــت، آنها درصدد اعمال انواع نظارت بر ملت ها  اس
ــتند، آنها به جای دیدگاه محلی مشترک در  هس
ــدگاه جهانی  ــایل دی ــیعی از مس مورد طیف وس
ــورهای بسیار  ــترک دارند. آنها متعلق به كش مش
ــو فزاینده ای خود را  ــتند ولی به نح متفاوتی هس
ــرانجام، هرجایی  ــهروندان جهانی می دانند، س ش
ــاً در مورد  ــند، مخصوص ــر زمان معینی باش در ه
ــبک های  كاالها و خدماتی كه مصرف می كنند س
زندگی مشابهی دارند. نظام سرمایه داری از طریق 
ــی ایدئولوژی- ــگ خاص خود یعن ایدئولوژ-فرهن

ــگ مصرف نیز نوعی هم گرایی جهانی ایجاد  فرهن
كرده است. به واسطه توانایی و پیچیدگی تبلیغات، 
رسانه-ها و نمایش حیرت آور كاالهای مصرفی این 
ــته خلق و خوی جهانی مصرف كه در  نظام توانس
راستای سود شركت های فراملی، و نیز شركت های 

تبلیغاتی و رسانه ای است، ایجاد كند.
در مقابل عده ای بر این عقیده هستند كه هم گونی 
كامل اقتصادی یا اقتصاد جهانی ایجاد نشده است 
ــده است. پل هرست و  بلکه اقتصاد بین المللی ش
گراهام تامپسون تز جهانی شدن اقتصاد را بهانه ای 
در دستان راست جدید و چپ تلقی می كنند، چرا 
كه راست جدید بدین ترتیب لیبرالیسم بازار آزاد 

را جشن می گیرد و از نظر چپ ها نیز سرمایه داری 
ــور كاماًل  ــرایطی به ط ــت چنین ش ــل تح حداق
ــت. به زعم آنها هنوز  ــکاری درنده خویانه اس آش
ــر اقتصاد داخلی و هم از  دولت- ملت ها هم از نظ
نظر توافقات مربوط به روابط  اقتصادی فرامرزی، 
ــتند. براین  قدرتمندترین بازیگران اقتصادی هس
ــتدالل می كنند كه اقتصاد جهانی  اساس آنها اس
نشده است بلکه بین المللی شده است. آنها اظهار 
ــی بر تجارت  ــركت های چندملیت می كنند كه ش
ــطله ندارند و تا دو سوم دارایی شان در  جهانی س
كشورهای، مادر حفظ می شود، این بدان معناست 
ــت های حکومت   كه آنها در معرض كنترل سیاس
ملی می باشند. این شركت ها در سطح جهانی عمل 
نمی كنند، بلکه در سطح شركای درون مناطق به 
ویژه آمریکا، اروپا، آسیای شرقی و جنوبی فعالیت 
ــروی كار و كاال بین  ــرمایه، نی می كنند. مبادله س
ــت و آنها از  ــوم ناچیز اس ــان اول و جهان س جه
سرمایه گذاری و تجارت در حاشیه باقی مانده اند. 
و در نهایت اینکه سیاست های یک  كشور حدود 
این شركت ها را تعیین می كنند؛ زمانی كه ارتباط 
سیاسی كشورها با یکدیگر قطع شود دامنه فعالیت 

این شركت ها نیز محدود می شود.

د( جهانی شدن در عرصه زیست-محیط
ــدن كه  ــکال جهانی ش ــکارترین اش ــی از آش یک
ــدی از آن آگاهی دارند  ــردم اكنون تا ح اغلب م
ــت. گرچه در خصوص  تخریب زیست-محیط اس
جهانی شدن و هم گرایی جهانی در عرصه فرهنگ، 
ــمندان اختالف آرا  ــت و اقتصاد بین اندیش سیاس
ــت-محیط تقریبا  ــود دارد، اما در عرصه زیس وج
ــمندان وجود دارد كه در  اجماع كامل بین اندیش
ــدن اتفاق افتاده؛ پدیده های  این عرصه جهانی ش
زیست-محیط فراتر از دولت--ملت ها بوده، هیچ 
ــند و مشکالت زیست- مرز و حدی را نمی شناس

ــت های جهانی مرتبط  محیطی به وضوح با سیاس
ــا را تنها در این  ــیاری از آنه ــتند، چرا كه بس هس

سطح می توان مورد رسیدگی قرار داد.
ــه شکل جهانی شدن  به عقیده دیویدگلدبالت س
ــی فرامرزی:  ــت-محیطی وجود دارد؛ آلودگ زیس
مانند باران های اسیدی كه به وسیله ی اختیارات 
سرزمینی دولت-ملت نمی توان جلوی آنرا گرفت. 
ــت-محیطی: بدان  ــتگی متقابل زیس وجود وابس
ــت كه وقوع حوادثی در یک نقطه می تواند  معناس
بر جاهای دیگری نیز تأثیر بگذارد و حتی ممکن 
ــر گازهای  ــود. نش ــان جهانی ش ــت تأثیراتش اس
گل خانه ای كه به گرم شدن جهان منجر می شود 
یک نمونه بارز این امر است. تخریب منابع مشترک 
زیست-محیطی: آلودگی جو و دریا كه بر همه ی 
انسان های زنده و نسل های بعدی تأثیر می گذارد.
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 چگونه در جهت تعالی و خودشکوفایی فردی 
گام برداریم؟

ــم كنید.هر قطعه ای  یک پازل بزرِگ هزار قطعه ای را در ذهنتان تجس
در این پازل جای ویژه و منحصر به فرد خود را دارد چراكه اگر مهندس 
و طراح پازل در كار خودش استاد باشد در عین حال كه هیچ دوتا قطعه 
ــات را به گونه ای طراحی  ــابه هم قرار نمی دهد ، قطع ــاً مش ای را دقیق
ــدن یک تصویر معنادار و هماهنگ  ــت چیده ش می كند كه در اثر درس

بیافرینند.
ــگفتیها و رمز  ــتی هم با همه ی ش حاال به این فکر كنید كه جهان هس
ــت كه در آن هیچ قطعه  ــبیه به یک پازل بزرگ اس و رازهایش قابل تش
ــکوه آفرینش هر جِزئی  ــده و در نظام باش ای بیهوده و عبث آفریده نش
ــن زمینه گفته اند كه »ال تکراَر  ــای خود را دارد. اتفاقا عرفا هم در ای ج
ــت  و بنابراین هر یک از آفریده  فی التََّجلی« یعنی در تجلی تکرار نیس
های خداوند در نوع خود منحصر به فرد است و رسالت و ماموریت ویژه 
ــت . با این وصف انسانها هم اگر  ــده اس ــتی برایش تعریف ش ای در هس
ــف كنند و در جای واقعی خود در پازل  ــالت خود را كش مأموریت و رس
كائنات قرار گیرند هم خود شادی و رضایت فردی بیشتری را در زندگی 
ــان برای جامعه بیشتر  ــی اش تجربه خواهند كرد و هم كارایی و اثربخش
ــائل ما در زندگی باید این  ــاس یکی از مهم مس خواهد بود. بر همین اس
ــی ها calling یا همان رسالت خودمان را در  ــد  كه به قول انگلیس باش
جهان هستی كشف كنیم.به همین منظور باید بدانیم كه ِمهِر چه چیزی 
در دل ماست و استعداد و پتانسیل انجام چه كارهایی در ما بیشتر است؟ 
چرا كه به قول موالنا كاری كه مهر آن در دلمان باشد ما را برای همان 

ساخته اند!

هر كسی را بهر كاری ساختند  *  مهر آن را در دلش انداختند
ــز  نیاز درونی  ــی امروز نی ــه نیازهای مازلو :  علم روانشناس ــرور نظری م
ــتعدادهای درونی اش را تایید  ــان به محقق ساختن پتانسیلها و اس انس
ــت كه یکی از نظریه های  ــتا خالی از لطف نیس می كند .در همین راس
مهم روانشناسی بنام نظریه نیازهای مازلو را با هم مرور كنیم. طبق این 
ــانی دارای سلسله مراتبی است كه به ترتیب عبارتند  نظریه نیازهای انس
از نیازهای فیزیولوژیک و زیستی،نیاز به امنیت،نیاز های اجتماعی ،نیازبه 
ــکوفایی. و چنانکه در شکل هم مالحظه  احترام و نیاز به تعالی و خودش
می كنید آخرین و واالترین نیاز انسانی نشان داده در این هرم طبقاتی، 
میل به خودشکوفایی  است كه به معنی نیاز به محقق ساختن حداكثر 
ــت .این همان نیازی است كه  ــط خودش اس توانایی های بالقوه فرد توس
برآورده شدن آن تا حدود زیادی به سالمت روانی و رضایتمندی فرد از 

زندگی كمک می كند.
ــده كه مفهوم خودشکوفایی به  ــتر انظریه مازلو گفته ش  در توضیح بیش
این اشاره دارد كه انسان ها تمایل دارند فراتر از نیازهای اولیه خود یعنی 
ــطوح پایینترهرم سلسله مراتب نیازهای مزلو  همان نیازهایی كه در  س
فهرست شده پیشرفت كنند. با اینحال مازلو می گوید اگر نیازهای اولیه 
ــود ،نیازهای باالتر )احترام و خودشکوفایی(و معموال  تا حدودی ارضا نش
در افراد احساس نمی شود و چنین توضیح نمی دهد كه برای احساس و 
تحقق نیازهای سطوح باالتر الزم است كه حتما نیازهای سطوح پایینتر 

تا حدودی ارضا شده باشند.
به نظر می رسد كه پیام مهم این نظریه در ارتباط با میل خودشکوفایی 
عبارت است از اینکه هرچند این میل به طور بالقوه در نهاد همه انسانها 

فریبا مویدنیا
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ــق آن كمکها و  ــرای تحق ــود دارد اما ب وج
ــی ) اجتماعی و خانوادگی  حمایتهای بیرون

( وتالش فردی افراد ضرورت دارد.
ــتا كمکها و حمایتهای بیرونی  در همین راس
ــات  ــا و موسس ــا و دولته ــا حکومته را غالب
ــا در  ــواده ه ــطح كالن و خان ــه در س خیری
ــطح خرد با اعطای تسهیالت زندگی مثل  س
ــتغال و ازدواج و تامین معیشت  كمک به اش
ــم آورند اما تالش  ــراد درصددند كه فراه اف
ــیلها و  ــاندن پتانس فردی برای به تحقق رس
ــتعدادهای خدادادی افراد چگونه تامین  اس

می شود؟
ــوزه های دینی: در آموزه های دینی  پیام آم
بویژه آموزه های دینی اسالم ،تاكید و توصیه 
های فراوانی به خودكاوی و خودشناسی شده 
است.شاید بتوان گفت یکی از مهمترینشان 
ــان را به  ــت كه در آن خداوند انس آیه  ایس
ــکوفایی دعوت می كند و می فرماید  خودش
"علیکم انفسکم"  كه بدین معناست كه"خود 
ــد و بپویید."یعنی از راه خودكاوی و  را بپایی

خودشناسی ،رشد و تعالی یابید.
ــی خواهید بدانید كه  ــی و خودكاوی :"آیا م گامی در جهت خودشناس
ــه می توانید در در پازل كائنات جای واقعی را بیابید و در آن آرام  چگون
و قرار بگیرید؟ آیا مایلید كه بدانید رسالت واقعی شما در جهان هستی 
ــت؟ و پرداختن به چه كاری شما را به خودشکوفایی می رساند؟"  چیس
ــف مهم در وحله ی  ــت، بدانید كه برای این كش اگر جوابتان مثبت اس
ــت به همان خودكاوی و خودشناسی نیاز داریم .برای حصول این  نخس
ــخ آزمایشهای ذهنی زیر  ــی  خالی از لطف نیست كه به پاس خودشناس

فکركنیم. 
ــناس و روان شناس  ــطوره ش   آزمایش ذهنی اول: به تعبیر یونگ اس
ــخصی می گویند  ــتانها معموال به یک ش ــطوره و داس ــی در اس آمریکای
آرزویی بکن! تنها یک آرزویت برآورده می شود. آرزویی كه اگر  پشیمان 
ــما هم  به پاسخ این سوال خوب فکر  ــدی دیگر بر نمی گردد!حاال ش ش
ــت.چه آرزویی  ــنیدن آرزوی اس كنید!  تصور كنید كه خداوند منتظر ش
می كنید؟                                                                                                                                      

     آزمایش ذهنی دوم:اگر به شما گفته شود كه فقط یک سال یا یک 
ماه از عمرتان باقی مانده سراغ چه كار یا كارهایی می روید؟ 

  آزمایش ذهنی سوم: اگر در یک كشتی در حال غرق شدن  به شما 
ــید و بقیه را  ــته باش بگویند تنها یک چمدان می توانید با خودتان داش
باید به آب بیندازید،چه می كنید؟چه چیزهایی را برای خودتان نگه می 
دارید؟ آیا غیر از این است كه یک تصفیه ای در زندگیتان می كنید تا با 
از دست دادن چیزهای غیرضروری و آنهایی را كه خیلی برایتان اهمیت 

ندارند چیزهای مهمتر و محبوبترتان را حفظ كنید؟  
ــخهایتان بیندیشید. ــهای ذهنی خوب به پاس پس از انجام این آزمایش

ــما همان نداهای درونی ناشنیده ی  ــخهای ش ــد كه پاس به نظر می رس
شماست! ممهترین عالئق و پتاسیلهای شما. همان چیزهایی كه شما را 

برای آن ساخته اند و باید در زندگی به دنبالشان باشید.

راهکارها : 
ــهای ذهنی باال  ــواالت آزمایش ــخهایی كه به س ــار دیگر پاس ــاال یکب ح
ــت كنید.چنانکه گفتیم  ــا را یادداش ــرای خود مرور و آنه ــد را ب داده ای
ــرای برنامه ریزی و انتخاب  ــای درونی قدرتمند و موثری ب ــا راهنم اینه
ــا اینحال  ــتند. ب ــکوفایی فردی هس ــیر تحقق خودش ــا در مس فعالیته
ــی توجه و عمل  ــن راهنماهای درون ــار ای ــد كه در كن ــه نظر می رس ب
ــن هدف را  ــاندن ما به ای ــیر رس ــای زیر هم می تواند مس ــه راهکاره  ب

هموارتر كند:
ــان راهنمای درونی  ــود حتما هم ــه ی خ ــغل و پیش   در انتخاب ش
یعنی عالئق و استعدادهای فردی امان را لحاظ كنیم.جمله حکیمانه ای 
ــت كه می گوید "اگر خوشبختي را براي یک عمر مي خواهید، یاد  هس
ــت داشته باشید".یادتان باشد  بگیرید كاري را كه انجام مي دهید دوس
كه "انتخاب شغل" به منزله ازدواج دوم شماست .پس الزم است كه آنرا 
ــید.ضمنا فراموش نکنید كه ازدواِج "عشق" با "كار"  ــت داشته باش دوس
ــاهکار"! به شاهکارهاي بزرگ تاریخ نگاه كنید و  ثمره اي دارد به نام "ش

بنگرید كه چگونه عشق جزء جدانشدني آنها 
ــت. پس به بهانه هایی مانند اینکه "  بوده اس
ــدارد" از انتخاب حرفه  ــالن كار بازار كار ن ف
ــویم .یادمان  ــان منصرف نش ــورد عالقه م م
ــل از كار  ــذت حاص ــه "ل ــد از آنجاییک باش
ــت" ، ما  با انتخاب پیشه  بهترین آموزگار اس
ــرفت خواهیم  ی موردعالقه مان آنقدر پیش
ــویم كه  ــه معنای واقعی توانگر ش كرد كه ب
ــی از این توانگری ،توانگری مالی  البته بخش

خواهد بود.
ــری ماحصل تالش انسان در    تمدن بش
وقت آزاد اوست. پس اهمیت اوقات فراغتمان 
ــتر دریابیم و برای ارتقای كیفیت آن  را بیش
ــکوفایی مان  -كه موجب خودیابی و خودش
ــرمایه گزاری  ــه ریزی و س ــود- برنام می ش
ــت كه  ــوب اس ــتا خ ــن راس ــم. درهمی كنی
ــیم كه فارغ از  ــته باش اتاقی برای خود داش
ــئولیتهای حرفه ای و خانوادگی بتوانیم  مس
ــبانه روز در آن بیاساییم و به  اوقاتی را در ش
عالئقمان بپردازیم.  البته اهمیت عمل به این 
راهکار هنگامی كه شغلمان را كمتر دوست 
ــالمت روانی امان  ــت چراكه برای تامین بهداشت و س ــتر اس  داریم بیش

ضرورت دارد.
  وقت و امکانات ما محدود است  پس با پرداختن به امور كم اهمیت 
ــتا خوب است بدانیم كه از  و غیرضروری آنرا هدر ندهیم. در همین راس
ــم الینفع به تو پناه می  ــده  "خدایا از عل ــول پیامبر اكرم)ص( نقل ش ق
ــت كه منفعتی ندارد. . خیلی از چیزهایی كه  برم." علم الینفع علمی اس
ــس همین »علمِ الینفِع«  ــی گیریم و به آن می پردازیم از جن ــا یاد م م
است كه به تعبیر پیامبر، نه فقط سودی ندارد بلکه اینقدر شّر هست كه 
ــوال بیندیشید  ــخ این س باید  از آن به خدا پناه ببریم. لحظه ای به پاس
ــبکه های اجتماعی و اینترنتی كه ما  كه عضویت و گذراندن وقت در ش
ــاش فکری و  ــل عظیم اطالعات بمباران می كنند به جز اغتش ــا خی را ب
هنگ كردن مغز ما چه سودی دارد؟آیا تاثیرش جز این است كه مغز ما 
ــود،از  ــدن حافظه اش هنگ می ش را مانند كامپیوتری كه به دلیل پر ش
ــری هم در این رابطه  ــتاد مطه ــی می اندازد؟تعبیر اس كارایی و اثربخش
ــنیدنی است كه گفته اند مغزی مه به دلیل خیل اطالعات وارد شده  ش
به آن فرصت پردازش آنها را پیدا نمی كند قابل تشبیه به معده ای است 
ــدن غذای زیاد فرصت هضم و جذب مواد مغذی را  كه به دلیل وارد ش

نمی یابد و آنها را باال می آورد.
ــیم یادمان باشد كه "رفتن رسیدن است" و "فقط شهامت   عامل باش
پیش رفتن است كه باعث می شود راه ظاهر شود." می گویند آیت اهلل 
بهجت در پاسخ این سوال كه"از كجا شروع كنیم؟"گفته اند"اگر به آنچه 
ــما آشکار خواهد شد."  مي دانید عمل كنید، هر چه نمي دانید هم بر ش
ــیم كه هر چه بیشتر  ــد به جای اینکه درصدد باش ــاید الزم باش پس ش
ــته های خود را به  ــته تبدیل كنیم ، دانس ــته های خود را به دانس نادانس

"كرده ها" تبدیل كنیم .
ــوه ها و حتی معاشرانی پیدا كنیم كه با ما عالقمندیها  ــاتید ، اس   اس
ــیلهای مشابه با ما دارند.گفته شده  كه طرز فکر و رفتار هركس  و پتانس
ــرت می كند و به نظر می رسد  ــت كه با انها معاش میانگین 5 نفری اس
ــاتید ،دوستان و  ــاس انتخاب اس ــت. بر همین اس كه واقعا اینچنین اس
ــابه  با ما دارند حتما راه تحقق  ــرانی كه عالئق و استعدادهای مش معاش

خودشکوفایی و كمال ما را هموارتر و لذت بخشتر می كند.

و اما سخن آخر:
ــته باشد و به  ــرجای خودش قرار داش دنیایی كه در آن هر جزئی در س
ــت كه حتما  ــد دنیای هماهنگ تر و زیباتریس كمال وجودی خود برس
ــت .پس بیایید در پازل باشکوه  مکان بهتری برای زندگی كردن هم هس

و هماهنگ هستی جا و رسالت خود را بیابیم...

منابع:
  قران كریم

  سخنرانیهای استاد ملکیان
  كتب روانشناسی

در آموزه های دینی بویژه 
آموزه های دینی اسالم 

،تاکید و توصیه های فراوانی 
به خودکاوی و خودشناسی 
شده است.شاید بتوان گفت 

یکی از مهمترینشان آیه  
ایست که در آن خداوند 
انسان را به خودشکوفایی 

دعوت می کند و می 
فرماید "علیکم انفسکم"  که 
بدین معناست که"خود را 

بپایید و بپویید
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طلیعه ی نوشتارم را با آیه ای از قران كریم شروع 
می كنم كه می فرماید" انسان باید به طعام خود 
توجه كند".  مفسران در تفسیر این آیه گفته اند 
"طعام" در این آیه شریفه معنی وسیع و گسترده 
ــود. با  ــامل طعامهای معنوی هم می ش دارد و ش
این وصف آیا شایسته نیست همچنانکه به تغذیه 
جسم خود اهمیت داده و از غذاهاي آلوده و سمي 
ــیم كه و روح  ــته باش پرهیز مي كنیم توجه داش
ــودآگاه در حال تغذیه  ــور ناخ ــا هم بط و روان م
ــرتها ،  ــبک زندگي ،نوع جهان بیني ،معاش از س
ــه در آنها تردد و یا  ــت ك رفتارها  و مکانهایي اس

سکونت داریم؟
   

ــور غریزی و  ــت بط ــی كه حالم خوش نیس گاه
فطری )و البته شاید به تجربه(،می دانم تماشای 
ــم از روی آنها  ــور دادن نگاه ــی مناظر و عب بعض
ــم و می  ــم را خوب می كند .لباس می پوش حال
روم بیرون تا پنجره ی روح و دریچه ی چشمانم 
ــهرم.تفرجگاه  ــت زیبای ش ــایم به طبیع را بگش
ــای زیبای تخته پل  باصفای فیرورق،كوچه باغه
ــپیدار سربلندش،مزارع چشم نواز  با درختهای س
ــتانهای  ــردان خوی و یا كوهس ــای آفتابگ و زیب
ــکوه اورین و چله خانه... .تماشای  افراشته و با ش
ــی كنند. ــم را خوب م ــا همه حال ــه ی اینه هم

ــم دلم می خواهد بدون آنکه قصد  البته گاهی ه
ــم در بازار سرپوشیده ی خوی  خرید داشته باش
ــاپینگ  ــدم بزنم، به قول امروزیها برای ویندوش ق
ــتالژیک و  ــردن ازمعماری وفضای نوس ــذت ب و ل
ــیاری از  ــنتی اش. بازار زیبایی كه همچون بس س
مادران مهربان زمانه ی ما فرزندان امروزی مدرن 
ــتیزش را هم به  ــنت س ــنت گریز و س و بعضا س

ــت. بعدش  زیر و بال و پر مهر خود جای داده اس
ــرای  هم دقایقی روی یکی از نیمکتهای كاروانس
ــای بنای قدیمی و  ــرون بازار نگاهم را به تماش بی
ــوت می كنم و  ــالش دع درختان تنومند كهنس
ــینیانمان نفس می  ــای آكنده از روح پیش در فض
ــتی بازدید از موزه -خانه ی كبیری  ــم... راس كش
ــات خوب را در من زنده می كند،  همین احساس
ــاه معنوی و عارفانه  ــور كه یک درنگ كوت همانط
در مقبره ی شمس تبریز یا مقبره ی شیخ نوایی 
ــتخوانم را  ــید بهلول هم روح و اس ــزاده س  و امام

سبک می كند و  ...
ــانی هستم كه از فضاهای  با اینهمه من جزو كس
ــان می آید. مثال وقتی  مدرن امروزی هم خوشش
ــمس خوی می روم یا فیلمی را در  ــاژ ش به پاس
سینمایش می بینم هم دلم باز می شود ،همینطور 
ــت اوقات  ــا خانواده یا با یک دوس ــی كه ب هنگام
ــاپها یا رستورانهای  كوتاهی را در یکی از كافی ش

شیک و امروزی شهرمان می گذرانم و ...  
ــای همه  ــی همه ی اینها)تماش به قول روانشناس
ــدارِی هماهنگ با فطرت  ــوه های دی ی این جل
ــند آدمی و بهره مند شدن از روح مکان   زیبا پس
غنی و زیبایشان( از منابع نوازشند و باعث ایجاد 
غنای معنوی و احساسی و ایجاد حس آرامش در 
آدمی میشوند .همچنانکه قرار گرفتن در معرض 
ــم زننده ی آرامش و  ــای بصری هم بره آلودگیه
موجد احساس كسالت،خشم و افسردگی و به تبع 
ــان است. در همین  آنها ناهنجاریهای رفتاری انس
ــی از بزرگترین معماران  ــنیده ام كه یک رابطه ش
ــاختمانهای ناهماهنگ  ــت اگر س جهان گفته اس
ــیقی تبدیل كنیم یقینا  امروزی را به نتهای موس
ــن و آزاردهنده ترین آهنگها بوجود خواهد  بدتری
آمد و در این شرایط است كه وقتی صبح از خانه 

خارج میشویم تا سر كوچه همه افسرده می شویم 
چرا كه چشممان بدترین اهنگها را احساس كرده 

است!
با این اوصاف گمان می كنم خالی از لطف نیست 
ــته باشیم به نظریه "پنجره  كه با هم مروری داش
ــته" . این نظریه می گوید ساختمان  های شکس
ــکنه ای را در كنار یک خیابان پر رفت  خالی از س
ــه  یکی از پنجره هایش  و آمد، در حالی كه شیش
ــت تصور كنید. بر طبق مشاهده ها و  شکسته اس
ــته  مطالعات علمی و تجربی اگر این پنجره شکس
ــود ناخودآگاه به  ظرف مدت كوتاهی، تعمیر نش
ــی نگران  ــود كه كس ــران این پیام القا می ش عاب
ــدارد. پس  ــت و نظارتی وجود ن ــاختمان نیس س
ــود و پنجره های سالم  ــروع می ش ــیطنتها ش ش
ــاختمان مورد هدف قرار می گیرند تا جاییکه  س
ــری قبِح بی تفاوتی و  ــه دلیل از بین رفتن ظاه ب
خرابکاری این روند ادامه می یابد و می تواند منجر 
به ورود میهمانان ناخوانده خرابکارتر به ساختمان 
بی صاحب شود و آثار بی توجهی به تعمیر همان 
ــطح به عمق  ــته ، با نفوذ از س یک پنجره شکس

بطور فزاینده ای بسط و گسترش یابد. 
ــته  ــام نظریه پنجره های شکس ــما پی به نظر ش
ــت؟ آیا جز این است كه باید عزمی  برای ما چیس
همگانی در راستای ابقای زیباییهای طبیعی،ابنیه 
باستانی و میراث فرهنگی گذشتگانمان داشته و 
ــترش جلوه های  ــط و گس همه با هم درصدد بس
ــنتی و مدرن(  دیداری زیبا و هماهنگ)اعم از س
در شهرمان باشیم؟؟ راستی آیا پنجره شکسته  یا 
ــته ای در شهر ما وجود ندارد؟  پنجره های شکس
من و شما به عنوان شهروند در مواجهه با "پنجره 
ــهرمان چه كرده ایم ؟ چه می  های شکسته" ش

توانیم بکنیم؟؟

دلنوشته ای با موضوع توجه به ضرورت سالمت و 
بهداشت دیداری در شهر

فریبا مویدنیا
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ــم به هم زدن بود . او كه همه  ــتي اش با خدا همه اش در یک چش آش
ــت و  ــترس تو جان اش ریخته بود  و جرمي نداش ــید و اس اش مي ترس
متهم بود و در آستانه ي محاكمه اي احتمالي ، یکهو آتشفشاني از امید 
ــتي اش را مي  ــي كه هس و آرامش حس كرد و در میان گدازه هاي آتش
ــدن هاي مدام  مثل  ــوازند و همه ناامیدي بود و یأس  و خیاالتي ش س
ــوزندگي و هراس لحظه ها  قهرماني پوالدین ، فااتحانه از زیر آن همه س
ــال از پاییز تولدش گذشته بود و جز هجده  ــت س گریخت. پنجاه و هش
سال از زندگي اش كه پایبند خدا بود چهل سال تمام را بي خدا زیسته 
ــده تجربه  ــته را براي لحظه اي هم ش ــود و اما هرگز آن آرامش گذش ب
ــده بود كه فراز این زندگي حتي اگر  ــرده بود . اما امروز باز معتقد ش نک
ــول را مي راند. آخر  ــت كه اتکا به آن اهریمن ه ــوچ هم بود یکي هس پ
ــده بود و یعني عاشق اش كرده بود . با لحن و چشم و  ــق ش عمري عاش
ــوه و كالم هاي فریبنده اش تو تلگرام و ایمیل و تلفن  لبخند و هزار عش

و مالقات هاي حضوري و دلبري هایي كه مي كرد. 
ــد كه به  ــیطان تو جلدش رفته باش ــده بود و انگار كه ش ــم واله ش او ه
ــیطان هم باوري نداشت ، شب و روزش شده بودآسیه . اما مثل همه  ش
ــقي  ــق و عاش ــته بود هرگز عرضه ي عش ــاي زندگي اش كه زیس روزه
نداشت و بي آن كه دست اش به او بخورد همه اش چکامه هاي عاشقانه 
از دفتر شاعر ها كش مي رفت و براي او مي فرستاد . براي كه و براي چه 
ــت و اما مي دانست كه دست اش به او نمي رسد  خودش هم نمي دانس
. اما نگو كاسه اي پشت نیم كاسه بود. تا كه روزي شوهر آسیه پیدایش 
شد و خیلي مؤدبانه كاسه كوزه هایش را به هم ریخت و مداركي كه تو 
ــي همراه خانم اش بود را روكرد و این كه  قبل از رفتن به دادگاه  گوش

ــده كه بگوید خواب نبوده و تو این مدت مراقب خیلي چیزها بوده  و  آم
ــمیش  ــوند زندگي اش چقدر قاراش اگر زن و و بچه  ي او هم حالي بش
خواهد شد و از این مسائل و این كه اهل دشنه و چاقو نیست و با قانون 
ــید . همچنین دستمالي كه چرک است باید  ــاب اش خواهد رس به حس
ــاب هر دو برسند .  ــرع و قانون به حس انداخت دور و فقط مي خواهد ش
ــده و من جز پیغام و  ــت ش افتاده بود به البه و زاري و این كه كاري اس
ــغام غلطي نکرده ام . روزها گذشت و زندگي اش شد جهنم و روز و  پس
ــب اش را با مشتي قرص اعصاب شروع مي كرد و اما هنوز از شکایت  ش
ــاعت  از تهدید هاي  ــاي زن كه دم به س ــود و اما التماس ه ــري نب خب
شوهرش مي گفت تو گوش اش بود و این كه یک جوري باید با پول رام 
ــت با خدا راز و نیاز  اش كند  كه یکهو خودش را تو خلوتي دید كه داش
ــه شده  مي كرد . پاي آبرویش در میان بود و هیچ هم نکرده بود وسوس

بود و چاره اي مي جست.
ــت  ــوهره و خیلي جدي دس  حرفهایش را با خدا گفت و رفت پیش ش
ــت مقابل اش . از دارو ندارش  ــته چک اش را گذاش به جیب برد و دس
ــت هرچقدر مي خواهد بنویسد . مرد ، اخم و تخمي كرد  گفت و خواس
و جانمازي آب كشید و آخر سر گفت چون پاي آبروي من هم در میان 
ــت مبلغي مي نویسد كه برایش آیینه ي عبرت شود وتو یک جامعه  اس

ي اسالمي  پاپیچ ناموس مردم نشود. 
او كه بعد ها حالي اش شده بود همه ي كارها زیر سر شوهره بود و زن 
ــغ اش بزند اگر ما ل و منالي  ــاخته بود تا تی ــه ي راه اش س اش را طعم
ــري ارزنده را یافته و آن هم خدایي  ــم باخته بود به قول خودش گوه ه

كه گم اش كرده بود.

داستان کوتاه 

علیرضا  ذیحق
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ــنگ ... سایه روشنی از نفسهای  صدای خارش آهن روی س
ــت از  ــمی داش فرو خورده ی افتاده روی دیوار ... انگار جس
روح خالی می شد ... صدای خارش آهن روی سنگ ... باران 
ــه ی پنجره ها می خورد ، سر انگشتانی كه  شدید به شیش
دیگر طاقت نگه داشتن نداشتند، چشمهای نمی دانم شبیه 
ــمانش     می سوختند ،  ــتند درون چش چی!  ثانیه ها داش
لباس تیره و نازک اندامش را فرا گرفته بود و شال قهوه ای 

نازكی بر سرش انداخته بود... 
ــنگ ...  ــدای خارش آهن روی س   ص
ــنگی داشت  ــتانش  س زیر لرزش دس
ــقانه هایش نعره    در التهاب اولین عاش
ــید و صدای آهن روی سنگ  می كش
ــار را پركرده بود چقدر در تنهایی  فض
ــده بود ، دور  ــنگ گناهکار ش این س
ــیاه شده بود و موهایش  چشمانش س
ــد . چیزی  ــانده بودن صورتش را پوش
ــبیه رویا، پالسیده ولی زیبا، تخیل  ش
ــی و پژمردگی  ــه ای از زیبای ، در پیل
ــت خود را در سنگ رها می كرد  داش
، مدتها بود كه سراغ قرصهایش نرفته 
ــر چراغ برق زیر باران  بود... اطراف تی
ــت خاصی پیدا كرده بود... صدای  حال

خارش آهن روی سنگ...
ــتهای همین آهن و سنگ  ــاعتهای این اطراف در دس گویی نبض تمام س
می زد، چشمانش پر از آهن ، چشمانش پر از سنگ، زمزمه های شاعرانه 

بر گوش سنگ داشت به زندگی ابدی پیوند می خورد:
ــاره خیاالتم را پر كرده ای مثل  ــدر در ذهنم تراوش می كنی ، دوب - چق

هر روز ، هر شب...
صدای مردی مدام از ضبط صوت تکرار می شد:

- روبرویت تیشه و سنگ ...
دوباره صدای خارش آهن روی سنگ... باز هم صدای مرد :

- انتظار ضجه و فریاد یک فرجام دردآلود ،

ــنگ، صدای مرد ، صورتش  صدای آهن ، صدای نعره ی س
ــی خوردند،  ــباند، لبهایش تکان ــمه چس ــه لبهای مجس را ب
چشمانش را بست... زمان داشت می سوخت، دستهایش را 
ــنگ انداخت ، پاهایش به شدت می لرزیدند،  دور گردن س
ــود،  ــد ، تنها پاهایش مانده بود تا كامل ش باید تمام می ش
سکوت همه جا را فرا گرفته بود، نه صدای سنگ ، نه صدای 
ــاعت... سکون و سکوت عمیق  آهن و نه حتی تیک تاک س
ــری ... تصویر قاب مطلقی از تپش  بش
ــنگ  ــنگ با ریتم تند قلب س نبض س
ــرای جاودانه بودن  ــراش، انتظاری ب ت
ــنگی  ــای قهوه ای رنگ و س ، دیواره
اتاق، جایگاه اشراف زادگان، سنگهای 
ــهای  ــزرگ و كوچکی كه برای نقش ب
متفاوتی مبعوث شده بودند، شکلهای 
ــنگهایی كه سالها  جاودانه گشته ، س
ــنگ نفرین شده  ــادت این س در حس
بودند و مجسمه پادشاه تمام سنگهای 
ــده بود و دختر شاهزاده ی  یادبود ش
ــده ...  ــی تحرک ابدی ش ــای ب نگاهه
ــت  دو تابلوی بزرگ باالی دیوار درس
ــده بود كه  ــمه نصب ش روبروی مجس
ــوار را گرفته بودند )  ــتر حجم دی بیش
ــرد و لبخند  ــورت محوی از یک م ص
ــنگینی می  ــتش س ــتر روی انگش خودش( موهایش را كناری زد ، انگش
ــتانی شبیه استخوان رنگامیزی شده ، صدای خارش آهن روی  كرد ، دس

سنگ ...

دوباره صدای مرد:
» توان گریزم نیست ، تا برگردی ، 

             هزار جاده ، هزار خورشید
                                                  پژمرده ام ،«

تاه
 کو

ان
ست

دا

هزار جاده ، هزار خورشید
      پژمرده ام 

اسماعیل لطفی
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تکرار و تکرار و آه! چقدر تکرار تکراریها  گاهی زیباست، 

 - » الی كدامین سنگ 
پیر ترک خورده ی دیروز را گم كرده ای ؟!«

سنگ تراش و صدای سنگ ...
دخترک:

- » من نذری شده ی فرسایش این شهرم«
ــی كه فاتح تمام حکومتهای تیک تاک  صدایش می لرزید ، صدای چکش

ساعتها شده بود ، دوباره صدای مرد:
- » توان گریزم نیست،

 تا برگردی ،
هزار جاده ، هزار خورشید پژمرده ام «

انگار كه تمام اجسام دور سرش می چرخیدند، سرش داشت گیج رفت و 
بعد افتاد كنار میز و ثانیه ثانیه و لحظه به لحظه ، سیاه و سیاه و ...سکون 

و سکون... سکوت...
***

ــتیک نازک  ــمانش چون پالس پلکهایش را به آرامی تکان داد ، عمق چش
ــمه های سنگی كوچک و بزرگ  ــده بودند ، مجس چروكیده ای ، جمع ش
ــی چرخیدند، به خیالش كه انگار در مورد او صحبت می كنند،  دورش م
ــده را می دید، صدای تند و بلند آنها  ــرزمین سنگهای ابدی ش گویی س
ــت توی سرش می پیچید ،  سنگ ریزه هایی كه تند تند اینطرف و  داش
ــت... ناگهان دستهای سفت  ــمانش را بس آنطرف می پریدند ، دوباره چش
ــت ، روی سینه اش خوابانید،  ــختی را حس كرد و او از زمین برداش و س

صورتش را به صورت او چسباند ، چشمانش را باز كرد ؛ صدای مرد:
- »من مقدس شده ام ،

پر از خاک و نقش!«
صورت ظریف و سفیدش در حاله ای از حیرانی فرو رفته بود، حسی تمام 
ــت، درون رگهایش چیزی به حركت در آمد، گرمای  ــودش را فرا گرف وج
ــد  ــینی تمام بدن نحیفش را پر كرد ، صدای مرد مدام تکرار می ش دلنش
ــمه ی سنگی آرمیده است چون  ــتهای مجس ، انگار نه انگار كه روی دس
ــت به اسطوره ی آرامش بدل شده  ــتانی مردگانی كه قرنهاس آرامگاه باس
ــته از كنارشان می گذری ... شاهزاده ی تمام آرامگاههای  اند وقتی آهس
ابدی، صدا در ذهنش می پیچید، بلند و بلند و بلندتر ، چشمهایش را باز 
كرد تمام اتاق را با چشم زیر و رو كرد، چیزی نیافت . نگاهش را به دیوار 
انداخت، تصویر پهلوی عکس خودش محو شده بود و تنها سایه گونه ای 

در پس زمینه ی تابلو به نظر می رسید . از كنار میز برخاست ، هنوز تنش 
ــتهای سنگی را حس می كرد، روی تخت ولو شد ، لبهایش را  حضور دس

به سختی به حركت درآورد و آرام گفت:
» تو مقدس شده ای 

   تو مقدس شده ای «

پلکهایش روی هم افتادند و سکوت همه جا را فرا گرفت...
***

ــنگ... صورتش غرق عرق بود، موهایش روی  صدای خارش آهن روی س
چهره اش را پوشانده بود، پاها داشت شکل خود را می یافت، ضربات نرم 
ــت سر هم فرودمی آمدند ، با هر ضربه ای ، تمام تنش  و مدام چکش پش
می لرزید، طاقتش را از دست داده بود، باید تمام می كرد، صدای خارش 

آهن روی سنگ، زیر لب تکرار می كرد:
» چه در رفتن باشی ، چه در آمدن، من درون تورا حس می   -
كنم، برایت آواز می خوانم ، دوباره متولد می شوی ، دوست ما ، ترا درون 
ــت خورشید را ندیده ام ، تو  ــنگ برای من تزئین كرده ست ، مدتهاس س

داری می آیی، همین كافی ست ، «
تنش داشت می لرزید ، حس عجیبی داشت ، چشمانش كه انگار در حاله 
ای از سرگردانی، فضای مفرط اطرافش را نمی دید، فضا پر بود از نورهایی 
ــنگها و دیوارها و سنگریزه ها به چشم می خورد، هیچ شباهتی به  كه س
ــت  ــته بود و پاها داش ــت ، روی زانوهایش نشس اتاق روزهای پیش نداش
شکل می گرفت، بلند شد و دستانش را دور گردن شکل جان گرفته اش 
ــختی خود را ایستاده نگه داشته بود، لبهایش با لرزشی كه  انداخت، به س

داشتند ، به حركت در آمدند و صورتش را نزدیک او آورد و گفت:
» من فرصتی ندارم «  -

حتی صدای خودش را به سختی می شنید،  به او نزدیکتر شد:
ــنگ  ــرا با خودم یکجا روی س ــده ی من! تمام ت ــوث ش مبع  -
ــتهای من ، پاهای تو ، ما  ــمهای تو ، گونه های من ، دس ــیدم، چش تراش

داریم ابدی می شویم...ببین ! چقدر دارم می لرزم، هی ... هی ... 
چشمانش در سیاهی فرو رفته بودند... صدای مرد در فضا داشت جان می 
گرفت و بلند و بلند تر می شد... بانو داشت از مجسمه آویخته می شد :

تو ،   م..ق..د..س...   -
ــت محو می شد و صدای مرد جان می گرفت، بلند و بلند و  صدایش داش
پلکهای مجسمه ساز احساس سنگینی میکرد، سنگین ... سنگین ... شکل 
ــوی خود می كشیدند ... پلکهایش  ــنگی دستانش را گرفته و بس های س
سنگین شد... سنگین ...سن..گی...سنـ ..  صدای افتادن هستی همه جارا 

فرا گرفت...!
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ــت. در  ــانی و حوادث زندگی اس ــی از تفکرات، ایده آل های انس ــر بازتاب تئات
ــه یکی از مهمترین  ــعه یافت ــری بخصوص در جوامع توس جوامع مختلف بش
ــت. صحنه  ــعه فرهنگی وجود تئاتری پویا و خالق و نو اندیش اس مبنای توس
تئاتر همچون آئینه ای است كه می تواند انسانها و تفکرات انسانی را به شیوه 
های مختلف عرضه داشته و نیازهای جامعه را به نقد بکشاند. اصوال در جوامع 
شرقی، تئاتر نمودی دیرینه داشته و آئین ها و رسوم كهن ایران اسالمی نیز 
ردپای طوالنی در عرصه هنر دارد. به هر روی باید گفت جامعه توسعه یافته 
ــه های  ــد در صحنه های تئاتر دید چون باالترین نیازها، عقاید، اندیش را بای
ــانی،اجتماعی، رویکردهای مذهبی، رویکردهای فرهنگی و حتی سیاسی  انس
یک ملت را می تواند در یک صحنه  نسبتا كوچک دید. در صحنه تئاتر همه 
ــانها، ابزار ها، همه چیز در خدمت تفکر برتر بوده و  رنگها، نورها، صداها، انس
ــته وام می گیرد و به تاریخ می  ــگاه جامع و كلی در یک نمایش یا از گذش ن

پردازد یا به شرایط امروز و یا نیازهای فردا رو بازگو می كند.  
ــهرهای ایران، روزهای طالیی كم  ــهر خوی بعنوان یکی از قدیمیترین ش ش
ــاهد اجرای  ــهر ش نظیری را در حوزه هنر گذرانده و روزگاری دیرین، این ش
ــت. هنرمندانی  ــی با هنرمندان بزرگی بوده اس بزرگترین صحنه های نمایش
ــتندو برای  ــمان پیوس كه از همین صحنه های رنگ و نور و صدا به پاكی آس
دفاع از اصالت زندگی هنرمندانه و آب و خاک و میهن به طالیی ترین نقطه 
ــانی یعنی شهادت رسیدند و هنرمندانی كه از صحنه تئاتر كوچک خوی  انس
ــروی و ... امروز به قاب  ــالل احمر، ایران دخت ، خس ــهربانی، ه در كوچه ش
ــه جادویی تلویزیون  ــهر و تاالر وحدت تهران و یا در جعب ــینما و تئاتر ش س

كوچیده  و جای گرفته اند.  
تئاتری كه امروز در خوی برای نفس كشیدن مشکالت عدیده ای دارد و نیاز 
ــی را می توان عنوان كرد. صحنه تئاتر تا اواخر دهه  ــازی اساس به یک بازس
هفتاد رنگ خوبی داشت و از دهه هشتاد رو به افول گذاشت. جشنواره های 
ــتانی  ــنواره های اس ــتانی، هیاهوی گروه های مختلف برای جش تئاتر شهرس
ــته هنرمندان در عرصه های  ــاط هنری، حضور دسته دس و منطقه ای و نش
ــمند برای مردم خوی بود و امروز این هنردر  اجتماعی میراث این هنر ارزش
ــایه روشن زندگی دهه نود بسیار كمرنگ شده است.  سالن ها از تماشاگر  س
ــی و صحنه ها از تئاتر های فاخر و جدی و با مختصات همان تئاتری كه  خال
دهه های قبل تر به آن می بالیدیم. صدها هنرمندی كه در تئاتر خوی دوران 
نوجوانی خود را به جوانی بدل كرده و امروز گرد سفید بر صورت و چهره شان 
ــته به آلبوم خاطرات پناه می برند. خوی،  ــته در حسرت روزهای گذش نشس
ــهری كه در اندیشه های متعالی انسانی پیشرو بوده، امروز در صحنه های  ش

تئاتر فاخر دچار مشکل بوده و تماشاگرش را از دست داده است. 
در سالهای اخیر  نمونه هایی از تئاتر های جدی در خوی بروی صحنه رفته 
ــت . تعداد این تئاتر ها به انگشتان یک دست هم نمی رسد و این نشانگر  اس

لزوم برنامه ریزی بسیار جدی در حوزه هنرهای نمایشی است. 
ــنواره آئین های سنتی  ــته در جش ــالهای گذش نمایش "عروس باران" كه س
ــا كارگردانی و بازیگری   ــه روی صحنه رفته بود بار دیگر ب ــتان در خوی ب اس
ــا به روی صحنه رفته و  ــوی هنرمند جوان و خوش ذوق خوئی این روزه بان
یکی از كارهای ارزشمند صحنه ای در این سالها است. نمایشنامه نویس آن 

نویسنده ای جوان و شناخته شده است. 

تئاتر بازتابی از تفکرات، ایده آل های انسانی 
و حوادث زندگی است

پرداختن به آیین های 
سنتی پرداختن به ریشه 
هاست.جامعه ای موفق 

و رو به رشد عمل میکنه 
که ریشه های فرهنگی 
مستحکمی داشته باشه.
هر ملتی که گذشته ی 

خودشو نشناسه مجبور به 
تکرار اون هست. و تئاتر 
میتونه بسیار موثر جهت 
بازشناسی این نشانه های 

کهن فرهنگی و معرفی اونا 
عمل کنه

تئاتر شاید آینه ی طبیعت 
باشه.آینه ای که طبیعت 

رو به شکل دیگری 
نشون میده.شاید واقعی 
تر،شایدم پیچده تر.الزم 

نیست تعاتر حتما بازتابی 
از زندگی باشه و میتونه 
خیلی مستقلتر دست به 

بازآفرینی مفاهیم زندگی 
بزنه و گاهی منجر به 

تغییر حرکت یک زندگی 
و اصالح و ترمیم نقوص 

اون بشه

هنر سراسر ایده پردازیه.در 
واقع شما برای اینکه بتونین 

اثر هنری خلق کنین باید ایده 
ای خوب داشته باشین.بدون 

ایده یک اثر هنری خوب تولید 
نمیشه بلکه روزمرگی ادامه 

پیدا میکنه.و ایده های نو زمانی 
شکل میگیرن که در ذهن خالق 

آثار،نبوغ،خالقیت و مفاهیم 
کالنتر شکل گرفته باشن.یه 

نویسنده و کارگردان باید دائم 
در حال تکاپو،پژوهش و تعمیم 

یافته های خودش باشه

گفت و گو:  اسماعیل لطفی بازیگر و مدیر مسئول ماهنامه  بنیاد قلم
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  تعریفتون از تئاتر چیه ؟
تئاتر شاید آینه ی طبیعت باشه.آینه ای 
ــون  ــکل دیگری نش كه طبیعت رو به ش
میده.شاید واقعی تر،شایدم پیچده تر.الزم 
نیست تعاتر حتما بازتابی از زندگی باشه و 
میتونه خیلی مستقلتر دست به بازآفرینی 
ــی منجر به  ــم زندگی بزنه و گاه مفاهی
ــی و اصالح و  ــک زندگ ــر حركت ی تغیی

ترمیم نقوص اون بشه
  تئات�ر بازتاب زندگی اس�ت یا نه 
زندگی با تئاتر مفهوم تازه تر پیدا می 
کنه ؟ وقتی روی صحنه برشی از یک 
زندگی اجرا می شه این برش تاثیری 

در روند اون زندگی داره یا نه ؟
ــنتی پرداختن  پرداختن به آیین های س
ــه هاست.جامعه ای موفق و رو به  به ریش
رشد عمل میکنه كه ریشه های فرهنگی 
ــه.هر ملتی كه  ــتحکمی داشته باش مس
ــه مجبور به  ــته ی خودشو نشناس گذش
ــیار  ــت. و تئاتر میتونه بس تکرار اون هس
ــانه های  ــی این نش موثر جهت بازشناس

كهن فرهنگی و معرفی اونا عمل كنه.
   نگاه جامع به آئین های س�نتی 
در تئاتر چه تاثیری در زندگی امروز 
داره ؟ در واقع امروز با حرکت کردن 
به سوی زندگی مدرن، تئاتر می تونه 
نق�ش خ�ودش رو بعن�وان یک هنر 
اصیل برای بازشناس�اندن انس�ان و 

ارزشهای انسانی ایفا کنه ؟
هنر سراسر ایده پردازیه.در واقع شما برای 
ــن اثر هنری خلق كنین باید  اینکه بتونی
ــته باشین.بدون ایده  ایده ای خوب داش
ــه بلکه  یک اثر هنری خوب تولید نمیش
روزمرگی ادامه پیدا میکنه.و ایده های نو 
ــکل میگیرن كه در ذهن خالق  زمانی ش
آثار،نبوغ،خالقیت و مفاهیم كالنتر شکل 
گرفته باشن.یه نویسنده و كارگردان باید 
دائم در حال تکاپو،پژوهش و تعمیم یافته 

های خودش باشه.
  از ع�روس ب�اران بگی�ن، مبنای 
محتوایی نمایشنامه عروس باران رو 

در چه چیزی می دونین؟
ــروس باران  ــنامه ی ع ــوای نمایش محت
ــان فاصله  ــق تنها منجی جه عشقه.عش
گرفته از عشقه.قدرتی كه عشق داره هیچ 

سالح و تفکری نداره.
   ام�روز در تئات�ر اس�تان، چ�ه 
اتفاقات جدید ش�کل گرفته و تئاتر 
استان رو در چه جایگاهی می تونین 

تعریف کنین؟
ــتان كماكان مثل سابقه.گاهی  تئاتر اس
ــه اما تداوم نداره.عده  موجی ایجاد میش
ــتن كه كار میکنن و عده ای هم  ای هس
هستن كه كار نمیکنن.همان مشکالت و 

معضالت سابق و . . .
  غی�ر از اینه که تئاتر با س�ختی 
س�ختی  و  داره  مس�تقیم  پیون�د 
کش�یدن در کلیت تئاتر برای ما یک 
مفهوم همیش�گی ش�ده، چرا امروز 
برای تئاتر به مفهوم کلی نفسی باقی 

نمونده ؟
ــختی پیوند مستقیم  همه ی هنرها با س
دارن. شاید برای اینکه خاستگاه هنر روح 
ــان عجین در ازدحام  ــانه و روح انس انس
سختی و درد و رنجه.وظیفه ی هنر صرفا 
ــان دادن این درد و رنجها نیست بلکه  نش

نمایاندن راهی برای رهایی هم هست.
  کار جدی�د برای اجرا در دس�ت 

دارید ؟
ــه كه دائم كار و كار و كار.خوی هم  ارومی
ــد عید دارم.كاری قویتر  یه فکرایی برا بع

فاخرتر. منتظر باشن دوستان
  سخن پایانی :

ــی عزیز و  ــای لطف ــما آق ــم از ش  ممنون
ــم به دلیل  ــمند بنیاد قل ــه ارزش ماهنام

پرداخت مناسب به موضوع تئاتر 

گفتگویی با هنرمند گرامی سرکار خانم "فروغ 
کنعانی" به مناسبت اجرای نمایش بسيار زیبای 

عروس باران
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ــم با پاهایی  ــتم برای تو نده ــم را نمی توانس قلب
ــی اعتبار كوبیده  ــت و ب ــه محکم بر زمین سس ك
ــا قله های پر از برف  ــودم بهمراه گرگهایی كه ت ب
ــمان كوچه ام ، خیابانم ، شهرم  دویده بودم تا آس
ــه پرنکند، یادگاریهایم  ــوی دود و آهن و گلول را ب
ــخت در  ــم های گرم مادرم بود كه س همان تبس
ــش گرفت و گریه های مادرانه اش را بدرقه  آغوش
راهم كرد، پدر با عصای چوبی اش پشت سر مادر 
نگران و مضطرب مردانه ایستاده بود و من صدای 
ــنیدم از ورای چهره ایی مغموم  گریه هایش را ش
ــودگی خاطرم بودند،  ــای زیر لبش آس ــه دعاه ك

پیشانیم را بوسیده و دستی بر سرم كشید:
-    به خدا سپردمت! 

ــت و اتوبوسهایی كه صف  ــافران بهش همهمه مس
ــد چنین مشتاق و دل  ــیده بودند! مگر میش كش
سپرده بسمت مرگ شتافت؟! هیچکس كاسه آبی 
ــت نداشت ، هیچکس از ته دل نمی خندید،  بدس
ــگ را حس نمیکرد،  ــس بوی باروت و جن هیچک
ــده  ــت و گالب و عطر ش همه جا پر از بوی بهش
ــته از گوشه چادریش گرفته و اشکهایم  بود، آهس
ــتهای پدر روی صورتم لغزید،  ــاک كردم، دس را پ
ــته باال رفتم،  پله های اتوبوس قرمز رنگ را آهس
هیجانی عمیق تمام وجودم را گرفته بود. درست 
ــمت بادهای  ــار پنجره بس ــر راننده كن ــت س پش
ــادر خیال دل  ــتم، پنجره باز بود م ــمالی نشس ش
ــه اتوبوس راه  ــت، حتی آن زمان ك ــدن نداش كن
ــتم را رها نکرده بود پدر نیز پشت  افتاد هنوز دس
سرش با آن عصای چوبیش شمرده شمرده قدم بر 
میداشت، سرعت اتوبوس هر چه زیادتر ، دستم از 
دستهایش دورتر میشد تا آنجا كه جز سایه ای از 

ما ، در انتهای پیچ و خم جاده چیزی نماند! 
ــرم جا مانده بود گاهی  ــت س تمام راه خیالم پش
برای رفتنم دلیلی نمی توانستم بیاورم فقط مادر 

داد زده بود:
-    جان مادر دوباره بخوان!

ــود كه قرآن  ــته ب ــت دلش نخواس ــگار هیچوق ان
خواندنم را تمام كنم! پدر گوشه اتاق با تسبیحش 

سجده میکرد ، آهسته در گوش مادرم گفته بود:
ــد، نصف شب است، تازه  -    بانو! بگذار راحت باش

از راه رسیده!
ــته بود كه پدر حرفش  ــا هیچوقت مادر نگذاش ام

را تمام كند:
ــود باز  ــه از ما جدا ش ــاره ك ــرم دوب ــرد، پس -    م
من و تو مجبوریم برای شنیدن صدایش خیالمان 
ــنگرهای وامانده پرواز دهیم! اصال  ــت س را تا پش

میفهمی برای من چقدر سخت است؟!
ــته عصای چوبیش را  پدر لبخندی زده بود و آهس

گوشه اتاق جا كرده و گفته بود:
ــی! بس كن  ــه میش ــگاری داری دیوون -    زن! ان

تو رو خدا!
ــتریش ، با لبخندی  ــردی با ریش بلند و خاكس م
آشنا بر لب پشت راننده ایستاده و دستی به كتف 

راننده زد و گفت:
ــکوه  ــده بس كن تو رو خدا! زیاد ش ــای رانن -    آق
نکن تا بوده همین بوده! بیا این شربت را بنوش و 

صلواتی بفرست، آخه این شربت از جنت اومده!
ــید و پاكت شربت  ــتی به صورتش كش راننده دس
ــب سفید رنگ  را گرفت، بعد نیم نگاهی به برچس
ــش زار زار گریه  ــت ، بعد ته دل ــت انداخ روی پاك
كرده بود! روی پاكت با دستخطی كودكانه نوشته 
ــالمتی رزمندگان، از  ــده بود:- نوش جانت، بس ش

طرف دختر كوچکتان جنت!-
ــدم ، من حس  ــض راننده را دی ــن تركیدن بغ م
ــری بدنبالش دویده  ــزی را كه عم ــردم آن چی ك
ــب دویده  ــودم بهمراه گرگهایی كه تا انتهای ش ب
بودند و حتی ردی از خود برجای نگذاشته بودند، 
راننده زیر لب در حالیکه نوشته روی پاكت شربت 

را به صورتش میمالید زمزمه كرد:
-     جان بابا! قربان دختر كوچک برم! حتما االن 

برای خودت خانمی شده ای !
ــن همه چیز را فهمیدم ، من فهمدیم كه جنت  م
ــت! عجب بازی كودكانه  همان دختر كوچک اوس
ــم تمام این جاده و  ــن روزگار! به خیال ای دارد ای
این اتوبوس و این مسافران، بندگان بی سرپرستی 
بودند كه جز خدا كسی نمیتوانست راه عشق را به 

ــان بدهد، حتی آن مسافر بغل دستیم كه  آنها نش
ــخت خنده رو بود آهی كشیده و دستی  جوانی س

به كتف دوست بغل دستیش زد و گفت:
-    گفتی عشق؟! پدر عشق بسوزد! به خیالم االن 
ــی هم كرده! تازه فکر كنم كه حتی تا االن  عروس

اسم مرا هم از یاد برده است!
ــتی به ریش و سبیل  ــتش خندید ، بعد دس دوس

نداشته اش كشید :
-    چه بهتر ! انشااله خوشبخت بشن...

ــبختی درست از آخرین صندلی آرام  صدای خوش
ــد، تا آنجا كه همه همراهیش كردند،  آرام بلند ش
ــیدن عجله داشتند به چیزی  انگار همه برای رس
ــان رخنه  ــه در عمیق ترین الیه های وجودیش ك
ــس غریبی كه اندک اندک به  ــبیه ح كرده بود ش
ــاره هایی كه  ــده بودند و خمپ ــان تبدیل ش هیج
ــر هم جاده را خاكی كردند تا  ــت س پی در پی پش
ــه  آنجا كه تمام اتوبوس را گلی كردیم حتی شیش

هایش را!
ــس كرد و  ــت را ح ــد بوی بهش ــاال دیگر میش ح
ــر را از ما دور  ــر آن خط ــا را  كه ه ــتهای دع دس
ــنی كه از دور هویدا بودند،  میکردند و تپه های ش
و مسافرانی كه پشت سر هم از اتوبوس پیاده می 
شدند. یک نفر پایین پله های اتوبوس قوطی های 
ــربت را یکی یکی تقسیم میکرد، یک نفر سالم  ش

میداد، یک نفر داد می زد:صلوات!
یک نفر هم آهسته در گوشم گفته بود:

-    بچه نمی ترسی كه؟!
و من دلم هری ریخت! انگار چیزی میان سینه ام 

خالی شده بود نفس عمیقی كشیده و گفتم:
ــیده ام  ــب نترس -    نه برادر! من هیچ وقت از ش
ــه بهمراه گرگها بدون هیچ ردی  حتی آن زمانیک

تپه های باستانی این سرزمین را كشف كردم!
ــت! به خیالم  ــافران بهش ــده بودیم مس حاال ما ش
ــر بودم، به خیالم اینجا خانواده ای  اینجا راحت ت
بزرگ پیدا كرده بودم ، خانواده ای بدور از هیاهو 
ــتن یا داشتن زیادی!  ــی! دلواپس نداش و دلواپس
ــی كه معنایی جز خنده بر لبان مسافران  دلواپس

بهشت ، معنای دیگری نداشت....

مسافران بهشت تاه
 کو

ان
ست

دا

تقدیم به آنها که مسافران بهشت بودند با انبوهی از خاطرات 

حسین اقبالیان



31

13
95

ند 
سف

ا
وم

س
ه 

مار
ش

One day an elephant wandered into a forest 
in search of friends. 
He saw a monkey on a tree. 
“Will you be my friend?" asked the 
elephant. 
Replied the monkey, “You are too big. You 
cannot swing from trees like me." 
Next, the elephant met a rabbit. He asked 
him to be his friends. 
But the rabbit said, “You are too big to play in my 
burrow!" 
Then the elephant met a frog. 
“Will you be my friend? He asked. 
“How can I?" asked the frog. 
“You are too big to leap about like me." 
The elephant was upset. He met a fox next. 
“Will you be my friend?" he asked the fox. 
The fox said, “Sorry, sir, you are too big." 
The next day, the elephant saw all the animals in the 
forest running for their lives. 
The elephant asked them what the matter was. 
The bear replied, “There is a tiger in the forest. He’s 
trying to gobble us all up!" 
The animals all ran away to hide. 
The elephant wondered what he could do to solve 
everyone in the forest. 
Meanwhile, the tiger kept eating up whomever he 
could find. 
The elephant walked up to the tiger and said, “Please, 
Mr. Tiger do not eat up these poor animals." 
“Mind your own business!" growled the tiger. 
The elephant has a no choice but to give the tiger a 
hefty kick. 
The frightened tiger ran for his life. 
The elephant ambled back into the forest to announce 
the good news to everyone. 
All the animals thanked the elephant. 
They said, “You are just the right size to be our 
friend." 

ــت  ــتجوی دوس ــل در جنگل در جس ــک فی ــک روز ی ی
سرگردان بود. 

او یک میمون را روی یک درخت را دید.
فیل پرسید: " آیا تو دوست من می شوی؟"

میمون جواب داد: " تو خیلی بزرگ هستی. تو نمی توانی 
مثل من از درخت آویزان بشی و تاب بازی كنی. "

ــت كه  ــپس فیل یک خرگوش را دید. فیل از او خواس س
دوستش باشد.

ــتی كه بتوانی در  ــش از اندازه بزرگ هس ــا خرگوش گفت: " تو بی ام
پناهگاه من بازی كنی."

پس از آن فیل یک قورباغه را دید.
فیل از قورباغه پرسید: "آیا تو با من دوست می شوی؟"

قورباغه پرسید: " من چگونه می توانم؟"
ــت و  ــتی مثل من نمی توانی جهش و جس تو بیش از حد بزرگ هس

خیز كنی.
فیل كه ناراحت و آشفته بود. بعد از آن یک روباه را دید.

فیل از روباه پرسید: "آیا تو با من دوست می شوی؟"
روباه گفت: "متاسفم، تو خیلی بزرگ هستی."

ــگل دید كه در حركت و تکاپو  ــد، فیل همه حیوانات را در جن روز بع
برای نجات زندگی شان بودند. 

فیل از آنها پرسیدكه مسئله و موضوع چیست؟
خرس جواب داد: یک ببر در جنگل وجود دارد. او سعی دارد همه ی 

ما را ببلعد و بخورد.
حیوانات همه فرار می كردند تا پنهان شوند.

ــت فکر می كرد به كاری كه او بتواند انجام دهد تا  فیل متعجب داش
این مشکل در جنگل حل شود.

ــگل پیدا می كرد  ــه خوردن هر حیوانی كه در جن ــا این حال، ببر ب ب
ادامه می داد. 

فیل پیش ببر رفت و به او گفت: " آقای ببر، لطفا این حیوانات ضعیف 
را نخورید." 

ببر با ُغرلند غرید: "سرت به كار خودت باشه!"
فیل دیگر چاره ای نداشت یک ضربه و لگد سنگین به ببر زد.

ببر وحشت زده برای نجات زندگی اش شروع به فرار كرد.
ــر خوب را به همه  ــمت جنگل راه افتاد تا این خب ــته به س فیل آهس

اطالع دهد.
همه ی حیوانات از فیل تشکر كردند.

آنها به فیل گفتند: " تو جثه ی مناسبی برای دوستی با ما داری".

Elephant and Friends فیـــل و دوستــان

ترجمه: ندا چاره ساز

http://www.english-for-students.com/Animal-Stories.html :منبع داستان
)2016( Rettore :نویسنده
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  در دنیاي امروز توجه به ادبیات ش�فاهي امري غیر قابل انکار اس�ت، 
ژورنالیسم فرهنگي نیز با یک سابقه قوي همچنان به این مقوله مي پردازد 
ب�ا همه این توصیفات چ�را این امر در ایران به ویژه در بخش رس�انه هاي 

مکتوب چندان فعال نیست؟
باید بگویم كه ژورنالیسم ایراني در مورد فرهنگ عامه و ادبیات شفاهي  بسیار كم كاري 
كرده است و در برخي موارد نیز مغفول باقي مانده است. وقتی به كارنامه خیلي از 
ــویم كه در ایران تقریباً گامي برداشته نشده  ــورها نگاه می كنیم متوجه می ش كش
است. ادبیات شفاهي و فرهنگ عامه ما یکي از بهترین پشتوانه هاي ما ست  و آنچه 
ــربلندمان كند همین فرهنگ مردم است كه متاسفانه خودمان  مي تواند در دنیا س
جدیش نمي گیریم. چون در حال حاضر هیچ نشریه اي به این امر نمي پردازد. یک 
ــیداحمد وكیلیان فولکلورشناس شناخته شده صرفاً با  فصل نامه داریم كه آقاي س
ــخصی منتشر مي كند كه مدتي است تبدیل به  تکیه بر امکانات مادی و معنوی ش
دوفصلنامه شده و اگر پشتیبانی نشود معلوم نیست چه آینده ای در انتظارش است. 
در تبریز هم فولکلورشناسان آذربایجان و عالقمندان به فولکلور آذربایجان ماهنامه 
كوچکی به نام »ائل بیلیمی« در تیراژ محدودی منتشر می كنند كه جا دارد به همت 

این عزیزان آفرین گفت.
  آیا ممکن است به دلیل توجه نکردن مخاطبان به مقوله ادبیات شفاهي 

و فرهنگ عامه رسانه ها توفیقي در این زمینه نداشته باشند؟
خیر. اگر شیوه درستي در قبال معرفي و پرداختن به موضوع فرهنگ عامه و ادبیات 
شفاهي در پیش گرفته شود بي شک مردم استقبال خواهند كرد. اما در حال حاضر 
ــانه هاي فراگیر نمي توانیم حضور این مبحث عظیم فرهنگي  ما در هیچ یک از رس
ــد به اینکه درباره استقبال یا عدم آن قضاوت كنیم. سال ها قبل  را ببینیم چه برس
در نشریه »اطالعات هفتگي« چند صفحه به ادبیات شفاهي تعلق داشت كه همین 
مسئله موجب شده بود كه مخاطبان خیلي بیشتري به این نشریه توجه كنند. سال 
ــاور پایان نامه كارشناسی ارشدی بودم با عنوان »قابلیت های رادیویی  88  بنده مش
ــی از آن به صورت میدانی  ــیق های آذربایجان«. نتایج این پایان نامه كه بخش عاش
ــانه )بطور اعم( به فرهنگ  ــن این نکته بود كه هرگاه رس ــده بود، دقیقاً مبی كار ش
ــترین مخاطبان را جذب كند و مردم نسبت به آن  ــته بیش مردم توجه كرده، توانس
واكنش مثبت نشان داده اند. دلیلش هم كاماًل روشن است؛ مردم فرهنگ خودشان 

را دوست دارند.
 در گذش�ته مردم با فرهنگ و ادبیات ش�فاهي نوعي تعامل داشتند یا 
ب�ه تعبیر دیگري با آن زندگي مي کردند اما چرا این حس دیگر در زندگي 

روزمره مشاهده نمي شود ؟
ــل ها كه از دهه های پیش ایجاد شده بود،  ــکاف فرهنگي بین نس در حال حاضر ش
بیشتر شده است. البته این یک اتفاق عمومي در تمام دنیاست و فقط مربوط به ایران 
ــت گذاشت و فقط نگاه كرد . باید سعي كرد تا این  ــود اما نباید دست رو دس نمي ش

فاصله ها كم شود تا نسل جوان بتواند در فضایي روشن با فرهنگ شفاهي و مکتوب 
ــود. االن جوان ایراني نمي داند چیستان چیست، یا نقش كاركردي  ــنا بش خود آش
قصه ها و الالیي ها را نمي داند؛ به نظر من مدیریت رسانه اي در این خصوص مي تواند 
ــوزش و پرورش ما هم به كلی با این  ــش عمده اي را ایجاد كند. در عین حال آم نق
ــورها، مملو از ادبیات شفاهی  ــی اغلب كش ــت. كتاب های درس موضوع بیگانه اس

خودشان است اما در كتاب های درسی ما خبری نیست.
  آيا اين تعبير را كه گفته مي شود فولكلور از توليد باز مانده و بايد در پي 

اين بود تا آنچه از گذشته برجاي مانده  را جمع آوري كنيم موافقيد؟
ــود و هم مصرف. فولکلور  نه خیر، به هیچوجه. فولکلور در هر زماني هم تولید مي ش
هیچگاه مربوط به دوره  اي خاص نمي شود. اگر خوب به رفتار و گفتار روزمره مردم 
توجه كنیم خواهیم دید كه آنها به صورت روزمره اصطالحاتي را مي سازند و از آن 
براي بیان مفاهیم و ایجاد ارتباط استفاده مي كنند. اینطور نیست كه بخواهیم حکم 
بدهیم دیگر عمر فولکلور به پایان رسیده است . امروزه در دنیا فولکلور نقش بسیار 
ــت سری به استادیوم های ورزشی  بارزتري را در بین مردم بازي مي كند؛ كافی اس
بویژه فوتبال بزنید. ما باید از یک طرف فولکلور گذشته را گردآوری، تنظیم و منتشر 

كنیم و از طرف دیگر به ثبت و ضبط فولکلور جدید نیز اقدام كنیم.
  يعني معتقديد كه در دنياي امروز فولكلور نس�بت به گذشته پررنگ تر 

شده؟ مي توانيد با مثال دليل تان را روشن تر بيان كنيد؟
ــیار اهمیت پیدا كرده  ــت. توجه به فولکلور در دنیاي امروز بس دقیقاً همین طور اس
ــورها و موسساتي شده است كه  ــا جهش هاي فرهنگي و اقتصادي براي كش و منش
به آن مي پردازند. به عنوان مثال از قصه »سیندرال« كه با نام »گویچک فاطما« در 
ــانی« در ایران مطرح است، نام مي برم. همه مي دانیم كه این  آذربایجان و »ماه پیش
قصه یکی از قصه های رایج در اقصی نقاط جهان است.  »انجمن قصه شناسی« كه 
ــن آلمان فعالیت می كند، حدود 500 واریانت مختلف از این قصه ثبت  در گوتینگ
كرده است. هر كودكي در ایران سیندرال را مي شناسد در حالي كه اسم ایرانی قصه را 
بلد نیست. ما تاكنون براي شناساندن فولکلور یا فرهنگ مردم خودمان به نسل های 
ــرو با زبان جدید و با استفاده از تکنولوژی  ــورهای پیش جدید چه كرده ایم؟ اما كش
رسانه ای روز دنیا نسبت به معرفی فرهنگ مردم خود فعالیت های زیادی كرده اند از 
جمله همین قصه كه تاكنون چندین فیلم، نمایش، كارتون، كتاب، پازل و ... ساخته 
و نه فقط به ملت خود بلکه به ملت های دنیا معرفی كرده اند. یکي از مشکالت عمده 

ما این است كه از زبان جدید براي معرفي فرهنگ بومی خود استفاده نمي كنیم.
  چرا ما نمي توانيم از ابزار و يا به تعبير شما از زبان های جديد براي بيان 

اين مفاهيم استفاده كنيم؟
ــفاهي بوده و هیچگاه به اندازه غرب بهره گیري از  فرهنگ ما از آغاز یک فرهنگ ش
فرهنگ مکتوب  را تجربه نکرده ایم. جز در موارد معدودي آن هم در حوزه شعر كه 
به صورت مکتوب بیان  مي شده، باقي اطالعات به صورت شفاهي و سینه به سینه 

در باد که نمی شود ریشه کرد
حفظ رس�وم و آیین ما و فرهنگ بومی یکی از مهمترین ارزش�های دنیای امروز برای معرفی موارد مزیت های نسبی فرهنگی گذشته است. 
فرهنگ بومی س�ر منش�ا پژوهش های  بسیاری برای شناخت بهتر جامعه است. گفتگویی کوتاه انجام دایم با یکی از فعالترین نویسنده در 

حوزه فرهنگ بومی و ادبیات شفاهی: دکتر حمید سفیدگر شهانقی
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از مکانی به مکانی دیگر و از نسلي به نسل دیگر انتقال پیدا كرده است. در مواجهه با 
زندگي نوین هم تلویزیون و رادیو و دیگر رسانه هاي غیر مکتوب به این معضل دامن 
زده است. در كل باید بگویم ما هیچ گاه حوصله و مجال خواندن نداشتیم. به یکباره و 
بدون فاصله زمانی از عصر نقالي به عصر رادیو و تلویزیون پرتاب شدیم.  البته مسایل 
اجتماعي و سیاسي هم در این میان بي تاثیر نبوده اند. كافی است به یاد بیاوریم كه 
وقتی زنده یاد »میرزاحسن رشدیه« برای اولین بار در تبریز اقدام به تاسیس مدرسه 

به سبک جدید كرد، تفکر سنتی حاكم بر جامعه چه برخوردی داشت.
  زندگي جديد و گذشته هر كدام از معيارهاي خودشان پيروي مي كنند، 
اينكه مي گويند ما هنوز به اين فرهنگ كه محصول گذشته است نياز داريم 

يعني چي؟
ببینید در باد كه نمی شود ریشه دواند. ما و هر ملت دیگری ریشه در خاک فرهنگ 
ــته است. امروزه ما  ــد به خاک وابس خود دارد. درخت هر چقدر هم كه تنومند باش
بیشتر از هر زمان دیگری به این فرهنگ نیاز داریم، چراكه فرهنگ گذشته سرشار از 
مفاهیمی است كه گرفتاری های امروزی ما ریشه در عدم درک این مفاهیم دارد. به 
عنوان مثال در فرهنگ گذشته ما درخت اهمیت زیادی دارد به حدی كه در برخی 
مناطق مقدس هم شمرده می شد. حیوانات اهلی و حتی حیوانات وحشی در ادبیات 
شفاهی مورد تمجید و ستایش قرار گرفته است. عنصر آب در آئین ها و دعاهای مردم 
نفوذ كرده است. آلوده كردن آب، بریدن درخت، آزار حیوانات و ... در فرهنگ بومی 
ما امری مذموم و مطرود است و آیا مشکالت زیست محیطی كه امروزه گریبانگیر 

همه جوامع است، به دلیل عدم درک این مفاهیم به وجود نیامده است؟
  مي ش�ود اين توجيه را در خصوص عدم توجه نس�ل جديد به فرهنگ 
مردم كرد كه ادبيات ش�فاهی محصول ذهن بی-س�واد ولي سيستماتيك 
شده بود كه به صورت جمعي ادبياتي را توليد مي كرد ولي االن مردم تقريباً 

همه باسواد شده اند و ديگر از آن شيوه پيروي نمي كنند ؟
ــتن نه  ــدن مردم ـ  آن هم صرفاً خواندن و نوش ــواد ش باس
ــن شدن مردم نیست. اینکه  تفکر و تحلیلـ  دلیلي بر روش
بخواهیم ادبیات شفاهي و فولکلور را محصول ذهن بي سواد 
ــتباه شده ایم زیرا در موارد بسیار زیادي ما  بدانیم دچار اش
ــاهد انتقال علم و تجربیات دانشي انسان همان عصر به  ش
نسل هاي دیگر هستیم. به عنوان مثال چیستان ها معموالً 
در حال انتقال علم هستند و ژانر هاي مختلف ادبیات شفاهی 
ــت كه در ادبیات شفاهی به  هم همینطور. موارد زیادی اس
آن پرداخته شده و قدمتی حداقل صدساله دارد ولی علوم 
جدید به تازگي به كشف آن دست پیدا كرده است. مثاًل در 
الالیی های آذربایجان مکرراً به این مفهوم اشاره می شود كه 
»فرزندم بخواب تا بزرگ شوی«! علم پزشکی همین یکی 
دو سال پیش به این نتیجه رسید كه رشد جسمی كودک 

وقتی در خواب است اتفاق می افتد.
  در اين س�ال ها گرايش به ادبيات قومي نس�بت 
به گذش�ته به صورت چشمگيري افزايش پيدا كرده 
به نظر ش�ما اين ادبيات قومي در كم رنگ تر ش�دن 

ادبيات شفاهي مي توانسته تاثير داشته باشد؟
این مسأله از عدم شناخت این دو مفهوم به وجود می آید، 
ــتباهی كه خیلی ها مرتکب می شوند. یعنی صرفاً زبان  اش
ــی را معیار می دانند و زبان ها و نیم زبان های دیگر را  فارس
حاشیه ای و غیر مهم. بنابراین هر ادبیاتی كه با این زبان ها 
و نیم زبان ها خلق می شود را جزو ادبیات شفاهی محسوب 
می كنند. مقوله ادبیات قومي با ادبیات شفاهي و فولکلوریک 
فرق مي كند و نباید این دو را با هم یکي دانست. هر ملتي 
یک زبان معیار دارد و بر مبناي همان زبان ادبیات مکتوب و 
ادبیات شفاهي خلق مي كند. عصر حاضر عصر هویت طلبی 
هم است یعنی اقوام و ملل مختلف در تالش هستند هویت 
ــاختگی و  ــی و اصیل خود را پیدا كنند و از هویت س واقع
ــوند.  از این رو تولید ادبیات  مکتوب قومی  وصله ای دور ش
نیز افزایش یافته و همانطور كه گفتم هیچ ربطی به ادبیات 

شفاهی ندارد.
  در ح�ال حاضر در ميان محققان و پژوهش�گران 
افس�انه هاي مردمي ه�م فعاليت چنداني به چش�م 
نمي خورد و معموالً ش�يوه-اي را كه در تفسير و نقد 
قصه ها به كار مي بندند مبناي علمي ندارد در حاليكه 
اين امر در دنيا خود يك علم اس�ت. ش�ما به عنوان 
كسي كه متخصص در اين رشته هستيد و سال ها در 
اين زمينه مطالعه و پژوهش داريد چه مكتب هايي را 

براي درك و تفسير افسانه ها پيشنهاد مي كنيد؟

ــگاه های ما رشته فولکلورشناسی وجود ندارد و وزارت علوم هنوز از  ببینید در دانش
درک ضرورت ایجاد این رشته عاجز است. پس طبیعتاً پژوهشگرانی هم كه در این 
ــتر كار دل می كنند. هر كس با توجه به شناخت شخصی  زمینه فعالیت دارند بیش
خود از این مقوله به گردآوری و احیاناً تحقیق می پردازد كه من به همه این عاشقان 
ــته نباشید می گویم. سازمان های دولتی متولی این امر خیلی  فرهنگ خودی خس
فعال نیستند و اگر فعالیتی هم صورت می گیرد در سکوت كامل خبری است و هیچ 
ارتباطی با رسانه ها ندارند. از طرف دیگر موسسات و سازمان های مردم-نهادی هم 
ــفانه با كارشکنی ها و  كه برای فعالیت در این زمینه اعالم موجودیت كرده اند متاس
سنگ اندازی های بی مورد مواجه شده اند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم كارهای 

شاخصی در این زمینه صورت بگیرد.
  وقت آن نرس�يده كه ال اقل يك كرس�ي در خصوص فولكلور و ادبيات 

شفاهي در دانشگاه ها ايجاد شود؟
وقتش نه تنها رسیده بلکه خیلی هم دیر شده است. در این زمینه قباًل برنامه ای به 
دانشگاه تربیت مدرس ارائه شده اما با توجه به شرایط موجود خیلی امیدوار نیستم.

  آيا مي توان به ادبيات ش�فاهي و فولكلور به عنوان يك س�ند تاريخي 
استناد كرد؟

ــته اند؟ وقتی كتاب هاي تاریخي را مطالعه می كنیم  ــاني نوش تاریخ را مگر چه كس
ــته اند و  ــاهان و حاكمان دیکته كرده و كاتبان نوش می بینیم كه اغلب آنها را پادش
ــت كه  ــت. بر این مبناس آن چیزي كه در آنها راه پیدا نکرده مردم و زندگي آنهاس
ــد. بالزاک  ــیاري از اطالعات تاریخي باش ــفاهي مي تواند در بردارنده بس ادبیات ش
ــته ملت هاست« و من فکر می كنم نه تنها قصه ها بلکه  می گوید »قصه  تاریخ نانوش
همه ژانرهای مختلف ادبیات شفاهی اعم از قصه ها، افسانه ها، چیستان ها، الالیی ها، 
نوازش ها، متل ها، مثل ها و غیره فاكت های اساسی از تاریخ ملت ها را در خود حفظ 

كرده اند.
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ــمندترین پروژه های فرهنگی  یکی از ارزش
ــازمان  ــرد های اصلی س ــدگار و از رویک مان
ــی توجه ویژه به  ــاد بنیاد قلم فاراب مردم نه
ــت.  ــج فرهنگ كتابخوانی اس كتاب و تروی
ــت كه این مجموعه تالش می كند  سالهاس
ــف در حوزه علوم  ــار كتابهای مختل با انتش
ــارات شعر سپید) زیر  ــانی از سوی انتش انس
ــاد قلم(  ــردم نهاد بنی ــازمان م مجموعه س
ــات گام های تاثیر  ــوص در حوزه ادبی بخص

گذاری را بردارد. 
كتاب  و ترویج فرهنگ كتابخوانی از شاخصه 
ها و مولفه های جامعه توسعه یافته است و 
ــمند و علمی  ــد كتابهای ارزش ــر چه تولی ه
ــانی در متن جامعه و در  در حوزه علوم انس
ــهروندان افزایش  كتابخانه های شخصی ش
یافته  میزان مطالعه در علوم انسانی افزایش 
ــیاری از دغدغه های اجتماعی یز به  یابد بس
ــاخت و ترمیم بنیان  ــت هایی برای س فرص
ــور الهی  های فرهنگی و اجتماعی  این كش

خواهد بود. 
بنیاد قلم فارابی در راستای اهداف اجتماعی 
ــم  ــات و مراس و فرهنگی و ادبی خود جلس
ــی و رونمایی از  ــد و بررس ــای مختلف نق ه
ــر شده از نویسندگان  كتاب های تازه منتش
فرهیخته را شکل داده و بر این اساس مراسم 
ــی و رونمایی از كتاب " قوشالر  نقد و بررس
ــته سركار خانم رقیه  داها قورخمورالر" نوش
ــاد قلم با حضور اهالی  ــوی بنی كبیری  از س
ــندگان و فرهیختگان   ــگ،ادب و نویس فرهن

برگزار شد. 
ــی زارع ، علیرضا  ــم پرویز یکان در این مراس
ــی  ــو به نقد و بررس ــق، آراز احمداوغل ذیح
ــه های بومی، مولفه  فرم،محتوا، زبان، مولف
های رمان نویسی مدرن در جهان و ساختار 

ادبی كتاب پرداختند. 

نقد و بررسی و رونمایی از کتاب »قوشالر داها 
قورخمورالر«  نوشته سرکار خانم رقیه کبیری 

Cinema Shamsاز سوی سازمان مردم نهاد بنياد قلم فارابی صورت گرفت

044 - 3 622 9903



Cinema Shams

سینما شمس خوي مجهز به آخرین تلکنولوژي تصویر 
و صداي دالبي که حس خاصي رو به بیننده القاء میکنه

@cinemashamskhoy

044 - 3 622 9903

@cinema.shams.khoy

cinemashams@gmail.com
www.shams_mall.com
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