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عکس پس زمینه ی جلد از »اشکان فروزانی«



اصلی ترین  از  بی تفاوتی،  و  تنهایی  ندارند.  »دوست«  جهنمیان، 
نیز، گاه چنین وضعی پیدا  خصوصیاِت جهنم است. دنیای انسان 
می کند: دور از یکدیگر زندگی می کنیم و به دور خود، دیوار و حصار 
شهر«،  شهر-باالی  »پایین  »نمره اول ها-ضعیف ها«،  می کشیم: 

»من-دیگران«.
اما در همان  از خودمان مراقبت کنیم،  تا  ما حصارها را می سازیم 
حال، خودمان نیز در حصارهایمان اسیر می شویم. فاصله گرفتن و 
دور شدن، ظاهرا قرار است ما را از آسیب دیدن حفظ کند، اما باعث 
شده که »تنها« شویم و بی اشتیاق؛ شوق و انتظاِر وروِد مهمانی تازه را 
از دست داده ایم: »آیا دوباره زنِگ در مرا به سوی انتظاِر صدا خواهد 

برد؟«
»دیدار«، فرصتی است برای برچیدِن حصارها و رقم زدِن تجربه های 
پاِی  وقتی  اند:  بسیار  شنیدنی ها  و  دیدنی ها  دیدار،  در  شگفت. 
که  بی آن  را-  تجربه  سال  ده ها  می نشینیم،  سالمند  یک  سرگذشِت 
با مسافری دیدار می کنیم  خود زیسته باشیم- درک می کنیم. وقتی 
که از ما نشانی می پرسد، معلم می شویم و قدم به قدِم راه را برای اش 
می شویم،  مواجه  گم شده  طفلی  با  که  هنگامی  می کنیم.  مرور 
مادرانگی مان را کشف می کنیم. در دیدار، »دوست« پیدا می کنیم 
و گاهی هم عاشق می شویم و یادمان می آید که دل مان هوای این را 

کرده که همه ی وجودمان را بسپاریم.
داستان هندی کهنی وجود دارد که چنین است:

»گوراخنات« و »ماتسیندرات«، رهسپاِر سفر بودند تا به وطن شان 
بازگردند. در راه، مدتی را در شهری شلوغ اقامت کردند. در آن جا، 
ماتسیندرات، سرگرِم دل مشغولی های شهر شد، به کاخ سلطان رفت 
گوراخنات،  برد.  یاد  از  را  خویش  سفِر  و  دوست  خود،  کلی  به  و 
از  تا دوست اش  پرداخت  دعا  به  اسارِت دوست خویش،  دیدِن  با 
فراموشی، دوری و مرگ نجات یابد. آن گاه به هیئِت زنی رقصنده، 
خواندِن  ضمِن  و  رساند  ماتسیندرات  حضوِر  به  را  خود  و  درآمد 
رقِص  دیدِن  با  پرداخت.  رقصیدن  به  ایهام دار،  و  دوپهلو  آوازهایی 
حقیقِی  هویِت  و  وطن  اصل،  رفته رفته  ماتسیندرات،  او،  رازآمیِز 
خویش را به یاد  آورد. او دوباره در کناِر دوسِت خویش، راهِی وطن 

در آغاز ...
و خانه ی خویش شد.

دیدار، حصارها را برمی چیند، آرزوهایمان را به یادمان می آورد و در 
پیش چشِم ما می رقصد تا به یاد بیاوریم که خانه و خانواده ای داریم 

که انتظارمان را می کشند.
محبوس کرده ایم خودمان را در حصارها و مرزها. »این مرزها را خدا 
ویم و برویم. 

َ
نکشیده است«. دیداری باید تا این همه را بزی ایم، بش

دیدار، بهشت می سازد؛ بهشِت هم سفران.
»همه ی درها را می گشایم،

جهانی به درون هجوم می آورد
و با همه ی نیرو با من به بیرون می شتابد

به سوی درختاِن پرشکوفه
و برادراِن دردمند.«

***
»دیدار«، مجله ای است ماهانه که به صورت مستقل توسط جمعی 
عموم  ماه نامه،  این  مخاطِب  می گردد.  تهیه  فرهنگی  فعاالِن  از 
مردم اند و البته بخصوص نوجوانان؛ یعنی آنانی که جستجوگری، 
میل به آموختن و آمادگِی تغییر در وجودشان زنده است )ورای سِن 

شناسنامه ای شان(.
ُپرآشوب جلوه می کند،  برای زیستن در جهانی که گاه  می خواهیم 
که  می کوشیم  بیاموزیم.  را  است  نجات  و  رهایی  الزمه ی  آن چه 

آموختن مان، این گونه باشد:
و  پرسش ها  به  برای جواب گویی  آموختنی  دغدغه مندانه؛   -       

مسائِل مهِم انسانی.
     -  ارتباطی؛ آموختنی برای تعامل و »زندگِی مشترک« با انسان ها 

)در خانواده، جمع دوستی، مدرسه، شهر، کشور و جهان(
 موجود، راضی نیست و آرزوهای 

ِ
     -  ُپرشور؛ آموختنی که به وضع
انسانی را خواب و خیال نمی نامد.

    -  بین رشته ای؛ آموختن از هر گوشه ی جهان: فرهنگ ها و رسوم 
لطیفه ها،  حتی  و  اجتماعی  علوم  تاریخ،  ادیان،  هنر،  گوناگون، 

حکایت های طنز و بازی ها.
بلکه  نیستیم،  رایج  و  مصطلح  جذابیت های  دنباِل  به  کار،  این  در 
زندگِی  اصیِل  آرزوهای  و  دردها  پیگیرِی  با  را  جذابیت  می کوشیم 
و  تلویزیون  که  سیمانی  چارچوبی  در  ما  آوریم.  دست  به  خود، 
و  شده ایم  اسیر  ساخته اند،  برایمان  اجتماعی  شبکه های  و  ماهواره 
بسیاری از پنجره ها، حیاط ها و حیات ها را تجربه نکرده ایم. آشنایی 
با دوستی در آن سوی تاریخ یا دیدِن شکلی دیگر از زندگی در زمین، 

جذاب تریِن جذابیت ها تواند بود.
»دیدار« چیزی است شبیه به کتاب-مجله؛ مطالِب آن منحصر به 
 آن، همان روزی است که خوانده 

ِ
این یا آن ماه و سال نیست. تاریخ

به همین  زندگی جاری می گردد.  در  و  اندیشیده می شود  می شود، 
مختلِف  قالب های  در  را  آموزشی  محتوای  نقِش  می تواند  خاطر، 
یا  رسمی  نشست های  انواع  و  گفتگو  و  بحث  حلقه های  کالسی، 

دوستانه ایفا کند.
این امیِد ماست. امید ما افزون تر خواهد شد وقتی که با نقد و نظر، 

پیشنهادات و فعالیِت خود ما را یاری کنید.



آشنا شدن
      هم-راه شدن

زندگیمردگان
»تسلیمشویدتاکودکانتانازگرسنگی

نمیرند!«

در این بخش:

مردمیناگزیرازمهاجرت...



»مردگان بیش از هر چیز و هر کس
به خود مشغول اند.

کسی کاری به کارشان ندارد.
دیگر کسی متقاعدشان نمی کند.

از توبیخ و نیش و کنایه در امان اند.
خارج از جماعت اند.

از آموختن دست شسته اند
و دیگر هیچ کس در پی بهبودشان نیست.«1 

 
برتولت برشت

»آن کس که نه در عمل و نه با زبان و نه حتی با دل به انکار و 
 بدی ها برنمی خیزد، »مرده ای در میان زندگان« است.«2 

ِ
رفع

امام علی)ع(

جهاد  باخته اید،  که  را  جهاد  از  درجه  نخستین  »بی گمان 
با  سپس  و  زبان هایتان  با  جهاد  بعد  و  است،  دست هاتان  با 
دل هایتان. پس کسی که به دل، کار نیک را خوش ندارد و کاِر 
واژگون  قلب اش[  ]و  طبیعت اش  نیاید،  ناخوش  را  او  ناپسند 

شده؛ بلندی اش سرنگون شده و پستی او برآمده است.«3 

»آنچه در تو، کوه بود،امام علی)ع(
                       همواَرش کردند

                                         و دّره ات را ُپر
         بر تو اکنون

               جاده ای صاف می گذرد.«4 

برتولت برشت

عقل اش  با  اما  است،  سالم  او  حواِس  تمام  که  است  کسی  همچون  نمی کند،  ادا  را  خویش  مؤمن  برادراِن  حِق  که  مؤمنی 
نمی اندیشد؛ با چشم اش نمی بیند؛ با گوش اش نمی شنود؛ با زبان اش مشکل خود را نمی گوید؛ با بیاِن دلیل و برهان، نامالیمات 

و گزندها را از خود دور نمی کند؛ با دست های خود به چیزی حمله نمی کند و با پای خود به طرف چیزی نمی شتابد.
چنین کسی همچون یک تکه گوشِت بی خاصیت است و هدف هرگونه گزند و آسیبی می باشد. او همچون تشنه ای است که 

در برابرش آب خنکی باشد و از آن ننوشد تا از تشنگی بمیرد... هر نعمتی از او گرفته می شود و به هر آفتی مبتال می گردد.5

پیامبر اکرم )ص(

زندگِیمردگان



روزی یکی از علمای دین که می خواست عیسی را امتحان کند، از او پرسید: »استاد، چه کنم تا وارِث حیاِت جاودان 
گردم؟«

عیسی به او گفت: »در کتاب مقدس در این باره چه نوشته شده است و تو چگونه می خوانی؟«
با تمام فکرت دوست بدار و  با تمام قوت و  با تمام جان،  با تمام دل،  جواب داد: ]نوشته شده که[ »خداونِد خویش را 

[ خویش را چون خویشتن.«
ِ

همسایه  ]= هم نوع
عیسی فرمود: »نیکو جواب گفتی؛ چنین کن تا حیات یابی.«

اما او چون می خواست سؤال خود را ُمَوّجه جلوه دهد، به عیسی گفت: »و همسایه ی من کیست؟«
ریحا می رفت که گرفتار رهزنان شد. او را برهنه کردند و سخت زدند 

َ
عیسی در جواب وی گفت: »یهودی ای از اورشلیم به ا

و نیمه جان رها کردند و رفتند. از قضا، کاهنی یهودی از آنجا می گذشت. چون او را بدید، راه خود کج کرد و از کناره ی دیگر 
رفت. سپس یکی از خادمان خانه ی خدا به آن مکان رسید. اما او نیز مرد مجروح را دید و به راه خود رفت.

شخصی سامری6 که در حال سفر بود، نزدیک او رسید و وی را بدید و دلش به رحم آمد. نزدیک آمده، کنارش نشست. 
زخم هایش را شست و مرهم نهاد و بست. سپس او را بر مرکِب خود سوار کرد و به مهمان خانه ای ُبرد و از او مراقبت نمود. 
بامدادان چون از آنجا روانه می شد، مقداری پول به صاحِب مهمان خانه داد و گفت: »از این شخص مراقبت کن و اگر بیش 

از این خرج کردی، چون بازگشتم، پرداخت خواهم کرد.«
اکنون به نظر تو کدام یک از این سه نفر، هم چون همسایه و هم نوع با آن شخص که به دست دزدان افتاد، رفتار کرد؟«

گفت: »آن که بر او رحمت کرد.«
عیسی وی را گفت: »برو و تو نیز چنین کن.«7

1( »برشت، برشت شاعر«، ترجمه ی علی عبدااللهی، نشر کوله پشتی.
2( نهج البالغه، حکمت 374.
3( نهج البالغه، حکمت 375.

4( »برشت، برشت شاعر«، ترجمه ی علی عبدااللهی، نشر کوله پشتی.
ل ها«.

َ
5( میزان الحکمه، مدخل »َمث

6( یهودیــان و ســامری ها، از لحــاظ دینــی بســیار بــه هــم شــبیه بودنــد، امــا روابــط و مناســباِت بســیار بــدی بــا هــم داشــتند و هــر گــروه، دیگــری را منحــرف از دیــِن اصیــل می دانســت. بــه 
 از آن هــا انتظــاری جــز بغــض و رفتــاری کین توزانــه نمی رفــت. عیســی مســیح)ع(، در حالــی کــه از 

ً
همیــن دلیــل، بــرای یهودیــان، ســامری ها بیگانــگان و بدعت گزارانــی بودنــد کــه معمــوال

گاه اســت، از چنیــن تمثیلــی اســتفاده می کنــد. روابــط بیــن ایــن دو گــروه آ
7( انجیل لوقا، فصل 10، آیات 25 تا 37.

پی نوشت

س ِفلد«، از 
ْ
»سامرِی نیکوکار«، طراحِی »ژولیوس شنور ُون کارول

کتاِب »زندگی مسیح«، 1880، لندن.

»رسیدِن سامرِی نیکوکار به مهمان خانه«، 

نقش برجسته ای از »گوستاو دوره«، 1886.



ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 2 و 3

»تسلیمشویدتاکودکانتانازگرسنگینمیرند!«
در  مردمی  به  را  خواسته شان  و  میل  می خواهند  که  وقتی  حکومت ها  بعضی 
از  کنند،  در کشور خودشان( تحمیل  بعضی وقت ها  )و حتی  دیگر  کشورهای 
متحده ی  ایاالت  مثال  عنوان  به  می کنند.  استفاده  آن ها  علیه  غذایی«  »تحریم 
محاصره ی  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  غیرمنصفانه ی  تصمیِم  با  آمریکا 
اقتصادی مرگباری را بر علیه عراق )که تحت سیطره ی دیکتاتوری صدام حسین 

بود( به کار گرفت.
این چنین شد که در سال 1998، 600 هزار کودک عراقی بر اثر کمبود غذا و دارو 
در حال مرگ بودند و دنیس هلیدی )همکار ایرلندی کمک های بشردوستانه ی 
سازمان ملل متحد(، جرِم ایاالت متحده ی آمریکا در عراق را نسل کشی دانست. 
در واقع ایاالت متحده در پِی منافع اقتصادی و سیاسی خود، امیدوار بود که با 
دیکتاتوری  ترتیب، حکومت  این  به  و  قیام کنند  آن ها  افزایش رنج مردم عراق، 

صدام سرنگون شود.
اما فقط حکومت ها نیستند که بر علیه مردم از سالح غذا استفاده می کنند؛ بعضی از شرکت های چندِملّیتی نیز همین کار را می کنند. 
شرکت »نستله« که یکی از مهم ترین تولیدکنندگان محصوالت غذایی جهان است، این جنایت را در حق کودکان شیلی انجام داده است.

ماجرا از این قرار بود: »سالوادور آلنده«، رئیس جمهوِر مردمی و عدالت خواه، در انتخابات سال 1970 در شیلی به ریاست جمهوری 
نیز مشکالت  بود و بالی کمبود پروتئین و ویتامین و  نیز  او پزشک متخصص کودکان  برگزیده شد. 
 می شناخت. به همین خاطر، تصمیم داشت که یکی 

ً
بهداشت و سالمت کودکان سرزمین اش را کامال

از نخستین اقدامات اش، »توزیع رایگان شیر« باشد. شرکت چندملیتِی »نستله« در شیلی، از فروش 
 مسلط بود. همکاری نستله 

ً
شیرخشک برای بچه ها، ده ها میلیون دالر به دست می آورد و بر بازار کامال

 ضروری می نمود.
ً
با آلنده کامال

محدودکننده ی  شیلی،  در  اجتماعی  عدالت  و  استقالل  ایجاد  هدف  با  آلنده  گوناگون  اقدامات 
سودجویی های آمریکا و نیز بعضی از شرکت های چندملیتی بود. به همین دلیل، آمریکا تصمیم گرفت 
که به هر شیوه ی ممکن، دولت دموکراتیک شیلی و مردم اش را از پای درآورد. نستله نیز همسو با آمریکا 

یتی غرب، شیلی را تحریم کرد. 
ّ
و بسیاری از شرکت های مالی و بانکی و صنعتِی چندمل

سالوادور آلنده
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ژنرال پینوشه )سمت راست تصویر( در کنار وزیر امور خارجه ی آمریکا، هنری کسینجر

»چون قیامت شود، منادی ای ندا دهد: »کجایند ستمگران و یاران آن ها؟ هر کسی که دواتی برای آنان لیقه کرده، یا سِر کیسه ای 
ب فرو برده است. پس آنان را نیز با ستمگران محشور کنید.«                             پیامبراکرم)ص(

ّ
را برای آنان بسته، یا قلمی  برای آنان در مرک

 
»اگر بنی امیه کسی را نمی یافتند که برایشان بنویسد و مالیات جمع آوری کند و برایشان بجنگد و در جماعت شان حاضر شود، 

هرگز نمی توانستند حق ما را سلب کنند.«                            امام صادق)ع(2

یگلر، متخصص جامعه شناسی و استاد دانشگاه ژنو  یگلر«، ترجمه ی »مهدی ضرغامیان«، نشر ققنوس، 1391. ژان ز 1( برگرفته از کتاب »گفتگو با پسرم درباره گرسنگی در جهان«، نوشته ی »ژان ز
یگلر از طرف سازمان ملل،  )سوئیس( و دانشگاهِ سوربن )فرانسه( است. او در حال حاضر، معاوِن کمیته ی مشورتِی »شورای حقوق بشر سازمان ملل« نیز می باشد. طی سال های 2000 تا 2008، ز

یگلر کتاب های متعددی دارد و این جمله ی او در سراسِر جهان شناخته شده است: »کودکی که از گرسنگی می میرد، ]در واقع[ به قتل رسیده است«. »گزارشگر ویژه  ی حق دسترسی به غذا« بود. ز
2( میزان الحکمه، باب »ظلم«.
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نمود.  بزرگی روبرو  مالی  با مشکالت  را  آلنده  اجتماعی  برنامه ی اصالحات  این فشارها، اجرای 
سرانجام در یازدهم سپتامبر 1973، سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( در شیلی، با همکاری افسران 
گوستو پینوشه«، کودتایی ترتیب داد. آلنده و دوستانش اسلحه به دست  فاشیست ارتش به رهبری »آ
گرفتند و مقاومت کردند. ساعت یازده صبح آلنده برای آخرین بار از طریق رادیو با مردم اش سخن 
گفت و ساعت 2/5 بعد از ظهر کشته شد. پس از این، حکومت پینوشه به پشتیبانی آمریکا، سال ها، 
روشنفکران،  روحانیون،  پسر،  و  دختر  دانشجوی  هزاران  شکنجه ی  و  کشتار  و  خونین  سرکوِب 

هنرمندان و کارگران سراسر کشور را در دستور کار خود قرار داد.
یگلر1، گزارشگر ویژه  ی سازمان ملل متحد ژان ز

مغازه ها، اسامی کاالهای ناموجود را به دیوار می چسباندند.
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مردمیناگزیرازمهاجرت...
وُزُوو«، بخشی از کشور »یوگسالوی« بود. زمانی که یوگسالوی دچاِر فروپاشی شد )1990(، صرب ها که 

ُ
در قرن بیستم، منطقه ی خودمختاِر »ک

اکثریِت کشور را در دست داشتند، خواهاِن حفظ سلطه بر دیگر اقوام بودند. اما مسلماناِن بوسنی، کروات ها و مردِم کوزوو، به دنباِل استقالل و رسیدن 
به یک کشور مستقل بودند. صرب ها چنین چیزی را نپذیرفته و طی سال های 1991 تا 1999، بارها به حمله، بمباران و قتِل عاِم دیگر قوم ها پرداختند. 
درگیری بین صرب ها و منطقه ی کوزوو در سال 1998-1999 به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد. عده ی زیادی از مردِم کوزوو به کشور همسایه، یعنی 
آلبانی، پناهنده شده بودند. بار دیگر، خطر کشتار دسته جمعی توسط صرب ها وجود داشت. آمریکا و هم پیمانان اش دخالت کرده و به بمباراِن ارتِش 
صربستان پرداختند و صرب ها ارتش خود را از منطقه خارج کردند. در سال 2008، کوزوو به طور رسمی اعالم استقالل کرد. بیش تر کشورهای 

جهان، کوزوو را به عنوان یک کشور مستقل، به رسمیت شناختند اما صربستان این استقالل را نپذیرفته و کوزوو را بخشی از خاک خود می داند.
حدود چهارصد هزار نفر از مردِم کوزوو که به آلبانی پناهنده شدند، در اردوگاه ها و در چادرهایی شبیه به آنچه در زیر دیده می شود، پناه گرفتند.
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آیا این اردوگاه شباهتی به شهر دارد؟ آیا احساس کسی را درک می کنید که فقط با لباس هایی که به تن دارد، برای همیشه ناگزیر از ترک خانه ی خود 
می شود و نمی داند شب را کجا به سر خواهد برد؟ 

این پرسش برای بسیاری از مردم، واقعیتی دردناک است. به هنگام جنگ یا بروز بالیی طبیعی )مثل خشکسالی، زلزله یا سیل(، زن و مرد و کودک 
مجبور به ترِک محِل زندگِی خود هستند تا فقط بتوانند جان خود را به در َبرند. این افراد را »پناهجو« می نامیم که جمعیت آن ها در سراسر جهان 

نزدیک به 21 میلیون نفر است.
گریز از مصیبت ها، منحصر به قرن بیستم نبوده است. در سراسر تاریخ بشر، این وضع وجود داشته است. در قرن نوزدهم، تعداد زیادی از مردم ایرلند 
به دلیل بروز قحطی ناچار به ترک کشور خود شدند. بسیاری از اهالی ویتنام و کامبوج در دهه 1970، کشورهای جنگ زده ی خود را ترک کردند و 

پناهجو شدند، و چندین سال در اردوگاه ها و زیر چادر به سر ُبردند.
کودکان و نوه های پناهجویان امروزی، سرمایه های انسانِی بسیاری از کشورها محسوب می شوند، اما زادگاِه خودشان، از استعداد آن ها بی نصیب 

می ماند.

امروزه نزدیک به 21 میلیون پناهجو در سراسر جهان پراکنده اند.

منبع:
آینده ی کره ی زمین )مقدمه ای بر توسعه ی پایدار برای جوانان(، فلیپ ژ. دوبوا و والری گیدو، محمدرضا داهی، انتشارات فنی ایران، 1389.
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گروه»َکِمل«
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حصارهای رنگی
مقدمه

ارزش های  آن که  علی رغِم  ما،  روزگاِر  در 
مهربانی،  و  انصاف1  مثل  عاّمی  اخالقی 
الاقل از وجهی نظری، مقبولیت دارند و در 
گاهی و شناخت ما از مردمان و  حالی که آ
اّما  است،  یافته  افزایش  دیگر  فرهنگ های 
دیگران،  به  نسبت  تبعیض  و  خوارشماری 
هم چنان در میان ما به حیاِت مخّرِب خود 
ادامه می دهد؛ خوارشاری و تبعیض بر مبنای 
نژاد )سفیدپوست، سیاه پوست، سرخ پوست 
یت )ایرانی، عرب، افغان و ...(، 

ّ
و ...(، مل

ر و ...(، طبقه 
ُ
رد، ل

ُ
قومیت )فارس، ترک، ک

)تحصیل کرده- ماّدی  منزلت  و  اجتماعی 
دین   ،)... و  ثروتمند-کم بضاعت  بی سواد، 
)مسلمان، یهودی، مسیحی و ...(، مذهب 
...(، جنسیت )مرد-زن( و  و  )سّنی، شیعه 

. ...
شکلی  اغلب  رسمی،  و  آشکار  تبعیِض 
نژادهای  زنان،  این که   

ً
مثال دارد  حقوقی 

ادیاِن غیررسمی در یک  یا صاحباِن  خاص 
مشاغل  کسِب  یا  تحصیل  حِق  از  را  کشور 
در  )و شرکت  رأی  از حّق  یا  و  و منصب ها 

انتخابات( محروم کنیم.
ماندگارتر  اغلب  )و  پیچیده تر  ستمی  اما 
در  »اقلیت «ها،  این  به  سخت جان تر(  و 
خود  )حتی  مردم  فکِر  طرِز  و  فرهنگ 
کم تر  زن ها  است:  جاری  ستم دیدگان!( 
احساسات  دست خوِش  بیش تر  و  عقالنی 
و  کثیف  احمق،  عرب ها  می گردند؛  تلقی 

شهوانی انگاشته می شوند و ... .
 

ِ
موانع البته  )و  عمومی  فرهنِگ  تأثیِر  اغلب 
اجتماعِی رشد( آن چنان زیاد است که افراِد 
مورد تبعیض و ظلم، خود نیز ِکهتر بودن و 
دچاِر  و  می کنند  باور  را  خویش  بی ارزشِی 
»درماندگی ای خودآموخته« گشته و در نتیجه 
از نظر اجتماعی نیز »عقب مانده« می شوند.

یخچه تار
»ایاالت  مستقِل  کشوِر  شکل گیرِی  آغاِز  از 
هجدهم،  قرن  در  آمریکا«  متحده ی 
این که  تا  داشت  رواج  آن  در  برده داری 
داخلِی  جنگ  از  پس  و   1865 سال  در 
لغو  قانونی  لحاظ  از  برده داری  چهارساله، 
گردید. اما ده سال بعد، با فشار و هجمه ی 
عوِض  به  نژادپرست،  گروه های  اجتماعِی 
قوانیِن برده داری، قوانیِن »تبعیِض نژادی« به 
اجرا گذاشته شد. طبِق این قوانین، سیاهان 
حِق  و  حزب  داشتن  سیاسی،  فعالیت  از 
گسترده  تبعیض های  و  گشته  محروم  رأی 
گرفته  کار  به  آن ها  علیه  سیستماتیکی  و 
شدند؛  عالمت گذاری  شهری  اماکن  شد. 
اعالم  سیاه پوستان  به  که  عالمت هایی 
مکان هایی  چه  در  قانونی  لحاظ  از  می کرد 
آب  بزنند،  حرف  بروند،  راه  دارند  اجازه 
بخورند، استراحت کنند یا غذا بخورند. در 
مکان هایی که از لحاظ نژادی مختلط هستند 
تا  می ماندند  منتظر  باید  رنگین پوستان  نیز 
را  کارشان  سفیدپوست  مراجعان  تمام  ابتدا 
انجام دهند. تابلوی »فقط سفیدپوستان«، را 
فقط  نه  دید؛  در گوشه گوشه ی شهر می شد 
بر َسردِر برخی مدارس، بلکه حتی بر سردِر 

برخی قبرستان ها.

یخی یک ماجرای تار
مبارزه بر علیه »تبعیض نژادی« سالیان سال 
و   1950 دهه ی  طی  این که  تا  داشت  ادامه 
1960، به اوج خود رسید. در سال 1957 
ایالت های  از  یکی  در  بار  اولین  برای 
دانش آموزان  به  دادگاه  حکم  طبق  آمریکا، 
مدارس  در  تا  شد  داده  اجازه  سیاه پوست 
اکنون  کنند. هر چند  نام  ثبت  سفیدپوستان 
سفیدپوستان،  مدارس  به  سیاه پوستان  ورود 
از لحاظ قانونی، ُمجاز بود اما مشخص نبود 

این  شدِن  عملی  برابر  در  سفیدپوستان  که 
قانون، چه واکنشی نشان خواهند داد.

»دوُرتی  مدارس،  شروع  با  سال،  همان  در 
دبیرستاِن  به  قدم  پانزده ساله،  کانتِس«2 
آن،  از  پیش  تا  که  گذاشت  »هاردینگ«3 
مختص سفیدپوستان بود. او عضوی از یک 
قرار  و  بود  سیاهپوست  نفره ی  چهار  گروه 
از  یکی  به  آن ها  از  یکی  هر  که  بود  این  بر 
کار،  این  از  وارد شود. هدف  مدارس شهر 
بین  از  و  تازه تصویب شده  قانون  افتادِن  جا 
بردِن مرزبندی های نژادی در مدارس ایالت 
بود. دوُرتی کانتس فکر می کرد که هر چند 
در ابتدا واکنش ها شدید خواهد بود اما »اگر 
آن ها فرصت کافی داشته باشند تا من را از 
برچیده  فاصله ها  شاید  بشناسند،  نزدیک 

شود«.
و  دوُرتی  می رفت،  انتظار  که  طور  همان 
مواجه  دانش آموزان  توهیِن  و  آزار  با  پدرش 
شدند. دورتی محاصره شده بود با فریادهایی 
کثیف!«  سیاه  خونه  »گم شو  می گفتند:  که 
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درمی آورند  شکلک  او  سر  پشت  پسرها 
پرتاب  سنگ ریزه  او  به  دیگر  عده ای  و 
فریاد  دانش آموزان  از  یکی  مادر  می کردند. 
می زد: »دخترها، تف بیندازید روی او! تف 
انجام  را  کار  این  برخی  او!«  روی  بیندازید 
می دادند و برخی دیگر سعی می کردند او را 
از مدرسه بیرون بیندازند. گروهی از پسرها 
در  و  کردند  دوره  را  او  مدرسه  کافه ی  در 
غذای او تف کردند. موقع باز کردن کمد نیز 
چند دانش آموز دیگر شیئی تیز به سمت سر 

او پرتاب کردند.
زود  خیلی  سفیدپوست  دختر  چند  البته 
بعد  روز  دو  اما  شدند.  دوست  دوُرتی  با 
دوستان اش نیز به خاطر تهدیدهای دیگران، 
نگاِه  و  نداشتند  را  دوُرتی  با  ارتباط  جرأت 

خود را از او می دزدیدند.
نیروهای پلیس، به والدیِن دوُرتی گفتند که 
کنند.  تضمین  را  دوُرتی  امنیِت  نمی توانند 
این که  »با  می گوید:  باره  این  در  دوُرتی 
هیچ  به  اما  بودم،  مدرسه  محدوده ی  در 
بودن  مراقبت  مورد  و  امنیت  احساس  وجه 
نداشتم، چون معلمان و دیگر بزرگسال های 
ولی  بودند  این صحنه ها حاضر  در  مدرسه 
هیچ کاری نمی کردند. معلم ها من را نادیده 
در  اصال  انگار  که  آن چنان  می گرفتند؛ 
را  دست ام  وقتی  حتی  ندارم.  وجود  کالس 

بلند می کردم، اعتنایی به من نمی شد.«
در روزهای بعد تماس های تلفنی تهدیدآمیز 
خانواده ی  فیزیکی،  برخورد های  ادامه ی  و 

نتیجه  این  به  را  دوُرتی 
رساند که از تحصیل وی 
آن مدرسه صرف نظر  در 
هفته  یک  از  پس  کنند.  
از  را  او  والدین اش، 
آوردند  بیرون  مدرسه  
که  خطراتی  خاطر  به  و 
به  را  او  داشت،  وجود 
یکی از شهرهای اطراف، 
فرستادند  اقوام شان،  نزد 

تا دبیرستان خود را در آن جا تمام کند.
به  رفتن  برای  دبیرستان،  از  بعد  دوُرتی  اما 
دیگر  بار  که  انتخاب کرد  دانشگاه،  و  کالج 
به دانشگاه شهر خود بازگشته و تحصیالت 
در  ادامه دهد.  آن جا  در  را  دانشگاهِی خود 
رشته ی  در  را  خود  کارشناسی  او   ،1965
پیش دبستان«4  کودکان  آموزشِی  »مدیریِت 
در  دشوار  روِز  چهار  آن  رساند.  اتمام  به 
دوُرتی  الهام بخِش  هاردینگ،  دبیرستاِن 
بود که  این تصمیم رسانده  به  را  او  و  گشته 
به  کودکان  پرورِش  و  آموزش  زمینه ی  در 

فعالیت بپردازد.
در  عمومی  آموزِش  وقِف  را  خود  او 
سخن ران  مربی،  مقام  در  و  کرد  زادگاهش 
و مدیِر »خدمات مراقبتی برای کودکان« به 
فعالیت پرداخت. دوُرتی کانتس، سال ها در 
مراکِز  مدیِر  و  مربی  فقیر5،  بسیار  مدارِس 
سال های  در  آموزش  او،  بود.  پیش دبستانی 

آغازیِن کودکی را بسیار مهم می دانست.
کانتس غنابخشی به زندگی و توانمندسازِی 
دیگر انسان ها را مسئولیت خویش شمرده و 
کوشید با پیوستن به سازمان هایی که در این 
و  عادالنه تر  محیطی  می کنند،  مبارزه  زمینه 
از آن واقعه ی  بیافریند. پس  حمایت گرانه تر 
هدفی  آموزشی  عدالِت  او،  برای  مدرسه، 
جدی بود؛ به نحوی که نژاد، دین و فرهنگ 

سبب ساِز هیچ تبعیضی نباشد.
پنجاه سال بعد، مدرسه ی »هاردینگ« ضمن 
عذرخواهی از »کانتس« دیپلم افتخاری ای 

کوشش های  پاِس  به  و  نمود  اعطاء  او  به 
دشوار وی، کتابخانه ی مدرسه را به اسم او 
نام گذاری نمود. دوُرتی کانتس هم چنین به 
»آموزش  معاوِن  نقِش  در  سال،   24 مدت 
فعالیت  به  ایالت6،  کودکان«  از  مراقبت  و 
شد.  بازنشسته   2012 سال  در  و  پرداخت 
فعالیت های  بازنشستگی،  از  بالفاصله پس 
آزاد خود را آغاز کرد و در زمینه ی تخصصی 
به  دبستانی«،  پیش  »کودکان  یعنی  خود 
و  افراد  با  همکاری  و  هم فکری  مشاوره، 
نهادهای مختلف پرداخت تا بتواند به ارتقاء 
و  آموزشی  برنامه های  به  کیفیت بخشی  و 

پرورشی یاری برساند.
از  بعد  روز  چهار  را  هاردینگ  دبیرستان  او 
»برابرِی  برای  مبارزه  اما  کرد،  ترک  ورود 
در  بخصوص  نکرد؛  رها  هرگز  را  نژادی« 
دهه های 1990 و 2000، که ایاالت متحده 
بود.  نژادی  شاهِد صف بندی های  دیگر  بار 
کانتس، امروز در سن 78 سالگی، پیشگاِم 
در  عدالت خواهانه  حرکت های  و  بحث ها 
این که  درباره ی  بحث هایی  است؛  ایالت 
نژادی  جهت  از  هرچند  امروز  مدارِس 
مالِی  وضع  اساِس  بر  اما  هستند  آمیخته 
شده اند  جداسازی  و  تفکیک  دانش آموزان، 
نیز  اقتصادی  و  اجتماعی  مرزهای  این  و 
طبقات  با  دانش آموزان  و  شده  برچیده  باید 
مختلف مالی، کنار همدیگر تحصیل کنند. 
گروه های  و  جمعیت ها  میان  به  کانتس، 
سفر  کشور  سراسر  در  محلی  مختلف 
می کند و درباره ی اهمیِت »مدارِس فراگیر« 
آن،  در  که  مدارسی  می کند؛  سخن رانی 
مالی  مختلِف  طبقات  جنسیت ها،  نژادها، 
آموزش  یکدیگر  کنار  در  معلوالن  حتی  و 
انجمِن  عضو  هم چنین  کانتس  می بینند. 
انجمنی  است؛  زنان«  بین فرهنگِی  »تعامِل 
فرهنگ های  و  نژادها  »بین  می خواهد  که 

مختلف، اعتماد و هم دلی ایجاد کند«.
در بهار 2019، او و دانش آموزانی از نژادها، 
»راهپیمایِی  مختلف،  طبقاِت  و  رنگ ها 
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- www.annenbergphotospace.org, Desegregating Education: past and present; Featuring Dorothy Counts, 2 May 2018.
- www.Charlottemagazine.com, Where Are They Now?: Dorothy Counts, 20 July 2010.

 ناامیدی یا محدودیت در شرایط 
ً
 امید یا امکاِن رشد( را برای دیگران نیز بپسندی و بخواهی، و آن چه برای خودت نامطلوب است )مثال

ً
1( »انصاف« این است که آن چه برای خود مطلوب می دانی )مثال

ت کارایی و مشکل گشایِی آن در حوزه های مختلِف زندگی 
ّ
رشد( را برای دیگران نپسندی و اجازه ندهی. به دلیِل شمول و پذیرِش عمومِی این اصِل اخالقی در میان فرهنگ ها و ادیان مختلف، و نیز شاید به عل

اجتماعی، انصاف را »قانون طالیی« نیز نامیده اند.
2( Dorothy Counts
3( Harding
4( Early Childhood Leadership
5( High-Poverty Schools
6( Vice President of Quality Improvement and Business Consultation at Child Care Resources
7( Don Sturkey
8( Charlotte Observer
9( James Baldwin
10( Charlotte Observer

عذرخواهی
در سال 2006، دوُرتی کانتس یکی از ایمیل هایش را باز کرد که از طرف مردی سفیدپوست به نام »ُوودی کوپر« بود. 
او در آن ایمیل، اعالم کرده بود که یکی از افرادی است که در عکس در حال تمسخر دوُرتی هستند. او می خواست 

عذرخواهی کند.
دوُرتی کانتس و ُوودی کوپر قرار مالقات گذاشتند؛ در رستورانی که حاال دیگر مدت ها بود تبعیضی بین سیاه و سفید 
نمی گذاشت. کوپر از کانتس تقاضا کرد که او را ببخشد. »من شما را مدت  ها قبل بخشیده ام.« کانتس این چنین 

گفت. »این ماجرا برای من و شما فرصتی است تا برای بچه ها و نوه هایمان کاری انجام دهیم.«
آن دو تصمیم گرفتند که ماجرای خود را در مجله ی اصلی ایالت10 با همه ی مردم در میان بگذارند. در پنجاهمین 
انجمن  نفر در رسانه ها منعکس شد.  دو  آن  و تصمیم  به مدرسه«، مواجهه  دوُرتی کانتس  واقعه ی »ورود  سال روِز 
 به نقاط مختلف 

ً
مطبوعات ایالت، این ماجرا را بهترین اتفاق سال نامید. از آن زمان به بعد، کانتس و کوپر، مرتبا

ایالت و کشور سفر می کردند و به مصاحبه و سخن رانِی مشترک درباره ی برچیدن حصارهای اجتماعی می پرداختند.
کوپر، دو سال بعد، به سرطان مبتال شد. در سپتامبر 2010، حال کوپر وخیم بود و کانتس برای مالقات و خداحافظی 
با او به بیمارستان رفت. کانتس، دو ساعتی در کنار او ماند اما کوپر هشیار نبود و چشم هایش را باز نکرد. کانتس 
پیشانی او را بوسید و آن جا را ترک کرد. صبح روز بعد، همسر کوپر، به کانتس زنگ زد تا خبر درگذشت او را به کانتس 

بدهد. همسر کوپر گفت: »خانم کانتس، من فکر می کنم او منتظر آمدِن شما بود.«

آن،  پایانِی  نقطه ی  که  کردند  برگزار  اتحاد« 
کانتس،  دوُرتی  بود.  هاردینگ«  »دبیرستاِن 
بیرون  برای  تالش  به  را  سال  سه  و  شصت 

آمدن از آن عکس گذرانده است.
تفسیر عکس

نداشت،  بیش تر  سال  پانزده  که  دوُرتی، 
اولین سیاهپوستی بود که حاضر شد به یک 
وارد  سفیدپوستان«  برای  »فقط  مدرسه ی 
شود. شجاعت او در آن روز، در این عکِس 
واقعه،  روِز  در  است.  گردیده  ثبت  اثرگذار 

»دان استورکی«7، عکاس روزنامه ی شهر8، 
چهره ی دوُرتی کانتس را به تصویر کشید که 
شجاعانه به مدرسه نزدیک می شد در حالی 
و  تهدید  و  توهین   از  سیلی  با  جمعیت  که 

خشونت ورزی ، به او هجوم آورده بود. 
جیمز  آمریکایی،  مشهور  نویسنده ی 
می گوید:  عکس  این  درباره ی  بالدوین9، 
مجبور  مرا  عکس  این  دیدم،  را  آن  وقتی 
به  و  کرده  رها  را  فرانسه  سفِر  تا  ساخت 
آمریکا برگردم و درباره ی حقوق شهروندی 

در آمریکا شروع به نوشتن کنم. »درد، تنش 
و عزت نفسی غیرقابل وصف در چهره ی آن 
دختر وجود دارد وقتی که به سوی دروازه های 
آموختن قدم برداشته و به آن نزدیک می شود 
تمسخر  به  را  او  سرش،  پشت  در  تاریخ  و 
گرفته است. ...این عکس مرا به خشم آورد. 
سرشار  افسوس،  و  بغض  از  هم ز مان  مرا 
ما  از  یکی  ساخت؛  شرمگین  مرا  و  کرد. 

می بایست آن جا با او بوده باشیم.«
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ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 2

فلج سازِی همگانیمقدمه: 
هر  و  افتاد  زیر  به  اسب  از  هند،  سرزمین  در  دورافتاده  ایالتی  حاکم  چوب دو پایش شکست. پزشک های متعددی را فراخواندند تا او را عالج کنند اّما روزی  با  شد  مجبور  حاکم  و  کنند  کاری  نتوانستند  یک  هیچ  بود؛  بی فایده 

راه می روند، عصبانی از آن جا که این شاه، آدمی تندخو و عصبی مزاج بود، وقتی آدم های دربارش زیربغل راه برود. رنجی  و  بدون هیچ مشکل  و  راحتی  به  که  چند را مجبور کرد که مثل خودش با چوِب زیر بغل راه بروند.می شد. از این رو، فرمانی صادر کرد و بر اساس آن، همه ی مردِم سرزمین اش را می دید  کردند.  استفاده  چوب  از  رفتن  راه  برای  مردم  همه  کوتاهی،  مدت  همان نفری خواستند در برابر این فرمان مقاومت کنند، اما مأموراِن گوش به فرماِن در  از  فرزندان شان  به  مادرها  کردند.  مجازات  سختی  به  را  آن ها  در دوران حیات او بسیاری از آدم های پیر ُمردند و کم کم خاطره ی راه رفتن کودکی، راه رفتن با چوب را آموختند. پادشاه عمری بسیار طوالنی داشت، و حاکم، 
داشتند، سعی بدون چوب، فراموش شد. رفتن  راه  تجربه ی  در کودکی  که  پیر  آدم  ُمرد، چند  می کردند که در گذشته های دور، آدم ها به شکل دیگری راه می رفتند، مسخره توانایی انجام این کار را نداشت. بعضی از آن ها هم که برای جوان ترها تعریف کردند بدون چوب راه بروند. اما بدن فرسوده و ناتواِن آن ها بعد از ده ها سال، وقتی شاه 

و تنها چند جوان شجاع کوشیدند آن طور که بعضی پیرها توصیف کرده بودند، می شدند. پوزخند  فقط  و  می خوردند  زمین  پیوسته  و  نمی توانستند  اما  بروند،  که افسانه را باور نمی کند!«1نمی شود راه رفت! این چیزهایی که می گویند قصه و افسانه است. آدم عاقل تمسخِر آدم ها نصیب شان شد. مردم به آن ها گفتند: »می بینید که این جوری راه 

انسان پرنده نیست؟
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خیاط شهِر »اول

)شهِر اولم، 1592(

      - اسقف، من می توانم پرواز کنم!
خیاط به اسقف این را گفت.

      - نگاه کن که چگونه پرواز می کنم!
و بعد با چیزهایی که شبیه بال ساخته بودشان،

روی بلندترین قسمِت باِم کلیسا رفت.
اسقف راه خود را رفت.

      - این دروغ بزرگی است.
          انسان پرنده نیست.

         محال است که انسان بتواند پرواز کند.
اسقف این را گفت.

      - خیاط با دیگران فرق دارد.
این را مردمی که حاضر بودند به اسقف گفتند.

خیاط سریع دست به کار شد.
بال هایش را باز کرد،

و پایین پرید.
بال ها در هم شکستند

و او
روی سنگ فرِش سخِت میداِن کلیسا

نقِش زمین شد.

ید.       - ناقوس ها را به صدا درآور
         این دروغی بزرگ بود.

         انسان پرنده نیست.
         محال است که انسان بتواند پرواز کند.

این را اسقف به مردم گفت.
برتولت برشت



هرگز مگو هرگز

امروز، بی داد استوارتر از همیشه گام برمی دارد
و سرکوب  شدگان،

به آرزویی برای ده هزار سال بعد دل می بندند.
خشونت به صراحت می گوید:

»اوضاع همین طور که هست، می ماند.«
هیچ صدایی،

جز صدای فرمان روایان طنین انداز نمی شود
و بهره کشی در بازارها فریاد برمی آورد:

»این تازه اول کار است!«
بسیاری از ستم دیدگان می گویند:

»آنچه ما می خواهیم، هرگز شدنی نیست.«

اگر زنده ای، هرگز مگو هرگز!
]...[ اوضاع چنین که هست، نمی ماند.
زمانی که حاکمان از سخن بازمی مانند

ستمدیدگان لب به سخن خواهند گشود.
چه کسی می تواند به اطمینان بگوید: هرگز؟
تقصیر کیست که ستم هم چنان پابرجاست؟

ما مقصریم.
پس کار کیست، اگر روزی ستم در هم شکند؟

کار ماست.

ای آن که در هم ات می کوبند، برخیز!
ای که باخته ای همه چیزت را، بستیز!

گاه باشد، رو در روی آن که به وضعیِت خوْد آ
چگونه می شود ایستاد؟

مغلوباِن امروز
پیروزمنداِن فردایند.

و »هرگز«،
روزی به »همین امروز« بدل خواهد شد!

برتولت برشت 2



نالیدنی که کمک به ظلم استماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 2 و 3

بعضی آدم ها وقتی با مشکلی روبرو می شوند که راِه حل کردن اش را نمی دانند یا دشوار می دانند، به جای تالش برای 
 نق می زنند و از روزگار شکایت می کنند. خیلی از اوقات، این گونه نق زدن، به نفع کسانی است 

ً
یافتِن راه حل، صرفا

که باعث ایجاد مشکل شده اند.
یا سیاسی چنان ِشکِوه کنند که گویی چنین وضعی همیشگی  اقتصادی  یا فساد  از بی عدالتی و  اگر عده ای   

ً
مثال

ترتیب  این  به  می شود.  انگاشته  دنیا  یا  طبیعت  قانون  یا  طبیعی  وضعیتی  ستمگران،  فساِد  آن گاه  است،  دائمی   و 
ستمکاران اکنون همچون برفی ]طبیعی![ هستند بر سر سرمازدگاِن زمستان و زمین لرزه ای ]طبیعی![ هستند برای 

آن ها که خانه شان بر سرشان فرو می ریزد.3

یر بغل چوب های ز

هفت سال نتوانستم قدم از قدم بردارم.
هنگامی که نزد پزشک ماهری رفتم،

پرسید: این چوب ها دیگر برای چیست؟
ج ام.

َ
ل

َ
گفتم: ف

میشل  بودن«،  هم  با  برای  فلسفی  »حکایت های   )1
ینگان،1390. پیکمال، مهدی ضرغامیان، انتشارات آفر

علی  ترجمه  برشت«،  برتولت  اشعار  »گزیده   )2
عبدااللهی و علی غضنفری، نشر گل آذین.

بهرام  ترجمه ی  متی«،  »اندیشه های  کتاِب  از  نقل  به   )3
گاه. حبیبی، نشر آ

ترجمه ی  برشت،  برتولت  شاعر«،  برشت  »برشت،   )4
علی عبدااللهی، نشر کوله پشتی.

گفت: »خب این عجیب نیست.
راحت باش و امتحان کن!

آن چه تو را فلج کرده،
همین چوب های ناچیز است.

راه برو، ِبُیفت، چهار دست و پا برو!
خندان، مثل یک هیوال!«

چوب های زیربغِل قشنگ ام را از من گرفت،
روی پشت ام آن ها را شکست،

و خندان در آتش انداخت.

حاال من شفا پیدا کرده ام: دارم راه می روم.
»خندیدن به یأس« مرا مداوا کرد!

حاال گاهی اوقات که چشم ام به چوب می افتد،
ساعت ها، راه رفتن ام کمی بدتر می شود.

برتولت برشت 4



نویسندگان آزادی1
نگاهی به فیلم

خالصه فیلم
معلمی به نام »ِارین گروِول«، تصمیم گرفته است معلِم دبیرستانی شود که 

دانش آموزاِن آن، بی انگیزه، خشونت طلب و اهِل جرم و جنایت  اند.
ارین گروِول، با آرزوها و خیاالت بسیار، وارد مدرسه  می شود تا به بچه ها 
سیاه پوست،  دانش آموزاِن  نیست.  سادگی ها  این  به  قضیه  اما  کند،  کمک 
این  به  غریب،  عجیب و  محله های  از  التین تبار  و  آسیایی  سفیدپوست، 
مدرسه می آیند و هر کدام شان از سایر نژادها و گروه ها متنفر اند. البته یک 
ارین گروِول،  اند:  متنفر  او  از  از همه  بیش تر  دانش آموزان  که  نفر هست 

معلِم لوس ادبیات!
حاال ارین به این می اندیشد که چه کار باید بکند... .

نکاتی درباره ی فیلم
نویسندگان آزادی، داستان معلمی است که تغییر می کند و تغییر می دهد.

و  منضبط  دانش آموزان  از  خیالی  تصویری  خود،  ذهِن  در  ابتدا،  در  او 

درس خوان دارد و فکر می کند که با تکنیک ها و مهارت های خالقانه اش 
می تواند دانش آموزان را به خود جلب نماید اما با مقاومِت شدیِد بچه ها 
که  سپارند  گوش  معلمی  به  نیستند  حاضر  دانش آموزان  می شود.  روبرو 

شرایط و دردهای واقعی آن ها را نمی فهمد.
دانش آموزان اش   

ِ
روح عمِق  به  سطحی اش  لبخندهای  با  نمی تواند  ارین 

و  مطالب  را،  دهد: شخصیت اش  تغییر  را  باید خیلی چیزها  او  یابد.  راه 
خیلی  و  را  فراغت اش  اوقات  کردِن  سپری  شیوه ی  را،  درسی  محتواهای 

چیزهای دیگر.
»نویسندگان آزادی«، شبیه به حماسه ای گروهی است؛ حماسه ای که در 
هستند.  آموختن  حاِل  در  و  جستجوگر  دو  هر  دانش آموزان،  و  معلم  آن، 
خشونت، قدرنشناسی، کمبود بودجه، همراهی نکردن مسئوالن باالدستی، 
که  اند  هفت خانی  این ها  ...؛  و  خانوادگی  و  شخصی  مسائل  و  فشارها 

قهرماناِن قصه با آن روبرو هستند.
اطالعات  کسب  جهت  است.  شده  ساخته  واقعیت  اساس  بر  فیلم  این 
بیشتر درباره ی آن، می توانید به سایت »بنیاد آموزشی نویسندگان آزادی« 

مراجعه کنید؛ به آدرس:
www.freedomwritersfoundation.org

شناسنامه ی فیلم
کارگردان: ریچارد الِگِرْیْونیس2

سال تولید: 2007
زمان: 120 دقیقه

ژانر: داستانی-زندگی نامه-جنایی

1( Freedom Writers
2( Richard LaGravenese



مردی که کریسمس آفرید1

کارگردان: بهارات نالوری2
سال تولید: 2017

محصول: ایرلند و کانادا 
زمان: 104 دقیقه 

ژانر: داستانی- تخیلی- تاریخی

خالصه فیلم:
هم چون  آثاری  خلق  از  پس  انگلیسی،  مشهور  نویسنده ی  دیکنز،  چارلز 
»الیور توئیست«، اکنون در اوج رفاه و محبوبیت، زندگی کرده و به نوشتن 
داستانی جدید فکر می کند. او هر روز ساعات زیادی را در اتاق اش سپری 
می کند اما ذهن اش خالی است و قادر به خلِق اثری تازه نیست. به تدریج 
زمان می گذرد و بدهی های دیکنز روز به روز بیشتر می شوند و او هم چنین 
به خاطر کم کاری در نوشتن، زیر فشار افکار عمومی است. در این اوضاع 
و احوال، شخصیت های داستانی جدید، کم کم سر و کله شان در ذهن و 
با  بلکه  تا فقط نوشته شوند  نیامده اند  اما آن ها  پیدا می شود  زندگی دیکنز 

دیکنز بیش از اینها کار دارند...

نگاهی به فیلم



نکاتی درباب فیلم:
را  آن   حقیقت ایم؛  و  زندگی  روایت کننده ی  تنها،  ما  گاه 
سخن رانی کرده یا می نویسیم. اما گاهی حقیقت و زندگی 
به قصد خانه تکانی و تغییر، به سراغ ما می آیند. در چنین 
لحظاتی، ما باید با آن چه که– به اشتباه- از آن می گریختیم، 
حرکت  به  شروع  و  بگیریم  تازه  تصمیمی  شویم،  مواجه 
به  شدن  مشهور  و  نوشتن  موقعیت هایی،  چنین  در  کنیم. 

خاطِر نویسندگی، کافی نیست.
چارلز دیکنز، از اندیشیدن به زندگی خویش، می گریزد. او 
اکنون که به ُیمن نوشتن آثار ادبی، به شهرت رسیده است، 
و  فکر  به خاک سپرده است. حاال  را  دورنِی خود  مسائِل 
پیرمردی  درباره ی  است  جذاب  رمانی  نوشتن  ذکرش، 
خالِل  در  »ِاسکروج«.  نام  به  منزوی  و  خسیس  عبوس، 
نوشتِن داستان، این قهرماِن پیر، با لحظه های زیسته نشده ی 
زندگِی خود مواجه می گردد ولی هم زمان خود دیکنز را نیز 
و زندگی اش  به خود  نیز  تا دیکنز  وارد می نماید  به معرکه 
است  فیلمی  آفرید«،  کریسمس  که  »مردی  بیندیشد. 
درباره ی قصه هایی که از ما نمی خواهند آن ها را بخوانیم یا 

تماشا کنیم، بلکه از ما زیستن و »بودن« می طلبند.

مالحظات:
این فیلم، داستانی تخیلی است درباره ی سیِر نوشته شدِن 
کتاب »سرود کریسمس«. »سرود کریسمس« یکی از آثار 
بسیار ارزشمند چارلز دیکنز است که مطالعه ی آن، قبل یا 

بعد از فیلم، می تواند به درک عمیق تر فیلم یاری رساند. 

1( The Man who Invented Christmas
2( Bharat Nalluri
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بیهودگی را حیات بخش
)Camel تاریخچه ی گروِه موسیقِی(

موسیقی ای  گروِه  نام   ،)Camel( ِمل« 
َ
»ک

است که کار خود را از انگلستان آغاز کرد 
آثاری   1999 تا   1970 سال های  طی  و 
داشت؛  عرضه  جهان  به  تأثیرگذار  و  مهم 
هنری،  ابتکارهای  بر  عالوه  که  آثاری 
البته  بود.  ناب  تفکراتی  و  اندیشه ها  حاوی 
افراِد  به  تنها  ِمل، 

َ
ک گروه  دغدغه های  و  آثار 

اندیشمند تعلق نداشت، بلکه بازتابی بود از 
زندگی روزمره ی هر انسانی که در اجتماع، 

شهروندی عادی محسوب می گردد.
هستند  ایرلندی االصل  گروه،  این  اعضای 
انگلستان، مهاجر محسوب  به نوعی، در  و 
در  آن ها  موسیقایی،  لحاظ  از  می شوند. 
و  می گیرند  قرار  پیشرفته«1  »راِک  سبِک 
در  که  معتقدند  صاحب نظران  از  برخی 
است.  بهترین  ِمل، 

َ
ک گروِه  سبک،  این 

از:  بودند  عبارت  گروه  ابتدایی  بنیان گذاراِن 
اندرو التیرِمر، داگ فرگوِسن و اندی واْرد2. 
است،  ُتر 

ُ
ش معنای  به  انگلیسی  در  ِمل« 

َ
»ک

اما اعضای گروه به یاد ندارند که چه زمان و 
به چه علت، چنین نامی را برای گروه خود 
را  نام  همین  آن ها،  آلبوم  اولین  برگزیدند. 

داشت: »Camel«، در سال 1973.
گروه، با ارائه ی آلبوم های بعدی خود، گام به 

گذاشت:  پیشرفته تر  مسیری 
»غاز  و   )1974( »سراب«3 
غاز  آلبوم   .)1975( برفی«4 
بی کالم،  موسیقی  با  برفی، 
نام  همین  به  رمانی  مبنای  بر 
توانست  و  بود  شده  ساخته 
فوق العاده اش،  تأثیرگذارِی  با 
ِمل را به شهرت زیادی 

َ
گروِه ک

از  برفی،  غاز  آلبوم  برساند. 
لحاظ  از  و  بود  موفق  بسیار  تجاری  لحاظ 
گوناگون  جوایز  کسب  به  موفق  نیز  هنری 

شد.
»ماه،  شد:  ارائه   1976 در  بعدی،  آلبوم 
مسیِر  نیز همان  آلبوم  این  می  کند«5.  دیوانه 
این  از  پس  کرد.  دنبال  را  برفی  غاز  آلبوِم 
از  افراد  برخی  کرد؛  تغییراتی  گروه  آلبوم، 
گروه جدا شده و افرادی دیگر اضافه شدند. 
بهترین  می رسید  نظر  به  جدید،  گروِه  در 
برخالِف  اما  شده اند،  جمع  هم  گرِد  افراد 
دروان،  این  در  شده  ارائه  آلبوم های  انتظار، 
بارانی«6  نبودند: »رقص های  چندان خوب 
)1977( و »مشتاق«7 )1978(. در این دو 
آلبوم، قطعات بی کالم کم تر شده و جنبه ی 

تجارِی ترانه ها بیش تر شده بود.
در ادامه، گروه تغییرات دیگری را نیز تجربه 
ناکام  تازه  جانی  یافتِن  در  هم  باز  اما  کرد، 
ماند. البته قطعه ی »یخ«8 از آلبوِم »خانه ات 
را از این جا می بینم«9 )1979( با استقبالی 

چشم گیر مواجه شد.
را  گروه  فضای  نفر،  یک  ورود  ایام،  آن  در 
جدیِد  شاعِر  هوِور«10،  »سوزان  داد:  تغییر 
گروه. با ورود او، دوره ای جدید و ثمربخش 
 )1980( »عریان«11  آلبوِم  گردید.  آغاز 

بی کالم،  آلبومی  است؛  دوره  این  به  متعلق 
و  پیچیدگی  کم ترین  با  موزون،  بسیار 

کم ترین جنبه ی تجاری.
با   ،1980 دهه ی  اواسط  در  هوِور  سوزان 
اندرو التیمِر )خواننده ی اصلی و گیتاریسِت 
مدیریِت  هم چنین  او  کرد.  ازدواج  گروه( 

ِمل را نیز بر عهده گرفت.
َ
گروه ک

شد  ارائه  عاِمل«12  »تنها  آلبوِم   ،1982 در 
التیمر  را،  آن  تولیِد  برای  اصلی  تالش  که 
هم چون  آثاری  می دادند.  انجام  هوِور  و 
»تویی  و  »قهرمانان«14  دل«13،  »خواسته ی 
آن بی نظیر«15 در این آلبوم، خوش درخشیده 
گذاشتند.  نمایش  به  را  ناب  اندیشه هایی  و 
اجرا  در 1982  که  در کنسرتی  گروه کمل، 
جادوی  هنوز  که  داد  نشان  دیگر  بار  کرد، 
سال های نخستین و سرزندگِی خود را حفظ 

کرده است.
متوقف شده«16  »مسافِر  آلبوِم   ،1984 سال 
خود  اوج  قله ی  به  را  ِمل 

َ
ک گروه  دیگر  بار 

هوور،  سوزان  همکارِی  با  شعرها  رساند. 
سبک  در  و  بودند  یافته  دیگری  لطافِت 
اثربخش  و  نافذ  بسیار  چیزی  موسیقی، 
عوامل،  این  همه ی  بود.  کرده  پیدا  حضور 
بزرگ ترین  به  را  متوقف شده«  »مسافِر 
تبدیل  ِمل 

َ
ک گروه  تجاری  و  هنری  موفقیت 

نمود. 

قی
سی

مو

22



ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 2 و 3

کم تر   ،1992 تا   1986 سال های  طی 
ِمل شنیده می شد. به طور 

َ
چیزی از گروِه ک

ِمل برچیده 
َ
جدی شایع شده بود که گروِه ک

نخواهد  فعالیت  دیگر  التیمر  و  است  شده 
در  داشت.  دیگر  صورتی  ماجرا،  اما  کرد. 
سرمایه گذاران،  و  تهیه کنندگان  انگلستان، 
نمی کردند.  التیمر  با  مطلوبی  همکاری 
بود  کرده  مهاجرت  آمریکا  به  التیمر 
با  آن ها  بپردازد.  فعالیت  به  آن جا  در  تا 
مشکل  دچار  نیز  آمریکایی  تولیدکنندگاِن 

شدند و سرانجام، در آمریکا، شرکت مستقِل 
»محصوالِت کمل«17 را راه اندازی کردند.

روی  کار  مشغوِل  التیمر  مدت،  این  در 
»غبار  بود:  نیز  خود  مفهومی  آلبوم  سومین 
کتاِب  از  الهام  با  آلبوم،  این  رؤیا«18.  و 
»خوشه های خشِم« جان  اشتاین بک ساخته 
 1992 در  که  رؤیا«  و  »غبار  بود.  شده 
و  آرام  موزون،  بسیار  بود  آلبومی  ارائه شد، 
سال های  آثاِر  به  نسبت  البته  که  تأثیرگذار 
داشت.  زیادی  تفاوت های  گروه،  آغازین 

قی
سی

مو

23

اندرو التیمر  واکنِش  آغاِز  اثِر برجسته،  این 
و سوزان هوِور نسبت به دوری از زادگاه شان 
تحوالتی  رؤیا«،  و  »غبار  هم چنین،  بود. 

جدید در سبِک هنرِی گروه را نشان می داد.
همراه  به  التیمر  رؤیا«،  و  »غبار  از  پس 
به  را  جهانی  کنسرتی  گروه،  اعضای  دیگر 
گرم  بسیار  شنوندگان  استقبال  گذارد.  اجرا 
مجموعه ای  اجراها،  این  نتیجه ی  در  و  بود 
فوق العاده عالی به نام »هرگز رها مکن«19 از 
سوی شرکِت »محصوالِت کمل« در 1993 

برچیدِن فاصله ها
آلبوِم »مسافِر متوقف شده«، از جدایی و دو پاره شدِن شهِر برلین، پایتخِت آلمان، الهام گرفته بود. پس از جنگ جهانِی دوم، 
نیمه ی شرقِی آلمان، به سمِت ابرقدرِت شوروی گرایش پیدا کرد و نیمه ی غربِی کشور به سمِت آمریکا. طی سال های 1945 
تا 1990، آمریکا و شوروی، دو جبهه ی ضِدّ هم بودند که تقابل و رویارویی شان تقریبا در تمام جهان دیده می شد؛ تقابلی که 

گاه تا آستانه ی جنگ  و بمباراِن اتمی پیش می رفت. جهان، زیر سایه ی دشمنی و سلطه گری، پاره پاره گشته بود.
آلمان نیز در چنین وضعیتی قرار داشت: آلماِن شرقی و آلماِن غربی. پایتخت، برلین، با دیواری به دو نیم تقسیم گشته بود. 

دیواِر برلین، نمادی بود از جهاِن ما؛ جهانی که در آن، میان انسان ها، حصارها و فاصله ها حکمرانی می کنند.
اشعاِر آلبوِم »مسافِر متوقف شده« )1984(، که توسط سوزان هوِور سروده شده بودند، درباره ی جدایی و شکاِف سیاسی، 

عاطفی و فیزیکی ای است که  بر جهان سنگینی می کنند.

پاییز 1989، روزی که دیوار برلین برچیده شد و آلمان شرقی و آلمان غربی دوباره متحد شدند.



ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 2 و 3

»مهاجران ایرلند را ترک می کنند«، اثری از »هنری دویل«، 1868.

1( Progressive Rock   2( Andrew Latimer, Doug Ferguson, Andy Ward
3( Mirage    4( Snow Goose
5( Moonmadness   6( Rain Dances
7( Breathless    8( Ice
9( I Can See Your House from Here  10( Susan Hoover
11( Nude    12( The Single Factor
13( A Heart`s Desire   14( Heroes
15( You are the One
از دو جزء تشکیل شده است: »مسافر« و  و  انگلیسی، یک اصطالِح متناقض نما است  آلبوم، »Stationary Traveller« است. عبارِت  نام اصلِی   )16
»Station«. »Stationary« به معنای »ایستگاه« و »توقف و ایستادن« است. این اصطالح، تأکیدی ضمنی دارد بر موانعی که یک مسافر را از حرکت و سفِر 

خویش باز می دارد. از این رو، »مسافِر متوقف شده« شاید ترجمه ای مناسب برای عبارت تلقی گردد.
17( Camel Productions   18( Dust and Dreams
19( Never Let Go
20( برای مطالعه ی بیش تر درباره ی قحطی ایرلند و سیاست های حیرت برانگیِز انگلستان در مقابِل آن، رجوع کنید به کتاِب »لیبرالیسم غرب«، نوشته ی 
آنتونی آربالستر، ترجمه ی عباس مخبر، فصل 14 )»حکومت بریتانیا و قحطی ایرلند«(. هم چنین می توانید چکیده ای از این فصِل کتاب را در این آدرس 

)http://ayat.ir/5Of80( :مطالعه کنید
21( Harbour of Tears

Irish Air )22: »نسیم ایرلندی« یا »هوای وطن«، نام یکی از قطعه های آلبوِم بندرگاِه اشک است.
23( بندری به نام »کاب« )Cobh(. در آلبوِم »بندرگاه اشک«، قطعه ای دقیقا به همین نام نیز وجود دارد.

24( The Hour Candle )A Song for My Father(
Rajaz )25: رجز، گونه ای شعر است که اعراب قدیم می سرودند. این گونه ی شعری، اغلب برای برخیزاندن شتران و آغاز حرکت کاروان، خوانده می شد.

26( www.didarnameh.com 

انتشار یافت.
دیگری   

ِ
اوج نقطه ی  اشک«21،  »بندرگاِه 

به   1996 سال  در  که  بود  کمل  گروه  برای 
سوزان  دل نشیِن  اشعاِر  رسید.  جهان  گوش 
هوور و موسیقِی فوق العاده ی اندرو التیمر، 
ایرلندی«22  »نسیِم  برای  دل تنگی  و  دوری 
را به شیوه ای عالی در جاِن شنونده توصیف 
می کند. موسیقی الهام گرفته از بندری است 
مشهور  اشک«  »بندرگاِه  به  که  ایرلند23  در 
که  است  چشم اندازی  آخرین  زیرا  است، 
به »دنیای  به هنگاِم سفر  ایرلندی  مهاجراِن 

نو« از سرزمیِن مادری شان دارند.
این آلبوم، در ابتدای سال 1996 منتشر شد 
ِمل« 

َ
ک »بهترین های  زمره ی  در  دیگر  بار  و 

برای  »آواز  قطعه ی  التیمر،  گرفت.  قرار 
پدرم«24 در انتهای این آلبوم را به پدر خود 
هنگام  که التیمر  پدری  است؛  کرده  تقدیم 
بسترش  کنار   ،1992 سال  در  وی  مرگ 

حضور داشت.

کنسرت  آخرین  گروه،  بود  قرار   ،1998 در 
ادامه  فعالیت ها  اما  کند،  اجرا  را  خود 
کمل،  گروِه   ،1999 سال  پایان  در  یافتند. 
و  افزود  خود  کارنامه ی  به  دیگر  شاهکاری 
با آلبوِم »َرَجز«25 موقعیِت خود در عرصه ی 
موسیقی را بیش از پیش جاودانه کرد. اندرو 
التیمر، در پنجاه و یک سالگی، خواننده و 
ِپرکاِشِن  و  کی بورد  فلوت،  گیتار،  نوازنده ی 
گروه بود. او در این آلبوم، با ترکیِب فضاهای 
که  صداهایی  از  الهام  با  و  عربی  محلِی 
هنگاِم حرکِت کارواِن شتر در صحرا ایجاد 
نسبت  متفاوت  اثری  دیگر  بار  می شود، 
و  شرقی  ِتِم  داد.  ارائه  خود  آثاِر  سایر  به 
اثری  به  را  آلبوم  این  »َرَجز«،  سنجیده ی 

دل نشین تبدیل کرده است.
اجرای  به  کمل  گروه  بعد،  به   1999 از 
کنسرت در نقاط مختلف دنیا پرداخته است 
و با وجود فراز و نشیب های زیاد، هم چنان 

به کار خود ادامه می دهد.
از  برخی  اشعاِر  می توانید  شما  ادامه  در 
کنید.  مشاهده  را  ِمل 

َ
ک گروِه  آهنگ های 

این گروه  آثاِر  از  آلبومی منتخب  هم چنین، 
را می توانید از طریق سایِت مجله ی دیدار26 

بشنوید.

قی
سی

مو

24

دوری از سرزمین مادری
در پاییز 1845، در کشور ایرلند، محصول 
مردم  اصلی  غذای  سیب زمینی-که 
از  کامل  به طور  تقریبا  آفت،  اثر  بر  بود- 
بین رفت. طی این سال  و سال های بعد، 
گرفت  فرا  را  ایرلند  بزرگی  قحطی  چنان 
وحشتناک ترین  گفت  بتوان  شاید  که 

ویرانی ها را در تاریخ ایرلند به بار آورد.
در آن زمان، ایرلند، به طور کامل، تحت 
مقامات  داشت.  قرار  انگلستان  سلطه ی 
با  مقابله  جهت  می بایست  انگلستان، 
می کردند،  کاری  واقعه،  این  پیامدهای 
اما در مجموع، سیاستی که آن ها اتخاذ 
انسانی  مالحظات  ابتدایی ترین  کردند، 
را از نظر دور داشته بود و نجات مردم از 
چنگاِل گرسنگی و فقر و بیماری را دنبال 

نمی کرد.
این قحطی نزدیک به یک و نیم میلیون 
هم چنین،  گذاشت.  جای  بر  تلفات  نفر 
بیش   ،1851 تا   1846 سال های  بین 
به  ایرلند  از  ناچار  به  نفر،  میلیون  یک  از 
مهاجرت  جهان  نقاط  سایر  و  آمریکا 

کردند.
»بندرگاِه اشک«، آخرین نقطه ای بود که 
مهاجراِن ایرلندی، هنگام ترِک وطن شان 
و رفتن به سمِت دنیای نوی آمریکا پیش 

چشم داشتند.20



)You are the One( تویی آن بی نظیر

وقتی که با خود خلوت  می کنم و از زنجیرهای ذهن ام، آزاد می شوم،
درمی یابم که چگونه بالیدم و مسیر پیشین خود را تغییر دادم:

آموختم که بدهم و ببخشم و نهراسم...
نهراسم از شیوه ی زیستن ام و از اشتباهاتی که مرتکب می شوم.

تویی آن بی نظیر که زندگی ام را دگرگون نمودی
تویی آن بی نظیر که آن را نیکو ساختی

تویی آن بی نظیر که شب هایم را گرم کردی...
تویی آن بی نظیر.

تویی که این  همه را به من بخشیدی.
تویی که درها را می گشایی.

تویی که فریادم را می شنوی...
تویی آن بی نظیر. 

به اطراف که می نگرم، می توانم ببینم که هنوز این جایی؛
نه در منظره ی پیِش رو، بلکه در وجودم، هستِی تو آشکار می شود.

)Heroes( قهرمانان

خویشتِن واالی من، آیا تو تنها یک اسطوره ی ساختگی هستی؟
تو ستاره ها را مقصد گرفته ای و خواهاِن بودنی.

حیات ات را تا آخرین حد، سروده و آواز می کنی،
و در تمامی صحنه های زندگی  حاضر می شوی

تا تصویرهای ساخته شده از خودت را کنار بزنی.

آیا ُبتی دروغین هستی و می خواهی مرا بفریبی؟
بساز برای من رؤیاهایی که مشتاقم از آِن من باشد

امنیت ببخش مرا- نقیِض زندگِی فعلی ام باش
تو تماِم جهاِن من هستی حتی اگر فقط برای امروز باشد.

و زنده باش در من تا ابد...

قهرمانان، شما را صدا می زنم.
اسطوره ها، قلب و جان ام را سرشار خواهند کرد.

قهرمانان، شما را فریاد می کنم.
تو با خوِن قلب و جان ات، زاینده ِی اسطوره ها خواهی شد.

)A Heart's Desire( خواسته ی دل

روشنی، رنگ می بازد،
و جبِر واقعیت هجوم می آورد

به تمامی امیدهایی که به فرداِی آینده داشتی.
اکنون به اجبار باید بروی.

پس بال هایت را بگستران،
همان گونه که طبیعت می خواند

الالیِی خداحافظی اش را تا بدرقه ای حمایت گر باشد
در سفِر تغییر و دگرگونی ؛

آن گاه که به اجبار باید بروی.

ذهن هوشمند می بیند
که نیرو و توان رو به کاستی است

و محدودیِت زمان، مجال نمی دهد
به خواسته ی دل،

و تو به اجبار باید بروی...

Album: »The Single Factor«

ن نیا ا و ر کا ما 
)Camel متن ترانه های گروه(



)Fingertips( درست در دسِت تو
زمانی که در خندیدن می گذرد،

فرصتی کافی است تا
عشق بتواند در را بگشاید و همه چیز را تغییر دهد.

آینده پیِش روی ماست به وضوح و شفافیِت بلور،
و هر چه بادا باد!

مانع اش مشو،
فرصِت ازدست رفته را بازگیر.

مانع اش مشو،
و بیهودگی را حیات بخش.

به زودی زمان وداع  فراخواهد رسید،
و از امکانی که پیِش رو است، دیگر گریزی نیست.

اکنون سالخورده تر ایم اما خردمندتر،
به سبب درس هایی که آموخته ایم.

مانع اش مشو،
فرصِت ازدست رفته را بازگیر.

مانع اش مشو،
و بیهودگی را حیات بخش.

از میان دستان ات خواهد لغزید،
از عمِق قلب ات سخن بگو و نگذار تا از میان دستان ات بلغزد

مگذار از میان انگشتان ات بلغزد،
جستجو کن احساسی را که در آن نهفته است.

دیر به راه افتی، باخته ای.
آن همه در دستاِن توست.

شک و سوءظن بورزی، از دست رفته است.

)Long Goodbyes( وداع های طوالنی
پایین، کنار دریاچه

- بعد از ظهری گرم-
نسیم، بادبادک  بچه ها را با خود می َبَرد.

 
روزی روزگاری،

نه خیلی پیش از این،
او، در خانه ای میان بیشه زندگی می کرد.

و اکنون به یاد می آورد
روزی که آن خانه را ترک کرد...

وداع های طوالنی،
سخت غمگین ام می سازد.

باید اکنون از این جا بروم.
و اگرچه از رفتن بیزارم، 

اما می دانم این ]سفر[، درست تر و بهتر است. 
وداع های طوالنی،

سخت غمگین ام می سازد.
رفتِن اکنون ام را ببخش.

می دانی که بسیار دلتنگ ات خواهم شد
و دلتنِگ آن روزهایی که با هم گذراندیم.

روز سپری شده 
و ماه طلوع می کند-

او آهی می کشد
در حالی که لبخندی در چشمانش است.

در پارک،
سرانجام شب هنگام رسید،

او می نشیند و دیوار را می نگرد.
و به یاد می آورد

روزی که خانه را ترک کرد...

Album: »Stationary Traveller«



)Harbour of Tears( بندرگاِه اشک
من، یکی از هفت برادرم. 

پنج تن از ما، باید از سرزمین پدری برویم و زندگی را از نو آغاز کنیم.
در این سرزمیِن قدیسان و شهیدان،

اشک های اندوه، در انبوه قطره های باران پنهان می شود. 

پس تو را وداع می گویم
مرا به خاطر بسپار...

که از بندرگاه اشک، سفر آغاز کردم. 

صدای پدرم را می توانم بشنوم که صدا می زند
»هر جا که می روی

خدا نگهدارت، پسرم«.
ما دور می شدیم و پدر کوچک و کوچک تر به نظر می رسید،

آن جا در کنار اسکله.
مردی که فکر می کنم هرگز به درستی نخواهم شناخت اش. 

»خداحافظ پسر، د     ل ام برای تو تنگ خواهد شد،
اگرچه این را نشان نمی دهم.

زیرا کاِر من، با خاک و زمین است،
و نه کلمات و واژه ها.

ببخش مرا و کاستی هایم را،
تو هرگز مرا نشناختی.

خدانگهدارت هر جا که می روی...«

پس تو را وداع می گویم
مرا به خاطر بسپار...

که از بندرگاه اشک، سفر آغاز کردم.

)Irish Air( هواِی وطن
در این مکاِن خاموش، من تنها ایستاده ام،

فرسنگ ها دور از وطن ام.
و قلِب تهِی من، به سختی به یاد می آورد

رؤیاهای فراموش شده ای را که برای من، شادی به ارمغان می آوردند.

اگر انتخابی دیگر به من داده می شد تا
آن سال های تباه شده در غربت را تغییر دهم،

به سوی خانواده ام سفر می کردم.
و با تمامی توان و با ایمان به خدایی که در آن باالست،

آن جا، در وطنم، با شادمانی جان می ُسپردم. 

Album: »Harbour of Tears«



)Lost and Found( ُگم گشته و پیدا شده

از کدام گذشته آمده ای؟
و در کدام گذشته بوده ای؟

نمی توانی پاسخ این ها را بفهمی،
مگر آن که راه بیفتی:

روی ُکن به گذشته،
اما این بار بیش از گرفتن، ببخش.

این گونه آن چه را در گذشته گم کرده ای
پیدا خواهی کرد. 

فرصتی به عظمت یک زندگی
از مقابل تو می گذرد.

یا به کار می گیری اش یا از دست می دهی اش،
در چشم برهم زدنی.
روی کن به گذشته،

اما این بار بیش از گرفتن، ببخش.
این گونه آن چه را در گذشته گم کرده ای

پیدا خواهی کرد.

)Rajaz( آواِز برخاستن

وقتی که خورشید صحرا آخرین نقطه ی افق را پشت سر می گذارد
و تاریکی جای آن را می گیرد...

ما کاروانیان می ایستیم تا استراحت کنیم.
آن گاه با هم در میان می گذاریم

آوازهای عاشقانه
و داستان های سوگوارانه را.

ستارگان شب،
ارواح بهشتی اند.

ما را راه می ُنمایند در مسیرمان،
تا یکدیگر را مالقات کنیم

با آمدن روزی دیگر.

آن گاه که شاعری آوازش را می ُسراید و همگان افسون می شوند،
در حالی که مسحور صدای او هستیم...

همگی با هم، در جای خویش به جنبش درمی آییم
و پشت به پشت هم می رویم در آفتاب.

با ضرباهنگ سرودی روحانی در گوش هایمان.

ستارگان شب،
ارواح بهشتی اند.

ما را راه می ُنمایند در مسیرمان،
تا یکدیگر را مالقات کنیم

با آمدن روزی دیگر.

آن گاه که سپیده دم از راه رسید
آواز سر بده،

تمامی روز را آواز سر بده.

ما همگی با هم به راه خواهیم افتاد،
و همگی با هم، بارها را پیش خواهیم برد

در راه.

ارواح بهشتی،
تبدیل به ستاره می شوند

در تک تک شب ها
در سرتاسر پهناِی آسمان...

آن ها می درخشند...

Album: »Rajaz«



یک  به  برخی  کمل،  گروِه  آثاِر  میاِن  در 
شنیدِن  حاِل  در  ما  گویی  شبیه اند؛  قصه 
این  هستیم.  انسان  یک  سرگذشِت 
قطعه ها، لحظاِت مختلفی از سرگذشِت 
به  را  ما  و  گذاشته  قاب  یک  در  را  آدمی 
تماشا و تأمل دعوت می کنند. در دِل این 
زیسته  و  گشته  روایت  رنج ها  قصه ها، 
متوقف  آن ها  در  انسان،  اما  می شوند 
نمی ماند؛ نشانه هایی تازه کشف می شوند 
و با کشف ِ آن ها، خویشتِن آدمی نیز تازه 
شده و به پویش و حرکت دعوت می شود. 
در  مقدس  تجربه ای  گویی  بدین سان، 
ر برای آدمی رقم می خورد.

َّ
لحظه ای مقد

»مسافر«  »وداع های طوالنی«1، یک  در 
»در بعد از ظهری گرم« در پارک نشسته 
»نسیم،  می نگرد.  روبرو  منظره های  به  و 
بادبادک  بچه ها را با خود می َبَرد« و مسافر 
با دیدِن این صحنه، به سفِر خود، دلتنگی 
و جدایی می اندیشد و آن گاه به گفتگو با 

این »گذشته ی حاضر« می پردازد:
»گرچه از رفتن بیزارم، 

بهتر  و  درست تر  سفر،  این  می دانم  اما 
است. 

وداع های طوالنی،
سخت غمگین ام می سازد.

رفتِن اکنون ام را ببخش.
می دانی که بسیار دلتنگ ات خواهم شد

و دلتنِگ آن روزهایی که با هم گذراندیم.«
اما  دارد،  را  خود  ضرورِت  و  معنا  سفر، 
می زیستیم،  آن  در  زمانی  که  خانه ای  با 
به  و  است  نشسته  مسافر  کرد؟  باید  چه 
دلتنگی  معنای سفِر خویش می اندیشد. 
و دوری از خانه ی گذشته ها، وجود او را 
فراگرفته است و چنین می نماید که سفر- 
هر چند ضروری می نماید- کاری است 
تاریک  شبی  منتظِر  باید  پس  دردآلود. 
اما مسافر، حضوِر روشنایی تازه ای  بود. 

را در شب کشف می کند:
»روز سپری شده 

و ماه طلوع می کند-
او آهی می کشد

چشمان اش  در  لبخندی  که  حالی  در 
است.«

او  با مسافران است:  ماه، همدلِی کیهان 
خود مسافری است جاودانه در تکمیل  و 
نهان  از  باز  غیاب،   و  شدن  تمام  از  بعد 
ماِه  ترتیب  این  به  و  زنده می گردد  و  پیدا 
کشِف  با  بود.  تواند  مسافران  جاوداِن 
ما  مسافِر  نو،  روشنی بخِش  این  حضوِر 
جانی تازه می گیرد تا بار دیگر با دیوارها 
روبرو  خویش  زندگِی  حصارهای  و 
شود؛ اما این بار، اندیشیدنی توأم با »ماِه 

طلوع کرده در شب«:
»در پارک،

با این که دیروقت بود،
او می نشیند و دیوار را می نگرد.

و به یاد می آورد

روزی که خانه را ترک کرد...«
اکنون، »گذشته« هم چنان حضور داشته 
و مرور می شود، اما باری سنگین بر دوِش 
سوی  به  است  هم سفری  نیست؛  مسافر 
امروز،  و  دیروز  تکمیل،  در  ماِه  آینده. 
ماه بین،  مسافِر  دارد.  خود  در  را  دو  هر 
نیز می آموزد که گذشته را رها نکرده و با 
َبَرد. مسافر، خواسته ی این  آینده  به  خود 
گذشته را در جان خویش، توشه ی سفر 
و  مقصد  سفر،  این  »فرجاِم  می سازد: 
ناتمام مانده ها  ماست؛  دوی  هر  مقصوِد 
را نیز با خود هم سفر کن.« برای مسافر، 
تکمیِل  نیست؛  گذشته  ترِک  دیگر  آینده 

گذشته است.

را  موسیقایی ای  قصه های  چنین  مشابِه 
»َرَجز«  هم چون  دیگری  قطعه های  در 
مشاهده  می توان  نیز  اشک«  »بندرگاِه  و 

کرد.
با  کِمل،  گروِه  آثار  از  دیگر  دسته ای 
پرسش آغاز می شوند و موسیقی و شعر، 
به فهم، تأمل در آن و جستجوی پاسخی 
پرسشی  می پردازند؛  پرسش  آن  برای 
درگیِر  را  او  و  برخاسته  آدمی  جاِن  از  که 
قطعه ی   

ِ
شروع در  است.  ساخته  خود 

قرار  پرسش  این  شده«  پیدا  و  »گم گشته 

       »من     
       در جهان ام که می شکفد

       جهان هایی را می برم
       که ناکام مانده اند«

                    »رابیند رانات تاگور«

ُجستاری کوتاه درباره ی ترانه های گروه »َکِمل«

»زمانی که در خندیدن می گذرد،
فرصتی کافی است تا عشق بتواند 
در را بگشاید و همه چیز را تغییر 

دهد.«



در  و  آمده ای؟  گذشته  کدام  »از  دارد: 
 

ِ
شروع در  یا  بوده ای؟«.  گذشته  کدام 

می شود:  پرسیده  »قهرمانان«،  قطعه ی 
یک  تنها  تو  آیا  من،  واالی  »خویشتِن 

اسطوره ی ساختگی هستی؟«
این پرسش ها، همراه با حرکِت موسیقی، 
پاسخ  یافتِن  خواهاِن  و  می کنند  حرکت 
هستند. آن چه در ادامه ی چنین قطعه هایی 
که  است  نشیب هایی  و  فراز  می بینیم، 
پرسش های  این  با  مواجهه  در  آدمی 
وجودی دارد.  به این ترتیب عشق، تنهایی 
از  زماِن  و  پدری  سرزمین  بیهودگی،  و 
که  موضوعاتی اند  از  برخی  دست رفته 
قرار  تأمل  و  پرسش  مورد  ِمل، 

َ
ک آثاِر  در 
می گیرند.

تجربه  یک  مرور  با  دیگر،  آثار  برخی 
آغاز  رفته  یاد  از  حقیقِت  یک  بیاِن  یا 
از  تو«2  دسِت  در  »درست  می شوند. 
آن  از  یکی  متوقف شده«،  »مسافِر  آلبوِم 

قطعه هاست:
»زمانی که در خندیدن می گذرد

بتواند در را  تا عشق  فرصتی کافی است 
بگشاید و همه چیز را تغییر دهد.«

رجوع به این تجربه، ما را متوجِه پتانسیلی 
در زندگی می کند که از آن غافل بوده ایم؛ 
پتانسیلی که اکنون خیزش ایجاد می کند 

و دسِت ما را در میانه ی تاریخ و زندگی 
و  شجاعانه تر  مواجهه ای  به  و  می گیرد 

امیدوارانه تر می انجامد:
و  وضوح  به  ماست  روی  پیِش  »آینده 

شفافیِت بلور
و هر چه بادا باد!«

این پتانسیِل تازه، رودی است پرخروش 
که برای همراه شدن با آن و دگرگون کردِن 
آن  برابِر  در  که  است  کافی  زندگی مان، 

مانعی نتراشیم:
»مانع اش مشو،

فرصِت ازدست رفته را بازگیر.«
اجازه ی  انسان،  تازه ی  خیزِش  بنابراین، 
نادیده  خویشتنی  به  است  دادن  سخن  
و  را  خورشید  نیست  الزم  شده.  گرفته 
تندباد را اختراع کنیم، کافی است پرده را 

به کناری بزنیم و پنجره را بگشاییم: 
»مانع اش مشو،

فرصِت ازدست رفته را بازگیر.
مانع اش مشو،

و بیهودگی را حیات بخش.«
در پایان اشاره به این نکته، حائز اهمیت 
ِمل، زیبایی، 

َ
است که در بسیاری از آثاِر ک

آرامش  را  بیننده  که  نیست  خلسه ای 
دگرگون کننده  بلکه  ببخشد،  ُسستی  و 
جهان.  و  انسان  دگرگون کننده ی  است؛ 
در قطعه ی »قهرمانان«3، زیبایِی راستین، 

را  خود  از  ساخته شده  »تصویرهای 
به  ما  که  نمی دهد  اجازه  و  می شکند« 
از حقیقت، راضی  و تصویرمان  تعریف 
ما  از  را  پیوسته  بلکه جستجویی  باشیم، 
اسطوره های  )یا  قهرمانان  می خواهد. 
گرمابخش  امنیتی  و  پذیرش  زیبایی(، 
بیدار  را  ممکن  رؤیایی  و  کرده  فراهم 
ناتمامِی شکِل  ترتیب،  این  به  و  می کنند 

زیستِن کنونِی ما را آشکار می کنند:
زندگِی  نقیِض  مرا-  ببخش  »امنیت 

فعلی ام باش
فقط  اگر  تماِم جهاِن من هستی حتی  تو 

برای امروز باشد.
و زنده باش در من تا ابد...«

پیدا  حضور  می شود،  خواسته  زیبایی 
اکنون  و  این جا  از  از  را  ما  و  می کند 
ند. اما کسی قادر به درک و پیوستن 

َ
َبرمی ک

به آن  خواهد بود که نه صرفا احساساِت 
خویش، بلکه قلب و جاِن خویش را در 
راِه آن بدهد. حضور دگرگون کننده ی این 
سنگیِن  صدای  با  همراه  »قهرمانان«، 
زنده  »و  عبارِت  از  پس  که  است  طبلی 
باش در من تا ابد...« وارد می شود و ریتِم 
آهسته ی پیش از خود را به حماسه پیوند 

می زند:
»قهرمانان، شما را صدا می زنم.

سرشار  را  جان ام  و  قلب  اسطوره ها، 
خواهند کرد.

قهرمانان، شما را فریاد می کنم.
جان ات،  و  قلب  عصاره ی  و  خون  با  تو 

زاینده ی اسطوره ها خواهی شد.«

1( Long Goodbyes
2( Fingertips
3( Heroes

»مانع اش مشو،
 فرصِت ازدست رفته را بازگیر.

 مانع اش مشو،
 و بیهودگی را حیات بخش.«

عصاره ی  و  خون  با  »تو 
قلب و جان ات،

خواهی  اسطوره ها  زاینده ی 
شد.«



راِهنزدیک
زندهشدنازدِلآتش

در این بخش:

آسمان
پر ستاره       



راِهنزدیک
»وأّنالّراحَلإلیکقریُبالمسافه«
وبهراستیکهکوچندهیبهدرگاِهتوراهشنزدیکاست.
)امامسجاد)ع(،دعایابوحمزهُثمالی(

یکی از یاران حضرت محمد)ص( داستانی را که از زبان پیامبر شنیده بود، چنین روایت می کند: 
پیامبر اکرم)ص( فرمود: »از میاِن پیشینیاِن شما شخصی بود که 99 نفر را کشته بود. اما روزی تصمیم گرفت که توبه کند و مردی نیک شود. پس در 
جستجوی داناترین مردم برآمد. او را به راهبی رهنمون شدند. به نزد او رفت و گفت: »من 99 نفر را کشته ام، آیا امکان توبه ای برای من هست؟« 
راهب گفت: »نه«. آن مرد، راهب را هم کشت و تعداد کشتگان به 100 تن رسید. آن گاه دوباره از داناترین مردم روی زمین جستجو کرد و این بار 
راهنمایی اش کردند به مردی عاِلم. به نزد او رفت و گفت صد نفر را کشته و آیا راه توبه ای دارد؟ مرد عاِلم گفت: »آری، چه چیز و چه کس می تواند 
بین تو و بازگشت به سوی پروردگارت حائل و مانعی باشد؟!« آن گاه افزود: »به فالن سرزمین برو. در آن جا مردمی خداپرست و نیک  هستند. تو نیز 
با آن ها در پرستش خداوند و زندگی نیک همراه شو اّما به سرزمین ات بازمگرد که سرزمینی بد است«. مرد به راه افتاد تا این که در نیمه ی راه اجِل او 

فرا رسید و ُمرد.
فرشتگاِن رحمت و فرشتگاِن عذاب، بر سِر بردِن او با خود، به نزاع پرداختند. فرشتگان رحمت می گفتند: »او توبه کار است و روی به خداوند آورده، 
پس شایسته ی بخشایش است«. و فرشتگان عذاب می گفتند: »او هنوز کار نیکی انجام نداده است، پس به جزای اعمال بدش باید به جهنم برود.«

سرانجام فرشته ای در شکل انسان به نزد آن ها آمد و فرشتگان عذاب و رحمت، او را داور خویش قرار دادند. آن فرشته گفت: »فاصله ی وی از هر یک 
از این دو سرزمین را اندازه گیری کنید. به هر کدام که نزدیک تر باشد، به آن تعلق دارد و از ]اهل[ آنجاست«.

اندازه گیری کردند و دیدند که به سرزمینی که قصد رفتن به آن داشته نزدیکتر است.1 پس فرشتگان رحمت او را با خود به بهشت بردند.«2

خداوند می گوید: »هر کس یک وجب به من نزدیک شود، من به اندازه ی یک دست3 به او نزدیک می شوم و هر که یک دست به من نزدیک شود، من 
به اندازه ی دو دسِت گشوده4 به او نزدیک می شوم و هر کس آهسته ]و معمول[ به سوی من آید، من دوان دوان5 به سوی او می آیم.«6

یری دیگر از این ماجرا نیز گفته می شود که بدین شرح است: در هنگام اندازه گیرِی فاصله ها از دو شهر، خداوند  1( تقر
به زمیِن پشِت سِر مرد فرمان می دهد که کشیده شود تا به این ترتیب، فاصله تا شهر مقصد، کوتاه تر باشد.

2( پیام پیامبر)ص(، تدوین و ترجمه ی بهاء الدین خرمشاهی و مسعود انصاری، ص 401، انتشارات جامی، 1376.
3( یک ذراع

4( یک باع
5( َهرَوله کنان

6( حدیث قدسی، مستدرک الوسائل، ج5، ص 298.
7( سیره آموزشی رسول خدا، مصطفی دلشاد تهران، ص 128

َمْنگر اندر نقِش زشت و خوِب خویش
ضعیف یا  حقیری  که  را  این  منگر 
نگ و لوک و بی ادب

َ
فته شکل و ل

ُ
خ

آشفتگی این  یاْر  دارد  دوست 

بنگر اندر عشق و در مطلوِب خویش
شریف ای  خود  همِت  اندر  بنگر 
می طلب را  او  و  می غیژ  او  سوی 
فتگی

ُ
خ از  ِبْه  بیهوده  کوشِش 

مثنوی مولوی

پیامبر اکرم)ص( فرمود: »هر که یک سال پیش از مرگش توبه کند، خداوند توبه اش را می پذیرد.« سپس فرمود: »یک سال زیاد است؛ هر که یک ماه 
پیش از مرگش توبه کند، خدا توبه اش را می پذیرد.« باز فرمود: »یک ماه زیاد است؛ چنان چه ساعتی قبل از مرگ توبه نماید، خداوند او را مورِد 
غفراِن خویش قرار می دهد.« و بار دیگر فرمود: »یک ساعت هم زیاد است« و با اشاره به گلوی خود افزود: »تا پیش از آن که جان بدین جا رسد، 

خداوند توبه ی او را می پذیرد.«7

»امید از حق نباید بریدن؛ امید سِر راِه ایمنی است. اگر در راه نمی روی، باری سِر راه را نگاه دار. مگو که »کژی ها کردم«؛ تو راستی را پیش گیر، 
وی، آن همه 

َ
هیچ کژی نماَند. راستی هم چون عصای موسی است؛ آن کژی ها همچون ِسحرهاست. چون راستی بیاید، همه را بخوَرد. چون راست ش

نماَند؛ امید را زنهار َمُبر.«
فیه مافیه، مولوی
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زنده شدن از دِل آتش
ققنوس1، پرنده ای است افسانه ای که به اندازه ی یک عقاب است و بسیار خوش رنگ و خوش آواز. گویند که منقار او سیصد و شصت 
سوراخ دارد و آن گاه که در کوه های بلند در مقابل باد می نشیند، صداهای شگفت انگیز از منقار او برمی آید و به سبب آن، مرغان بسیاری 

بر او ِگرد می آیند.
 کاج می سازد و در آن آشیانه، خود را در 

ِ
چون هزار سال بگذرد و مرِگ خویش را نزدیک بیند، آشیانه ای از چوب های خوش بو و صمغ

معرِض نوِر کامِل خورشید قرار می دهد و سرودن آغاز کند و مست گردد و چنان بال و پر بر هم زند که آتش افروخته گردد. پس در آن آتش 
بسوزد و خاکستر شود. آنگاه از خاکستِر او، ققنوسی دیگر در وجود آید.

بام قصرهای  بر  بر زمین نمی گذارد و آشیانه ی خود را  پا  او  پرنده را شاِه پرندگان و نماد خورشید می دانند و معتقدند که  این  در چین، 
پادشاهان می سازد. او تنها نسبت به درختان فروتنی می کند.

بعضی گویند آدمیان موسیقی را از آواز او آموخته اند و برخی دیگر بین او و »قو« ارتباطی دیده اند؛ به ویژه به دلیل آوازهای زیبایی که قو 
در نزدیکی مرگ خویش می خواند.2

به طور کلی، هر موجود بال داری، نماِد معنویت است. تفسیر »پرنده« به عنوان نماِد روح، در سراسر جهان بسیار معمول و رایج است. به 
ندن و فرارفتن از شرایِط محدودکننده ی دنیوی است.

َ
همین ترتیب، پرواز به سوی آسمان، بیان کننده ی سبک بالِی روح برای َبرک

اما ققنوس نمادی است که ما انسان ها را تواِن آن می بخشد که از تنگناهای زندگی و لحظه های دشواِر تغییر عبور کنیم تا به زندگی و حیاتی 
ِد« انسان، موکول به نوعی از »مرگ« دانسته می شود؛ پشت سر گذاشتن و قالب تهی کردن 

ّ
تازه برسیم و این چنین است که »والدِت مجد

از زندگی و شخصیت پیشین خود.3
در دنیای مسیحیت، ققنوس را نشانه ای از پیروزِی زندگِی ابدی بر مرگ می دانند و در سنِت رازآلوِد کیمیاگری، ققنوس را برابر دانسته اند با 

رنگ سرخ، تولد دوباره ی حیات در جهان و نیز با به کمال رساندِن موفقیت  آمیز هر پویش و دگرگونی ای در زندگی.
در زبان انگلیسی ضرب المثلی است که: »هر آتشی ممکن است ققنوسی در برداشته باشد«.4

سیمای افسانه ای ققنوس، در ادبیات فارسی، از طرف شاعران کهنی همچون عطار5 و شعرای معاصری همچون نیما یوشیج مورد توجه قرار 
گرفته است. محمدرضا شفیعی کدکنی، ادیب و شاعر معاصر، نیز در شعر »صدای بال ققنوسان«، چنین می گوید:

]...[ شنیدی یا نه، آن آواز خونین را؟
نه آواِز پِر ِجبریل،

صدای باِل ققنوساِن صحراهای شب گیر است
که بال افشاِن مرگی دیگر،
اندر آرزوی زادنی دیگر،

حریقی دودناک افروخته در این شِب تاریک،
در آن سوی بهار و آن سوی پائیز،

نه چندان دور،
همین نزدیک

بهاِر عشِق سرخ است این و، عقل سبز...6

به نهایت توانایی خویش که رسیدم،
پنداشتم سفرم به پایان رسیده است،
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راه پیش رویم بسته است،
توشه هایم پایان یافته اند،

و زمان آن رسیده که در گمنامِی خاموِش خویش پناه گیرم.
اّما دریافتم که اراده ی تو در من پایانی نمی شناسد،

و زمانی که واژه های کهنه بر زبان می َپژُمَرند،
 نواهایی تازه برمی خیزد،

ْ
از دل

و از جایی که راه های کهنه گم می شوند،
سرزمینی تازه

با شگفتی هایی نو
برای من آشکار می شود.

رابیندرانات تاگور7

خداوندا
به گاِه سالخوردگی ام،

فراخ ترین روزی ات را به من عطا فرما!
و به گاه درماندگی ام،

کامل ترین نیرویت را به من ارزانی دار!
خداوندا،

چنان  کن که به گاِه گرفتاری و درماندگی، به یارِی تو ِبتاَزم!
خداوندا،

مرا به نیکوترین روش راه ِبَبر
و چنان کن که بر آیین تو بمیرم و بر آن زنده شوم!

امام سجاد)ع(8

1( Phoenix
َرب 

َ
َود، آوازهای نشاط انگیز می خواند و با شادی و ط

َ
گاه ش 2( سقراط، فیلسوف یونانی که به مرگ محکوم شد، در بی اعتنایی به مرگ شهیدانه ی پیِش روی خویش می گوید: »من کمتر از قو نیستم که چون از مرگ  خود آ

می میرد«.
یبای یک نویسنده را »آواز قو« می گویند. ین اثِر ز یبا بمیرد...(، اشاره به همین باور رایج دارد. همچنین در زبان فرانسه، آخر مهدی حمیدی، شاعر و ادیب معاصر نیز در شعر »مرگ قو« )شنیدم که چون قوی ز

س نو می شود دنیا، و ما/ بی خبر از نو شدن اندر بقا
َ

3( هر نف
 اول مردن است/ زان که بعث از مرده زنده کردن است

ْ
شرِط روِز َبْعث

تا نمیری نیست جان کندن تمام/ بی کماِل نردبان نایی به بام
نه چنان مرگی که در گوری روی/ مرِگ تبدیلی که در نوری روی

4( آتش نمادی است از نیروهای معنوی و موجب تغییر شکل، پاک شدن، تعالی و تولد دوباره.
یزناپذیرِی مرگ حرف زده و می گوید: »هم برای بودن ات پرورده اند/  5( در ادبیات فارسی، اولین ظهوِر پررنِگ ققنوس، در »منطق الطیِر« عطار است. ُهدُهد، پیشوای پرندگان، در پاسخ به پرنده ای که از مرگ می هراسد، از گر

 ققنوس را بیان می کند:
ِ

هم برای بردن ات آورده اند«. پس از این است که عطار تمثیل
رفه مرغی دل ستان است که در هندوستان مکان دارد. منقاری دراز دارد که به نِی چوپان شبیه است. نزدیک به صد سوراخ در منقار اوست و از هر سوراخ، آوازی متفاوت به بیرون می تراود. وقتی او با منقارش آوازهای 

ُ
ققنوس، ط

گونه گون اش را سر می دهد، جمله ی پرندگان خاموش می گردند و همگی به بی هوشی و سرگشتگی می رسند. حتی ماهی ها هم از آن آواز بی قرار می شوند. منشأ علم موسیقی که در جهان گسترش یافته است، به این برمی گردد 
که فیلسوفی آواز ققنوس را شنیده و موسیقی را از آواز او استخراج کرده است.

ققنوس جفت ندارد و طاق و تنها زندگی می کند. عمر او نزدیک به هزار سال است و چون وقِت مردن اش فرامی رسد، از گوشه و کناِر جهان هیزِم بسیار فراهم کرده و بر گرِد خود جمع می آورد. آن گاه با بی قرار به میان هیزم ها 
نند و بسیاری از آن ها، از اندوه و هم دردِی با ققنوس، جان 

َ
درآمده و نوحه های زار سر می کند. پرندگان و حتی درندگان برای دیدِن این صحنه ی دردناک متوقف می شوند. نظاره گران با دیدِن ققنوس، خود دل از جهان برمی ک

می دهند.
یاد ادامه می دهد و آن گاه که از عمرش یک نفس بیش تر باقی نمانده است، بال و پر بر هم می زند و از باِل او، آتشی برمی جهد، در هیزم درمی گیرد و همه چیز می سوزد و از میاِن خاکستِر هیزم،  ققنوس هم چنان به ضجه و فر

ققنوسی دیگر ظاهر می گردد. بدین گونه است که او با مرِگ خویش، فرزنِد خود را به دنیا می آورد.
)»نگاهی به ققنوس در ادبیات ایران«، مجله ی »پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی«، پاییز 1390(

6( محمدرضا شفیعی کدکنی، قطعه شعر »صدای بال ققنوسان«، مجموعه شعر »در کوچه باغ های نشابور«، نشر سخن
7( رابیندرانات تاگور، نغمه های جاوید عشق )گیتانجالی(، نشر مثلث، قطعه 36. 

8( دعای مکارم االخالق.
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همه چيز 
از همه جا    

کوتاهوخواندنی
خودمهمبهجهنم!

در این بخش:



کوتاه و خواندنی

اختراع ساندویچ
 200 حدود  او  شد.  ابداع  مونتاگو«  »جان  به نام  مردی  وسیله ی  به  ساندویچ 
یک  او  می کرد.  زندگی  »ساندویچ«  نام  به  منطقه ای  در  انگلستان  در  پیش  سال 
سیاستمدار بود. در یک دوره از کارش، دریاساالر نیروی دریایی بود و به سبب 
او، نیروی دریایی انگلستان دچار نابسامانی شدیدی شد. او همچنین یک قمارباز 
برای  اینکه  از  داشت  نفرت  حتی  که  کند  بازی  قمار  داشت  دوست  آن قدر  بود. 
خوردِن غذا بخواهد میز قمار را ترک کند. به همین خاطر، ایده ای به ذهن او خطور 

کرد: او فکر کرد اگر من فقط مقداری گوشت بین دو تکه نان بگذارم، در آن صورت می توانم در حال قمار، غذا بخورم.
از این رو، چنین کرد. به نظر مردم، رفتار او غیرمعمولی و حتی یک رفتار و عادت ناپسند بود. اما از آن جایی که »جان مونتاگو« یک فرد 
نِت شهِر ساندویچ( محسوب می شد، مردم در این مورد انتقاد زیادی نکردند و رفته رفته، 

ُ
از طبقه ی باالی اجتماعی و اشرافی )چهارمین ک

دیگران نیز به  همان کار رو آوردند. این چنین بود که خوردن این نوع غذا کم کم رایج شد و این غذا، ساندویچ نام گرفت.
خب شما در مورد ساندویچ چه نظری دارید؟ در این زمینه، تهیه ی ساندویچ و خوردن آن را با تهیه ی لقمه ی خانگی مقایسه کنید.1

ت را نبینم
ّ

برو که قد
»مرحوم تختی به قدری در رفتار و کردار با عزت نفس بود که برای بعضی ها باورکردنی نیست. حجب

و حیایش بی نظیر بود. یادم می آید روزی یکی از دوستانش پیشنهاد کرد: »من یک چلوکبابِی لوکس 
تأسیس می کنم و اسمش را »تختی« می گذارم. تو هم روزی یکی دو ساعت حوالی ِ ظهر به آنجا سری 

بزن و برو. پنجاه درصد سهم آن را هم به تو منتقل می کنم.«
به هنگام طرح این پیشنهاد، رنگ و روی تختی سرخ شد. دست هایش را از ناراحتی به هم مالید و بعد 
اکثر ناسزایی بود که تختی به هنگام عصبانّیت فراوان ذکر می کرد 

ّ
ت را نبینم!« این حد

َّ
د

َ
گفت: »برو که ق

و معنایش آن بود که نمی خواهم ببینم ات.«2

صداقت تمام عیار
نادرشاه افشار یکی از شاهان ظالم و بیدادگر ایران بود. او در ابتدا، با تالشی ارزشمند، کشور را از هرج ومرج 

نجات داد اما در شش ساِل آخِر سلطنت، دست خود را به جنایات زیادی آلود. اقدامات نادر برای مردم 
مصیبت زده ی ایران بالیی عظیم بود: لشکرکشی های بی حاصل، مخارج گران و کمرشکِن نظامی، قتل و 
غارت  و رفتارهای وحشیانه. نادر هنگاِم لشکرکشی به هندوستان آن چنان قتل عامی در دهلی به راه انداخت 

که نظام الملک نایب الّسلطنه »دکن« نزد او آمد و گفت:
شی

ُ
شی         مگر که زنده کنی مرده را و باز ک

ُ
دگر نمانده کسی تا به تیغ ناز ک  

یکی از موّرخان درباره ی قتل عام دهلی می نویسد: 



نادرشاه و سّید هاشم خارکن
»گویند روزی نادرشاه با سّیدهاشم خارکن، یکی از عارفاِن نجف، مالقات 
کرد. او را از این جهت خارکن می گفتند که با خارکنی امرارمعاش می کرد. نادر 
 هّمت کرده اید که از دنیا گذشته اید.« 

ً
به سّیدهاشم رو کرد و گفت: »شما واقعا

 شما کرده اید که از 
ً
سّیدهاشم با سادگی تمام گفت: »برعکس، هّمت را واقعا

آخرت گذشته اید!«5

1( »خوب برای من! همه چیز در مورد غذا در 32 جزء«، مرلین بارنز، هایده غالمی، نشر طالیه، 1386.
ه ی جوانان امروز، شماره ی 627.

ّ
لی، چند خاطره از جهان پهلوان تختی، مجل

ّ
2( فیروز مجل

یزی، خاتون هفت قلعه، انتشارات دهخدا، ص 7.  وسی، ص156/ باستای پار
ّ

3( نادرنامه ی قد
یور ماه 1334، ص 652.  ه ی سخن، شهر

ّ
4( مجل

5( محمود مستجیر، هزار نکته، ص 99. 

صحبت می کنم!
»شیخ االسالم الهیجان از حج برگشته بود. مردم دسته دسته به زیارت او می رفتند. زن زارع الهیجی هم به شوهرش گفت: »تو به خدمت 

آقا نمی روی؟« مرد به خانه ی آقا رفت. 
جمعّیت بسیار بود. زارع به تواضع تمام سالم کرد و کنار دِر اتاق نشست و پس از چند دقیقه برخاست و به خانه برگشت. زن پرسید: به 

خدمت آقا رفتی؟
- بله، خدمت آقا رسیدم.

- خوب، چه گفتی؟
- هیچ، حرفی نداشتم.

- عجب مرد احمقی هستی! آخر می خواستی صحبتی بکنی. مگر زبان نداشتی؟
- خوب، این دفعه می روم صحبت می کنم.

ند و زیر بغل گذاشت و یکراست به باالی اتاق رفت و دست راست شیخ االسالم 
َ
فردا الهیجی باز به خانه ی آقا رفت. اّما این بار کفش ها را ک

دو زانو نشست. حاضران مجلس همه به زارع الهیجی که در صدر مجلس جا گرفته بود، نگاه می کردند.
زارع سر به گوش شیخ االسالم برد و به زبان الهیجی گفت: »گالبی جنگلی می خوری؟«

آنکه دل مرد را نشکند، پرسید: »گالبی  این پرسش را تعارف ساده ی محّبت آمیزی پنداشت و برای  به زارع کرد و  شیخ االسالم نگاهی 
داری؟«

الهیجی گفت: نه، فقط دارم صحبت می کنم.«4

»سپاهیان ایران از بازار صّرافان تا عیدگاه قدیم، شروع به کشتار نمودند و سلحشوران ایرانی به خانه ها و دکان ها حمله بردند و ساکنین آن ها 
را از دم تیغ گذرانیدند و آنچه قیمتی بود، تاراج نمودند و بازاِر صّرافان و جواهریان و دکاِن تّجار را چپاول کردند و ساختمان های بی شماری 

را یا منهدم و یا طعمه ی حریق ساختند.«
نادر قبل از حمله به هندوستان به محّمدشاه، سلطان آن کشور، نوشته بود: »به علِیّ مرتضی قسم، که به غیر از دوستی و درِد مذهب، هیچ 

مقصودی نداشته و ندارم.«3
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کرامات درویش
یکی از دراویش مقداری گندم برای آرد کردن به آسیاب برد. آسیابان گفت: »اآلن نمی توانم. گندم چند نفر دیگر هم هست.« درویش گفت: »اگر 
همین حاال گندم مرا آرد نکنی، نفرین می کنم تو و االغ ات را.« آسیابان گفت: »اگر دعای تو مستجاب می شود به جای این، از خدا بخواه که گندم ات 

را آرد کند.«

اولیاء را کبر نیست
ین ادعا می کرد که از اولیاء خدا است. از او پرسیدند: »چطور ثابت می کنی که از اولیاء هستی؟«

ّ
مالنصرالد

جواب داد: »به هر درخت یا سنگی که اشاره کنم نزد من می آید.«
از قضا درخت چناری همان نزدیکی بود. گفتند: »به این درخت بگو نزد تو بیاید.«

ین هیچ به روی خود نیاورد. او به آرامی به 
ّ

نصرالدین به درخت نگاه کرد و گفت: »بیا ای درخت مبارک!« اما درخت از جایش تکان نخورد. نصرالد
طرف درخت رفت و گفت: »اولیاء را ِکبر نیست! اگر درخت پیش من نیامد من پیش او می روم.«

در مدح بادنجان
روزی سلطان محمود بسیار گرسنه بود و برای او خوراکی از بادنجان آوردند. سلطان غذا را خورد و از آن خوش اش آمد. گفت: »بادنجان طعام 

خوشی است.« او را ندیمی1 بود که سخن وی را شنید و او نیز بادنجان را بسیار مدح کرد.
سلطان بسیار خورد و چون سیر شد، گفت: »بادنجان چیز بسیار مضری است.« ندیم دوباره شروع به سخن گفتن کرد و در مورد مضّراِت بادنجان 
بسیار مبالغه کرد. سلطان گفت: »تو نبودی که هم اکنون مدح بادنجان را می گفتی؟« مرد پاسخ داد: »من ندیم تو هستم، نه ندیم بادنجان. باید چیزی 

بگویم که تو را خوش آید، نه بادنجان را.«

خودم هم به جهنم!

1( همدم، هم نشین، هم سخن.
ینگان،1390. 2( حکایت های فلسفی برای با هم بودن، میشل پیکمال، مهدی ضرغامیان، انتشارات آفر

3( نهج البالغه، حکمت 296. 
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دو برابر برای همسایه ها
زئوس، خدای یونانی که بین یونانیاِن باستان حاکِم همه ی خدایان محسوب می شد، روی زمین می گشت تا ببیند انسان ها چگونه رفتار 
می کنند. به روستای کوچکی رسید که به نظر می آمد مردمش ناسازگارند و نسبت به هم کینه دارند. دهقانی را در ِکشتزاری دید که به 

سختی کار می کرد و با زحمت زیاد، زمین را شخم می زد.
زئوس برای این که کمی سخاوت و بخشندگی را به مردِم این منطقه بیاموزد، پیش رفت و گفت: »من زئوِس بزرگ هستم و انجام دادن 
هر کاری در توان ام هست. از من چیزی بخواه تا به تو بدهم. اما این  را بدان که هر چیزی از من بخواهی، دو برابِر آن را در حق هر کدام 

از ساکنان روستا انجام می دهم. اگر تو صد سکه طال از من بخواهی، دویست سکه طال به هر یک از آنها می دهم.«
دهقان لب هایش را روی هم فشرد و کمی فکر کرد. سپس با لبخندی شیطنت آمیز گفت: »یک چشم مرا در بیاور!«2

ضرب المثل و داستاِن آن:
یک شیعه و یک سّنی در کشتی ای سوار بودند و میان ایشان بحثی درگرفت. سرانجام شیعه از پاسخ دادن درماند و در آن حال دریا 

متالطم بود. شیعی گفت: »یا علی، غرق اش کن! من هم به جهنم!«

علی)ع( شخصی را دید که به زیان کسی می کوشد و در این کار به خودش هم زیان می رساند. فرمود: »تو چون کسی هستی که نیزه 
در شکم خویش فرو می کند تا کسی که پشت سرش سوار است را بکشد.«3



بزرگسالیکهعاشقافسانهها
بود

صدایخاطراترابلندکنید

در این بخش:

داستان»ققنوس«

روایت کن
      آغاز کن
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ققنوس

رد »استرابری«، نجیب زاده ای بود که پرنده جمع آوری می کرد. بهترین جایگاه نگهداری پرندگان در اروپا را داشت؛ آشیانه ای بزرگ که عقاب ها 
ُ
ل

در آن احساس راحتی می کردند و طراحی اش آنقدر بدیع و نوآورانه بود که از پرندگاِن خوش آواِز گرمسیری گرفته تا پرنده های قطبی، همه و همه، 
در آن جا از آب و هوای مناسِب خود برخوردار بودند.

اما سال های سال بود که بهترین قسمِت این منطقه، خالی مانده بود و تنها، نوشته ای بر روی آن به چشم می خورد: »ققنوس. جایگاه: عربستان«
رد استرابری می گفتند که ققنوس پرنده ای است افسانه ای و وجوِد خارجی ندارد و یا 

ُ
بسیاری از پرنده شناسان و متخصصاِن زندگِی پرندگان، به ل

اگر وجود داشته، مروبط به زمان هایی بسی دور بوده است و نسل اش منقرض گشته است.
 ریشه دوانده 

ً
رد استرابری متقاعد نمی گشت. سال ها بود که در شجره نامه ی آرزوهای خانداِن وی، باور و اعتماد به وجوِد این پرنده عمیقا

ُ
اما ل
بود.

و  قول  نمایندگاِن خود دریافت می داشت که علی رغم  از  را  پرنده هایی  بسیار،  با هزینه های  استرابری،  رد 
ُ
ل این رو، هر چند وقت یک بار،  از 

رکی بود که بال و پرش را رنگ 
ُ
قرارشان، به زودی معلوم می شد ققنوس نیست؛ مرغ انجیرخوار  یا طوطِی ُدم بلنِد آمریکای جنوبی یا بوقلموِن ک

نارنجی می کردند و یا پرنده ی دورگه ی دیگری بود که پر و بال پرندگاِن مختلف را به آن چسبانده بودند.
رد استرابری خود به سرزمیِن اعراب رفت و پس از ماه ها تالش ، ققنوس را یافت. آری، واقعیت داشت و خودش بود. پرنده را با خود 

ُ
عاقبت ل

برد و آن را در بهترین شرایط، به میهن آورد.
آشیانه،  پرندگان  با سایر  بود.  فوق العاده  به راستی  ققنوس  پرندگان.  بهجت انگیز؛ جالِل مطلِق  و  بزرگ منش، دلکش  انگیز،  پرنده ای شگفت 

رد استرابری، عالقه ای شایان توجه نشان می داد.
ُ
رفتاری مهرآمیز داشت و به ل

ورود پرنده، توجه پرنده شناسان، روزنامه نویسان، شاعران و فروشندگاِن کاله های زنانه و لوازِم آرایش را در انگلستان برانگیخت. پیوسته مردم 
برای تماشای آن می شتافتند. اما ققنوس هم چنان آرام و بی اعتنا بود؛ از آن همه توجهات و تمجیدات به خود نمی بالید؛ باوقار و متواضع. و وقتی 
که دیدارها و توجهات عامه فروکش کرد و دیگر چیزی درباره اش نوشته نشد، به وضوح معلوم بود که او نه رنجیده است و نه به خاطر سرْدمهرِی 

ناگهانی مردم، دشمن خو گشته است. پرنده کامال خرسند و قانع به نظر می رسید.
رد استرابری، هنگام مرگ، آه در بساط نداشت و در فقر کامل از دنیا 

ُ
بدیهی است برای اداره ی چنان آشیانه ای، هزینه ی زیادی الزم بود. ازین رو ل

رفت. پس از مرگ، آشیانه اش را به فروش گذاشتند. در شرایط عادی و معمولی، پرندگانی بدین حد نایاب و از همه مهم تر ققنوس، باید توسط 
افراِد مورد اعتماِد انجمن های بزرِگ پرنده شناسِی اروپا یا توسط افرادی مستقل از آمریکا قیمت گذاری شده و به مزایده گذاشته می شد. اما مرگ 
رد استرابری درست پس از یک جنِگ جهانی به وقوع پیوست؛ هنگامی که هم پول و هم دانه ی پرندگان، بسیار کم بود و سخت فراهم می شد 

ُ
ل

رد را دچار ورشکستگی کرد(.
ُ
)و حقیقتا همین باال رفتِن قیمِت دانه ی پرندگان، از عواملی بود که ل

از چنین  و ُمصّرانه استدالل می کرد برخورداری  لندن خریداری شود  باغ وحِش  برای  ققنوس  پیشنهاد کرد  مجله ی »تایمز« در سر مقاله ای 
ققنوِس  نام »انجمِن  به  به منظوِر حمایِت مالی، سازمانی  ازین رو  پرندگان اند.  این حد عاشق  تا  نایابی، حق طبیعی ملتی است که  پرنده ی 
استرابری« راه اندازی شد و دانشجویان، زیست شناسان و دانش آموزان در این زمینه به مشارکت پرداختند. اما چون سرمایه ی به دست آمده کم 
رد استرابری )که سرگرم مراسِم آن مرحوم بودند(، آشیانه ی او را طِی یک مزایده، واگذار نمودند 

ُ
 اهدائی هم بسیار ناچیز بود، وارثاِن ل

ِ
بود و مبالغ

به آقای »تانزرد پولدرو«؛ مالِک خصوصِی موسسه ی »دنیای شگفت انگیز و جادویی پولدرو«.
آقای پولدرو، مدت ها، ققنوس را معامله ای سودمند و گنجی باد آورده به حساب می آورد. ققنوس، پرنده ای رام و مهربان بود و به محیِط جدیِد 
خود خو گرفته بود. هزینه ی خوراکش بسیار کم بود. از بچه ها نمی رمید و اگرچه مثل بعضی از پرندگان تردستی و شعبده بازی ای نمی دانست، 
اما آقای پولدرو معتقد بود که او به زودي، دو سه شیرین کاری خواهد آموخت. به عالوه، حسِن شهرت و تبلیغاتی که از طرف »انجمن ققنوس 
استرابری« شده بود، بسیار مفید واقع  شده بودند؛ به طوری که در آن ایام، بیش تِر داوطلباِن حمایِت مالی، عالوه بر دو شیلینگ و نیم کمِک 
ماهانه، مشتاق بودند که به دیدِن پرنده بیایند ]و در نتیجه پنج شیلینگ هم برای این بازدید می پرداختند[. افراد عادی که در این حمایِت مالی 

شرکت نکرده بودند نیز برای دیدِن پرنده پنج شیلینگ می پرداختند.

40

ان
ست

نویسنده: »سیلویا تانِزد وارنر 1«دا



ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 2 و 3

 زیبایی و جالِل همیشگی اش، مثل همیشه دوست داشتنی و مهربان بود. اما دریغا، 
ِ

اما دیری نپایید که کسب و کار از رونق افتاد. ققنوس در اوج
آن چنان که آقای پولدرو می گفت، جلب توجه نمی کرد. در قیاس با پولی که برای دیدن اش پرداخت می کردند، آن طور که باید و شاید جلب 
توجه و عالقه نمی کرد. بیش از حد آرام و متین و بزرگ منش بود و این موجب می شد که تماشاگران به جای تماشای آن، به سراغ بابون ها که 

حرکاتی حیرت انگیز داشتند و تمساح ها که شایع بود چندین زن را بلعیده بودند، بروند.
یک روز آقای پولدرو به مدیِر مؤسسه ی خود آقای »رامکین« گفت:

- آخرین باری که یک احمق برای تماشای این پرنده پولی پرداخته  باشد، کی بوده است؟
- حدود سه هفته ای باید باشد.

آقای پولدرو گفت:
- اصال نمی ارزد. فقط به هزینه ی بیمه اش فکر کن. هفته ای هفت شیلینگ برایش می دهیم. با این پول می شود »اسقف کانتربوری« را بیمه کرد.
 

ِ
- آه، مردم این پرنده را دوست ندارند. بیش از اندازه آرام و ساکت است. مشکل این جاست. نه جفتی می خواهد؛ نه هیچ چیزی. از ماده مرغ

زریِن شاه پر، عقاب دریایی و همای استخوان خوار گرفته تا »کوچین چینا« و- خدا می داند- صدها پرنده ی دیگر را سعی کردم با او جفت کنم. 
حتی یک نگاه هم به آن ها نینداخت.

آقای پولدرو گفت:
- در این فکرم که اگر می توانستیم این پرنده را با یک جوان تر عوض کنیم، چه خوب می شد!

- غیرممکن است. در هر عصر و دورانی، از این پرنده تنها یکی وجود دارد.
- چرند است.

- جدا می گویم.  مگر تابه حال توضیحاِت برچسِب شناسنامه اش را نخوانده اید؟
برای خواندِن شناسنامه، با هم به قفس ققنوس رفتند. پرنده بال هایش را مؤدبانه گشود، اما آنان توجهی به او نکردند و شروع به خواندِن نوشته ای 

که در آن جا بود کردند: 
»ققنوس: پرنده افسانه ای، نایاب و بی همتا. پیرترین ازدواج نکرده ی دنیا. نه جفتی دارد و نه به آن احتیاج دارد. وقتی که پیر شود، خود را آتش 

می زند و معجزه آسا از آن آتش برخاسته، حیات دوباره می یابد. این پرنده از شرق برمی خیزد.«
آقای پولدرو گفت: »فکری به خاطرم رسید. به نظر شما ققنوس چند ساله است؟« و آقای رامکین پاسخ داد: »به نظرم باید در بهار جوانی اش 

باشد.«
آقای پولدرو گفت: »تصور کن و ببین می توانیم از یک طریقی کاری کنیم تا خودش را به آتش کشد؟ آن وقت، می توانیم از قبل برای ]مشاهده ی[ 
پرنده ای که درباره اش  پرنده ی جدید خواهیم داشت؛  آن هم یک  از  بعد  افزایش دهیم.  را  تبلیغات کنیم و خیلی راحت سودمان  این حادثه 

شرح حال های عجیب و غریب نقل خواهند کرد. چنین پرنده ای را به قیمتی خوب می توان فروخت.«
آقای رامکین به عالمت تصدیق سر تکان داد و گفت:

- درباره ی ققنوس در کتابی خوانده ام که هنگام پیری باید در اختیارش چوب عود و از این گونه چیزها قرار بدهند. سپس او با آن ها آشیانه ای 
برای خودش درست می کند، بر آن آشیانه نشسته و بی درنگ آتش می گیرد. اما مسئله این است که اگه پرنده پیر نباشد و عمرش را نکرده باشد، 

آشیانه اش آتش نخواهد گرفت. مشکل اصلی همین است.
آقای »پولدرو« گفت:

- این مشکل را به من وابگذار. شما چوب های معطِر عود را پیدا کنید. برنامه »پیرسازِی« پرنده را من خودم انجام می دهم.
ولی پیر کردِن پرنده، کار چندان آسانی نبود. غذای حیوان را به نصف کاهش دادند. مقاومت کرد. از آن نصِف باقی مانده، باز نصِف دیگر را کم 
 درخشنده ی چشمان اش تیره نمی گشت و پر و بال اش بساِن اخگرپاره های 

ِ
کردند. اما پرنده ی اصیل هرچند الغرتر و ناتوان تر می شد، باز آن فروغ

زرین، مثل گذشته برق می زد و می درخشید.
ِس خویش در پر و بال اش، در برابر هوای سرد مقاومت می کرد و به نظر می رسید که 

َ
بخاری های قفس را خاموش کردند. ققنوس با دمیدِن َنف

اصال به این چیزها توجه ندارد. پرنده های وحشی و رمنده ای که طبعی درنده خو داشتند را در قفس اش انداختند. آنان با سرسختی به ُنک زدن، 
 ارجمند، آن قدر باوقار، مهرجو و بخشنده خو بود که پس از دو سه روز تحمل و مدارا، پرنده های مهاجم 

ِ
تعقیب و آزاِر ققنوس پرداختند. اما مرغ

دست از اذیت و آزار وی برداشتند و به کار خود مشغول شدند.
آقای پولدرو، این بار از گربه های وحشی و ولگرد کوچه استفاده کرد. ققنوس می دانست که اینان، حیواناتی خون خوار و شریر اند که با اخالق 
و مدارای مؤدبانه نمی توان سربه راه شان کرد. از این رو از ارتفاعی بلند، بسان تیری که صفیرکشان در فضا رها شود، پرواز کنان فرود می آمد و 

شه بال های زریِن خود را بر صورت شان می کشید و این سان آن ها را ترسانده و رام شان می کرد.
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آقای پولدرو در مراجعه ی دائم به کتاب عربی اش، چنین خواند: »محیط طبیعِی ققنوس، باید گرم و خشک باشد.« ناگهان جرقه ای در ذهن اش 
زده شد!

- هان! یافتم.
ققنوس را به قفسی کوچک تر انتقال دادند؛ جایی که آقای پولدرو بر سقف آن، آب پاشی قرار داده بود. هر شب، دوِش آِب سرد را باز می گذاشت 
و این چنین پرنده را تا صبح خیس می کرد. دیری نگذشت که حیوان سرما خورد و شروع به سرفه کردن نمود. به عالوه آقای پولدرو، چاره ای بهتر 
و مؤثرتر اندیشیده بود: هر روز صبح می آمد، روبروی قفِس پرنده می ایستاد و با حرکاتی طعن آلود و طنز آمیز، پرنده را مسخره و تحقیر می کرد.
 تبلیغاِت برنامه ی »پیرسازِی« ققنوس فرا رسیده است و چنین 

ِ
با فرا رسیدن بهار، آقای پولدرو به این نتیجه رسید که زماِن مناسب برای شروع

 گفت: »سرانجام، محبوِب سالخورده ی اجتماع به نقطه ی پایان اش نزدیک می شود.«
در این میان، هر چند روز یک بار، توده ای کاِه بدبو و چندین رشته سیِم خارداِر زنگ زده در قفس می گذاشت تا عکس العمِل پرنده را بیازماید 

که آیا باألخره میِل آشیان سازی و رفتن به آشیان پیدا کرده است یا نه.
فرا  آری، ساعت موعود  نمود.  امضاء  این حادثه  از  فیلم برداری  برای  را  قراردادی  پولدرو،  آقای  به هم زد. همان روز  را  کاه  ققنوس  یک روز 

می رسید.
غروِب دل انگیِز یک روِز خوِش بهارِی ماه »مْی« بود. هفته ها بود که عالقه ی افکار عمومی به مسئله ی »پیرسازِی« ققنوس شدت گرفته بود؛ به 
طوری که قیمت بلیط چند برابر شده بود. محوطه از جمعیت ُپر بود. نورافکن ها بر قفس انداخته شده بودند و دوربین ها مرتبا کار می کردند و 

بلندگو، شگفتِی بی نظیِر مسئله ای که هم اکنون رخ می داد را پیوسته اعالم می نمود:
»اینک ققنوس، شریف ترین پرنده و مخلوق دنیای پرندگان، یگانه ی اسرارآمیز، گران بها و بی همتا، یکتای بی نظیر، برخاسته از شرق، غرق در 

عطرهای ناشناخته، مجبور خواهد شد که آشیانه ی موردعالقه  و شگفت انگیِز خود را بازسازد.«
در همین هنگام، یک دسته ترکه و شاخه ی چوب را که بوی عطِر مخصوص و دل نواز می داد را به داخل قفس راندند. تبلیغات چی در بلندگو 

ادامه داد:
»ققنوس، ماننِد »کلئوپاترا« هو س باز، هم چون مادام »ال دو بری« خوش گذران و مانند موسیقِی وحشِی کولی ها، تند و بی پروا است... تبلوری 

از تمام شکوه و شورمندِی خارق العاده ی شرِق کهن، رازهای مستی آوِر آن، جفاپیشگی های پرلطِف آن و ...«
زنی از میان جمع فریاد زد: 

- نگاه کنید. دست به کار شده.
لرزشی پر و باِل پرنده را که اینک تیره و بی فروغ گشته بود، فراگرفت. ققنوس، سرش را به آهستگی از این سو به آن سو چرخاند. تلوتلوخوران و 

بی رمق، از جایگاه خویش فرو آمد. سپس با حالتی خسته، ناتوان و دردکشیده شروع به جابجا کردِن ترکه ها و شاخه های چوب کرد.
دوربیِن فیلم برداران به کار افتاد. نورافکن ها با تماِم قدرت، قفس را روشن کردند. آقای پولدرو، به طرِف بلندگو دوید و فریاد زد: 

- خانم ها و آقایان، اینک آن لحظه ی حساسی است که جهان بی صبرانه انتظارش را می کشید. افسانه ی قرون و اعصار، در برابِر چشماِن انساِن 
این قرِن، تجسم یافته و حاضر گشته است. ققنوس...

ققنوس، به آرامی بر توده ی هیزم خود نشست و به نظر رسید که به خواب رفته است. 
کارگرداِن تهیه ی فیلم گفت: »حتی اگر پرنده بیش از این هم جلو نرود، باز هم این فیلم، ارزِش آموزشِی زیادی دارد.«

آن گاه، ققنوس و چوب ها را آتش فراگرفت. شعله ها اوج گرفتند، زبانه کشیدند و به هر سو گسترده شدند. یک یا دو دقیقه بعد، همه چیز سوخته 
و به خاکستر تبدیل شده بود و چندین هزار نفر، از جمله آقای پولدرو، در آن شعله ی درخشان، نابود شده بودند.2

Sylvia Townsend Warner )1
2( برگرفته از کتاب »ققنوس«، نوشته ی »سیلویا تانزد وارنر و دیگران«، مترجم »محمدابراهیم فجر«، نشر امیرکبیر.
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بزرگسالی که عاشق افسانه ها بود

 )1898-1963( لوئیس«  اس.  »سی. 
که  است  ایرلندی  مشهور  نویسنده ی 
او،  اسطوره اِی  داستان های  و  افسانه نگاری 
است.  شده  شناخته  جهان  کنار  و  گوشه  در 
از  یکی  نارنیا«  سرزمیِن  »تاریخ  هفت گانه ی 

مشهورترین آثار او است.
لوئیس، در سال 1898 در ایرلند شمالی به دنیا 
انجام  خانه  در  لوئیس،  آموزِش  و  تعلیم  آمد. 
بود  او عاشِق داستان هایی  می شد. در کودکی، 
حیوانات  آن،  در  که 
درست مثِل انسان ها 
می شدند؛  تصور 
فکر  حس،  صاحِب 
و اعمال. او به همراه 
داستان های  برادرش 
می نوشت  خیالی 
خیالی  دنیاهای  و 
آن  و  بوده  ساکن  آن  در  حیوانات  که  می آفرید 
بود.  خواندن  عاشق  لوئیس  می کردند.  اداره  را 
هر  می توانست  او  و  بود  کتاب  از  پر  خانه شان 

لحظه بخواهد کتابی برداشته و بخواند.

لوئیس ُنه ساله بود که مادرش بر اثِر سرطان از 
دنیا رفت. پدرش او را به مدرسه ی شبانه روزی 
و  اسطوره ها  به  بود،  که  دبیرستان  در  فرستاد. 
و  اسطوره ها  آهنگ ها،  شد.  عالقه مند  رازها 
بسیار  لوئیس  برای  اروپا،  شماِل  کهِن  ادبیاِت 
او  دورنِی  تمایِل  اسطوره ها،  این  بود.  جذاب 
هم چنین  او  می کردند.  افزون  را  »شادی«  به 
را  او  طبیعت  زیبایی های  شد.  طبیعت  عاشِق 
و  می انداخت  اروپا  شماِل  افسانه های  یاد  به 

او  یاِد  به  را  طبیعت  زیبایی های  افسانه ها،  آن 
می آورد.

لوئیس، از کودکی اهِل نوشتن بود اما نوشته های 
نوجوانِی او رنگ و بوی دیگری پیدا کردند. او 
حماسی  شعر  مانند  هنری  مختلِف  شکاِل 

َ
ا

عالقه ی   بتواند  تا  می آزمود  را  نمایش نامه  و 
و  »اسطوره«  جهاِن  به  خود  کشف شده ی  تازه  

»طبیعت« را تجسم بخشد.
لوئیس پس از اتمام دبیرستان، به طور شخصی، 
آموزش و مطالعات اش را ادامه داد و برای این  
 استاِد قدیمِی پدرش رفت. مطالعه 

ِ
کار به سراغ

نزد آن استاد، عشق به ادبیات یونان را در او رقم 
زد و هم چنین تواِن بحث و گفتگو و مهارت های 

تفکر و استدالل را در او افزایش داد.
کسفورد«  در سال 1916، لوئیس از دانشگاِه »آ
بورس تحصیلی گرفت. هنوز چند ماه از شروع 
انگلستان  ارتش  که  بود  نگذشته  تحصیل اش 
به فرانسه  اول  نبرد در جنگ جهانی  برای  او را 
فرستاد. لوئیس در یکی از نامه های خود عنوان 
کرد که تجربه ی وی از وحشِت جنگ، همواره 
زخمی  جنگ  در  او  شد.  ماندگار  او  ذهِن  در 
شد و به انگلستان برگردانده شد و پس از پایان 

جنگ، مطالعات اش را دوباره از سر گرفت.

روم«،  و  یونان  »ادبیاِت  شاخه های  در  لوئیس 
انگلیسی«  »زبان  و  باستان«  تاریخ  و  »فلسفه 
عالی  درجه ی  با   1925 در  و  کرده  تحصیل 
پایان  از  پس  گذاشت.  سر  پشت  را  دانشگاه 
تدریس  به  دانشگاه ها  از  یکی  در  تحصیل، 

پرداخت.
را  تالکین«  آر.  آر.  »جی.  لوئیس،   ،1926 در 
مالقات کرد. تالکین، نویسنده ی مشهور و خالِق 
تالکین  است.  حلقه ها«  »ارباب  مجموعه ِی 
فلسفه و  اهل  و  دانشگاه  استاد  آن زمان  در  نیز 

»باالخره شما روزی آن قدر بزرگ خواهید شد که دوباره شروع کنید به خواندن افسانه های کودکانه.«
سی. اس. لوئیس
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عده ای  و  لوئیس  تالکین،  بود.  اسطوره شناسی 
و  داشتند  ادبی  حلقه ای  متخصصان،  از  دیگر 
به  )فانتزی(  تخیل  و  افسانه  اهمیت  پیرامون 
لوئیس  هم  می پرداختند.  مباحثه  و  هم اندیشی 
الهام های  گفتگوها  این  از  تالکین،  هم  و 

»داستان کودکانه ای که فقط کودکان را جذب می کند، به هیچ وجه داستاِن خوبی برای کودکان نیست.«
سی. اس. لوئیس

»نارنیا«، نام سرزمین و دنیایی افسانه ای است که لوییس آن را خلق کرده است. این دنیا، دنیایی موازی در کنار 
دنیای ماست، اما قوانین خاص خود را دارد؛ مثال موجوداتی جادویی و اساطیری مانند کوتوله ها، غول ها، جادوگرها 
و... در آن زندگی می کنند. در این دنیا برخی از حیوانات توانایی صحبت کردن دارند، مانند خرس ها، موش ها و 
سنجاب ها. گذر زمان در سرزمیِن نارنیا، با گذِر زمان در دنیای ما بسیار متفاوت است. وقتی یک سال در دنیای ما 

سپری شده، در نارنیا ده ها یا صدها سال گذشته است.
سپیده پیما«،  »کشتی  کاسپین«،  »شاهزاده  جادوگر«،  کمد،  »شیر،  است:  کتاب  هفت  شامل  نارنیا،  مجموعه ی 
»صندلی نقره ای«، »اسب و پسربچه«، »خواهرزاده ی جادوگر« و »آخرین نبرد«. این هفت کتاب، مستقل اند و 

خواننده می تواند آن ها را به دنبال هم و یا جدا از هم بخواند. 

44

ب
کتا

ی 
رف

مع

آفرینِش  و  آثار  نوشتِن  در  که  می گرفتند  بسیار 
داستان هایش تأثیر بسیار داشت. تالکین و لوئیس 
حتی قصد داشتند کتابی مشترک درباره ی »زبان 
البته هرگز کامل  بنویسند که  انسان«  و طبیعِت 

نشد.
لوییس در دوران نوجوانی، عقاید دینی خویش 
از  و پس  در سی سالگی،  اما  بود،  کرده  رها  را 
و  تالکین  با  طوالنی  و  هم فکری های  مباحثه 
مهم  ارزش های  دیگر،  بار  دیگرش،  دوستان 
معنادار  کرد.  کشف  دیگر  گونه ای  به  را  معنوی 
و  انسان  کرامِت  و  بودن  هر 

ُ
واالگ زندگی،  بودِن 

بر علیه شّر و بی عدالتی از جمله  نبرد  مبارزه و 
ارزش های معنوی ای هستند که در آثار لوییس 
جنگ  خونیِن  دوراِن  طول  در  می شوند.  دیده 
جهانی دوم و بمباراِن هوایی شهرها، لوییس در 
رادیو، درباره ی الهیات و معنای زندگی سخن رانی 

می کرد. مردم، سخنان او را در آن دوراِن تاریک، 
دل گرم کننده و امنیت بخش می یافتند. دغدغه های 
الهیاتی لوییس را می توان در برخی آثاِر او مانند 
»مسیحیت ناب«، »نامه های اسکروتیپ شیطاِن 
عالی مقام به شیطان های کوچک تر« و »مسأله ی 

درد و رنج در جهان ما« دید.
آمریکایی  زِن  نویسنده ی  با  در 1956  لوییس، 
پس  اما  کرد.  ازدواج  دیویدَمن«  »جوی  نام  به 
اثر  بر  او  همسر  مشترک،  زندگی  سال  چهار  از 
سرطان، از دنیا رفت. لوییس، خود نیز سرانجام 
در  1963 دنیا را بدرود گفت. کتاب های متعدد 
او در زمینه ی اسطوره و الهیات، امروزه در سراسر 
 

ِ
»تاریخ جهان شناخته شده است. هفت گانه ی 
سرزمیِن نارنیا« یکی از مشهورترین آثار اوست 
که نوجوان و بزرگساالن بسیاری را شیفته ی خود 

کرده است.
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   1     شیر، کمد، جادوگر
»ِادموند«،  »پیتر«،  و  است  دوم  جهانی  جنگ  است.  جادوگر«  کمد،  »شیر،  نارنیا،  مجموعه  جلِد  اولین 
»سوزان« و »لوسی«، به دلیل حمله های هوایی، به روستایی خارج از لندن فرستاده شده اند، تا در خانه ی 
»پروفسور پِیری« زندگی  کنند. بچه ها در عصری بارانی مشغول گردش در آن خانه ی بزرگ هستند که چشم 
لوسی، کوچک ترین عضو خانواده، به اتاقی می افتد که خالی است و فقط یک کمد بزرگ در آن قرار  دارد. 

لوسی پشت آن کمد سرزمینی اسرارآمیز را پیش روی خود می بینند که »نارنیا« نام دارد.
سرتاسر نارنیا پوشیده از برف است و سال هاست که به خاطر حضوِر »جادوگر سفید«، رنگ بهار و گرما را به 
خود ندیده است. »اصالن«، شیر اسطوره اِی این سرزمین، به لوسی و خواهر و برادرانش مأموریت می دهد 
که همه ی حیوانات سخن گو و موجودات جادویی این سرزمین را دور هم جمع کنند و با کمک آنها به جنگ 

جادوگر سفید و لشکرش بروند... .

   2     شاهزاده کاسپَین
تا  اند  قطار  منتظر  ایستگاه،  در  لوسی  و  سوزان  ادموند،  پیتر،  واقعی،  دنیای  به  بازگشت  از  بعد  سال  یک 
باخبر  از طریق یک کوتوله  بعد  نارنیا می یابند. بچه ها کمی  در  را  به یک باره خودشان  بروند که  به مدرسه 
می شوند که توسط شاهزاده کاسپین، ولیعهِد پادشاه، به نارنیا فراخوانده شده اند زیرا وضعیتی بسیار دشوار 

و خطرناک ایجاد شده است و شاهزاده کاسپین برای نجات نارنیا و حیوانات آن به کمک آنها نیاز دارد... .

   3     کشتی سپیده پیما
چند ماهی پس از ماجراهای کتاب »شاهزاده کاسپین« ادموند و لوسی تعطیالتی اجباری را در کنار عمه 
و  می داند  غیرواقعی  و  خیالی  دنیایی  را  نارنیا  اوستاس،  می گذرانند.  »اوستاس«،  او،  بدرفتاِر  پسر  و  خود 
گفته های ادموند و لوسی را به تمسخر می گیرد. اما در یکی از اتاق های خانه، نقاشی ای به دیوار آویخته شده 
که یک کشتِی نارنیایی را به تصویر کشیده است. روزی در حالی که  اوستاس مشغوِل حرف های همیشگی 
خود است، دریای سرزمین نارنیا از داخل تصویر به اتاق سرازیر شده و همه جا را فرا می گیرد. بچه ها خود 
را در نارنیا، در میان دریا می یابند. کشتی شاهزاده کاسپین این سه نفر را از دریا نجات می دهد. کاسپین  در 

جستجوی هفت دوسِت گمشده ی پدر خود، به سوی شرق در سفر است... .

   4     صندلی نقره ای
پس از تمام ماجراهای هیجان انگیز کتاب »کشتی سپیده پیما«، اوستاس که کامال تغییر کرده و تبدیل به یک 
نارنیایی وفادار شده است، در حال تعریف کردن ماجراهای سفر خود به نارنیا برای هم  کالسی اش »جیل« 
است که در همان لحظه هر دو به نارنیا فراخوانده می شوند. اوستاس و جیل باید به جستجوی پسر گمشده ی 
کاسپین، »ریلیان« بپردازند و این دلیل احضار آنها به سرزمین نارنیاست. شاهزاده ریلیان که وارث پادشاهی 

نارنیاست توسط جادوگری قدرتمند اسیر شده و در جای نامعلومی زندانی است...

   5     اسب و پسربچه
داستان این کتاب در زمان پادشاهی پیتر، ادموند، سوزان و لوسی در نارنیا اتفاق می افتد و از لحاظ توالِی 
اتفاقات، باید بعد از کتاب »شیر، کمد، جادوگر« خوانده شود. »شاستا« پسر سفیدپوستی است که در میان 
مردِم سیاه پوسِت »کالِورَمن« زندگی می کند و همیشه احساس می کرده که با دیگر اطرافیان خود متفاوت 
است. روزی شاستا متوجه می شود مرد ماهیگیری که تمام عمر او را پدر صدا می زده، پدر واقعی او نیست 
و می خواهد او را به یک نجیب زاده ی ثروتمند بفروشد. شاستا در حال فرار از خانه است که متوجه می شود 
اسِب آن نجیب زاده ی ثروتمند، یک اسب سخن گوی نارنیایی است و آن دو تصمیم می گیرند که با کمک 

هم به نارنیا فرار کنند...
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ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 2 و 3

   6     خواهرزاده ی جادوگر
این جلد از سری رمان های هفت گانه نارنیا، به شرح چگونگی پیدایش نارنیا می پردازد و دورانی را توصیف 
می کند که هنوز »پیتر«، »ِادموند«، »سوزان« و »لوسی« وارِد نارنیا نشده بودند. نویسنده، این جلد از کتاب 
را پس از چاپ جلد پنجم، نوشته و به چاپ رسانید. با وجود اینکه از لحاظ زمانی، اتفاقات این جلد قبل 
از کتاب »شیر، کمد و جادوگر« رخ می دهد توصیه می شود که خوانندگان آن را پس از کتاب »شیر، کمد، 

جادوگر« مطالعه کنند.
»دیگوری« و »پالی« دو نوجوان هستند که به وسیله ی حلقه های جادویی، به جهان های دیگری که در عالم 
وجود دارند فرستاده می شوند. در یکی از این جهان ها به اشتباه و از سر کنجکاوی، جادوگر سپید را از طلسم 
آزاد می کنند. در جهانی دیگر نیز شاهد آفرینِش نارنیا توسط اصالن هستند و می بینند که چطور مردم نارنیا 

به وجود می آیند... .

   7     آخرین نبرد
تیریان«  نام »شاه  به  نواده های ریلیان،  از  از شاه کاسپین و شاهزاده ریلیان، در حالی که یکی  سال ها بعد 
او را »اصالن«  نارنیا حکم فرمایی می کند، یک میمون شیاد، پوست شیری را بر تن یک خر می کند و  بر 
جا می زند و او را سلطان حقیقِی نارنیا معرفی می کند. مردم که سال هاست دیگر اصالن را ندیده اند گول 
میمون را می خورند. نارنیا تحت سلطه ی دشمن در می آید و با شورش، شاه تیریان از پادشاهی کنار گذاشته 
می شود. تیریان که تنها مانده است از اصالن درخواست کمک می کند و اوستاس و جیل به نارنیا فراخوانده 

می شوند تا به او کمک کنند حقیقت را آشکار کند و پادشاهی را دوباره به دست گیرد... .

مجموعه ی »نارنیا« در زبان فارسی، تاکنون سه بار ترجمه شده است. انتشارات هرمس، انتشارات قدیانی و 
انتشارات پنجره از ناشرانی هستند که ترجمه ی این کتاب را ارائه داده اند. بر حسب برخی بررسی ها، ترجمه ی 
انتشارات پنجره، ترجمه ی موفق تری بوده است. هم چنین آثار سینمایی زیادی نیز بر اساس مجموعه نارنیا 

ساخته شده است که البته هیچ کدام نمی توانند جایگزیِن مطالعه ی کتاب  باشند.
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»اصالن«  جبهه ی  در  »من 
خواهم بود حتی اگر هیچ اصالنی 
کند.  فرماندهی  را  ما  که  نباشد 
هم چون  بتوانم  که  جایی  تا  من 
یک نارنیایی خواهم زیست، حتی 
نداشته  وجود  نارنیایی  هیچ  اگر 

باشد.«
پادل گلوم )»صندلی نقره ای«(

نقشه ی سرزمین »نارنیا«



آن ها خود را به یاد نمی آورند1
حافظه ی همه ی انسان ها پاک شده است. »َجک هارپر«، گذشته ی خود را به یاد نمی آورد. اکنون ناِم او، »مأمور شماره 49« 

است و وظیفه دارد با موجوداِت فضایِی بیگانه که قصِد نابودِی انسان ها را دارند، مبارزه کند.
همه ی آدم از زندگِی اکنوِن خود راضی به نظر می رسند اما جک گاه و بی گاه، در خواب، رؤیایی عجیب می بیند: او، همراه 
با معشوق اش بر فراز برجی بلند ایستاده است و به شهر می نگرد. خاطرات، َجک را به پرسش و اندیشه کشانده اند. همکاراِن 

َجک، نگراِن این حاالِت او هستند و سعی می کنند سِر او را گرم کنند تا این خاطراِت ُمضحک را فراموش کند.
اما سرانجام خاطرات، َجک هارپر را متوجِه حقیقِت حاِل خویش می کنند و او به تفسیری جدید از همه چیز می رسد: او که 
در تماِم زندگی می پنداشت در حاِل نجاِت زمین از دسِت بیگانگان است، کشف می کند که تاکنون در توّهم بوده و برعکس، 
خود در خدمِت نیروهای شّر است و بیگانگانی که با آن ها مبارزه می کرده است، نه موجوداِت فضایی، بلکه همان انسان ها 
هستند. مأموِر شماره 49، ناِم حقیقِی خود را کشف می کند، مبارزه با شِرّ واقعی را آغاز می کند و به جبهه ی معشوق، خانواده  

و دوستاِن خود بازمی گردد.
داستاِن فیلِم »فراموشی«2، داستاِن اهمیِت خاطره است.

خاطرات، آبستن اند؛ آبستِن امکان های متفاوت و سرنوشت های تازه. و شاید همین است راِز جذبه ای که در دِل خاطراِت 
مادربزرگ ها یا پدربزرگ ها یا مادران و پدران، ما را به سمِت خود می کشد؛ یا در خاطراِت کسانی که سرزمین، مردمان و 

فرهنگی دیگر را دیده اند و تجربه کرده اند.
وقتی به خاطراِت خود یا دیگران گوش می دهیم، شوِق تماشای منظره ای تازه در ما بیدار می شود. گویی منتظریم تا شاهِد 

صدای خاطرات را بلند کنید
درباره ی اهمیت خاطره گویی و خاطره نویسی )1(



شکلی دیگرگونه از انسان و جهان باشیم. این گونه است که سِر پا می ایستیم برای شنیدِن سرگذشِت کسانی که آزمونی دشوار 
و دردناک را از سر گذرانده اند. و این گونه است که رؤیاهای شیرین و کابوس های یک دوست یا انسانی دیگر، ما را به سوی 

خود می کشند.
گاهی هم آن منظره ی تازه، منظره ای است از زندگِی خودمان؛ زمانی که ورق می زنیم عکس های خانوادگی را یا عکس های 

آن ها که دوست شان داشته ایم و یا عکس هایی از خودمان در زمان ها و مکان هایی مختلف و یا در سّن و سالی متفاوت.

یم؟ چگونه به دنیای خاطرات قدم گذار
شکل های  از  بعضی  نیستند.  عمیق  یا  صادق  اصیل،  اندازه  یک  به  گذشته(  )یا  خاطره  به  پرداختن  مختلِف  شکل های 

 خاطرات، میوه ی چندانی نصیب  نمی برند.
ِ

خاطره پردازی، از باغ
گفتن یا نوشتن راجع به خود و تجربه های زندگی، گاهی شبیه به گزارشی خشک و سطحی از  اتفاقات روزمره می شود؛ مثال 
هنگامی که »روزانه نگاری« می کنیم و فقط اتفاقات را بدوِن تأّمل و بررسی، پشِت سِر هم ردیف می نماییم: »امروز ساعت 7 
به مدرسه رفتم. دوستم مهدی را دیدم. ساعت 3 به خانه برگشتم. ناهار خوردم و ...«. گاهی هم برای حفظ و ثبِت خاطرات، 

 زمان و مکان را »save« کنیم.
ً
سعی می کنیم با عکس گرفتن یا فیلم برداری، صرفا

 
ً
هم چنین اگرچه هیجان و جذابیت، بخشی از دنیای خاطرات است، اما خاطره گویی و خاطره نویسی را نباید فعالیتی صرفا

تفّننی و سرگرم کننده تصور کرد. پرداختن به خاطره را می توان کیفیِت بیش تری بخشید.
توجه به خاطرات، می تواند نقشی تحول آفرین در زندگِی ما داشته باشد.اما چگونه؟ پیش از پاسخ به این سؤال، باید پرسید: 
چرا؟ ثبت خاطره یا سخن گفتن از آن، قرار است ما را به چه اهداف و نتایجی برساند؟ قبل از انتخاب راه، باید هدف را 

مشخص کرد و قبل از چگونگی، باید در مورد چرایی اندیشید.



چرا خاطره ؟
 خاطره گویی؛ فرصتی برای شناخِت انسان ها و دنیاهای متفاوت

»دل ام می خواهد می توانستم این قسمت از خاطرات ام را ننویسم. اما در طوِل نوشتِن این کتاب، باید چندین جرعه ی تلخ  نظیر 
این را َسر بِکشم. اگر مدعی ام که پرستنده ی راستی هستم، چاره ای جز این ندارم. وظیفه ی رنج آورم می گوید جریاِن ازدواج 

خود در سن سیزده سالگی را بیان کنم.
برای رفِع اشتباه خواننده می نویسم که در آن سن عروسی کردم، نه آن که نامزد گرفتم... ]این کارها[ از طرف پدر و مادر است 
و ربطی به اطفال ندارد... ازدواج برای من جز لباِس نو، ساز و آواز، سفره ی رنگین و داشتِن یک هم بازی مفهوم دیگری 

نداشت... هیچ بحث و دلیِل اخالقی برای دفاع از عروسی در چنین سّن پایینی وجود ندارد.
]...[ از همه بدتر آن که ترسو بودم. از خیاِل دزد و جّن و پری می ترسیدم. شب که می شد جرأت نداشتم پایم را از در بیرون 
بگذارم. از تاریکی وحشت داشتم...تا چراغ در اتاق نبود، جرأِت بستِن چشم ام را نداشتم. چگونه می توانستم ترِس خود را به 
همسرم فاش سازم؟ می دانستم جرأِت او بیش تر از من است. از خودم خجالت می کشیدم. او جّن و روح سرش نمی شد. در 

تاریکی همه جا می رفت.«3

این ها بخشی از خاطراِت »مهاتما گاندی« )رهبر بزرِگ استقالل هند در مقابل استعمارگراِن انگلیسی( است. آدم ها و تجربه های متفاوت و 
متنوع، به واسطه ی خاطره گویی و خاطره نویسی شناخته می شوند. خانواده ی یک آتش نشان ، چه احساسات و تجربیاتی از سر می گذرانند؟ 
ازدواج پدرتان چه تغییراتی در زندگِی او ایجاد کرده است؟ در سیستان و بلوچستان، مردم چگونه از آبگیرهای دارای تمساح، آِب آشامیدنی 
تهیه می کنند؟ دوران بارداری مادِر شما چگونه طی شده است؟  و ... . خاطرات، پلی است که بزرگسال و کودک، فقیر و غنی، زن و مرد، 

 زندگی های گوناگون را با همدیگر متصل و آشنا می کند.
ً
شغل های متفاوت، اهالِی شهرهای مختلف و اساسا



خاطره گویی؛ زمانی برای یادآورِی آرزوهای فراموش شده

»علیرضا را دعوت ]کردیم[ تا در محفِل ما حضور پیدا کند... نشستیم دو سه ساعتی ]درباره ی اوضاع جامعه[ بحث کردیم. هفت 
یا هشت نفر در جلسه حضور داشتند. تقریبًا همه با او مخالف بودند؛ حتی من. ]...[ مهم نبود ما چه می گفتیم او چه می گفت. 
مهم، تفاوت ما در نوع بحث کردن بود... ما که هفت هشت نفر بودیم، همه طبقه بندی شده، دقیق، با حساب و کتاب و ارقام و 
آمار حرف می زدیم... ]در برابر بی عدالتی های اجتماعی[ از ضرورت صبر و رفتارها و انتخاب های کم هزینه سخن می گفتیم و او 

را مرتب به »عقالنیت« توصیه می کردیم.
او هم تحلیل می کرد و به امکان ها و محدودیت ها اشاره می کرد، اما معلوم بود این همه را می گفت تا از ما کم نیاورد، لِبّ کالِم او 
چیز دیگری بود: او احساس وظیفه می کرد. فکر می کرد هر جوری هست باید با آنچه ظالمانه است ستیز کرد و با آنچه عادالنه 
است، همراهی. وقتی آمار و ارقام جلوش می گذاشتیم و استدالل می کردیم که دفاع از فالن خواست ناممکن است و مخالفت با 

فالن مسأله پرهزینه، خیلی پاسخ قانع کننده ای نداشت. همه در موضع هجوم به او بودند؛ حتی من.
بعد از جلسه قرار شد من او را برسانم. سوار ماشین شد. عصبی بود. چند بار به من حمله کرد؛ خیلی بی ربط. معلوم بود از من دلخور 
است. به خانه رساندم اش. رفت، دِر خانه را باز کرد. وقتی می خواست در را ببندد، نگاهی به من کرد و گفت: »ادای دانشمندان را 

درنیار. تو هم مثل من بودی. معلوم نیست چرا این طور شدی«.
انگار یک تیغ به صورتم کشید. راست می گفت. سال های متمادی مثل دو هم زاد با هم رفته بودیم و آمده بودیم. علیرضا همان 
علیرضای سابق بود. این من بودم که تغییر کرده بودم. علیرضا نماینده دورانی است که همه ]در برابر دردهای انسانی و اجتماعی[ 
احساِس رسالت می کردند. فکر می کردند به این دنیا آمده اند تا وظیفه ای را به انجام برسانند. برای چنین کسی تحلیل شرایط تا 
جایی اهمیت دارد که برایشان معلوم کند چطور باید به وظیفه شان عمل کنند. من گرم ترین دوران زندگی ام را در همین سپهر 

گذرانده ام. بخش مهمی از آن را کنار علیرضا.
من اما چندی بعد به کسانی پیوستم که بیشتر به تحلیِل شرایط عالقه مندند. اگر هم کاری قرار است از تحلیل مان بیرون بیاید، 

دیگران بکنند. علیرضا به همین تغییر اشاره کرد.
وقتی در را بست و رفت، ماشین را روشن کردم و در راه فکر می کردم چطور راهم از علیرضا جدا شد؟ خیلی پاسخ به این سوال 
سخت نبود. من شغل و خانه و زندگی و امکاناتی دارم. این همه را به بهای همین تغییر نقش به دست آورده ام. نشستن و تحلیِل 
شرایط کردن، هم پرستیِژ علمی می آورد، هم به عنوان یک کارشناس این طرف و آن طرف دعوت به سخنرانی می شوی، هم پروژه 

می گیری، هم روشنفکری می کنی و هم خیلی راحت زندگی.
در آن جلسه، علیرضا خیلی احساساتی بود؛ آن هم احساِس رسالت. به نظرمان خیلی آدم معقولی به نظر نمی رسید. بیشتر شبیه 
عاشق ها به نظر می آمد. وقتی به من گفت تو هم مثل من بودی، به همین عشق و رسالت اشاره می کرد. می پرسید عشق ات کجا 

رفت، رسالت ات کو؟«4

دوران کودکی که همیشه  یادآوری می کنند:  ما  به  را  آرزوهایمان  برخی خاطرات، 
می خواست  که  نوجوانی  دوراِن  جسارت  و  شور  داشتیم؛  را  میهمان  آمدِن  آرزوی 
چیزی نو بیافریند ؛ تصمیمی که زمانی برای مقابله با بی عدالتی گرفتیم؛ عشقی که 
مصّمم بودیم به آن پایبند باشیم و ... . خاطره، محمِل بازیابِی آرزوهایی است که 

زمانی، بسیار دوست شان می داشتیم.

خدا در تاریکای شامگاهِی من
به سراغ من می آید

با گل هایی از گذشته ام
که در سبدش تر و تازه مانده اند

رابیندرانات تاگور



یِن »برابری« خاطره گویی؛ فضایی برای تمر

دکتر رضوانی، درباره ی نسبت خان ها با رعیت ها )= مردم( قبل از انقالب مشروطّیت می نویسد:
»در آن روزها مردم به طبقات مختلفی از قبیل خان، میرزا،  بیگ،  ُماّل، سّید و رعّیت تقسیم می شدند. در میان طبقات مختلف 
ممتازتر از همه طبقه ی اعیان یا خان ها بودند که خودشان یا پدرشان یا جّدشان به یکی از مقامات دولتی و دیوانی رسیده بودند. 
خان ها از هر حیث خود را از رعّیت برکنار می گرفتند و طبقات غیرممتاز را در حریم قدرت خود راه نمی دادند. رعایا حق نداشتند 
به آنان شبیه باشند و در اموِر زندگی از آنان تقلید کنند. در شهرستان بیرجند ِدهی است به نام »خوسف«. در آن روزها عادِت 
یکی از خان های خوسف آن بود که در نماز به جای سوره ی »قل هو الله«، سوره ی قدر ]یعنی ِاّنا انزلنا[ را تالوت می کرد. 
روزی یک فرد عادی،  فارغ از قیِد خانی و غافل از عادِت خان، پهلوِی خان به نماز ایستاده و پس از قرائِت حمد، »اّنا انزلنا« 
را تالوت می کرد. خان چنان عصبانی شد که او را به باِد دشنام و کتک گرفت و گفت: »پدر سوخته، خان اّنا انزلنا، تو هم اّنا 

انزلنا؟ تو همان قل هواللِه آباء و اجدادی خودت را بخوان.«5

بسیاری از امکانات، به نحوی نابرابر در جامعه تقسیم شده اند، اما خاطرات به نحوی برابر! خاطره ی هر انسانی می تواند شنیدنی باشد.
 مالی، تحصیلی و فرهنگِی »باال«تر. در مقابل، بسیاری از مردِم 

ِ
به طور معمول، تریبون های رسمِی جامعه، در اختیاِر افرادی است با سطح

عادی احساس می کنند که زندگی شان چیز ارزشمندی برای روایت کردن ندارد و سکوت اختیار می کنند. آن ها هنوز هم جرأِت خواندِن 
 آزاد که »باال« و »پاییِن« چندانی ندارد. 

ً
»إّنا أنزلنا« پیدا نکرده اند. گفتن و نوشتِن خاطرات، فرصتی است نسبتا »برابر« و فضایی نسبتا

»خان« ها و مردماِن عادی، در این فضای متوازن، گرِد هم جمع شده و ماجراهای زندگِی خود را روایت می کنند.



خاطره گویی؛ رسانه ای بر علیه بی تفاوتی، سکوت و دروغ پردازی

سوت پایان بازی ]بسکتبال[. بازی تمام شده بود. ]تیِم دبیرستاِن[ ما، ]تیِم[ سرخ پوست ها را قلع و قمع کرده بود. آره، به خاک 
سیاه نشاندیم شان. حاال داشتیم دوِر سالن پایکوبی می کردیم، جیغ می کشیدیم، قاه قاه می خندیدیم و آواز می خواندیم. ]من 

یک سرخ پوست هستم اما در دبیرستان سفیدپوستان درس می خواندم[.
هم تیمی هایم دوره ام کردند. مرا روی کول شان گرفتند و دور ورزشگاه چرخاندند. دنبال مامانم توی جمعیت چشم گرداندم اما 
او باز غش کرده بود و برده بودندش بیرون که هوای تازه بخورد. دنبال بابام گشتم. فکر می کردم باید مشغول هورا کشیدن و 

خوشحالی کردن باشد. اما نبود. حتی به من نگاه هم نمی کرد. ساکت و آرام به چیز دیگری خیره شده بود.
نگاه کردم ببینم به چی خیره شده: ]بچه های تیِم[ سرخ پوست های اردوگاه مان بودند که آن طرف میدان صف کشیده بودند 

و ما را تماشا می کردند که گرم جشن پیروزی مان بودیم... و بعد چیزی دستگیرم شد: تیم ِ من، شکست خورده است.
منظورم این است که- خدای من- تمام بچه های سال آخِر تیِم مدرسه ی ما، راهِی دانشگاه بودند... همه شان... پدر و مادرهایی 
دوستم  کردم.  نگاه  را  اردوگاه  وقت سرخ پوست های  آن  بودند.  آبرومند  های  و صاحب شغل  می رفتند  کلیسا  به  که  داشتند 
»راْودی« را نگاه کردم. می دانستم دو سه نفری از این سرخ پوست ها آن روز صبح صبحانه نخورده اند یعنی توی خانه هایشان 
چیزی برای خوردن نداشته اند. می دانستم هفت هشت تا از این سرخ پوست ها با پدر و مادِر الکلی زندگی می کردند. می دانستم 
پدرهای دو نفر از آن سرخ پوست ها در زندان بودند. می دانستم هیچ کدام از آن سرخ پوست ها راه به دانشگاه نخواهند داشت؛ 

حتی یک نفر محض نمونه. و می دانستم که بعید نیست پدر راودی به خاطِر این باخت دخل اش را بیاورد.
یک هو به سرم زد بروم از راودی عذرخواهی کنم؛ از همه ی تیِم آن ها عذرخواهی کنم. یک هو از خودم خجالت کشیدم که از 

ته دل خواسته بودم ازشان انتقام بگیرم؛ بابت خشم ام، بابت عصبانیت ام... .
از روی شانه ی هم تیمی هایم پایین پریدم و تند رفتم توی رختکن و بعد مثل بچه های شیرخواره زار  زار زدم زیر گریه. مربی و 

هم تیمی هایم خیال می کردند دارم از خوشحالی گریه می کنم. اما اشک من اشِک شادی نبود. اشِک شرمساری بود.
»خاطرات صد در صد واقعی یک سرخ پوسِت پاره وقت« 6

از تحصیل در دانشگاه،  او پس  توانسته در دبیرستاِن سفیدپوستان درس بخواند.  از قضا  باال سرخ پوستی است که  نویسنده ی خاطراِت 
خاطرات خود از زندگی در اردوگاِه سرخپوستان و تبعیض های گسترده نسبت به آن ها را نوشته است؛ تبعیض هایی که افکار عمومی نسبت 

به آن ها ساکت و بی اعتناست.
گاهی خودمان، خانواده  یا جامعه، بخش هایی مهم از واقعیت را می پوشانیم یا درباره ی آن ها دروغ می گوییم؛ مثال اضطراب، افسردگی 
و حتی خودکشِی دانش آموزان تحِت فشارهای تحصیلی را. با یادآوری، گفتن و نوشتِن خاطراِت هزاران دانش آموزی که این مشکالت را 
ی انسانی شوند.

ّ
تجربه کرده یا دیده اند، می توان با این سکوت و بی اعتنایی مقابله کرد تا واقعیت های پنهان، سربلند کرده و خواهاِن راه حل

فرانک«،  »آنه  خاطرات  دفترچه 
توسط  که  یهودی  نوجوان  دختر 
وسیله ی  به  اما  شد  کشته  نازی ها 
زندگِی  دوراِن  از  او  خاطرات  انتشار 
با  زیادی  بسیار  افراد  مخفیانه اش، 
آن  تأثیر  و  دوم  جهانی  جنگ  حقایق 
یهودیان،  خصوص  به  مردم  زندگی  بر 

آشنا شدند.



خاطرات؛ عرصه ای برای شناخِت »خود«

آلکی بیاِدس، جوانی که در یوناِن باستان از سردمداراِن آتن بود و مدتی با »سقراط« حشر و نشر داشت، در یک میهمانی، 
درباره ی سقراط چنین می گوید:

مسِت  که  ببرید  گمان  می ترسم  دوستان،  ای  می شویم.  او  مغلوِب  و  متأثر  شدت  به  می شنویم،  را  سقراط  سخنان  »وقتی 
الیعقل ام... سوگند یاد می کنم که من خود سخناِن او را با شکیبایِی رنج آوری تحمل کرده و هنوز هم تحمل می کنم، چه وقتی 
به گفتاِر او گوش فرامی دهم، دل در َبَرم چنان می تپد که تپِش قلِب رقصنده های پرشور چنان نیست و سخنان او اشِک مرا 

جاری می سازد. دیگران را نیز دچاِر همین حال می بینم.
بر عکس، وقتی به خطابه های پریْکِلس و دیگر سخن ران های ماهر گوش می دهم، احساس می کنم که نیکو سخن می گویند، 

اما هرگز آن اثر را در من نبخشیده و مرا به تب و تاب نینداخته و به تسلیم وادار نکرده است.
این جادوگر، بارها، چنان روح مرا تسخیر کرده است که با خود گفته ام: زندگانی پشیزی ارزش ندارد اگر که خویشتن را تغییر 

ندهم و همان بمانم که هستم.
هر بار که با من گفتگویی می آغازد، ناچار می گردم اعتراف کنم که با این که زماِم حکومِت شهِر آتن را به دست دارم، از حکومت 
بر خویشتن ناتوان ام. سقراط مرا ناچار می سازد به نقایص خود اقرار کنم. با این همه من در وظایف خویش کوتاهی می کنم و 

به جای آن که به خود بپردازم، در کارهای روزمره ی آتن سرگرم و مشغول می شوم.
بنابراین گوش ها را به سختی فرومی بندم و می کوشم از مقابِل او فرار کنم و می دانم که اگر نگریزم، ناچار خواهم شد تا پایاِن 

عمر نزِد او بمانم.
در برابِر او حالی به من روی می آورد که تاکنون در برابر هیچ کس نداشته ام: تا امروز اتفاق نیفتاده است که از کسی شرم کنم. 
ولی هرگاه که به سقراط می رسم، شرمسار می گردم. زیرا می دانم اگر از فرماِن او سر برمی تابم، نه از آن است که سخِن او را 
درست نمی دانم، بلکه تحسین ها و تمجیدهای مردم ]آتن[ است که مرا از انجاِم فرماِن او بازمی دارد. از این روی، تا پای دارم 
از او می گریزم ولی چون باز روی درروی او می ایستم، از کرداِر خود شرمساری می برم. بارها آرزو کرده ام او بمیرد. اما می دانم 
اگر روزی چنین پیش آید، نبودِن او چه قدر برای من رنج آورتر از بودن او خواهد بود. از این رو نمی دانم با این مرد چه کنم.«7 

 به صورِت زنجیره ای از حوادِث پشت ِسِرهم به حافظه سپرده ایم اما دلیِل کارها یمان، 
ً
بسیاری از ما، اعمال و ماجراهای  زندگی مان را صرفا

احساس ها، افکارمان و بسیاری دیگر از جنبه های مهِم وقایع را نمی دانیم. وقتی خاطره می گوییم، ناچار می شویم به این جنبه های مهم 
فکر کنیم و در واقع »خود«مان را بشناسیم.



 گروه های هم دغدغه
ِ

خاطره گویی؛ ابزاری برای جمع کردِن انسان ها و تشکیل

»معتادان گمنام« )NA(، یك انجمِن غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر، مشکِل اصلِی زندگی شان 
به هیچ  ندارد. »ِان ِای«  این انجمن، هیچ شرط و شروطی وجود  برای »بهبودی« گرِد هم جمع می شوند. در  بوده است و 
سازمانی وابسته نیست؛ حق عضویتی ندارد و هر کسی می تواند به این انجمن بپیوندد؛ بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، 

مذهب، نژاد و مّلیت. تنها شرِط عضویت، »تمایل« به تغییر است.
پیگیری »قدم های دوازده گانه« ی انجمن، روابِط میان اعضاء را صمیمانه می کند و منجر به قطع مصرف مواد مخدر در میان 

ایشان می شود.
و  می آیند  هم  گرد  جلسات  در  مرتب  طور  به  اعضا  است.  بهبودی  برای  یکدیگر  به  معتادان  کمِك   ،»NA« اساِس  و  پایه 
درخصوص تجربیات شان گفت و گو می کنند. گمنام بودِن افراد، مساوات و فضایی یکسان را در جلسات به وجود می آورد و 

برای فرِد تازه وارد این اطمینان را ایجاد می کند که در این جا هیچ امری مهم تر از »بهبودی از طریق مشارکت« نیست.
جلسات شکل های گوناگونی دارند: جلساِت مشارکت )بیان داوطلبانه ی تجربه ی خود(، سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحِث 
موضوعی و یا ترکیبی از موارد باال. رایج ترین نوع برگزاری، جلساِت مشارکتی است؛ یعنی گرداننده ی جلسه به نوبت به اعضا 
اجازه می دهد بین یک تا سه دقیقه صحبت کنند و درد، احساس و در یک کالم تجربه ی خود را با هم درداِن خود در میان 

گذارند.

خاطره گویی می تواند افراد پراکنده ی یک خانواده، محله، دانشگاه، شهر یا حتی کشور را بر اساِس یک دغدغه ی مشترک، گرِد هم جمع 
کند؛ جمع کردنی که افراد برای حضور در آن انگیزه دارند، زیرا یک سخن رانِی خشک پیِش روی شان نیست، بلکه آن ها تجربه ها و قصه های 

زندگِی آدم ها را خواهند شنید. انسان ها اغلب نسبت به چنین باهم بودنی مشتاق اند.

ادامه دارد...

ولئَک ُهُم الفاسقون« »و چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند، پس او نیز آنان را دچار 
ُ
َسُهم ا

ُ
ْنساُهم أْنف

َ
أ

َ
ذیَن َنُسوا اللَه ف

ّ
الَتکونوا َکال

َ
1( برگرفته از آیه 19 سوره حشر: »ف

خودفراموشی کرد. آنان همان از عهد خارج شدگان  اند«.
2( Oblivion

3( داستان تجربه های من با »راستی«، مهاتما گاندی، ترجمه ی مسعود برزین، نشر ثالث، صفحات 34 و 46. 
4( خاطره ای از دکتر محمد جواد غالمرضا کاشی، استاد جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی، برگرفته از کانال شخصِی ایشان. 

5( دکتر محّمد اسماعیل رضوانی، انقالب مشروطّیت ایران، انتشارات ابن سینا. هم چنین رجوع کنید به »هزار و یک حکایت تاریخی«، جلد دوم، گردآوری و تدویِن محمود حکیمی، 
انتشارات قلم.

6( خاطرات صد در صد واقعی یک سرخ پوسِت پاره وقت، ِشرمن الکسی، ترجمه رضی هیرمندی، نشر افق، ص 220 تا 222.
7( دوره ی آثار افالطون )جلد دوم، رساله ی میهمانی(، 1357: 470-469.

8( انجمن معتادان گمنام، دو گونه جلسه برگزار می کند. جلسات بسته یا غیرعلنی؛ ویژه ی افراد جویای بهبودی؛ و جلسات باز یا علنی که هر کس مایل است انجمن را تجربه کند، 
حضورش در جمع پذیرفته می شود.



بازگشت به
طبيعت       

تکلیفماچیست؟
چرا»گرمایِشزمین«مسألهیمهمیاست؟

در این بخش:
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بود،  کودک  گرتا  وقتی  است.  سوئد  کشور  اهل  و   2003 سال  متولد  تونبرگ«،  »ِگِرتا 
تیسم، اختالِل نقِص توجه 

ُ
تشخیص داده شد که او اختالل های روانِی زیادی دارد: نوعی از ا

و بیش فعالی، وسواِس فکری-عملی و الل شدِن مقطعی. 
بود که در مدرسه، در درس علوم و جغرافیا، متوجه شد که بحران های  گرتا هشت ساله 
محیط زیستی مهمی مثل »گرم شدن کره ی زمین« وجود دارند؛ بحران هایی که می توانند کل 
بشر را در تمام نقاط دنیا به خطر بیندازند. او از خود پرسید در چنین وضعیتی، پس چرا 
تمام روزنامه ها و اخبار تلویزیون و رسانه ها، سر خط اصلِی خبرشان درباره ی بحران محیط 
ه شده بود از این 

ّ
ک

ُ
زیست نیست؟ مگر یک جنگ جهانی همه جا را فرانگرفته است؟ گرتا ش

که می دید بزرگسال های جامعه اش، قضیه را جدی نگرفته اند. این امر، یکی از دالیِل اصلِی 
افسردگِی چند سال بعد او بود.

از  مدام  و  می کردم  فکر  و  می کردم  فکر  پدیده  این  درباره ی  جور  همین  »من 
خودم می پرسیدم که آیا ما آینده ای خواهیم داشت. من فقط در درون خودم 
به فکر کردن درباره ی این مسأله می پرداختم، چون که چندان اهل حرف زدن 
و  برای سالمِت روح  یختِن مسائل[،  ر ]یعنی در خود  نیستم. و چنین چیزی 

روان، خوب نیست.«
»خیلی ها به من پیشنهاد می دادند که اگر دل ات می خواهد به این بحران کمک 
دانشمند محیط  یک  روزی  تا خودت  بده  ادامه  را  تحصیل ات  و  کنی، درس 
یست شوی. اما این راه را نرفتم، چون در این زمینه، علم و دانش کارش را  ز
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تکلیف ما چیست؟
)زندگی و فعالیت های ِگِرتا تونبرگ؛ نوجوان فعاِل محیط زیست(

در  گرفته!  آتش  ما  »خانه ی 
از  من  است!  سوختن  حال 
بترسید.  که  می خواهم  شما 
من از شما می خواهم ترسی 
حس  روز  هر  من  که  را 
را  این  ما  بفهمید.  می کنم، 
به جوان ها بدهکاریم؛ که به 

آن ها امید بدهیم!«
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»ما دانش آموزان دست به 
ما  چون  زده ایم،  اعتصاب 
انجام  را  خانه مان  تکالیِف 
انجام  آن ها  اما  داده ایم، 

نداده اند.«
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خانواده ی گرتا، به نوعی موِش آزمایشگاهِی او بودند. گرتا در ارتباط با آن ها، کشف کرد 
که در قانع سازی و متقاعد کردِن دیگران، خیلی توانمند است. او توانست مادرش را وادار 
کند که پرواز با هواپیما را کنار بگذارد؛ با اینکه این کار از جهت شغلی خیلی برای مادرش 
سخت بود. پدرش را گیاه خوار نمود.1 برای آن که اعضای خانواده، سوخت کمتری مصرف 
کرده و هوا را کمتر آلوده نمایند، گرتا بسیار اصرار داشت که آن ها باید از خوردن گوشت 
خودداری کنند و مسافرت با هواپیما را ترک کنند. او از آن ها می خواست که گیاه خوار شوند. 
کید می کرد که اعضای خانواده باید تا جایی که می توانند، دی اکسیِد کربِن کمتری  گرتا تأ

وارد جو کره ی زمین کنند. 
پدرش می گوید: »در طی چندین سال، من در بحث و استدالل، در برابر او کم آوردم. او 
همین جور به ما مستند نشان می داد. انواع کتاب ها را با هم  خواندیم. قبل از آن، من واقعا 
جای  در  باید  محیط زیست  مسأله ی  به  که  می کردم  فکر  من  بودم.  نشده  درگیر  مسأله  با 
خودش رسیدگی شود. گرتا ما را تغییر داد و حاال هم دارد خیلی های دیگر را دعوت به تغییر 
می کند. وقتی بچه بود، اصال عالمتی از چنین چیزی در او وجود نداشت. تغییری که او 
کرد، باورنکردنی است. اگر چنین تغییری می تواند رخ دهد، هر چیز دیگری هم می تواند 

رخ دهد.«
در سال 2018، وقتی که قرار بود گرتا به کالس نهم برود، او از رفتن به مدرسه خودداری 
کرد و اعالِم یک اعتصاب کرد: »اعتصاب در حمایت از محیط زیست«. او هر روز جلوی 
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گوشت و هواپیما؛ چرا نه؟
انتشار  با  که  است  وسیله ای  اتومبیل ، 
اصلِی  عوامِل  از  یکی  هوا،  در  کربن دی اکسید 
آلودگی و گرم شدِن کره ی زمین است. اما هواپیما 
بسیار  زیست محیطی  نظر  از  و سفرهای هوایی، 
برای  هواپیماها،  اتومبیل اند.  از  مخرب تر  بسیار 
جابه جایِی هر مسافر، 40 درصد سوخت بیش تر 
از اتومبیل مصرف می کنند. از لحاظ علمی، سفر 
اتوبوس، کم مصرف ترین و کارآمدترین  با قطار و 
موجِب  هواپیما  گرچه  است.  مسافرت  شیوه ی 
آلودگِی هوا در سطحی که مردم تنفس می کنند 
نمی شود، اما هوا را در ارتفاعاِت باال به شدت و در 
آلوده می سازد. هواپیما نقشی  حجم های وسیع، 
شدِن  پخش  و  ازون  الیه ی  نابودِی  در  پررنگ 

کربن دی اکسید در هوا دارد.  
مصرف گوشت نیز سبِب نابودِی محیط زیست و 

گسترش گرسنگی در جهان می شود:
تمام فعالیت های بشری، از جمله کشاورزی، نیاز 
پرورِش  فراینِد  انرژی دارند.  و  به مصرف سوخت 
طوالنی تر  بسیار  گوشت،  تهیه ی  و  حیوانات 
صرِف  انرژی   بیش تری  بسیار  میزاِن  و  بوده 
با  تنها  گاوها  و  گوسفندان  چون  می شود،  آن 
خوردن علف تغذیه نمی کنند. آن ها با غله، سویا  
تغذیه می شوند.  نیز  لبنی و دریایی  و محصوالت 
محصوالت  سپس  کرد،  کشاورزی  باید  نخست 
کار،  این   مراحِل  تماِم  داد.  حیوانات  خورِد  به  را 
در  را  بیش تری  کربِن  دی اکسید  و  اند  انرژی َبر 

هوا پخش می کنند.
گوشت  کیلوگرم  یک  هر  تولید  گذشته،  آن  از 
ذرت  آرد،  کیلوگرم   5 به  آمریکا(،  )در  مصرفی 
قشِر  تغذیه  برای  نتیجه  در  دارد.  نیاز  سویا  و 
درصد   40 امریکا(،  کشور  در  )فقط  گوشت خوار 
این  تمامِی  می گردد.  مصرف  جهان  غله ی 
گوشت،  به  شدن  تبدیل  عوض  به  غذایی،  مواد 
گرسنه ی  میلیون    820 مصرف  به  می توانند 
جهان برسند. این در حالی است که مصرف زیاِد 
باعِث مرگ  بلکه  نیز ندارد،  گوشت، سوِد غذایی 
می شود. چاقی و افزایش سکته های قلبی یکی 
)هریسون،  است.  گوشت  زیاِد  مصرِف  نتایِج  از 
1387، ص 328( تغذیه ی گیاهی، از هر جهت 

به نفِع ما انسان هاست. 

و  انکار و جهل  بود،  مانده  باقی  آن چه  بود.  تکلیف روشن  و  بود  داده  انجام 
بود:  این  درگیِر  نه کمبوِد علم. فکرم  بودند؛  این ها  بود. موانع اصلی،  انفعال 
بچه ها و نوه های من از من خواهند پرسید چرا در سال 2018، در حالی که 

هنوز می شد برای بحران زمین کاری کرد، هیچ کاری نکردید؟«
»در آن دوره، خیلی افسرده شدم و دیگر به مدرسه نمی رفتم. وقتی خانه بودم، 
والدین ام از من مراقبت می کردند و ما با هم شروع به حرف زدن کردیم... آن جا 
یست و زمین را با آن ها  بود که من دغدغه ها و دل شوره  هایم درباره ی محیط ز
در میان گذاشتم. و این حس خیلی خوبی بود که توانستم این غم را از سینه ام 

بیرون بدهم.«
روبراه است و اوضاع درست  به من می گفتند که همه چیز  »خانواده ام مدام 
خوب  این  اما  نمی کرد،  من  به  کمکی  حرف ها  این  البته  ب 

ُ
خ شد.  خواهد 

بود که حرف بزنیم. به همین خاطر شروع کردم به ادامه دادن. مدام درباره ی 
فیلم ها،  نمودارها،  عکس ها،  مادرم،  و  پدر  به  و  می زدم  حرف  محیطزیست 
یستی را نشان می دادم. بعد از مدتی بود که آن ها  مقاالت و گزارش های محیط ز
واقعا شروع کردند به شنیدِن چیزی که من در اصل داشتم می گفتم. آن موقع 
بود که یک جورهایی فهمیدم که می توانم در جهان تغییری ایجاد کنم. خارج 
این گونه  با خودم فکر کردم:  این گونه رخ داد که  برای من  از افسردگی  شدن 
احساس، فقط وقت هدر دادن است، چون من می توانم خیلی کارهای خوب 

با زندگی ام بکنم. از آن موقع تا حاال دارم سعی می کنم که چنین کنم.«
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کار  این  دیگر،  ماه  یک  در  مجلس  جدید  انتخاباِت  زماِن  تا  که  گفت  و  می رفت  مجلس 
پاریس«  »توافق  مطابِق  باید  حکومت  بود:  این  او  اصلی  خواسته ی  داد.  خواهد  ادامه  را 
را  کار  این  او  انتخابات،  از  بعد  گاِز »دی اکسیِد کربن« خودداری کند.  تولیِد  و  انتشار  از 
ادامه داد. هر جمعه در مقابِل مجلس، با طوماری در دست که مردم را تشویق به امضای 

»اعتصاِب سراسری« می کرد:
»من روی یک تکه چوب، عالمت هایی نقاشی کردم و چیزهایی نوشتم. برای کسانی 
که سوار هواپیما می شوند هم چیزهایی که فکر می کردم هر کسی باید بداند را نوشتم. 
از 8  بعد سوار دوچرخه شدم و رفتم جلوی مجلس و همان جا نشستم. روز اول، 
صبح تا 3 بعد از ظهر، تنها نشستم. از روز دوم بود که مردم شروع کردند به پیوستن 

به من. از آن به بعد، آن جا همیشه عده ای حضور داشتند.«
او اعتصاب اش را تا بعد از انتخابات ملِی سوئد، هر روز ادامه داد. نزدیک به 20 هزار نفر در 
شهرهای مختلف سوئد، با او همراهی کردند. در آمریکا، استرالیا، آلمان، بلژیک، نیوزلند و 
بسیاری کشورهای دیگر نیز با الهام از حرکِت گرتا تونبرگ، راه پیمایی های کوچک و بزرگی 
توسط دانش آموزان شکل گرفت. در سال 2019، چیزی حدود یک و نیم میلیون دانش آموز 
کار  به  دست  نیز  آن ها  و  کرده  هم بستگی  اعالم  تونبرگ  با  جهان،  مختلف  کشورهای  در 
شدند. در حال حاضر، اعتصاب های دانش آموزی در حمایت از محیط زیست و هم بستگی 
با تونبرگ، هر ماه در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان انجام می شوند؛ به صورت یک 
نفره، هفت نفره، صد نفره تا 300 هزار نفره؛ توسط دانش آموزانی از شیلی، کلمبیا، اروگوئه، 

یونان، اوکراین، کرواسی، هند، قبرس و ... . 
بعد از انتخاباِت سوئد، قرار بود که گرتا تونبرگ در یک راهپیمایی بزرگ، در مقابل هزاران 
نفر از مردم، یک سخن رانی داشته باشد. والدین اش مایل نبودند که او چنین کاری کند. 
آن ها سعی کردند او را از این کار باز دارند، چون می دانستند که گرتا دچار مشکِل »الل شدِن 
مقطعی« است. اما این نوجوان، بسیار مصمم بود: »وقت هایی که چیزی را با تمام وجود 
دوست داشته باشم، حاضر نیستم نظرم را تغییر دهم.« بر خالف نگرانی های خانواده، 
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جای  می گویند  »برخی 
کالس  و  مدرسه  در  من 
نوجوان ها  چرا  اما  است. 
برای  بروند  باید  جوان ها  و 
بخوانند؛  درس  آینده شان 
وقتی که هیچ کِس دیگری 
تالش  آینده،  نجاِت  برای 
از  هدف  نمی کند؟  کافی 
آموختِن واقعیت ها و حقایق 
وقتی  چیست؛  مدرسه  در 
واقعیت ها  مهم ترین  که 
بهترین  که  حقایقی  و 
کرده اند،  بیان  دانشمندان 
ما  سیاست مداراِن  توسِط 

نادیده گرفته می شوند؟«
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همه  از  و  رساند  انجام  به  نقص،  و  بی عیب  تقریبا  انگلیسی،  زبان  به  را  او سخن رانی اش 
افتخار می گفت:  »]با  با  را در سراسر جهان پخش کنند. پدرش  پیغام هایش  خواست که 

دیدِن چنین چیزی[، من به گریه افتاده بودم«.
افرادی که دچاِر »الل شدِن مقطعی« هستند، معموال بیش از دیگران دچار احساس نگرانی 
و اضطراب می شوند. گرتا از این مسأله سالحی ساخت و آن را در »اجالِس داُوس« به کار 
برد؛ در دیدار با رهبران سیاسی، رؤسای شرکت های بزرگ و سرمایه داران میلیاردر: »من از 
شما نمی خواهم که امیدوار باشید. من از شما می خواهم که دچار وحشت شوید. از 
شما می خواهم که وحشتی را که من هر روز احساس می کنم، احساس کنید. و پس 

از آن، از شما می خواهم که دست به عمل بزنید.«
»داُوس«  اقتصادِی  اجالس  به  قطار،  با  ساعته   32 طوالنِی  مسافرت  یک  از  پس  تونبرگ 
از سخن رانی اش چنین  او در بخشی  با هواپیما سفر کند.  رسیده بود، چون نمی خواست 
تصمیم گیرندگاِن  بعضی  خاص  به طور  و  شرکت ها  بعضی  افراد،  »بعضی  گفت: 
]سیاسی-اقتصادی-اجتماعی[، خیلی خوب و دقیق می دانند که دارند چه ارزش های 
گران بهایی را قربانی می کنند تا کسِب خروارهای بی شماِر پول را ادامه دهند. من فکر 

می کنم که امروز خیلی از شما در این جا جزء همان آدم ها هستید.« 
اعتراض های  ادامه ی  از:  اند  بوده  عبارت  تونبرگ  فعالیت های  کنون،  تا   2018 اکتبر  از 
در  محیط زیستی  تظاهرات های  در  شرکت  جهان،  در  زیست  محیط  وضعیت  به  تک نفره 
کشورهای دیگر، انجام چند سخن رانی در مجامع مهم بین المللی، و انگیزه بخشی و بسیج 
او هم چنان هر  فعالیت های محیط زیستی.  انجاِم  در جهت  اینترنت  از طریق  مردم  کردِن 
جمعه جلوی مجلِس سوئد ایستاده و به اعتصاب اش ادامه می دهد. تعدادی از دانش اموزاِن 

دیگر شهر نیز به او پیوسته اند. 
هیچ گاه  فعالیت ها،  این  اما  هستند،  خستگی آور  و  سنگین  او  فعالیت های  اینکه  وجود  با 
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به  شدن  سوار  حال  »در 
قطار، برای رفتن به پارلماِن 
ایتالیا  سنای  مجلس  اروپا، 
پارلمان  و هم چنین کلیسا و 
تعطیالت  ایام  در  واتیکان. 
در  هم  جمعه  روز  عید.1 
شهر  در  مدارس  اعتصاِب 
شرکت  است  قرار  ُرم 
ایام  که  می دانم  کنم. 
تعطیالت است، اما بحران 
تعطیالت  به  محیط زیست، 

نمی رود؛ ما هم نمی رویم.«
گرتا تونبرگ، پیغامی در توییتر، 13 
آوریل 2019
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وضعیت تحصیلِی او را دچار مشکل نکرده است و تنها سبب شده که او اوقات فراغِت کمتری داشته باشد. او هر روز ساعت 6 صبح از 
خواب بیدار می شود تا برای رفتن به مدرسه آماده شود. مصاحبه ها و نوشتن سخن رانی ها، گاهی باعث می شود که او 15- 12 ساعت 
یادی می گیرد. من دیگر چندان اوقات فراغتی ندارم. اما همیشه به خودم یادآوری  در روز کار و فعالیت کند: »البته این، انرژِی ز

می کنم که چرا دارم این کارها را انجام می دهم و بعد، دیگر فقط می کوشم که هر چه بیش تر می توانم، فعالیت کنم.«
برخی مدیران مدارس و دست اندرکاراِن آموزش و پرورش در آمریکا، انگلستان و استرالیا، با دیدن اعتصاب های دانش آموزی در حمایت 
از محیط زیست، به انتقاد از این گونه فعالیت ها پرداختند. آن ها، اعتصاب های دانش آموزی را فرار دانش آموزان از کالس و نوعی پرسه زنی 
برای اتالف وقِت مدرسه می دانند. گرتا تونبرگ، نسبت به رهبراِن آمریکا، انگلستان و استرالیا که اعتصاب کنندگان را نادیده می گیرند یا 
دانش آموزان را به خاطِر ترک کالس هایشان تنبیه می کنند، ابراز ناراحتی می کند: »هر وقت اعتصاِب مدارس راه می افتد، آن ها از سر 
 مشکل 

ِ
ناچاری سعی می کنند تا موضوع را عوض کنند. آن ها می دانند که نمی توانند این مبارزه را بَبرند، چون آن ها برای این حل

هیچ کاری نکرده اند.«

کار اصلِی مدرسه چیست؟
برخی مدیران مدارس و دست اندرکاراِن آموزش و پرورش در آمریکا، انگلستان و استرالیا، با دیدن اعتصاب های دانش آموزی در 
حمایت از محیط زیست، به انتقاد از این گونه فعالیت ها پرداختند. آن ها، اعتصاب های دانش آموزی را نوعی فرار دانش آموزان از 
آموزش و نوعی پرسه زنی برای اتالف وقِت مدرسه می دانند. ِتِرزا ِمْی، نخست وزیر انگلستان، اعالم کرد که این گونه اعتصاب ها، 
هدر دادن وقت و هزینه ی آموزش و پرورش است. نخست وزیر استرالیا نیز اعالم کرد که کار اصلی مدارس باید آموختن باشد، 
نه فعالیت های اجتماعی. وزیر آموزِش استرالیا نیز بیان نمود که اگر دانش آموزان مسأله ای تا این حد برایشان مهم است، آن ها 
باید در اوقات خودشان، عصرها و آخرهفته ها، دست به اعتراض بزنند. در نیوزلند نیز، دانش آموزان مورد تهدید قرار گرفتند که 

اگر بدون اجازه ی والدین یا مسئوالِن مدرسه در اعتصاب های محیط زیستی شرکت کنند، مردود انضباطی خواهند شد.
اما وزیر محیط زیست نیوزلند از تالش های دانش آموزان حمایت نمود و بیان کرد که اگر این راهپیمایی ها، در ساعات تعطیل یا 
آخر هفته ها انجام شوند، چندان توجهی به آن ها و به بحران محیط زیست نخواهد شد. هم چنین وزیر انرژِی نیوزلند گفته است: 
»به نظر می رسد که طی دهه های اخیر، مسئوالن آموزش و پرورش، فراموش کرده اند که هدِف اصلِی باال بردِن سطِح آموزش 
و تحصیل چیست. درگیر شدِن دانش آموزان با مقوالتی مثِل محیط زیست و فعالیت است که دانش آموزاِن نمونه رقم می زند. در 

غیر این صورت، اصال نمونه بودن و سطح باالی تحصیل، چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟«

یست متعهد شده  در انگلستان، »حزب کارگر«، در پاسخ به تظاهرات دانش آموزان در دفاع از محیط ز
تا بحراِن گرم شدِن زمین را به عنوان یک مسئله اصلی به برنامه درسی مدارس اضافه کند. حزب کارگر وعده 

داده تا با بازنگری برنامه درسی، جوانان را برای شغل های مرتبط با »فّناوری های سبز« در آینده آماده سازد.

دبیر کل سازمان ملل، آنتونیو گوتیرز، از »اعتصاب مدارِس« گرتا تونبرگ، اعالم حمایت رسمی کرده و می گوید: »نسل ما، نتوانسته است 
به این معضالِت دردناِک زیست محیطی، پاسخ درستی بدهد و نسِل جواِن امروز، به خوبی این را می فهمد. و بی شک جوان ها از چنین 
وضعیتی عصبانی اند«. هم چنین، ده ها هزار دانشمند و پژوهش گر  از کشورهای مختلف جهان )فنالند، هلند، بلژیک، اتریش، آلمان و 
سوییس( از جنبِش دانش آموزان برای محیط زیست، اعالم حمایت کرده اند. در اسفند 1397 نیز گرتا تونبرگ کاندیِد دریافِت جایزه ی صلح 

نوبل شد.
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از نظر گرتا تونبرگ، سیاست های محیط زیستِی بهتر، فقط هنگامی تصویب و اجرا خواهند 
شد که عموم مردم، این مسأله را دارای اولویت و حیاتی بدانند. سازمان ملل می گوید که 
»وضعیِت گرم شدِن زمین، بسیار وخیم است و تنها راِه جلوگیری از آن، این است که دود و 
گازهای گلخانه اِی بسیار کم تری در هوا منتشر شود. و چنین چیزی، مستلزم این است که 
به سیاستمداران فشار آورده شود که چنین کنند.« گزارِش سازمان ملل اعالم می کند که در 
سال گذشته، هیچ کسی هم چون گرتا تونبرگ در زمینه ی فشار به سیاست مداران، اثرگذار 

نبوده است.
ممکن است تصور شود که این دغدغه ها و فعالیت ها، باری به سنگینِی  همه ی جهان بر 
که هیچ  است  تونبرگ مدعی  گرتا  اما خود  این دختر شانزده ساله خواهد گذاشت.  دوش 
فشاری حس نمی کند. او می گوید اگر »مردم این همه چشم انتظار امیدند«، مسئولیِت او و 
دیگر اعتصاب کنندگان، امید دادن به آن ها نیست. گرتا تونبرگ می گوید: »برای من مهم 
نیست که کاری که من می کنم -کاری که ما می کنیم- سرشار از امید باشد. انجام 
دادن این کار در هر صورت ضروری است. حتی اگر هیچ امیدی باقی نمانده باشد و 

یم را انجام دهیم.« همه چیز نومیدانه باشد، ما باید آن چه در توان دار
در رسانه های اجتماعی، حمالت تندی نیز نسبت به اعتباِر تونبرگ و حتی چهره ی او صورت 
را  قلدری  و زورگویِی هم مدرسه ای هایش  نیز تجربه ی  قبال در مدرسه  او که  گرفته است. 
انتظار  »من  باشد:  شده  هم ریخته  به  حمالت  این  از  که  نمی رسد  نظر  به  است،  داشته 
داشتم که وقتی این کار را شروع کنم، وقتی بزرگ و مطرح شود، آن وقت ابراِز تنفر 
یاد خواهد شد. این یک عالمِت مثبت است. فکر می کنم باید هم  نسبت به من هم ز
همین طور باشد چون آن ها ما را به عنوان یک تهدید می بینند. همین نشان می دهد که 

یم اثرگذار می شویم.« در این کشمکش، چیزی تغییر کرده است و ما دار
خانواده ی گرتا می گویند که بیماری اوتیسِم او، فایده های زیادی داشته است. اوتیست ها، 
این  به  می کند.  خود  درگیِر  را  درون شان  و  ذهن  کامال  مسأله،  یک  که  هستند  گونه ای  به 
ترتیب، هیاهو و جنجال های اجتماعی، حواِس گرتا را پرت نمی کند. »من هیچ وقت آرزو 
اگر من شبیه  که من هستم.  این چیزی است  بودم.  دیگری  که کاش جور  نکرده ام 
دیگران بودم، و آدمی اجتماعی بودم، احتماال فقط سعی می کردم که یک موسسه یا 
یستی راه اندازی کنم. اما من نمی توانم این کار را بکنم. من در ارتباط  سازماِن محیط ز
برقرار کردن با دیگران، چندان خوب نیستم. برای همین به جای آن کار، خودم دست 

به یک کار زدم.«
این تمرکز و جدیت نسبت به یک مسأله را می توان در گفتگویی که یکی از رسانه ها با گرتا 
امروزه بحث درباره ی مسائل  تونبرگ پرسیده شد:  از گرتا  به روشنی دید.  تونبرگ داشت، 
به  نیز  اروپایی  و  آمریکایی  سیاست مداراِن  و  است  شده  زیاد  رسانه ها  در  زیست محیطی 
آیا این، تو را خوشبین و  مسائل محیط زیستی )مثال انرژی های غیرفسیلی( فکر می کنند. 
امیدوارتر نکرده است؟ گرتا تونبرگ با صداقتی دردناک پاسخ داد: »نه، من امیدوارتر از 
زمانی که شروع به فعالیت کردم، نیستم. انتشاِر گازهای گلخانه ای بیش تر شده است 
و این تنها چیزی است که اهمیت دارد. من فکر می کنم که ما باید توجه و حواس مان 
را بر همین متمرکز کنیم. ما نمی توانیم به حرف و سخن رانی درباره ی چیزهای دیگر 

یم.« بپرداز

این جا  ما  »...بنابراین، 
رهبراِن  به  که  نیامده ایم 
از  تا  کنیم  التماس  کشورها 
آینده ی ما مراقبت کنند. آن ها 
نادیده  را  ما  این،  از  پیش 
گرفته اند و باز هم ما را نادیده 
جا  بدین  ما  گرفت.  خواهند 
که  بدانند  آن ها  تا  آمده ایم 
چه  فرامی رسد؛  دارد  تغییر 
چه  و  بیاید  خوش شان  آن ها 
تا  برخواهندخاست  مردم،  نه. 
رهبراِن  چون  و  کنند.  مبارزه 
رفتار  کودکان  هم چون  ما 
متعهد  موظف ایم  ما  می کنند، 
را  مسئولیت هایی  و  باشیم 
آن ها  که  گیریم  برعهده 
رهاَیش  مدت هاست 

کرده اند.«
بخشی از سخن رانِی گرتا تونبرگ در 

بیست و چهارمین اجالِس محیط زیستِی 
سازمان ملل، 2018
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پاپ، رهبر مسیحیاِن جهان، گرتا تونبرگ را به واتیکان دعوت کرده و با او دیدار و گفتگو داشت.

دختری که زمانی به وادِی افسردگی کشیده شده بود، اکنون فانوس امید شده است. دوستداران محیط زیست در سراسر جهان و دانشمندان 
باسابقه، یکی پس از دیگری، اعالم می کنند که طی دهه های گذشته، ظهور گرتا تونبرگ، یکی از بهترین خبرها برای جنبش های محیط زیستِی 
دنیا بوده است. اکنون که او برای نجات محیط زیست، فعال است، هم چون قبل دیگر تنها نیست؛ دیگر ساکت و خاموش نیست؛ دیگر 

افسرده و دل مرده نیست. او سخت مشغول است تا برای تغییِر جهان، کاری کند؛ و خویشتِن خویش نیز بیابد و از آن بهره مند گردد.2
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1( The Easter holiday
2( https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/greta-thunberg-schoolgirl-climate-change-warrior-some-people-can-let-things-go-i-cant
3( Enviromental Justice Now

»برابری، محیط زیست و آینده«
سخن رانِی گرتا تونِبرگ در جلسه ی محیط زیسِت سازمان ملل

»ناِم من، گرتا تونِبرگ است. پانزده ساله و اهل سوئد هستم. در این جا از سوی گروِه »عدالت زیست محیطی«3 سخن می گویم. 
اما من در زندگی آموخته ام: »هرگز آن قدر کوچک  بسیاری می گویند سوئد کشوری کوچک است و مهم نیست چه می کند. 

نیستی که نتوانی تغییری ایجاد کنی«. 
]مدتی پیش، کودکان در سوئد و کشورهای دیگر، در اعتراض به وضعیِت محیط زیست به سر کالس های مدرسه نرفتند و 
صدایشان را به گوِش همه ی جهان رساندند.[ چند کودک، در سراسر جهان با خودداری از رفتن به مدرسه می توانند سر خِط 

خبرها را از آِن خود کنند. حاال تصور کنید در همراهی با یکدیگر، اگر بخواهیم، چه کارها که نمی توانیم انجام دهیم!
اند. شما  ناراحت کننده  این سخنان چقدر  باشیم که  نداشته  و کاری  بگوییم  و واضح سخن  باید روشن  تغییر،  انجاِم  برای  اما 
]سیاست مدارها[، همیشه و همه جا می گویید کشورها باید هم مراقِب محیط زیست باشند و هم به دنبال پیشرفت اقتصادی. 
این را می گویید چون می ترسید که اگر نگویید، مردم به شما رأی ندهند و دیگر محبوِب مردم نباشید. اما در عمل، راهی که شما 
جلوی ما قرار داده اید، ما را به آشفتگی و به هم ریختگی رسانده است. در شرایط بحرانِی امروز، تنها کاِر درست و معنادار این است 
که ترمِز اضطرارِی قطار را بکشیم! اما شما هنوز به بلوِغ فکری نرسیده اید تا از واقعیت همان گونه که هست سخن بگویید ]و 

واقعیت ها را از مردم می پوشانید[. شما عواقِب این بی مسئولیتِی خود را بر شانه های ما کودکان می گذارید!
اما من به ]رأی آوردن و[ محبوب شدن نمی اندیشم. من به عدالِت زیست محیطی و به سیاره ای قابل زندگی می اندیشم. تمدن ما 
انسان ها در حاِل فدا شدن است؛ در حاِل فدا شدن به پای عده ی اندکی از آدم ها که می خواهند به اندوختِن ثروت های هنگفت 
ادامه دهند. زیست کره ی ما در حاِل قربانی شدن است تا ثروتمنداِن کشورهایی مانند کشور من بتوانند در ناز و نعمت زندگی 
کنند. اما در واقع، انبوهی از مردِم جهان در حاِل رنج کشیدن اند تا هزینه ی زندگِی ُپر ناز و نعمِت اندک شماری از آدمیان تأمین 

شود.
در سال 2078، من 75 سالگی خود را جشن می گیرم. در آن ِسن، فرزندانی دارم که شاید در کنارم باشند. در آن زمان فرزندان ام، 
از من سؤال خواهند کرد؛ شاید بپرسند: چرا زمانی که هنوز فرصت داشتید ]تا ُکره ی زمین را نجات دهید[، هیچ کاری نکردید؟ 
شما می گویید به کودکان تان بیش از هر چیزی عشق می ورزید، با این  حال دارید درست جلوی چشِم آن ها، آینده شان را نابود 

می کنید. 
تا زمانی که کانون اندیشۀ شما این است که »از نظر سیاسی چه کاری انجام دادنی است« )به جای آن که چه کاری باید انجام 
شود(، هیچ امیدی به آینده نیست. ]وضعیِت امروز را باید با تماِم وجود »بحران« بدانیم[. نمی توان »بحران« را بدون پرداختن به 
آن به  عنوان »بحران« حل کرد. ما باید ]برای آیندگان[ سوخت های فسیلی را در زمین نگاه  داریم و باید بر عدالت تمرکز کنیم. 

اگر یافتِن راه حلی دروِن این سیستم تا این حد غیرممکن است، شاید نیاز داریم خوِد سیستم را دگرگون کنیم.
ما اینجا گرد نیامده ایم تا به رهبران جهان التماس کنیم به بحران توجه کنند. آن ها از گذشته ]تاکنون[ چشماِن خود را بر ما 
بسته اند و باز هم بر ما چشم خواهند بست. اما دیگر جایی برای توجیه باقی نمانده است و زمان دارد از دست می رود. ما اینجا 
از آن مردم است.  ناخوشایند. قدرِت راستین،  باشد، خواه  تغییر در راه است؛ خواه خوشاینِد سیاست مداران  تا بگوییم  آمده ایم 

سپاسگزارم.« 
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چرا »گرمایِش زمین« مسأله ای مهم است؟

در  چیزی  است؛  شدن  گرم  حال  در  زمین 
حدود 1 درجه ی سانتی گراد. اما چرا تغییری 
که  دارد  اهمیت  حد  این  تا  درجه ای،  یک 
مردمی  فعاالن  و  جهان  کشورهای  سران 
واداشته  تکاپو  به  را  مختلف  کشورهای  در 

است؟
دمای  مدیون  زمین،  کره ی  روی  بر  حیات 
سیاره ای  دارد؛  سیاره  این  که  است  مناسبی 
نه بسیار داغ و نه بسیار سرد. هوای اطراِف 
دمای  تنظیم  در  مهمی  نقش  زمین،  کره ی 
زمین بازی می کند. این هوا، هم تابش های 
در  هم  و  می کند  دور  را  خورشید  مضِر 
حفظ گرمای سیاره مان موثر است. گرمای 
زمین، در میان مولکول های هوا نگه داشته 
»ِمتان«،  دی اکسید«،  »کربن   می شود. 
جمله  از   »CFC« و  دی اکسید«  »نیتروژن 
همه ی  تا  می شوند  سبب  که  اند  گازهایی 
گرمای خورشید، از جِوّ زمین خارج نشود. 
»گازهای  گازها،  این  به  خاطر،  همین  به 
گازها  این  زیرا  می گویند،  گلخانه ای« 

از  گلخانه،  یک  سرپوِش  و  سقف  هم چون 
 گرما، جلوگیری می کنند.

ِ
خروج

همین امر، دمای کلِیّ زمین را، متعادل نگه 
و  آب  زمین،  کره ی  مختلِف  نقاط  می دارد. 
نقاط  برخی  دارند.  متفاوتی  دماهای  و  هوا 
هم چون کویر لوت، بسیار گرم اند و برخی 
اما  قطب جنوب، خیلی سرد.  مانند  نقاط، 
در  زمین،  کره ی   

ّ
کِل هوای  دمای  میانگیِن 

 15 است:  بوده  ثابت  تقریبا  قرن ها،  طی 
درجه ی سانتی گراد.

نبودند، میانگین دمای زمین  این گازها  اگر 
آن،  در  که  دمایی  می رسید؛  درجه   -18 به 
پایین  بسیار  زندگی،  شدِن  پدیدار  امکاِن 
است. اما اکنون زمین در خطری دیگر قرار 

دارد: گرم شدن.
به طور  زمین  کره  گذشته،  سال   100 طی 
درجه(   0/8( درجه   1 حدود  غیرطبیعی 
قرن  پایانی  دهه های  است.  شده  گرم تر 
اخیر  گرم ترین سال های 400 سال  بیستم، 
نظر  به  چند  هر  دما،  تغییِر  این  بوده اند. 

نتایج  و  عوارض  اما  می رسد،  اندک  بسیار 
اگر  )بخصوص  داشت  خواهد  وحشتناکی 

همین طور به باال رفتن ادامه دهد(:
به آب شدن خواهند  یخ های قطبی، شروع 
دریاها  آِب   

ِ
سطح دلیل،  همین  به  و  کرد 

باالتر خواهد رفت و برخی مناطِق ساحلی و 
جزیره ها به زیر آب فرومی روند. هم چنین، 
نیز آب شده   کوهستان ها 

ِ
یخ و  ذخایر برف 

راه  به  رودخانه ها  در  مهیبی  سیالب های  و 
می افتد. افزایِش دما، باعِث ایجاِد بارش های 
خواهد  نیز  سیل  و  توفان  شدید،  و  ناگهانی 
می افتد  راه  به  طبیعی  آتش سوزی های  شد. 
و  سوخته  مراتع،  و  جنگل ها  از  بسیاری  و 
گیاهان  هم چنین  گشت.  خواهند  تخریب 
پژمرده شده و محصوالِت کشاورزی کاهش 
بر  از گونه های جانوری  می یابند و بسیاری 
داده  دست  از  را  خود  زیست گاِه  گرما،  اثر 
نیز  خشکسالی  بروِز  می گردند.  منقرض  و 
یکی دیگر از عوارِض گرمایِش زمین است. 
نیز  مستقیما  گرم،  هوای  امواج  هم چنین 
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باعث گرمازدگی و مرگ انسان ها می گردد. 
اما دلیِل گرم شدِن زمین چیست؟

عموم دانشمندان، اصلی ترین دلیِل گرم شدِن 
گلخانه ای  گازهای  افزایِش  را  زمین  کره ی 
توسِط بشر می دانند. از زمان انقالب صنعتی 
طور  به  انسان  تاکنون،  نوزدهم  قرن  در 
دی اکسید«  کربن  »انتشاِر  حاِل  در  پیوسته 
نفت،  گاز،  مصرِف  است.  بوده  هوا  در 
بنزین و سایر سوخت های  زغال سنگ، 
کربن   افزایِش   

ِ
دلیل ین  اصلی تر فسیلی، 

نیز  شیمیایی  کودهای  است.  دی اکسید 
باعِث انتشاِر »نیتروژن دی اکسید« می شوند. 
)در  خنک کننده   سیستم های  و  اسپری ها 
از  نیز  خانگی(  یخچال های  و  گازی  کولر 
هوا  در  را  آن  و  کرده  استفاده   »CFC« گاِز 
از  دانشمندان،  برخی  می سازند.  منتشر 
)بخصوص  بشر  توسط  جنگل ها  بردن  بین 
از دالیِل  دیگر  یکی  را  استوایی(  مناطق  در 

افزایِش کربن دی اکسید می دانند.
همین  با  گلخانه ای،  گازهای  انتشاِر  اگر 
شدِت کنونی، ادامه یابد، هر ده سال، دمای 
کره ی زمین 0/2 درجه افزایش خواهد یافت 
و به این ترتیب، در پایان قرن بیست و یک، 
و  دگرگون  کلی  به  زمین،  روی  بر  زندگی 

آشفته خواهد گشت.
بار  چندین  تاکنون  ملل،  سازمان  مقامات 
پیامدهای گرم شدن زمین هشدار  درباره ی 
این  از  فوری  جلوگیری  خواستاِر  و  داده اند 
سازمان   ،1990 دهه ی  از  شده اند.  پدیده 
جلسات  تاکنون  جهان،  دولت های  و  ملل 
انتشاِر  تا  داشته اند  باره  این  در  متعددی 
گازهای گلخانه ای را کم نمایند. اما جدیت 
وجود  مسأله  این  حِل  برای  کافی  عزم  و 
نداشته است و این جلسات، به هدف هایی 
صنعتی  کشورهای  نرسیده اند.  داشتند،  که 
چین  نظیر  کشورهایی  و  آمریکا  و  اروپا  در 
گازهای  تولیدکنندگان  اصلی ترین  هند  و 
به  حاضر  چندان  اما  هستند،  گلخانه ای 

آمریکای  نیستند.  خود  رفتارهای  تغییر 
دونالد ترامپ، از توفق نامه ی جهانِی کاهِش 
انتشاِر  میزان  شد.  خارج  دی اکسید،  کربن 
به  نسبت  سال 2018،  در  دی اکسید  کربن 

سال های قبل، افزایش پیدا کرده است.
انتشار  کاهِش  برای  الزم  اقداماِت  برخی 

کربن عبارت اند از:
- کم کردِن مصرف سوخت های فسیلی 
انرژی  مانند  نو  انرژی های  از  استفاده  و 

انرژی  و  بادی  انرژی  خورشیدی، 
زمین گرمایی. 

- مراقبت از جنگل ها و کاشِت دوباره ی 
یاد. درختان به میزاِن انبوه و بسیار ز

- کنترل جمعیت
کم تر!  مصرِف  و  زندگی  سبِک  تغییر   -
)برای تولید هر ماده ای )مواد غذایی و انواع 
انرژی  زیادی  بسیار  میزان  دیگر(  کاالهای 

مصرف می شود. خودداری از مصرِف مواد
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کربن  تولید  کاهش  در  غیرضروری، 
دی اکسید مؤثر است.(

انجاِم این اقدامات، در کوتاه مدت، هزینه ها 
و دشواری هایی به همراه دارد: برخی صنایع 
مانند صنایع نفتی، باید کنترل شده و جای 
 تولیِد انرژی های نو بدهند؛ 

ِ
خود را به صنایع

تولید  باید  اتومبیل سازی  پردرآمِد  صنعِت 
اتومبیل  را کاهش دهد و حمل ونقِل عمومی، 
گردد؛  شخصی  خودروهای  جایگزیِن 
کارخانه ها باید استانداردهای محیط زیستی 
را رعایت نموده و انتشار کربن دی اکسید را 
کم کنند؛ تبلیغات تجاری ای که مردم را به 
مصرِف هر چه بیش تر دعوت می کنند، باید 

کنترل شوند؛ و غیره.
بسیار  محیط زیست  وضعیت  چند  هر 
تصمیم گیرندگان  اما  است،  خطرناک 
سیاسی و اقتصادِی جهاِن ما، حاضر نیستند 
دشواری های  شرایط،   

ِ
اصالح و  تغییر  برای 

این  از  بسیاری  زیرا  کنند،  تحمل  را  الزم 
مانند  صنایعی  اقتصادِی  سود  تصمیمات، 
نفت و اتومبیل سازی و صنعِت هواپیمایی را 
کم می کنند. سرمایه داران و کسانی که تنها 
به »سوِد بیش تر« فکر می کنند، در برابِر این 
اقدامات مقاومت می کنند. بسیاری از افراِد 
جامعه نیز اغلب منفعل اند و اقدامی جمعی 
سیاستمداران  گذاشتِن  فشار  تحت  برای 
انجام نمی دهند. در نتیجه، وضعیت محیط 

زیست، هر روز وخیم و وخیم تر می شود.
آمریکا  در  سیاسی  گروه های  از  بسیاری 
در  تجاری،  بزرگ  شرکت های  برخی  و 
تا  کرده اند  بسیاری  کوشش  سال ها  طی 
به  بگیرند.  نادیده  را  زمین  کره ی  شدِن  گرم 
مختلفی  اقدامات  به  دست  منظور،  همین 
زده اند: آن ها تحقیقاتی را مورد حمایت قرار 
می دهند که نشان دهد گرم شدِن زمین، یک 
اتفاق طبیعی است و ربطی به فعالیت های 

که  می کنند  اعالم  یا  و  ندارد.  انسانی 
ناچاریم  مردم،  برای  شغل  ایجاِد  جهِت 
طبیعت  برای  احساساتی  دغدغه های  این 
این حرف  از  بگیریم. در رسانه ها  نادیده  را 
می زنند که گرمایِش زمین، زیان بار نیست. 
و از همه بدتر این که سعی می کنند به مردم 
القاء کنند که برای حِل این مشکِل پیچیده، 

کار چندانی از ما ساخته نیست.
بزرگ ترین تولیدکنندگان کربن دی اکسید در 

جهان عبارت اند از:
چین )ساالنه 10357 میلیون تن دی اکسید 

کربن( 
آمریکا )ساالنه 5414 میلیون تن( 

هند )ساالنه 2274 میلیون تن(
روسیه )ساالنه 1617 میلیون تن(

ژاپن )ساالنه 1237 میلیون تن(
آلمان )ساالنه 798 میلیون تن( 

را  جهان  دی اکسیِد  کربن  از  سوم  دو 
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آوارگان طوفان کاترینا، ایاالت متحده آمریکا، سال 2005

جهان  مصرف گرای  و  مرفه  طبقاِت 
گروه  این  سهِم  بنابراین،  می کنند.  تولید 
و  بوده  بیش تر  خیلی  زمین،  گرم شدِن  در 
بیش تر است.  نیز  آن ها  نتیجه مسئولیِت  در 
انتظار می رود که این کشورها پیشتاِز مبارزه 

با انتشاِر کربن دی اکسید باشند.
هفتمین  تن(،  میلیون   648 آماِر  )با  ایران 
جهان  در  دی اکسید  کربن  تولیدکننده ی 
نیز  و  بنزین  و  گاز  باالی  مصرِف  است. 
گاز(،  و  نفت  )چاه های  گازِی  مشعل های 
سه دلیِل اصلی ِ انتشاِر باالی کربن  دی اکسید 
توسط ایران هستند. میانگیِن دمای ایران نیز، 
افزایش  تاکنون، 1/8  پیش  دویست سال  از 
جهانی،  دمای  که  حالی  در  است؛  یافته 

حدود 1 درجه افزایش داشته است.
در دهه های گذشته، اثراِت گرمایِش زمین، 
در  ملموس تر شده است. در سال 2002، 
 50 از  بیش  به  که  هند  در  گرما  از  موجی 

درجه رسید، تنها در یکی از ایالت ها، هزار 
موج   ،2003 سال  در  سپردند.  جان  نفر 
جان  و  درنوردید  را  اروپا  سراسر  سوزانی 
گرفت.1  کشور  هشت  در  را  نفر  هزار   49
برابر   15 اروپا،  در  گرما   

ِ
موج این  تلفاِت 

تلفاِت حمالِت 11 سپتامبر 2001  از  بیش 
)در آمریکا( بود. در سال 1988، که سالی 
با گرمای استثنایی بود، خشکسالی و گرما، 
تولید گندم را در آمریکا به اندازه ی یک سوم 
خرابی های  متعدد،  توفان های  داد.  کاهش 
سال  در  ژاپن  گذاشته اند.  جای  بر  بسیار 
2004، رکورِد 10 گردباد در سال را تجربه 
کرد که مجموعا 10 میلیارد دالر خسارت بر 
جا گذاشت. توفان کاترینا در سال 2005، 
با امواج توفانی ای به ارتفاع 6 متر، بسیاری 
و  را ویران کرد  آمریکا  از شهرهای ساحلی 
صدها هزار آواره بر جای گذاشت. بلندترین 
بین  کلیمانجارو،  آفریقا،  قاره ی  کوهستان 

از  درصد   33  ،2000 تا   1989 سال های 
یخ های خود را از دست داده است.

و  آب  تغییراِت  این  از  نیز  ایران  کشور 
عید 98،  در  است.  نبوده  بی نصیب  هوایی 
فراگرفت.  را  ایران  نقاط  از  بسیاری  سیل 
بارندگی ای معادِل یک سال باران، در طی دو 
روز به وقوع پیوست و تمام مردم را غافلگیر 
نمود. هر چند نمی توان یک حادثه ی طبیعِی 
خاص را مستقیما به گرمایش زمین و تغییر 
و تحوالت ناشی از آن مرتبط کرد، اما تقریبا 
اند:  معتقد  هواشناسی،  دانشمندان  تمامِی 
افزایش  زمین،  گرمایِش  نتایج  از  »یکی 
تعداد و شدِت حوادث طبیعی خواهد بود.« 
به عنوان مثال، اگر کشوری هر 20 سال یک 
سیل  خشکسالی،  همچون  بحران هایی  بار 
و یا طوفان های شدید را تجربه می کرد، با 
گرمایش زمین، از این پس باید منتظر باشد 
تکرار  بار  یک  سال   3-2 هر  وقایع،  این  تا 
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منابع :
یست محیطی«، دانیل دی. چیراس، - »علوم ز

ترجمه ی محمدرضا داهی و بهرام معلمی، مرکز 
نشر دانشگاهی، 1382. )فصل 16، بخش 3: 

گرمایش جهانی(.
- برنامه ی ب-2 )رهانیدِن سیاره ای گرفتار تنش 
و تمدنی دچار آشفتگی(، لستر براون، ترجمه ی 
اطالعات،  انتشارات  مجلسی،  یدون  فر
 :10 فصل  و  گرما  افزایِش   :4 )فصل   .1386

تثبیت وضعیت آب و هوا(
- »چقدر کافیست؟« )جامعه مصرفی و آینده ی 
عبدالحسین  ترجمه ی  درنینگ،  آلن  زمین(، 
وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 
یست محیطی  ز هزینه های   :4 )بخش   .1387

مصرف(
 ،)www.meidaan.com( میدان  سایت   -

بخِش »زمین«.
مدخل های   -1 ویکی پدیا:  آزاد  دانش نامه ی   -
 -2 »زمین«  و  جهانی«  »گرمایش  فارسی: 
 Global« و   »Earth« انگلیسی:  مدخل های 

.»Warming

1( برنامه ب 2، ص 106.
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می کنند  پیش بینی  دانشمندان  برخی  شود. 
که گرمایِش زمین ممکن است باعث شود 
مناطِق اطراِف خلیج فارس، در مدت چند 
سال به حدی گرم شوند که انسان ها قادر به 

زندگی در آن مناطق نباشند.
باید  رو،  پیِش  شرایِط  این  از  نجات  برای 
در  اساسی  تغییری  رفت؛  »تغییر«  سراغ  به 
زیست محیطی،  منابع  از  استفاده  شیوه ی 
تغییر در سبک زندگی و مصرف، و از همه 
مهم تر آموزش عمومی. اما پیش از صحبت 
درباره ی هر گونه تغییر، الزم است که جامعه 
هوایی  تغییرات  و  زمین  گرمایش  مورد  در 
کشورهایی  اندک  جزِء  ایران  کند.  گفتگو 
است که در آن، گفتگویی جدی در مورد 
یان ندارد؛ چه در میان  گرمایش زمین جر
نهادهای  چه  و  رسانه ها  و  روشنفکران 
سیِل  و  ساله  چند  خشکسالی های  دولتی. 
زمین  کره  گرمایِش  زاویه ی  از  باید  را  اخیر 

ما  ایران،  از  حفاظت  برای  کرد.  بررسی 
گفتگوهای  زمین،  شدِن  گرم  درباره ی  باید 

عمومی و جدی داشته باشیم.
خود،  به  بی اعتنا  بشر  که  است  سال   200
مصرف  به  انسان ها،  دیگر  و  طبیعت 
گازهای  انتشار  و  فسیلی  سوخت های 
می دهد.  ادامه  زمین  کره  جِوّ  در  گلخانه ای 
نه  محیط زیست،  بحرانِی  وضعیت  امروز، 
تنها یک خطر، بلکه فرصتی است جدی تا 
بپرسیم که شکِل زندگی درست  از خود  ما 
من،  که  بیافرینیم  جهانی  و  است  چگونه 
یکدیگر،  کنار  در  انسان ها  دیگر  و  طبیعت 
حیاتی پاک و همدالنه داشته باشیم. زندگی 
انسانی  زندگِی  به  زمین،  سوی  این  در  من 
دیگر در آن سوی کره ی خاکی پیوند خورده 
آغاِز  برای  فرصت  مغتنم ترین  این،  است. 

برادری است.



معما و سرگرمی

نامههایرمزی!

در این بخش:
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نامه های رمزی!

یک انقالبِی مخفی، مجبور است طوری یادداشت بردارد و با رفقای خود نامه نگاری کند که 
هیچ شخص بیگانه ای نتواند مفهوِم نوشته ها را درک نماید. به همین خاطر، او در نامه نویسی 
رمزنویسی،  برای  نویسی(.  )مخفی  »رمزنویسی«  ناِم:  به  می کند  استفاده  خاص  روشی  از 
و  سیاستمداران  بلکه  مخفی،  انقالبیوِن  تنها  نه  است.  شده  اختراع  مختلفی  شیوه های 
نظامیان نیز برای حفظ اسرار دولتی، از این شیوه ها استفاده می کنند. اکنون راجع به یکی از 

این روش های نامه نگارِی محرمانه که »شبکه« نامیده می شود، توضیحاتی می دهیم.

آیا  بخوانید؟  را  آن  می توانید  آیا  است.  شده  نوشته  سّری  پیغام  یک   ،1 شماره ی  تصویر  در 
می دانید که چگونه می توان چنین پیغاِم مخفیانه ای را تهیه کرد؟

کنیم. هر  تهیه  را چگونه  آن  که  بفهمیم  باید نخست  نوشته،  این  رمزِی  پیغاِم  برای کشِف 
کسی که بخواهد با این شیوه، نامه نگاری ِ محرمانه  داشته باشد، باید یک »شبکه« تهیه کند؛ 
یعنی مربِع شطرنجی ای که برخی از خانه های آن، بریده و بیرون آورده شده است؛ گویی بر 
روی یک دیوار آجری، پنجره درست کرده باشیم. در شکل 2، پنجره ها )مربع های خالی( را 

به رنِگ سیاه می بینید.
شکل 1. نوشته ی باال، یک متن رمزی است
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شبکه ای شبیه به شکل 2 درست کنید. در این تصویر، پنجره ها نه به طوِر دل خواه، بلکه به 
ترتیبی معین قرار گرفته اند که بعدا برای تان واضح می گردد. بنابراین، خانه های مشکی رنگ 

را دقیقا شبیه به شکل، رنگ کرده و عالمت گذاری کنید.
فرض کنیم که فرِد انقالبِی قصه ی ما، الزم باشد نامه ای به این مضمون را برای دوست اش 
ارسال کند: »جلسه  نمایندگاِن بخش را تشکیل ندهید، زیرا کسی این موضوع را به پلیس 

خبر داد. آنتون«
از دیگری در  بعد  را یکی  را روی ورِق کاغِذ سفید گذاشته و حروف  انقالبِی مخفی، شبکه 
پنجره های شبکه می نویسد. چون تعداد پنجره ها 16 تا است، پس بار اول فقط قسمتی از 

نامه را می توان بر روی کاغذ نوشت؛ یعنی 16 حرِف اول را فقط می توان نوشت:
»جـ لـ سـ ـه   نـ مـ ا یـ نـ د گـ ا ن   بـ خـ ش ...«

است،  شده  داده  نشان   3 شکل  در  که  را  نوشته ای  کاغذ،  روی  از  شبکه  برداشتِن  از  پس 
می بینیم.

شکل 2. شبکه ی مخصوِص رمزنویسی

شکل 3

البته تا این جا هیچ رمزی وجود ندارد و هر کس به آسانی می فهمد که موضوع از چه قرار 
است. ولی این هنوز شروع کار است؛ نامه به این شکل باقی نمی ماند.

انقالبِی مخفی، شبکه را یک ربِع دور )در جهت حرکِت عقربه ی ساعت(، می چرخاند؛ یعنی 
روی همان صفحه ی کاغذ، شبکه را به حالتی درمی آوَرد که رقم 2 که قبال در طرِف چپ قرار 

داشت، حاال در باال قرار بگیرد.

جدول قبل از چرخش جدول را 90 درجه بر طبق عقربه های ساعت می چرخانیم جدول پس از چرخش
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در حالِت فعلی، همه ی حروفی که قبال نوشته شده بودند، ناپدید می شوند و زیر پنجره های 
شبکه، سفیدِی کاغذ آشکار می گردد. اکنون 16 حرِف بعدِی نامه ی مخفی را می نویسند:

»... را   تـ شـ کـ یـ ل   نـ د  هـ یـ د  زیـ را...«
وقتی شبکه را از روی کاغذ برداریم، تصویری را می بینیم که در شکل شماره 4 نشان داده 

شده است.

شکل 4

همان طور که می بینید، چنین نوشته ای را نه تنها شخص بیگانه نمی تواند بفهمد، بلکه خود نویسنده ی پیام هم اگر متن را  فراموش کرده 
باشد، با دیدِن این جدول قادر به فهِم آن نخواهد بود. این در حالی است که تا این جا، فقط نیمی از پیغام نوشته شده است. 

برای نوشتن قسمت بعدی، باز هم باید شبکه را یک ربع دور )در جهت حرکت عقربه ساعت( چرخاند. 

جدول قبل از چرخش جدول را 90 درجه بر طبق عقربه های ساعت می چرخانیم جدول پس از چرخش
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نوشته ی رمزی را هیچ شخص بیگانه ای نمی تواند بفهمد.
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شبکه، همه ی حروف نوشته شده را پنهان نموده و 16 نقطه ی سفیِد دیگر را آشکار می کند. 
در این نقطه های سفید، حروِف دیگِر جمله را می نویسیم. اکنون، تصویری را خواهیم دید که 

در شکل 5 نشان داده شده است.

شکل 5

در نهایت، آخریِن چرخِش شبکه طوری انجام می شود که رقِم 4، در قسمِت باال قرار بگیرد و در 16 مربع سفید، باقي مانده ی جمله نوشته 
می گردد.

جدول قبل از چرخش جدول را 90 درجه بر طبق عقربه های ساعت می چرخانیم جدول پس از چرخش

پس از نوشتِن این جمله ی رمزی، دو خانه  ی سفید باقی می ماند. در این دو نقطه ی سفید، 
دو حرِف دلخواه مثاًل »ا« و »ب« نوشته می شود تا جای خالی در نامه موجود نباشد و نامه به 

حالت شکل 6 در می آید.
این نامه، درست همان شکلی است که در ابتدا دیدیم. آیا می توانید از این نامه چیزی سر در 
بیاورید؟ حتی اگر این یادداشت به دسِت پلیس بیفتد، مضموِن این یادداشت را فقط گیرنده ی 

نامه می تواند بداند، زیرا او نیز مانند فرستنده ی نامه، همان شبکه را دارد.
اما گیرنده چه طور می تواند این نامه ی مخفی را بخواند؟

او نیز شبکه ای شبیه به ارسال کننده ی پیام دارد و بر طبِق هماهنگِی قبلی با ارسال کننده ی 
پیام، شبکه ی خود را طوری روی متن می گذارد که رقم 1 در باالی جدول باشد. سپس تمام 
حروفی را که در دریچه ها دیده می شوند، یادداشت می نماید. این ها، 16 حرِف اوِل اطالعیه 
هستند. بعد شبکه را 90 درجه در جهِت عقربه های ساعت می چرخاند و به این ترتیب، 16 

حرِف بعدی را خواهد دید. پس از چرخش های بعد، او تمام نامه ی رمزی را خواهد خواند.

شکل 6
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چگونه می توان یک شبکه تهیه کرد؟

اگر تنها یک شبکه وجود داشت، در آن صورت از لحاظ سّری بودن، استفاده از شبکه بیهوده 
ولی  فاش می شد.  زودی  به  َاسرار  و  داشتند  نیز  مخالفان  یا  پلیس  را  این شبکه  بود. چون 
موضوع این است که تعداد شبکه های ممکن، فوق العاده زیاد است. پس اکنون باید بیاموزیم 

که چگونه می توان یک شبکه تهیه کرد؟
در شکل 7، مربعی وجود دارد که تمام شبکه های ممکن را می توان بر اساِس آن ساخت. در 
این مربع، شما می توانید 16 خانه ی دل خواه را به عنواِن پنجره انتخاب نمایید، اما تنها یک 
شرط دارد: هیچ کدام از پنجره ها، نباید شماره شان مثل هم باشد. )اگر یک بار، خانه ای با 
شماره ی 1 را انتخاب کردید، نباید خانه ای دیگر با شماره ی 1 انتخاب کنید؛ و همین طور در 

مورد شماره های دیگر(.
شکل 7

شکل 8

شبکه ای که در این متن حاضر با آن کار کردیم )شکل 2 و 8(، پنجره های آن، به این شکل 
انتخاب شده اند. همان طور که می بینید، هیچ شماره ای تکرار نشده است.

با کمی دقت در شکل 7، مدِل قرار گرفتِن ارقام را می توان فهمید. برای تهیه ی شبکه، ابتدا 
مربِع بزرگ را با یک خِط متقاطع، به چهار بخش تقسیم می کنیم: 

اکنون چهار مربِع کوچک تر داریم:
آ. سمِت چپ باال )قرمز(   ب. سمت راست باال )آبی(   ج. سمِت راست پایین )نارنجی(    د. سمت چپ پایین )سبز(.

در مربع »آ« )قرمز(، خانه ها به طور عادی، به صورت ردیفی، عددگذاری شده اند )از چپ به راست(. مربع »ب« )آبی(، همان مربِع »آ« است؛ 
با این تفاوت که 90 درجه بر طبِق عقربه ی ساعت )به سمت راست( چرخیده است. در این حالت، عددگذاری به صورت ستونی است. حال 
اگر مربع »ب« را نیز 90 درجه در همان راستا بچرخانیم، مربع »ج« را خواهیم داشت. همان طور که در شکل آشکار است، عددگذاری مربع 
»ج«، به صورت ردیفی و از پایین است. در نهایت اگر مربع »ج« را یک چرخِش 90 درجه ای دیگر بدهیم، مربع »د« به دست خواهد آمد که 

عددگذارِی آن به صورت ستونی و از پایین به باال است.

شکل 9
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ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 2

چه طور می توان بدوِن وجود شبکه، موقعیِت پنجره ها را به خاطر سپرد؟

اکنون به این سؤال بپردازیم: چند شبکه ی مختلف می تواند وجود داشته باشد؟ به عبارت 
دیگر با این جدول، چند شبکه می توان درست کرد؟ چند درصد احتمال دارد که دشمن بتواند 

شبکه ی ما را کشف کرده و پیغام را رمزگشایی کند؟
و یک سؤاِل دیگر: کامال واضح است که وقتی دو نفر برای همدیگر پیام مخابره می کنند، 
پیغام، بهتر  نیفتد. نویسنده ی  بیگانه  باید هشیار باشند که شبکه ی آن ها به دسِت شخِص 
است بالفاصله پس از نوشتِن پیغاِم رمزی، آن را پاره کند. دریافت کننده نیز بهتر است که یک 
شبکه را پیش خود نگه ندارد بلکه فقط در لحظه ی کار با نامه، شبکه ای داشته باشد و پس 
از خواندِن پیغام، شبکه را نابود کند. به همین دلیل، ترسیم کردِن شبکه روی کاغذ و حمِل 
آن، بسیار خطرناک خواهد بود. ولی چه طور می توان بدوِن وجود شبکه، موقعیِت پنجره ها 

را به خاطر سپرد؟
برای پاسخ به این سؤاالت، می توانید به اصِل کتاب مراجعه کنید: کتاِب »ریاضیاِت زنده«، 
نوشته ی »ی. پرلمان«، فصل ششم: »رمزنویسی«. این کتاب، سرشار از معماهای منطقی 
و ریاضی است که همگی، در قالِب قصه و داستان طرح شده اند. برای تهیه ی این کتاب، 

می توانید به کتابخانه های عمومی رجوع کرده یا از نسخه ی الکترونیکِی آن استفاده کنید.
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مشارکت خوانندگان

76

ید! تابلویی برای شهر بساز
تصور کنید که می خواهیم عکِس »دوُرتی کاْنْتس«، که شرح آن را در صفحه ی عکس 
خواندید، با یک یا نهایتا دو جمله، به صورِت یک تابلوی بزرگ، در شهر نصب کنیم. 
شما چه نوشته ای را در کناِر این عکس می گذارید؟ نوشته های خود را برای ما ارسال 

کنید.
نوشته ی شما می تواند یک شعر، یک ضرب المثل، یک جمله ی قصار، یک لطیفه یا هر 
چیز دیگری باشد که باعِث اثرگذارِی تابلوی شهری می شود. به عنواِن مثال، در کنار 

عکس می توان این جمله را نوشت:
 از همین می ترسیم.«     )برشی از دفتر خاطرات یک دیکتاتور( 

ً
»ما دقیقا

جمله های پیشنهادِی خود را به شبکه های اجتماعِی ما بفرستید تا نمونه های منتخب در 
شماره ی بعدی به چاپ برسند.

هایکوهای ارسالِی خوانندگان برای صفحه ی شعر )در شماره یک( را می توانید در ادامه بخوانید:

ان
دگ

وانن
 خ

ت
رک

شا
م

»شکوفه های سپید نسترن،
سرسبزی دشت ها...

به انتظار رویِش دوباره
پشت پنجره ایستاده ام«

سبا شیعه زاده

»یک خودکار،
یک کاغذ،

یک دقیقه وقت،
چه خواهی نوشت برایم؟«

فاطمه رفیعی

»غروب، صحرا را می پیمودم
خورشید

چون مادری نگران
بدرقه ام می کرد«

»نظریه پرداِز طلبکاِر زندگی
میان آدم های واقعی می رود

تا لذت بدهکار بودن را
نقدا تجربه کند.«

»باغبان
بعد از چیدن میوه های درخت

باغبانی را رها نمی کند. 
عشق نیز درختی است.«

»شعله ی عشق ات را
به خروارها خاکستر فراموشی مان

خاموش مکن.
چنین بود نیایش او.«

زهرا فرهادی



شهر ناشناخته ی »ماچوپیچو«
)کشور پرو(

ماچوپیچو، نام شهری است باستانی که حدود سال 1450 میالدی، توسِط »اینکاها« )سرخپوستاِن آمریکای جنوبی( ساخته شد. ماچوپیچو، معجزه ی 
مهندسی شهرسازی است: شهری تمام سنگ که روی یک سرباالیِی بسیار تنِد بیش از ششصد متری، در ارتفاعاِت رشته کوِه »آند« ساخته شده است؛ 
توسِط مردمانی که در تمدن شان، هنوز خبری از چرخ، ابزارآالت آهنی یا حتی حیوانات بارکش نبود. سنگ های دیوارها، هیچ مالتی ندارند، اما پایداری 
دیوارها در برابر زلزله، یکی دیگر از شگفتی های معماری ماچوپیچو است. ماچوپیچو علی رغم قرار گرفتن روی دو ُگسل، تا امروز همچنان پابرجا مانده 

است.
ماچوپیچو، به معنای »قله ی ُکهن« است و بر فراِز  دره ی مقدس در کوه های آند قرار دارد. کاربرد و چرایِی ساخِت این شهر، جزء معماهای باستان شناسی 
است. در ابتدا دانشمندان بر این باور بودند که ماچوپیچو قلعه ای نظامی بوده، اما باستان شناسان جدید، ماچو پیچو را منتهای یک مسیِر زیارتگاهِی 
باستانی می دانند. از پایتخت اینکاها تا ماچوپیچو، مسیری حدودا چهل کیلومتری است؛ همراه با کوه ها، جنگل های ابری و راهی سنگ فرش شده که 

باید آن را طی کرد تا به ماچوپیچو رسید؛ شهری بر فراز کوه برای برگزاری آیین های مقدس.
»معبد ماه« و »معبد خورشید« از مکان های مهم ماچوپیچو هستند. برای رسیدن به معبد ماه، باید به مدت یک ساعت از نردبانی روی یکی از قله های 
کوه باال رفت. در آن باال، معبدی کوچک برای عبادت وجود دارد؛ همراه با غارهایی که مردگان را در آن جا می نهادند. معبِد خورشید، مکانی مقدس 

بوده است برای استفاده ی حداکثری از نور خورشید در طول ماه های سرد سال و برای انجاِم مراسم زمستانی اینکاها.
به طور کلی، کشف و درِک ستارگان و آسمان، یکی از اصلی ترین کاربردهای ماچوپیچو بوده است. در کناِر معبد خورشید، سنگ »اینتی هواتانا« قرار 
دارد که در روز اول بهار و روز اول پاییز، خورشید درست بر باالی آن قرار می گیرد؛ به نحوی که دیگر هیچ سایه ای وجود ندارد. به باور اینکاها، این 
لحظات، زمانی است که خورشید با صخره گره می خورد. کلمه ی »اینتی هواتانا« نیز به همین معناست: »جایگاه پیوند با خورشید«. در این زمان ، اینکاها 
به برگزاری مراسم آیینی می پرداختند و برطبق افسانه ها، اگر پیشانی انسان با این سنگ تماس پیدا کند، این سنْگ چشِم بصیرِت فرد را به سوی جهاِن 

معنوی می گشاید.
از سال 1532، اسپانیایی ها با حمالِت گسترده و قتل عاِم سرخپوست ها، طی چند سال، تمدن اینکا را به کلی نابود کردند. اینکاها نگران بودند که 
گاه شده و آن را غارت کنند. آن ها برای جلوگیری از چپاول شدِن ماچوپیچو، آن را ترک کرده و در راِه بازگشت، جنگلی  اسپانیایی ها از وجود ماچو پیچو آ
که در مسیِر آن قرار داشت را آتش زدند تا با رشد مجدد درختان، راِه آن شهِر مقدس پوشانده و پنهان شود. این نقشه عملی شد و اسپانیایی ها هیچ گاه 

ماچوپیچو را پیدا نکردند.
همه چیز همان طور برای بیگانگان مخفی باقی ماند تا اینکه در سال 1911 کاوشگری موفق به بازدید از این مکان شد و آن را به جهان ما معرفی نمود.

منابع:
1- تاریخ جهان، فیلیپ فرناندس آرمستو، نشر ققنوس، ترجمه 

شهربانو صارمی، فصل »دنیاهای در حال توسعه«، ص 434.
2- NationalGeographic.com, »Discover 10 secrets of 
Machu Picchu«, Mark Adams, 6 November 2018.
3- www.machupicchu.org 
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