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صدای خاطرات را بلند کنید 
معبد باربادور

انسان ها به منزله ی وسیله 
می بلرزد عرش از مدِح شقّی

اگر شاعران در سرزمین ات خاکستر می شوند...



»روزگاریمن،جوانگِدزو،
بهخوابمیدیدمکهپروانهام؛  

بالافشانوبیقرار.  
شادمانبهَگشْتبالمیزدم.   

پریدمازخواب؛خودجوانگدزوبودم.
اکنونجوانگدزوخواِبپروانهدیدهاست؟

یاپروانهایخوابمیبیندکهجوانگدزواست؟«  

»ما آنان را خالص کردیم
با موهبتی ناب:    

یاِد خانه.«1      

1( سوره ی ص آیه ی 46
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کوتاه  انیمیشن  از  برگرفته  جلد  نقاشی 
کوچک«،  مکعب های  از  »خانه ای 

ساخته ی »کونیو کاتو« است.



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 

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.

در آغاز ...
»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.«

***
جمعی  توسط  مستقل  صورت  به  که  است  مجله ای  »دیدار«، 
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  دغدغهمندانه؛   -       

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.

    -  بینرشتهای؛ 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 نقدونظر، 

پیشنهادات و فعالیِت خود ما را یاری کنید.



آشنا شدن
      هم-راه شدن

چگونهیکدیکتاتورموفق
باشیم؟

انسانهابهمنزلهیوسیله

در این بخش:
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آشنا شدن هم   راه شدن

کتاب »خودآموز دیکتاتورها« اندرزنامه ای اســت درباره ی چگونگِی رسیدن به قدرِت سیاسی و 
حفِظ قدرت به شــیوه ی یک دیکتاتور. کتاب مجموعه ای از دستورالعمل هاســت که با مطالعه  و 

شناخِت آن ها، می توان به سازوکارهای تلخ و بی رحمانه ی نظام های دیکتاتوری پی ُبرد.
نظام های دیکتاتوری هنوز با ما هستند و هم چنان صدها میلیون تن را در جای جاِی کره ی خاکی 
در زیر سیطره ی خود دارند. نظامیان، پوپولیســت ها )عوام فریب ها(، سیاستمداراِن جاه طلب، و 
حتی منتخباِن مردم به شــکلی مستمر در تالش اند تا خواســته های خود را به مردم کشورهایشان 

تحمیل کنند. 
کتاب خودآموز دیکتاتورها در قالب مجموعه ای از دســتورالعمل ها، به کالبدشــکافِی نظام های 
دیکتاتــوری می پردازد و چگونگِی کارکرِد این نــوع نظام های حکومتی را برمال می کند. کتاب از 
فلســفه پردازی و نظریه پردازی درباره ی نظام های دیکتاتوری خودداری می کند و با زبانی ساده و 
همه فهم برایمان شــرح می دهد که دیکتاتورها چگونه قدرِت خود را به دست آورده و چگونه آن را 

حفظ می کنند. 
هدِف اصلِی نویسندگان این است که »تاکتیک ها ]ی مورد استفاده ی دیکتاتورها[ روزی چنان رسوا شوند که دیگر کارآیی نداشته باشند« و 
کتاب در اصل تقدیم شده است »به تمامِی کسانی که به واسطه ی تاکتیک هایی مشابِه آن چه در این کتاب آمده، آزار دیده و کشته شده اند«. 
اما کتاب این مسیر را با جدیتی طنزآلود طی می کند؛ گویی به راستی در حال مشورت دادن است به کسی که می خواهد دیکتاتوری موفق 

باشد.
زین پس قصد داریم تا در مجله ی دیدار، برش های متعددی از کتاب را نقل کنیم و رازهای عرصه ی دیکتاتوری را کشف نماییم.

چگونه یک دیکتاتور موفق باشیم؟



اجتما   و سیاست
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دوســت داری دیکتاتور بشــوی؟ چرا که نه؟ از فرصت ها درست استفاده کن و 
صاحِب این بهترین شــغِل روی زمین شــو. کمی درباره اش فکر کن: آیا چیزی 
 اقتصــادی نامحدود و لذِت 

ِ
دوست داشــتنی تر از قدرِت بی حدوحصــر، منابع

 
ِ

ســرکوِب مخالفان ات سراغ داری؟ چه صبحی خوشــبوتر و فرحناک تر از صبح
روزی که می دانی همه ی مخالفان ات را خوار و ذلیل کرده ای یا به َدَرک فرساده ای 
و ثروِت کشــورت کامال در اختیاِر شخِص توســت؟ تنها تصمیم گیرنده  خواهی 
بود، حرف حرِف توست و تا میِل مبارک ات نباشد هیچ کاری انجام نمی شود! آیا 
این حس خوبی نیســت که مردم کشورت تو را خداگونه بپرستند و احترام کنند؟ 

البته که هست!
اما ساده لوح نباش! دیکتاتور شدن اصال کار آسانی نیست. تا دل ات بخواهد دشمن 
و بدخواه داری، باید تصمیم های مشــکل بگیری، و کل جهــان با دقِت زیاد، هر 
حرکــِت تو را زیر نظر دارد. اما در عوض، تو هم الگوهای مؤثر فراوانی در دســت 
داری که می توانی از آن ها به عنوان راهنما و چراغ راهت استفاده کنی...پس چرا از 
یک خودآموز، یعنی جزوه ی راهنمای عملی، برای الگو گرفتن و یادگیرِی روش های 
ِاعماِل دیکتاتوری استفاده نمی کنی؟  البد می پرسی مگر چنین خودآموزی وجود 

 اآلن آن را در دست داری و مشغول خواندِن مقدمه اش هستی. دیکتاتوِر جوان، این 
ً
 وجود دارد؛ اتفاقا

ً
دارد؟ در جواب ات می گوییم، بله واقعا

خودآموِز گام به گام را بخوان، به تو قول می دهیم اگر دستورالعمل هایش را خوب بفهمی و اجرا کنی، تو هم طعِم شیرین قدرت را خواهی چشید.

***

 1( فصل 2 کتاب.
 2( اگرچه کتاب »خودآموز دیکتاتورها«، تاکتیک های مختلِف مورد استفاده  در این زمینه را بازگویی و با بیانی کنایی، تحلیل کرده و به نقد و شفافیِت موضو  یاری می رساند اما نباید از ریشه های عمیِق اقتصادی 
 توسعه یافته در استقرار دیکتاتوری در بسیاری از کشورهای جهان سوم را نادیده گرفت. به عنوان مثال، کودتا علیه رئیس جمهور 

ً
و نقِش سیاسِت بین الملل در این عرصه غافل ماند و سهِم کشورهای اصطالحا

شیلی )سالوادور آلنده( و استمراِر نظام دیکتاتوری پینوشه در این کشور، با حمایت مستقیِم آمریکا صورت گرفت. این که چگونه و به چه شکل، کشوری دموکراتیک مانند آمریکا )با رکورِد حمایت از 50 کودتا در 
ِد نظام های دیکتاتوری می گردد، ما را بر آن می دارد که از بذله گویی های رایج درباره ی شیوه های نخ نمای دیکتاتورهای جهان سومی 

ّ
کشورهای مختلف بعد از جنگ جهانی دوم(*، عامِل نابودِی دموکراسی و مول

عبور کرده و به تحلیل های عمیق تر و پیچیده تر درباره ی رابطه ی کشورهای دموکراتیِک توسعه یافته )سرمایه داری( با نظام های دیکتاتوری بپردازیم.
*( جهت مطالعه ی بیش تر ر.ک به:

Killing Hope: US military and CIA interventions since World War II, William Blum, Zed Books, London, 2003.
و نیز کتاِب »گرامی داشِت دموکراسی«، جان تیرمن، ترجمه ی لطف الله میثمی، انتشارات صمدیه.

این را به یاد داشته باش: تو از همه مهم تر، قوی تر و باصالحیت تری. 
همه ی دیکتاتورهای تاریخ، مرده و زنده، دارای این اعتماد به نفِس 
مشترک بوده اند: تو، فقط تو، می توانی کشورت را رهبری کنی و مردم 
کشورت با رهبرِی هر فرد دیگری به خاک سیاه خواهند نشست. به 

عبارت دیگر، کمی خودبزرگ بینی خیلی به کارت می آید.
یــاد بگیر چگونه برای خودت تبلیغ کنــی، زیرا تا زمانی که مردم 
کشــورت پی نبرده باشــند که تو چه آدم بزرگی هستی، نمی شود 
 امِر تو باشند. تو باید زمینه ی الزم را فراهم 

ِ
توقع داشــت که مطیع

کنی تا کارهای تبلیغاتی ات مؤثر از کار درآید. این زمینه ســازی 
نیاز به مهارت هایی دارد که فهرست وار به آن ها اشاره می کنیم:

 بگو:»ملت!بهخاطرشماستکهدارمرنجمیکشم«	
اگر عکس و تصویرت همه جا هست و هر روز و هر شب بر صفحه ی 
تلویزیون هســتی، تقصیر تو نیست: مردم کشورت به تو نیاز دارند 
و تو تنها فردی هســتی که صالحیت رهبرِی کشور را دارد. آلفردو 

ِاشتروْســِنر، رئیس جمهور پاراگوئه، همیشه می نالید: »اگر دست 
خودم بود، دوست داشــتم به جای رئیس جمهور بودن، بازنشسته 
می شدم و می رفتم شکار و ماهی گیری. اما چه کنم که مردم به من 
نیاز دارند«. صفرُمراد نیازوف، رئیس جمهور ترکمنســتان، هم یک 
 بدم می آید عکس های خودم را بر 

ً
بار چنین گالیه  کرد: »شــخصا

در و دیواِر خیابان ها ببینم، اما چه کنم که مردم این را می خواهند«.
 ییاتاریخی]یامذهبی[وصل	

ّ
خودترابهیکقهرمانمل

کن
گاه  ]...[ صدام حســین که بــه ذات قبیله ای مســلمانان عراقی آ
بود، نسب شناســان ]و موّرخان[ را وادار کرد که یک شجره نامه ی 
باورکردنی برایش درســت کنند تا بتواند خودش را ]ســّید یا[ از 
نوادگاِن دختِر پیامبر اســالم جا بزند. صدام بــرای نمادین کردِن 
نســِب خونی اش با پیامبر اسالم، دستور داد نسخه ای از قرآن در 

ششصد صفحه با خون خودش نوشته شود.2

»تو بی همتایی!«1

»اجازه دهید از همــه ی دیکتاتورهای جهان نیز 
که با َاعمــال و رفتارشــان به ُپربارتر کــردِن این 
کتاب یاری رساندند، تشکر کنیم... هم چنین ذکر 
این نکته ضروری است که دیدگاه های بیان شده 
در این کتاب صرفًا از آِن نویسندگان کتاب است. 
ایــن کتــاب هیچ قضاوتــی دربــاره ی این که چه 
کسی دیکتاتور است و چه کسی دیکتاتور نیست، 
نمی کند. اگر اســِم حضرت عالی در این کتاب به 
عنوان کسی که برخی روش های دیکتاتورها را به 
کار بســته ذکر شده اســت، لطفًا اراذل و اوباِش 
تحِت امرتان را برای لت و پار کردِن ما نفرســتید 
و در عوض، تشکِر صمیمانه ی ما را به خاطر غنا 

بخشیدن به محتویات این کتاب، پذیرا باشید.«
مقدمه ی نویسندگان کتاب
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بررسی یک نمونه
»سوزان  از  پژوهشی  مقاله ای  انتشار  از  پس   ،2010 اکتبر  در 
به  گواتماال  مردم  و  دولت  از   

ً
رسما امریکا  دولت  ریوربای«2، 

دلیل آزمایش هایی که امریکا در سال های 1۹46 تا 1۹48 روی 
بهداشت  وزارت  کرد.  عذرخواهی  بود  داده  انجام  گواتماالیی ها 
در  )که  سالمت  ملی  مؤسسه ی  بودجه ی  از  استفاده  با  آمریکا 
آزمایش های  بود(  آمریکایی  شهروندان  مالیات  حاصل  نهایت 
سیفلیس را روی بیماران بیمارستان های روانی، سربازان و زندانیان 

گواتماالیی انجام داده بود.
 این افراد را بدون رضایت خودشان به سیفلیس آلوده می کردند تا 
کارآمدی پنیسیلین را در مبارزه با بیماری های مقاربتی بسنجند. 
به تن فروشان مبتال به سیفلیس پول می دادند تا با زندانیان آمیزش 
با تزریق   

ً
داشته باشند و در برخی موارد هم زندانیان را مستقیما

همه ی  آیا  نیست  مشخص  می کردند.  آلوده  سیفلیس  به  نخاعی 
خیر.  یا  شده اند  درمان   

ً
کامال پنیسیلین  از  استفاده  با  مبتالیان 

این آزمایش ها در همان زمانی انجام می شد که آمریکا در حال 
دلیل  به  جنگی  مجرم  عنوان  )به  نازی  پزشکان  قضایی  تعقیب 

آزمایش روی زندانیان در طول جنگ جهانی دوم( بود.
دیگری  پژوهشگران  گواتماال،  آزمایش های  از  پس  سال  بیست 
در مدرسه ی ایالتی ویلوبروک در اسِتیتن آیلند نیویورک، کودکان 
عقب افتاده را به هپاتیت مبتال کردند تا رشد بیماری و نیز کارآمدی 

برابر هپاتیت  به عنوان محافظی مؤثر در  را  تزریق گاماگلوبولین 
اینکه  مگر  نمی شدند  نام  ثبت  در مدرسه  کودکان  کنند.  بررسی 
والدین شان به آزمایش ها رضایت دهند. شرایط ویلوبروک چنان 
 تمام کودکان در نخستین سال حضورشان 

ً
وحشتناک بود که تقریبا

 1۹70 سال  تا  تحقیقات  این  می شدند.  مبتال  هپاتیت  به  آن  در 
ادامه داشت.

 در همان زمان، سلول های سرطانی کبد به بیماران بیمارستاِن 
ً
تقریبا

بیماری های مزمن یهودیان در بروکلین بدون رضایت شان تزریق 
می شد. بودجه ی این پژوهش حاصل پول مالیات پردازان )وزارت 
سرطان  )انجمن  خصوصی  بودجه ی  نیز  و  آمریکا(  بهداشت 

آمریکا( بود.
آنچه در تمام این موارد )و بسیاری موارد دیگر( مشترک است این 
به هدف  برای رسیدن  انسان ها فقط وسیله ای  آن ها  است که در 
بودند. اطالعات کافی درباره ی »درمانی« که دریافت می کردند 
یا  کردن  مشارکت  برای  انتخاب  امکان  و  نمی شد  داده  آن ها  به 
استفاده  این است که »همواره  نکته ی اصلی  نداشتند.  را  نکردن 
 به منزله ی وسیله خطا است«. مهم نیست چه 

ً
از انسان ها صرفا

دانش پزشکی ای از این آزمایش ها به دست می آید؛ چه جان هایی 
استفاده  سوء  مورد  افراد  که  این  یا  داد  نجات  بتوان   

ً
احتماال را 

چقدر بی اهمیت و خوار شمرده شوند یا چه طبقات اجتماعی، 
ملّیت ها، نژادها یا مشاغِل »پستی« به حساب آیند. هیچ کدام از 
 به منزله 

ً
این ها مهم نیست؛ همواره رفتار کردن با اشخاص صرفا

وسیله غلط است.

انسان ها به منزله ی وسیله
پرده ی اول1:



ما و دیگران
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استفاده از افراد دیگر تنها به منزله ی وسیله 
به چه معناست؟

از  استفاده  درباره ی  واضح   
ً
نسبتا مواردی  پیشین،  نمونه های  در   

نمونه ها  از  بسیاری  اما  بررسی کردیم.  را  منزله ی وسیله  به  افراد 
در زندگی تا این اندازه مشخص نیستند و برای تصمیم گیری در 
موارد دشوارتر، باید برداشتی روشن تر از این مسئله داشته باشیم 
 به چه معناست و 

ْ
به منزله ی وسیله ی صرف افراد  از  که استفاده 

بفهمیم مشکل این کار چیست.
 بگذارید پیش از بررسی موارد دشوارتر، با همان مثال های پیشین 

آغاز کنیم.
وسیله  منزله ی  به  تنها  افراد  از  مثال ها  این  در  می گوییم  چرا 
نخست،  دارد:  وجود  به  پاسخ  چند  است؟  شده  استفاده 
کسانی که آزمایش شده اند درباره ی آنچه رخ داده است فریب 
بر  مبنی  نشانه ای  یا  هشدار  می تواند  همواره  فریب  خورده اند. 
رفتار با افراد تنها به منزله ی وسیله باشد. دوم، آزمایش کنندگان 
داشته اند(.  سود  امید  )یا  برده اند  سود  دیگران  رنج  از   

ً
عموما

دانش  پیشرفت  خود  اما  باشد  مالی  است  ممکن  سود  این 
شده اند  باعث  آزمایش ها  این  سوم،  می آید.  شمار  به  سود  هم 
باشند.  داشته  گاهانه  آ انتخاب  نتوانند فرصت  مشارکت کنندگان 
ما  چهارم،  بگویند.  »نه«  آزمایش ها  به  نداشته اند  اختیار  آن ها 
با این کارها مخالفیم که این وضعیت شامل  شاید به این دلیل 
تخطی از تعهدات ویژه ای است که پزشکان و افراد دارای شغل 
است.  اعتماد  به  خیانت  متضمن  وضعیت  این  دارند؛  مشابه 
خیانت  اعتماد  این  به  بودند  اعتماد  مورد   

ً
قاعدتا که  کسانی 

آن ها  اعمال  بودن  به خطا  این عاملی دیگر است که  و  کرده اند 
این  بازماندگان  بگوییم  توانیم  می  که  این  باالخره  می افزاید. 
سر  بر  آن چه  متوجه  که  نهایت  در  و  دیده اند  آسیب  آزمایش ها 
رفتار  آن ها  با  چگونه  این که  فهمیدن  با  شدند،  بود  آمده  آن ها 

شده، احساسات شان جریحه دار شده است.

آزمایش های سیفلیس
نوع  این  نماد  به  که  کنیم  بررسی  را  آزمایش هایی  بگذارید  حال 
برخی  دهه ی 1۹30،  در  تبدیل شده اند.  آمریکا  در  سوءاستفاده 
درباره ی  گرفتند  تصمیم  آمریکا  دولتی  مقام های  و  پزشکان 
وزارت  کنند.  تحقیق  مردان  روی  سیفلیس  درازمدِت  تاثیراِت 
بهداشت ششصد داوطلب را برای تحقیق ثبت نام کرد. ]پس از 
انجام آزمایش هایی مشخص شد که[ دو سوم این افراد سیفلیس 
بیماری  دارند و بدون  آن ها نگفتند که  به  اما پژوهشگران  دارند، 

اطالع یافتن ایشان از بیماری شان، تحقیق و بررسی خود را شروع 
کردند. وقتی در اواخر دهه 1۹40 پژوهشگران دریافتند سیفلیس 
 می توان با استفاده از پنیسیلین درمان کرد، هیچ کاری 

ً
را عموما

برای درمان این داوطلبان انجام ندادند. داوطلبان حتی با وجود 
از  هرگز  شود،  درمان  می توانست  راحتی  به  بیماری شان  اینکه 
ماهیت بیماری یا درمان احتمالی مطلع نشدند. آزمایش سیفلیِس 

تاسکیگی3 تا سال 1۹72 ادامه داشت.

مسئله  این  با  قطعا  دارد؟  وجود  مشکلی  چه  نمونه،  این  در 
مخالف ایم که افرادی که می توانستند به راحتی و با هزینه ی اندک 
تا  رها شوند  به حال خود  یابند  نجات  به مرگ  منجر  بیماری  از 
بمیرند. به عبارت دیگر، ما با درد، رنج و مرِگ حاصل از اعمال 
پژوهشگران مخالف ایم، در صورتی که به راحتی قابل جلوگیری 
داده  فریب  افراد  این  که  مخالف ایم  واقعیت  این  با  دوم،  بود. 
آ نها  به  از وضعیت شان مطلع می شدند. سوم،  باید  آن ها  شدند. 
گفته نشد واقعا چه می گذرد و درباره ی مشارکت شان در آزمایش 
حق انتخاب نداشتند. بنابراین، نه تنها فریب، بلکه این واقعیت که 
گاهانه و معنادار شده است  فریب باعث تضعیف شرایط انتخاب آ

این وضعیت را غیراخالقی می کند.
مرِگ  و  رنج  به  وضعیت  این  اگر  حتی   

ً
احتماال این،  بر  عالوه 

قابل پیشگیری برای مشارکت کنندگان منجر نشده بود، باز هم با آن 
مخالف بودیم. تصور کنید دانشمندان در حال آزمایِش کارآمدی 
یک دارو بودند و پیشاپیش می دانستند عوارض جانبی ندارد. بیشتر 
ما همچنان معتقدیم استفاده از این دارو برای مشاهده ی تاثیرهایش 
بدون آگاهی یا رضایت بیمارانی که به دلیلی دیگر بستری شده اند 
غلط است. شهود ما این جا می گوید افراد حق دانستن و انتخاب 
دارند و ما تعهد داریم به این حق احترام بگذاریم، حتی اگر هیچ 

پیامِد مضِر مستقیمی از نادیده گرفتِن این حق حاصل نشود. 
به  توصیف شد  این جا  که  مواردی  برخی  آمریکا، مالحظه ی  در 
انتشار گزارش بلمونت4 در سال 1۹7۹ انجامید که شامل اصوِل 
اخالقِی مؤسسه ی ملی سالمت و رهنمودهایی برای حفاظت از 
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آزمودنی های انسانِی پژوهش ها بود. این گزارش، نقطه ی عطفی 
در اخالِق زیستِی آمریکا بود.

آزمایش های  و  تاسکیگی  سیفلیس  آزمایش  می کنید  فکر  اگر  اما 
دیگر مربوط به گذشته ی دور هستند، جالب است بدانید متاسفانه 
چنین مواردی امروز هم چنان اتفاق می افتد. پژوهشگران پزشکی 
برای مطالعه ی چگونگی رشد ویروس ایدز، روند آن را در بیماراِن 
روستاهای دورافتاده ی اوگاندا بررسی کردند، اما برای مطلع کردِن 
همسِر بیماران ]از بیماری و شیوه های سرایت و پیشگیری از آن[ در 
گروه های آزمایشی کاری نکردند. این پژوهشگران چند صد نفر مبتال 
به ویروس ایدز را بررسی کردند، اما برای درمان آن ها تالشی نکردند 
و حتی دیگر بیماری های آمیزشی آن ها را )که درمان آن ها اغلب 
آسان و کم هزینه است( نیز درمان نکردند. باز هم این جا پرسش های 
مهمی درباره ی رفتار با انسان ها به منزله ی هدِف فی نفسه و نه فقط به 

منزله ی وسیله ای برای رسیدن به هدف پیش می آید.

اخراج کارکنان باسابقه
نمونه ای دیگر را در مورد اشتغال در نظر بگیرید. در دهه های اخیر 
در بسیاری از بخش های نیروی کار آمریکا، به ویژه با توجه به ظهور 
رایانه ها و دیگر تجهیزات پیچیده در محل کار، تغییرهایی شگرف 
اتفاق افتاده است. در بسیاری موارد، کارکنان باسابقه ای را می بینیم 

که سال ها به شرکتی خدمت کرده اند، و حتی گاهی این خدمت 
ایثار و از خودگذشتگی همراه بوده است، اما دیگر نمی توانند  با 
پابه پای تغییرات پیش بروند و در برخی موارد، شاید حتی فرصت 
این کار به آن ها داده نشود. این وضعیت باز هم مسئله ی استفاده 
از افراد به منزله ی وسیله را پیش می آورد. از شرکت هایی که چنین 
کارکنانی را اخراج می کنند اغلب به دلیل استفاده از کارکنان هنگام 
اگرچه چنین  انتقاد می شود.  نیاز  رفع  از  پس  آن ها  اخراج  و  نیاز 
رویکردی نسبت به ابزار مناسب است )استفاده از آن ها و سپس 

دور ریختن آن ها(، برای رفتار با افراد پسندیده نیست.
 چه مشکلی وجود دارد؟ این وضعیت شاید 

ً
در این وضعیت دقیقا

شامل فریب نباشد، اما به نظر می رسد شامل تغییر در پیام است. 
کارکنان ممکن است بر اساس رهنمودهایی استخدام شده باشند 
و فرض بر آن باشد که آن رهنمودها همیشه صادق خواهند بود، 
 تغییر کرده اند. 

ً
اما احتماال با مدیریت جدید، این رهنمودها اساسا

 یکی از مسائل اخالقی در این جا آن است که ِاعمال تغییرات 
ً
قطعا

تا چه اندازه ُمَوّجه است و آیا کارفرمایانی که این تغییرات را اعمال 
با  را  تا خود  بدهند  مناسب  فرصت  کارکنان  به  متعهدند  می کنند 
استانداردهای جدید سازگار کنند یا خیر. شّم اخالقی ما، چه معتبر 
باشد چه نباشد، آن است که کارفرمایان به کارکنان مدیون اند، به ویژه 

کارکنانی که در گذشته به قراردادها و تعهدات شان پایبند بوده اند.

مناجات دهقان با گاو
)یك آواز دهقانی در مصر باستان، 1۴00 سال پیش از میالد مسیح(

»ای گاِو بزرگ! خیش ِکِش ملکوتی!
آرام باش، مستقیم شخم بزن!

جان من! شیارها را در هم مریز!
تو پیش می روی، ای ره یاب، هوی!

ما خم شده ایم تا علوفه ات را خرد کنیم. اکنون آرام باش، و علف ات را بخور، ای نان آوِر گرانقدر!
و به هنگام خوردن، در اندیشه ی کار و شیارها مباش؛ بخور!

لوارها را بر دوش می کشیم
َ
ل ات، ای نگهباِن خانواده، َعَرق ریزان، ا

ُ
برای ساختِن آغ

ما در مکانی مرطوب می خوابیم و تو در جایی خشک.
دیروز، سرفه می کردی، ای پیشگام محبوب!

ما از خود بی خود شدیم
نکند که می خواهی

ط شوی، ای سگ ملعون!«
َ

پیش از بذرافشانی َسق
برتولت برشت 5
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پرده ی دوم :
راز بقا 6 

اگر بخواهید شرارت انسان را خالِص خالص، ماهرانه و بی هیچ 
این  می کنید.  پیدا  باکس«  »شاِتل  در  را  آن  ببینید،  قیدوبندی 
دستگاه، وسیله ای برای شکنجه است که »آر. سالومون«، »ال. 
اختراع  هاروارد،  دانشگاه  روانشناسان  واین«،  »ال.  و  کمین« 
دیواره ای  که  است  اتاقک  دو  شامل  فلزی  جعبه ی  این  کرده اند. 
حائل آنها را از هم جدا کرده است. کف هر اتاقک یک شبکه ی 
متصل به برق است. سالومون و همکارانش سگی را در یک اتاقک 
می گذاشتند و سپس به پاهای او شوک الکتریکی شدید می دادند. 
سگ هم به طور غریزی به اتاقک دوم می پرید. اما آن جا نیز به او 
شوک می دادند. آنها این کار را بارها و بارها تکرار می کردند؛ چند 
صد بار در یک آزمایش عادی. هر بار، پریدن برای سگ دشوار 
و دشوارتر می شد، چون آزمایش کننده ها حائل را به تدریج باال و 
باالتر می ُبردند. تا جایی که سگ دیگر نمی توانست بپرد و روی 
شبکه ی الکتریکِی زیر پای خود می افتاد؛ با حالی درب وداغان و 

نفس نفس زنان، با عضالت منقبض، و ناله کنان.
اتاقک  آزمایش کننده ها کف هر دو  آزمایش ها،  این  از  در برخی 
در  می پرید.  کجا  به  سگ  نبود  مهم  می کردند.  وصل  برق  به  را 
هر حال، به او شوک وارد می شد. با این همه، چون درد ناشی از 
فایده ای  اینکه  با  فرار کند،  بود، سگ سعی می کرد  شوک شدید 
به  الکتریکی  شبکه ی  یک  از  سگ  ترتیب،  این  به  و  نداشت. 

شبکه ی دیگر می پرید. آزمایش کننده ها وقتی گزارِش این آزمایش 
فریاد  »آنها  کردند:  توصیف  طور  این  را  سگ ها  نوشتند،  را 
انتظارآمیِز کوتاهی می کشیدند که پس از فرود آمدن روی شبکه ی 
الکتریکی به زوزه ی بلندی بدل می شد.« نتیجه ی نهایی یکسان 
ناله کنان و در میان ادرار و مدفوع  بود. سگ، خسته و بی رمق و 
از  دوازده روز  ده  از  دراز می کشید. پس  اتاقک  خود، روی کف 
این نوع آزمایش، سگ دست از مقاومت در برابر شوک می کشد.
سالومون، کمین و واین اگر این آزمایش را مخفیانه در خانه های 
خودشان انجام می دادند، تحت تعقیب قرار می گرفتند و جریمه 
نگهدارِی  از  سال  ده  تا  پنج  دوره ای  برای  احتماال  و  می شدند 
کارشان  چون  اما  می شدند.  زندانی  حتی  و  منع  خانگی  حیوان 
در  موفقیت  با  دادند،  انجام  هاروارد  دانشگاه  آزمایشگاه  در  را 
تحقیقی دانشگاهی، پاداش هم گرفتند: سبک زندگی بی دردسر، 
و  دانشجویان شان  ستایش  سخاوتمندانه،  مزایای  و  حقوق 
 دوره ی 

ِ
حسادت همکاران شان. در واقع شکنجه ی سگ ها، چرخ

دان 
ّ
مقل از  و همچنین سلسله ای  را چرخاند  این محققین  کارِی 

را پروراند: این نوع آزمایش ها تا بیش از سه دهه ادامه پیدا کرد. 
انجمن  رئیس  سلیگمن«،  »مارتین  آن ها،  ِد 

ّ
مقل مشهورترین 

روانشناسی آمریکاست. او دیگر از این جور کارها نمی کند. حاال 
»شاد و خوشبخت بودن« مهم ترین مشغله ی اوست. البته سگ ها 
در آزمایش هایی که آن ها را خوشبخت کند، نقشی ندارند. فقط 

در آزمایشهای کثیف است که مجازند باشند.
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آشنا شدن هم   راه شدن

پرسش  هایی برای تأّمل بیش تر
آدمیزاد هست و نیازهایش؛ و هر یک از ما بسیاری از نیازهایمان 
را در ارتباط و در تعامل با دیگران برآورده می کنیم: نیاز به خوردن، 
مفید  آموختن،  ورزیدن،  عشق  لفت، 

ُ
ا و  نس 

ُ
ا آرامش،  امنّیت، 

بودن، خالقیت، عدالت و غیره.
برای  وسیله ای  همچون  دیگران  از  ما  معنا،  یک  به  بنابراین، 
چه  رابطه هایی  چنین  در  اما  می بریم.  بهره  نیازهایمان  برآوردِن 
کرامت  و خالِف  تحقیرآمیز  غیرمحترمانه،  توانند  می  که  چیزها 

1( مطالِب این بخش برگرفته است از کتاب »اخالق؛ رویکردی کثرت گرایانه به نظریه اخالق«، نوشته ی الرنس هینمن، )سرپرست( ترجمه میثم غالمی، نشر کرگدن، 1398، صفحات 368 تا 375 )با اندک 
تصرف و تلخیص(.

2( Susan M. Reverby
3( Tuskegee Syphilis Experiment
۴( Belmont Report

5( به نقل از کتاب »من، برتولت برشت«، ترجمه بهروز مشیری، انتشارات امیرکبیر.
6( مطالب این بخش برگفته است از کتاِب »فیلسوف و گرگ )درس هایی از حیات وحش درباره ی عشق، مرگ و خوشبختی(«، نوشته ی مارک رولندز، ترجمه شهاب الدین عباسی، نشر خزه.

پرده ی آخر :

 چرا این شکنجه مجاز شمرده شد؟ چه نتیجه ی ارزشمندی قرار 
بود از آن بیرون بیاید؟ 

»درماندگِی  مدِل  آزمایش ها،  که  می کردند  فکر  آن ها 
آموخته شده«ی افسردگی ]در انسان ها[ را اثبات می کند. عاقبت، 
و  انواع  و  سگ ها  الکتریکِی  کشتِن  و  شکنجه  سال  سی  از  پس 
 تاِب 

ً
اقساِم حیوانات دیگر، به این نتیجه رسیدند که این مدل واقعا

تحمِل بررسی های دقیِق علمی را ندارد.

کمک  به  کنید  سعی  قضیه،  شدِن  روشن تر  برای  باشند!  انسانی 
ارزش های انسانی و اخالقِی خودتان و نیز بعضی از مالک های 
مطرح شده در متن، روشن کنید در هر یک از موارد زیر، چه جور 
نگاه و نّیت َو چه جور عملکردی در تعارض با )یا نفی کننده ی( 
کرامت انسانِی افراد )هر یک از طرفین رابطه( است؟ و چه نگاه 
و چه عملکردی، کرامت و ارزِش انسانِی افراد را موردتوّجه قرار 

می دهد و تأیید می کند؟

 دوستی	
 ارتباطجنسی	
 بهرهوریهایفرزندانازمادروازپدرشاندرسنینمختلفودرشرایطگوناگون	
 بهرهوریازیکمعلم	
 بهکارگماشتِنیکشخصیاافرادیوپرداختِنپولبهآنها	
 فرزندآوری	
 یزیبرایآموزشوتربیِتکودکانونوجوانان	 برنامهر
 درخواستکمکیاپذیرفتِنکمکازکسی	
 تبلیغاتتجاری	
 تبلیغاتانتخاباتی	
 استفادهازتاکسی	

مارتین سلیگمن، بنیان گذار روانشناسی مثبت گرا



دوباره
نگاه کن    

نگاهیبهفیلِم»هتلرواندا«

نگاهیبهفیلِم»پدر«

در این بخش:

»اگرشاعراندرسرزمیناتخاکستر
میشوند...«



اگر شاعران در سرزمین ات
خاکستر می شوند...

تاریکی
به سوی روشنی سفر می کند،

اما کوری،
به سوی مرگ.

رابیندراناتتاگور1
صبح

کنار پنجره می نشینم
و جهان

مثل رهگذری
لحظه ای آن جا می ایستد،
سری به من تکان می دهد

و می رود.
رابیندراناتتاگور

نگو »صبح است«
و آن را با یک اسِم دیروز کنار نگذار.

به او برای اولین بار
مثل نوزادی که اسم ندارد

نگاه کن.
رابیندراناتتاگور

اگر شاعران در سرزمین ات خاکستر می شوند،
بیش تر شعر بخوان

بچه!
اگر شاعران در سرزمین ات خاکستر می شوند،

تو هم شعر بگو
بچه!

حسینیورتتاش2

اگر همه ی پرچم ها را یکی کرده
و زمین را با آن بپوشانیم

آیا باز زمین سردش خواهد شد؟
پاک می کند هر شبانگاهاحمدگونباش3

اسباب بازی فروش
اثِر انگشِت کودک را

از روی شیشه ویترین مغازه.
کین4 سونایآ



ترک خورده اند چوبه های دار
مرگ،

به پشِت دِر خانه مان رسیده است.
ندایم را پاسخ گو!
اگر سکوت کنی،

یا از مردگانی،
یا هم دسِت مرگ.

کین8 گلتنآ

قرار است هواپیماها بیایند
من که نمی ترسم

کشتی های کاغذی
و سربازهای ُسربِی من آماده اند.

اگر این ها هم خراب شوند،
پدرم تازه تر از این ها را می خرد.

یفات5 اوکتایر

چیز عجیبی است
این تنهایی

صدایش کنی
پیدایش نمی شود

بیاید نمی ماند
بماند هم

کفایت نمی کند.
کین6 سونایآ

می گویی: ای کاش این جنگ تمام شود
            ای کاش، گرسنه نشوم

            ای کاش ادرار نگیرم
            ای کاش خوابم نگیرد.

بگو ای کاش بمیرم!

رهانِولیکانینک7
ُ
ا

1( اشعاِر تاگور، برگرفته است از:
       - تاگور، رابیندرانات )1397(، »ماه نو و مرغان آواره«، ترجمه ی ع. پاشایی، نشر ثالث. بخِش »مرغاِن آواره«، قطعه شعرهای )به ترتیب( 235، 16 و 188.

2( از کتاِب »آالتورکا )گزیده شعر کوتاه مدرن ترکیه(«، ترجمه میراندا میناس و آیدین روشن، نشر ثالث، 1397.
3( همان.
4( همان.

5( از کتاِب »جمهورِی فدراِل ابر )آفاق شعر نوی ترکیه(«، ترجمه ابوالفضل پاشا، انتشارات سوالر، 1396.
6( از کتاِب »آالتورکا )گزیده شعر کوتاه مدرن ترکیه(«، ترجمه میراندا میناس و آیدین روشن، نشر ثالث، 1397.

7( از کتاِب »دست هایم را برای تو می آورم )گزیده ای از شعر معاصر ترکیه(«، ترجمه ی ناصر فیض و هنگامه حیدری، نشر مرکز، 1379. 
8( از کتاِب »آالتورکا )گزیده شعر کوتاه مدرن ترکیه(«، ترجمه میراندا میناس و آیدین روشن، نشر ثالث، 1397.
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ِتری جورج1

2004
درام تاریخی- جنگی

کارگردان

سال تولید
ژانر

ُهتل رواندا
نگاهیبهفیلم

خالصهفیلم:

»هوتوها«  کشور،  اصلی  قوِم  دو  رواندا،  کشور  در  است.  واقعی  کامال  فیلم،  داستان 
دوران  در  که  هوتوها،  اند.  داخلی  جنگ  و  قومی  درگیرِی  آستانه ی  در  »توتسی ها«،  و 
کشتِن  به  انتقام،  گرفتِن  برای  می شده اند،  تحقیر  و  تضعیف  رواندا  در  بلژیک  استعمار 
همسایه ها و هم وطناِن توتسِی خود روی می آورند. هتل دار جوان، ُپل ُرِسسا باگینا2، تالش 
دارد جاِن همسر توتسی خود را در این قتل عام نجات دهد. تالش او در ابتدا تنها متوجه 
خانواده ی خود است اما واقعه هایی که پیش روی او قرار می گیرند، او را به این می خوانند 

که از خود چیزی دیگرگون بسازد.

یکداستانواقعی:

تنیده است.  در هم  در سال 1۹۹4  رواندا  نسل کشِی  واقعه ی وحشتناِک  با  فیلم،  داستاِن 
ریشه ی نسل کشی در رواندا به دوران استعمارگرِی بلژیک برمی گردد. بلژیکی ها، بنا به 
سیاست های سلطه طلبانه ی خود، اختالف و شکاف بین دو قومیِت اصلی رواندا را دامن  
زده و از آن بهره می بردند. پس از استقالل رواندا، این زخِم به جای مانده از دوراِن استعمار، 
سرانجام سر باز کرد و فاجعه ساز شد. در سال 1۹۹2 هوتوهای افراطی تصمیم  می گیرند 

با نسل کشی و پاک سازِی قومی، توتسی ها را به کلی از بین ببرند.
طی صد روز، حدود هشت صد هزار نفر به قتل رسیدند3 و به شکلی سیستماتیک قریب 
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Terry George )1
Paul Rusesabagina )2

3( دایره المعارف مصّور تاریخ  قرن بیستم، انتشارات دورلینگ کیندرزلی )Dorling Kindersley(، ترجمه ی داریوش دل آرا، نشر سایان، مدخِل »نسل کشی رواندا«.
Human Rights Watch: )www.hrw.org/legacy/reports/1996/Rwanda.htm( )۴

Romeo Dallaire )5
ت را در کتابی با عنوان »Shake Hands with the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda« منتشر ساخته است.

ّ
6( سرگرد دلر خاطرات خویش در این دوره ی پرمشق

به پانصد هزار زن مورد تجاوز قرار گرفتند.4 سیلی از پناهندگان به 
کشورهای همسایه شکل گرفت و عده ی کثیری نیز به دلیل نبود 
امکانات در طول راه و نیز کمبود غذا در سرزمین های همسایه، 
سکوِت  اثنای  در  اتفاقات  این  تمامی  باختند.  جان  گرسنگی  از 
قدرت های  و  داد  رخ  اصلی  جریان  رسانه های  و  ملل  سازمان 
برای  دخالتی  گونه  هیچ  فرانسه،  مانند  منطقه  در  صاحب نفوذ 
جلوگیری از آن انجام ندادند. سرانجام گروهی شبه نظامی موسوم 
در  را  قدرت  و  کرد  مهار  را  هوتوها  رواندا«  میهنی  »جبهه ی  به 

کشور به دست گرفت.
داستان این فیلم، داستان ُهتل دار جوانی است که در بحبوحه ی 
 امنیت خانواده ی 

ً
چنین بحرانی، در ابتدا تنها به کسب وکار و نهایتا

خودش می اندیشد اما در پایان، ناباورانه، جامه ی قهرمان را بر تن 
خود می بیند.

با  ندارد،  فاجعه  خشونِت  شدِت  دادِن  نشان  بر  اصراری  فیلم، 
این حال به دلیل وجود برخی صحنه های خشن و آزاردهنده، از 

نمایش فیلم برای کودکان باید اجتناب کرد.

در جریــان نسل کشــِی رواندا، نیروهای نظامــِی اروپایی پس از اطمینان از خروج اتباِع کشــوِر خود، 
رواندا را ترک کردند. صلح بانان سازمان ملل نیز به دلیل عدم وجود پشتیبانی های سیاسی و نظامی، 

هیچ گونه مداخله ی مؤثری در واقعه ننمودند.
روِمئو ِدِلر5، ســرگرد کانادایی، در ســال 1994، فرمانده ی تعدادی از صلح باناِن سازمان ملل بود. در 
حالی که تمام کشــورهای دنیا نسبت به این فاجعه بی توّجه بودند، ســرگرد دلر، علی رغِم بی اعتنایِی 
مقاماِت باالدســتِی خود، با اندکی از نیروهایش که داوطلبانه با او همراه شدند، کوشید تا نسل کشی 
را متوقف کرده و نیز به مردِم در معرِض خطر، پناه دهد. آن ها در پایتخت کشور )کیگالی( ماندند و با 

خطر کردن بر سر جان خودشان، زندگی هزاران نفر انساِن بی پناه را نجات دادند.6
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پدر
نگاهیبهفیلم

خالصهفیلم:

مهرالله، نوجوانی است که پس از مرگ پدرش، برای کسب درآمد و کمک به خانواده، 
راهی شهر شده است اما وقتی برمی  گردد متوجه می شود که مادرش ازدواج کرده است. 
او تصمیم ندارد این وضعیت را بپذیرد و شروع به مقاومت و کشمکش می کند. مواجهه ی 

او با این موقعیت، فراز و نشیب های فیلم را رقم می زند.

نکاتیدربارهیفیلم:

داستان فیلم سرراست است: یک برش ساده از زندگی؛ قصه ی پنداشت های ناهمدالنه ای 
 عصیاِن نوجوانی سرسخت در مقابل مادرش و مرد 

ِ
که شکاف و فاصله رقم می زنند؛ شرح

تازه وارِد »دوست نداشتنی«.
گذشته از ماجرای محوری، فیلم فرصِت لمِس بی واسطه ی دنیای زنده ی یک نوجوان را 
به ما می دهد؛ دنیایی که عزم ، دلتنگی، خشم، سادگی، دوستی، حماقت، سرسختی و 

انبوهی دیگر از فوران های دوست داشتنِی زندگی، شاخصه های آن هستند.

مجید مجیدی

1374
درام خانوادگی

کارگردان

سال تولید
ژانر





آسمان
پر ستاره       

در این بخش:

معبدباربادور
میبلرزدعرشازمدحشقّی
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باربــادور1، بزرگ ترین بنای یادبود بودایی اســت که در شــرق 
آســیا در اندونزی قــرار دارد. باربادور طی ســال های 778 تا 
850 میالدی ســاخته شد و حدود ســال 1000 میالدی، زیر 
خاکسترهای آتش فشــانی مدفون گشت و تا سال 1814 که یک 
انگلیســی آن را یافت، در زیر انبوهی از گیاهانی که بر روی آن 

روییده بودند، پنهان بود.
باربــادور یــا بوروبــودور، بــا تــراش دادِن یک تپه ی ســنگِی 
 آن حدود صد و 

ِ
خاکســتری رنگ ســاخته شده اســت. هر ضلع

بیســت متر است و ارتفاع آن بیش از ســی متر. این بنا، به شکل 
 اصلی اســت: یک مربع به عنوان 

ِ
یک هرم پلکانی با ســه سطح

قاعده و زیربنا )قســمت شــماره 1 در عکس(، یک سطح میانی 
شــامِل پنج تراس مربع شــکل )قسمت شــماره 2 در عکس(، و 
یک سطح باالیی شامِل ســه تراِس دایره ای شکل )قسمت شماره 
3 در عکس(. مجموعا می شــود ُنه بخش. )عدد نه در بودیسم، 
عددی رازآمیز تلقی می شود(. در مرکِز بنا نیز یک استوپا )سازه ی 
ناقوس ماننِد( بزرِگ تک وجود دارد  )قسمت شماره 4 در عکس(.

معبد باربادور
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آسمان  ُپر ستاره

در حقیقت باربادور هم یک معبد است و هم یک دوره ی آموزشِی 
 اصلِی 

ِ
کامل از دین بودایی )مکتب ماهایانه(. هر یک از سه سطح

بنا، نمایان گِر یکی از مراحِل سلوک است و رهرِو مسیِر بوداشدن 
)=بودی ســاتوا( )و آرماِن او یعنی »روشــنایی«( را نمادپردازی 
می کند. باربادور، ســمبلی است از یک ســفر معنوی. زائِر این 
بنا، باید از پلکاِن شرقی شــروع کند و قبل از رسیدن به باالترین 
 

ِ
نقطه، در جهِت عقربه های ســاعت، در اطراِف هر یک از سطوح

ُنه گانه ی بنا، قدم زند؛ مســافتی حدودا پنج کیلومتری. به منظور 
احترام، معمول این اســت که وقتی زائر در حاِل راه رفتن اســت، 

استوپا )سازه ی ناقوس ماننِد( مرکزی، در سمت راست او باشد.

 بنا، امیال و آرزوهای دنیوِی بشر، در قالِب 
ِ

در پایین ترین ســطح
صدها کنده کاری و نقش برجســته نشــان داده شده  است. قلمرِو 
حس  که در آییِن بودایی، پایین ترین ســپهر اســت گویای احواِل 
انســان هایی که اســیِر امیال و آرزوها هســتند. در این تراس ها، 
نقش برجســته ها صحنه هایی را نشان می دهند که آثاِر گریزناپذیِر 
اعماِل خوب و بد را را نشان می دهند؛ به عنوان مثال این که چگونه 
شند و می پزند، 

ُ
کسانی که موجودات زنده را شکار می کنند، می ک

در تناسخ ها و حیات های بعدی شــان دچار درد، رنج و سوختن 
خواهند شــد. آن ها هم چنین نشان می دهند که افراِد نادان چگونه 

وقت خود را در سرگرمی ها و بیهودگی ها تلف می کنند.

 بعد، نقش برجسته ها، 
ِ

بعد از این صحنه های زندگی روزمره، در سطح
سپهِر میانی یا »قلمرِو شکل ها« ]ظواهر و فرم ها[ را نشان می دهند: 
 حاِل انســان هایی که خود را از دسِت امیال و خواسته ها رها 

ِ
شرح

ســاخته اند اما هنوز هم در بنِد خودبینی و خودپرستی هستند. در 
این تراس ها، موضوع و مضموِن نقش برجسته ها عمیق تر و معنوی تر 
می شود و آموزه های متوِن مقدِس بودایی )ماهایانه( بازگو می گردند: 
این که چگونه به شناخت و کشِف خویشتِن خود بپردازیم و چگونه 
رهرِو مسیِر بوداشدن )=بودی ســاتوا( باشیم )که تصور می شود با 
قت برای همه ی مخلوقات و وقف کردِن تمام وکامِل خویشتن 

َ
ــف

َ
ش

برای رستگارِی همه ی آفریده ها به دست می آید(.
باالترین سطح، »قلمرِو شکل ناپذیری« یا جدایی از جهاِن مادیات 
را به تصویر کشیده اســت و انسانیتی را نمادپردازی می کند که از 
امیال و ظواهر رها شده اســت. در این تراس های دایره ای شــکل، 
نقش برجسته ها به تدریج کم تر و ایستاتر می شوند. البته از صراحت 



ما و دیگران
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کید  و بی پردگِی شــکل ها، کاسته نمی شــود، اما، در طراحی، تأ
زیادی شده است بر یکسان شدن، قائم بودن و قاب های چهارگوِش 
ایستا و رسمی ای که چهره ها و پیکره های تکرار شونده ای را در خود 

جای داده اند. بر لبه ی این تراس ها، 72 استوپا )گنبِد ناقوس مانند( 
قرار دارد؛ که در دِل بسیاری از آن ها مجسمه ای از بودا جای گرفته 
است. 72 گنبِد ناقوس ماننِد روی تراس های دایره ای، نمادی اند از 

»به روشنایی رسیدن«های ناتمام و هنوز به فرجام نارسیده.
باالترین تراس، که گنبِد آن حاوِی تصویری ناتمام از بوداســت، 
نمادی اســت از نیروانا )مقصد نهایی آیین بودا؛ وادی ای عاری 
از امیال، نفرت، خودبینی و ســرانجام رها از رنج و تولد مجدد(؛ 
وضعیِت معنوِی نهایی ای که توصیف ناشدنی است. سرانجام در 
مرکز، همه چیز از حرکت بازمی ایســتد و طراحی و نقش ونگار، 

کامال فرمان برداِر دایره ای است که استوپا را دربرگرفته است.
اگر از باال به باربادور نگریســته شود، شبیه به یک مانداال است. 
مانداال دایره ای اســت درون یک مربع که از اشکال مقدس آیین 

بودا محسوب می شود و نمادی است برای کیهان.
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باربادور، به طور کلی نمادی اســت از حرکت، گذار و تغییِر 
 تجلِی 

ِ
انســان در دیــن بودایی؛ گــذار از پایین ترین ســطوح

واقعیــت )قاعده ی بنا(؛ گذار از میــاِن مجموعه ای از مناطق 
که بازتابی از وضعیت های روان شناختِی انسان اند؛ و حرکت 
به ســوی وضعیــِت نهایی یعنــی به روشنایی رســیدِن معنوی 

بنا(. )قله ی 
وحدتی که بر سرتاسِر بخش های این بنا حکم فرماست، به شکلی 
گیرا نشان گِر وحدت کیهانی ای است که نوِر حقیقت در سرتاسِر 

اجزایش گسترده شده است.
 

ِ
هدف آن اســت که بازدیدکننــده در حیِن باال رفتن از ســطوح

باربــادور، تحّول یافته و دگرگون گردد و هــر چه به قله نزدیک تر 
می شود، با تصاویری مواجه شود که تعالیمی به تدریج عمیق تر و 

عمیق تر را عرضه می کنند.
در گذشــته، این بنا، به نوعی محِل مقدســی برای عموم مردم 
بوده اســت؛ کانونی برای دین داری و زندگــِی آن ها و مکانی 
بــرای مروِر پیوســته و به یــادآوردِن آموزه های دین شــان. هر 

ســاله، در مراســِم »وایســاک« )Waisak(، که زیر نوِر ماه 
شــِب چهارده )کامل( برگزار می شود، هزاران راهب بودایی با 
بودور  رداهای نارنجی رنگ، در صفوفی آیینی، به ســمت بورو
به راه می افتند؛ برای بزرگداشــِت ســفر بودا برای »رسیدن به 

روشنایی«.

منبع:
- Wilkinson, Kathryn & etc. )2008(, “Signs & Symbols )An Illustrated 
Guide to Their Origins and Meanings(”, Dorling Kindersley Publica-
tion, LONDON & etc.
ــواِن  ــا عن ــاب ب ــن کت ــِق فارســی ای ــدان دقی ــه ترجمــه ی نه چن ــد ر.ک ب ــن می توانی هم چنی
ــب  ــاری و حبی ــه انص ــه معصوم ــانه ها«، ترجم ــا و نش ــوِر نماده ــارف مص »دایره المع

بشــیرپور، انتشــارات ســایان.
- https://www.britannica.com/topic/Borobudur 
-https://www.britannica.com/art/Southeast-Asian-arts/Post-Boro-
budur-candis

Barabudur/ Borobudur )1
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می بلرزد عرش از مدِح شقّی1
ق گویی و چاپلوس پروری(

ّ
)درباره ی تمل

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

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

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

 پیامبر)ص(: از مدح گویی یکدیگر بپرهیزید، که این کار ]به منزله ی[ َسر بریدن است.
 پیامبر)ص(: اگر مردی با کاردی تیز و ُبّران به شخصی حمله کند، برای او بهتر است تا این که 

روبرویش او را بستاید.
 امامحسن)ع(: روایت شده که مردی در حضور پیامبر )ص( مردی را مدح کرد. حضرت فرمود: 
وای بر تو! گردن رفیقت را بریدی. اگر این مدح تو را بشنود، رستگار نمی شود. سپس فرمود: اگر 
یکی از شما ضرورتی دید ]که برادرش را بستاید[ بگوید: فالنی را دوست دارم. ولی از باطن و 
عاقبت هیچ کس خبر ندارم، حسابش با خداست و به نظر می رسد که چنین ]خوب و قابل ستایش[ 

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

رحمت خدا بر تو ای ابوالسائب! گواهی می دهم که خداوند تو را گرامی داشته است.
رسول خدا )ص( فرمود: »از کجا می دانی که خدا او را گرامی داشته است؟ یقیِن پروردگارش به او 
رسید ]مرگ به سراغش آمد[ و من برایش امید خیر و خوبی دارم؛ به خدا قسم من که فرستاده ی 

خدا هستم نمی دانم خداوند با من و با شما چه خواهد کرد.«
 امامحسنعسکری)ع(: هرکس فردی را که استحقاق ستایش ندارد بستاید، خود را در مقام 

اتهام و بدگمانی قرار داده است.
 امامعلی)ع(: مبادا کسی را به صفتی که در او نیست بستایی، زیرا کرداِر او، صفِت او را چنان 

که هست نشان می دهد و دروغ تو را آشکار می سازد.
 امامعلی)ع(: بزرگترین پستی، ستودن ]شخصی یا چیزی[ نکوهیده است.

 امامعلی)ع(: از زشت ترین عیب ها ستودن فرومایگان است.
امامعلی)ع(: بزرگترین گناهان، پاك شمردن بدکاران است.

 پیامبرخدا)ص(: هرکس حکمران ستمگری را مدح گوید و از سر چشمداشت به او خود را در 
برابرش خفیف و خوار گرداند، همسفر او به سوی آتش باشد.

ق[ به او می گوید: »خداوند 
ّ
 امامباقر)ع(:ای بسا که مردی با کسی رو به رو می شود و ]در تمل
دشمنت را سرنگون کند«، حال آنکه او را دشمنی جز خداوند نیست.

که  است  آن  یف  تعر  •

2 دشمن  بکند.

لفارسی
ربالمث

ض

به صاحب نظری  )بنمای   •

گوهر خود را( 

به  گشت  نـتوان  عیسی 

چند    خری  یق  تصد

یزی تبر
صائب

• چاپلوس، احمقی است که 

تحقیر  مرا  ستایش اش[  ]با 

است  فرومایه ای  یا  می کند 

که مرا می فریبد.

لچینی
ربالمث

ض

پلوس  چا هم  پلوسی،  چا  •

را فاسد می کند و هم طرف 

مقابل را. 

نگلیسی
بالمثلا

ضر

قبِر  یک  پلوس  چا گلوی   •

گشوده است.

ایتالیایی
بالمثل

ضر
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عسل  پلوس،  چا سخن  است.•  ضربالمثلالتینزهرآگین 

بد،  آدم  چاپلوسی های  را •  خیانتش  می خواهد 
ضربالمثلالتینبپوشاند.

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

همه  حضور  در  کسی که  خلوت •  در  می کند،  می کند.تعریف  ضربالمثلانگلیسیغیبت 

ضربالمثلفارسیبرای دایی خوب است.• عروسی را که مادر ستاید، 

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

که مدح  ِبهْ  مرد  ز  • دشنام 
از نامرد

)شیرت بخورد ِبهْ که سگت 
محمدطاهرنصرآبادیناز کند( 

هجو  ناحق،  تمجیِد  فه.•  لفّا در  ضربالمثلانگلیسیاست 

امامعلی)ع(: کسی که تو را به آنچه در تو نیست بستاید، ]در واقع[ تو را مسخره می کند. پس 
اگر از تو بهره ای به او نرسد، در نکوهش و هجو تو می کوشد.

 امامعلی)ع(: در شگفتم از کسی که از بدی او چیزی گفته می شود که می داند در وجود او 
هست و با این حال ناراحت می شود! در شگفتم از کسی که به خوبی ای ستوده می شود که می داند 

در او نیست و با این حال خوشحال می شود!
امامعلی)ع(: کسی که تو را به آنچه نداری بستاید، اگر عاقل باشی، این کار ]در واقع[ نکوهش 

توست.
اگر نکوهش  و  اگر ستایش شدی، شاد مشو  فرمود:  ـ  به جابر بن یزید ُجعفی  ـ  باقر)ع(  امام  
شدی، بي تابی مکن و پیرامون آنچه درباره ی تو گفته شده است بیندیش. اگر دیدی که آنچه گفته اند 
، به سبب خشمناك شدن ات از حقیقت، 

ّ
افتادن از چشم خداوند عّزوجل در تو هست، مصیبِت 

بزرگ تر از مصیبِت افتادن ِ از چشم مردم است، که از آن بیمناکی؛ و اگر خالف آن چیزی باشی که 
گفته اند، این خود ثوابی است که بی رنج به دست آورده ای. و بدان که تو دوست ]و پیرو[ ما نیستی 
مگر آن گاه که اگر همه همشهریان ات بر ضد تو همداستان شوند و بگویند: »تو مرد بدی هستی«، 
اندوهگین نسازد و اگر بگویند: »تو مرد خوبی هستی«، این سخن شادمان ات  تو را  این سخن 
نگرداند؛ در عوض خودت را با قرآن بسنج. اگر پوینده ی راه آن بودی و به آنچه به بی اعتنایی به 
آن فراخوانده است بی اعتنا و به آنچه بدان ترغیب کرده است راغب بودی، پس پایداری کن و شاد 
باش، زیرا   که ]بدین ترتیب[ آنچه درباره تو گفته شده به تو زیانی نرساند. و اما اگر از قرآن جدا 

بودی، پس چه چیز است که ]به هنگام ستایش یا نکوهش مردم[ تو را در مورد نفست می فریبد؟
 امامعلی)ع( ـ به مردی که در ستودِن او به گزافه سخن گفت ـ فرمود: من کمتر از آنم که بر 

زبان آری و برتر از آنم که در دل داری. )نهج البالغه، حکمت 83(
 امامحسن)ع( ـ در پاسخ مردی که از آن حضرت خواست که پندش دهد ـ فرمود: مبادا مرا 
یا مرا دروغگو شماری، زیرا کسی که دروغگو  از تو می شناسم؛  بستایی، زیرا من خودم را بهتر 
شمرده شود رأی و نظرش ]در نزد مخاطب[ اهمیت و اعتباری ندارد؛ یا از کسی نزد من غیبت 

کنی. مرد گفت: اجازه دهید بروم. حضرت فرمود: آری، هرگاه که خواستی ]برو[.
 امامعلی)ع(: کسی که از تو ستایش می کند، با تعریف دروغین و ستایش بی اساس، خرد تو را 
می فریبد و با تو دغلی و خیانت می ورزد و اگر عطای خود را از او دریغ کنی یا احسانت را از وی 

باز داری، آن گاه داغ هر ننگی را بر تو بزند و هر زشتی و عیبی را به تو نسبت دهد.
ق و چاپلوسِی او بسیار شد، خوشرویِی واقعِی او معلوم نشود. )غررالحکم(

ّ
 امامعلی)ع(: آن که تمل

 امامعلی)ع(: ]در توصیف دورویان فرمود:[ برای هر اندوهی اشك ها ]ی دروغین[ در اختیار 
درخواست  اگر  دارند.  انتظار  را  آن  پاداش  و  می دهند،  قرض  ستایش  و  مدح  یکدیگر  به   دارند! 
کنند، پای بفشرند، و اگر به سرزنش نشینند پرده دری کنند، و اگر داوری کنند از اندازه درگذرند. 
ی باطلی فراهم ساخته، و برای هر راست ایستاده ای کج کننده ای، و برای هر زنده ای 

ّ
برای هر حق

قاتلی! ]...[ »آنها دار و دسته ی شیطانند، هان بدانید که بی گمان دارودسته ی شیطان همان زیانکاراِن 
سرمایه باخته اند.« ]سوره مجادله، آیه 1۹[ )نهج البالغه، خطبه 1۹4(

 امامعلی)ع(: ستایش کردن کسی بیشتر از شایستگی او، چاپلوسی است، و کوتاهی ورزیدن 
از ستودِن بسزا، نوعی درماندگی است یا گونه ای از حسد. )نهج البالغه، حکمت 347(

امامعلی)ع(: کمتر پیش می آید که زبان در بیان زشتیای یا احسانی انصاف داشته باشد. 
 امامعلی)ع(: هرگاه ستودی مختصر گو و هرگاه نکوهیدی از آن بزن و کوتاهش کن.
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 امامعلی)ع(: ای مردم! بدانید که هر کس از سخن دروغ و ناحّق درباره خود رنجیده شود، 
خردمند نیست و هر کس از مدح و ثنای نادان درباره خود خوشحال شود، حکیم نباشد.

 امامعلی)ع(: آن که در جایی که شایسته نیست و به کسی که سزاوار نیست نیکی کند، بهره ای 
از کار خود نمی برد جز ستایش فرومایگان، و ثنا و درود بدکاران و گفتار نادانان، ]و این نیز[ تا 
راه خدا خودداری  در  احسان  از  که  دارد  بخشنده ای  دهد. چه دست  ایشان چیزی  به  که  آن گاه 

می کند و بخل می ورزد! )نهج البالغه،خطبه 142(
 امامعلی)ع(: بدترین مدح و ثنا آن است که بر زبان  بدان و اشرار جاری گردد. )غررالحکم(

که  به سخن ستایشگر چاپلوسی  فریفته شود  نادان ترین مردم کسی است که  امامعلی)ع(:   
بدی و زشتی او را در نظرش زیبا جلوه می دهد و شخِص خیرخواِه او را در نظرش منفور می سازد.
پیامبرخدا)ص(: دوست داشتن مدح و ثنا ]شخص مدح شده و مردم را[ نسبت به دین و آییِن 

درست، کور و کر می سازد و شهر ها را ]از اهلش[ خالی می کند.
ق[ خاك بپاشید.

ّ
 رسولخدا)ص(: به چهره ی مدح گویاِن ]متمل

 »گمان مبر کسانی که بدانچه کرده اند شادمانی می کنند و دوست دارند به آنچه نکرده اند مورد 
ستایش قرار گیرند، قطعا گمان مبر که برای آنها نجاتی از عذاب هست.« )سوره آل عمران، آیه 188(

که  هر  و  است  مردم  بدتریِن  او  بهترم«،  مردم  از همه  بگوید: »من  که  هر  پیامبرخدا)ص(:   
بگوید: »من بهشتی هستم«، او دوزخی است.

امامعلی)ع(: بسا کسی که با نعمتی که بدو دهند به داِم ِاسِتدراج ]= غفلت از شکر، و زوال 
و هالکِت تدریجِی شخص به علت کفران نعمت ها و مواهبی که در زندگی به او داده شده است[ 
افتاده، و در اثر پرده پوشِی بر گناهش فریفته گشته، و با تمجیدی که از او می شود آزموده شده است؛ 

و خدا هیچ کس را به چیزی نیازمود چون مهلتی که به وی عطا فرمود. )نهج البالغه، حکمت 116(
می ورزند،  خودداری  ـ  کوچك  لغزش های  جز  ـ  زشت کاری ها  و  بزرگ  گناهان  از  که  »آنها   
 آمرزش است. ]...[ پس خودتان را پاك مشمارید؛ او به ]حال[ 

ْ
پروردگارت ]نسبت به آنها[ فراخ

کسی که پرهیزگاری نموده داناتر است.« )سوره  ی نجم، آیه 32(
 امامعلی)ع( ـ در وصف پرهیزگاران ـ فرمود: هرگاه فردی از آنها به پاکی ستوده شود، از آنچه 
درباره اش می گویند هراسان می شود و می گوید: من خود را بهتر از هر کس می شناسم و پروردگارم 
مرا بهتر از خودم می شناسد. خداوندا! مرا به سبب آنچه درباره ام می گویند، مؤاخذه نکن، و بهتر 
از آنچه که در حقم گمان می برند، قرارم ده و آنچه را ]از گناهان من[ که مردم از آن بی خبرند، بر 

من ببخشای و بیامرز.
امامصادق)ع( ـ در پاسخ به کسی که پرسید: آیا رواست کسی خود را بستاید؟ ـ فرمود : اگر 
در  پادشاه مصر که کشورش  ]به  را  این سخن یوسف  نشنیده ای  آیا  آری؛  نباشد،  این  از  چاره ای 
معرض قحطی بود و پاکی و دانش یوسف بر او آشکار شده بود[ که: »مرا بر خزاین این سرزمین 
بگمار که من نگاهبانی دانا هستم« و این سخن ]هود )ع([ بنده صالح را ]به قوم گمراه خویش[ که: 

»من خیرخواه و امین شما هستم«؟
امامعلی)ع( ـ در بخشی از عهدنامه خود به مالك اشتر آنگاه که او را به مصر می فرستاد ـ 
 حق گویاتر است، و در 

ِ
تلخ به گفتِن سخِن  از همه کس  بر دیگران بگزین که  را  نوشت: آن کس 

اموری که در اثر هوای نفس از تو سر می زند ـ و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد ـ کمتر یاریت 
کند؛ هرچند که برخالف هوا و خواست تو باشد! به اهل پارسایی و راستی بپیوند و آنها را چنان 

را  چاپلوسی  که  کسی   •

چاپلوسان  الیق  می پسندد، 
است.

شکسپیر

چاپلوسی  از  که  کسی   •

خوشش می آید  پس از مدتی 

تاوانش را خواهد پرداخت.

لالتین
ضربالمث

• از دست بوس میل به پابوس 
کرده ای

معکوس  ترقِّی  به سر  خاکت 

کرده ای

لفارسی
ضربالمث

باید  را  خوب  چیزهای   •

ستایش کرد.

نگلیسی
بالمثلا

ضر

از  آسان تر  پلوسی  چا  •

است. بجا  یشی  ستا

لآلمانی
ربالمث

ض

که  چیزی  از   وقتی  آدم   •

دوست دارد تمجید می کند، 

ستوده  را  خویش  قع  وا در 

)یا نکوهیده( است.

لالتین
ضربالمث

• چاپلوسی در سالن پذیرایی 

و  صداقت  اما  می نشیند 

رانده  بیرون  در  از  حق گویی 

می شود.

نگلیسی
بالمثلا

ضر

مخفی  دشمن  چاپلوس،   •

است.

ارستانی
مثلمج

ضربال



 24 |  ماهنامه ی دیدار

آسمان  ُپر ستاره

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

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

داشتِن مدح و ثنا.«3

پرورش ده که به ستایش و چاپلوسِی تو نپردازند، و ]با ستایش تو[ به کاری که نکرده ای بیهوده شادمانت نسازند؛ زیرا که ستودِن فراوان، کبر 
و نخوت پدید آَرد و به سرکشی کشاَند.

پیامبرخدا)ص( ـ به اسود بن سریع که در ثنای خدا و مدح پیامبر )ص( شعری سروده بود ـ فرمود: ابیاتی را که در ثنای خدا گفته ای 
بخوان و آنچه را که در مدح من گفته ای واگذار.

و ضمن  برخاست  از اصحابش  یکی  مردم سخن می گفت  و  درباره ی حقوق خداوند  یارانش  به  در صفین خطاب  امامعلی)ع(   
ستودن او، دریافتن و قبوِل سخن وی و فرمانبرداری خود را اعالم نمود. امام فرمود: »]...[ بسا مردمی که مدح و ثنا را، پس از رنج و 
مجاهدت، شیرین می یابند؛ لیکن مرا به نیکی مستایید تا از عهده ی حقوقی که خداوند و شما بر من دارید، و هنوز از ادای آن فارغ 
با گردن کشان سخن می گویند، سخن  با من به آن شکل که  نشده ام، برآیم و واجب هایی که هنوز بر گردنم باقی است ادا نمایم. پس 
مگویید و آنچنان که در پیشگاه حاکمان جّبار خود را جمع و جور می کنند، در حضور من نباشید و با ظاهرآرایی و چاپلوسی و تملق با 
من رفتار مکنید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و گمان مبرید که من خواهان آنم که مرا بزرگ بشمرید؛ زیرا آن کس که شنیدن 
 عمل به حق و عدالت برایش دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن 

ً
سخن حق یا پیشنهاِد اجرای عدالت به او برایش سنگین باشد، مسلما

سخن حق یا مشورت دادن در عدالت خودداری نکنید، زیرا من خویشتن را آنچنان واال نمی پندارم که بری از خطا باشم و از اشتباه 
در کارهایم ایمن نیستم مگر آنکه خداوند مرا در کار نفس کفایت کند که بیش از من مالک آن است. همانا من و شما بندگان مملوک 

پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری نیست.« )نهج البالغه، خطبه  216(

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

به من بگو بااستعداد
به من بگو بانمک

به من بگو بااحساس، خوشگل و دانا
به من بگو بی عیب ونقص

ولی راستش را بگی ها!
شل سیلوراستاین
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آیینه آیینه...
ملکه: آیینه، آیینه ی روی دیوار،

       بگو ببینم، چه کسی از همه زیباتر است؟
آیینه: سفیدبرفی، سفیدبرفی، سفیدبرفی-

       امشب یک میلیون بار این را به شما گفته ام.
ملکه: آیینه، آیینه ی روی دیوار

       می دانی چه می شود اگر بزنم بیندازم ت زمین؟
       ترق و تروق می شکنی و هزار تکه می شوی،

       شیشه ات خرد می شود و روانه ی سطِل آشغال می شوی،
       قاب ات کج و کوله می شود و می افتد این جا روی زمین.

ب... فقط یک بار دیگر ازم بپرس.
ُ

ب... خیلی خ
ُ

آیینه: خیلی خ
ملکه: آیینه، آیینه ی روی دیوار،

       بگو ببینم، چه کسی از همه زیباتر است؟
آیینه: شما... البته... شما... معلومه شما!

       زیباتر از همه شمایید! شما، شما، شما.
شل سیلوراستاین

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

پیشنهاد می کند:

لیر:بازگویید که کدامیك از شما را باید به دیده ی بهترین دوستدار 
خود بنگریم تا ســخاوتمندانه ترین بخشــش خود را به آن کسی 
ارزانی داریم که دوستِی ما را بیشتر در دل داشته باشد و شایستگِی 

بیشتری در بیان و ابراز آن نشان دهد.
گانریل، ای فرزند ارشد ما! نخست تو سخن بگوی. 

یل:ســرورم. مهر من به تو چنان بســیار اســت که سخن را  گانر
یارای شرح آن نیست. من تو را از نوِر دیده و عمر طوالنی و آزادی 
گرامی تر می دارم؛ بیش از آنکه به ســنجش درآید. ]...[ شــما را 
همتای زندگانی با همه زیبایی ها و ســالمت و لطف و افتخارات 
آن می دانم ]...[ و باز هم تو را بیش از همه اینها دوست می دارم. 
ردلیا ساخته است؟ هیچ مگر مهر 

ُ
ردلیا:]با خود[ چه کاری از ک

ُ
ک

ورزیدن و دم فرو بستن.
لیر: ]به نقشــه اشاره می کند[ ما به تو ای خانم، همه ی این حدود 
را، درســت از این حد تا به آن حد با جنگل های پرســایه اش و با 
تمام دشت های سبز و خرمی که پیرامون آن  را غنی ساخته اند و با 

تمام رودخانه های پر برکت و چمن زارهای گســترده و پردامنه اش 
اعطا می کنیم. ]...[ اکنون ببینیم دومین دختر ما، ریگان عزیز چه 

می گوید؟ لب بگشای!
یگان: ســرورم! من نیز هم جنس و عیار خواهرم هستم ]...[ در  ر
اعماق قلب پر از محبت و وفایم درمی یابم که او غلیاِن عشــقم به 
شما را وصف می کند اما شدت عشق مرا تمام و کمال نمی رساند. 
ِس 

ْ
زیرا اعتــراف می کنم که از همه لذت ها وخوشــی هایی که َنف

آدمی می تواند از آن بهره مند شــود، بیزارم مگر عشــِق دالویزم به 
شــما ای خداوندگارم که تنها مایه ی خوشــبختی و سرخوشی ام 

است. 
لیر: برای تو و بازماندگان تو برای همیشــه این ثلث دوِم پهناور از 
قلمرو زیبایمان که از وســعت و بها و طراوت کمتر از آن نیســت 
که به گانریل اعطا کرده ایم پایدار بماناد. اکنون ای مایه مســرت و 
ای آخرین ما ]...[ چه داری بــرای گفتن تا ثلثی پربرکت تر از آِن 

خواهرانت نصیبت شود؟ لب بگشای! 
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آسمان  ُپر ستاره

1( مثنوی مولوی، دفتر اول، بیت 2۴0؛ )مضمون حدیثی از پیامبر اکرم )ص(( 
2( ضرب المثل های نقل شده در متن برگرفته اند از کتاب »فرهنگ ضرب المثل ها«، نوشته ی هنری دیویُدف، ترجمه ی فرید جواهرکالم، نشر فرهنگ معاصر، چاپ چهارم )139۴(، مدخل »چاپلوسی«.

3( مال احمد نراقی، معراج السعاده، انتشارات هجرت، چاپ هشتم، ص 589
۴( زهر: زهر فریفتگی و تکبر 

5( موبد: احتماال در اینجا به معنی چیزی است که آدمی را تنها و منزوی می کند.) بنا به نظر کریم زمانی در شرح جامع مثنوی(
6( مثنوی، دفتر چهارم، ابیات 27۴5- 27۴3، 2763 و 276۴

تو بدان فخر آوری کز ترس و بند
هر که را مردم سجودی می کنند
چون که برگردد از او آن ساجدش
نردباِن خلق این ما و منی اســت
هر که باالتر رود، ابله تر اســت

چاپلوست گشت مردم، روِز چند
َکنند زهــر انــدر جــان او می آ
داند او کان زهر4 بود و موِبدش5
افتادنی است نردبان  این  عاقبت 
کاستخوان او َبَتر خواهد شکست6

ردلیا: شهریارا! هیچ.
ُ
ک

لیر:هیچ؟
ردلیا: آری، هیچ.

ُ
ک

لیر:هیچ نگویی، هیچ نصیبت می شود. سخن بگوی.
ردلیا:شــوربختم که زبانم دلم را یاری نمی کند. محبت من به 

ُ
ک

شما در حد محبت یک فرزند است نسبت به یک پدر، نه کمتر و 
نه بیشتر ای شهریار.

ردلیا؟ ســخنت را اندکــی اصالح کن، مبادا 
ُ
لیر:چه می گویی ک

روزگار و سعادت ات را تباه سازی. 
ردلیا:شــهریار نیک نهادم، شــما مرا به جهان آورده اید، بزرگم 

ُ
ک

کرده اید و دوســتم داشته اید. بر من اســت که تمامِی این الطاف 
را ســزاوارانه تالفی کنم؛ از شــما اطاعت کنم، دوست تان بدارم 
و مهم تــر از همه اکرام تــان کنم. در عجبم که اگــر خواهران من 
ادعا می کنند که  شــما را دوست می دارند و بس، پس چرا شوهر 
ر است به همسری 

ّ
می کنند؟ وقتی من ازدواج کنم آن کس که مقد

او درآیم، نیمی از محبت و نیمی از غمخواری و تعهداتم را سهیم 

خواهدشــد؛ به راستی که اگر به ساِن خواهرانم تنها پدرم را دوست 
می داشتم، هرگز تن به ازدواج با احدی نمی دادم.
لیر:آیا دلت با آنچه می گویی همداستان است؟

ردلیا:بلی. ای شهریار مهربانم.
ُ
ک

لیر: این چنین جوان و این چنین نامهربان؟
ردلیا:شهریار من، این چنین جوان و این چنین راستگو.

ُ
ک

لیر:چنین باشد، پس همان راســتگویی ات جهازت خواهد بود. 
 مقدِس خورشید و ظلماِت شب ]...[ که زین پس 

ِ
سوگند به فروغ

پیوند پدری، خویشــی و هم خونِی من با تو منقطع گردید و برای 
همیشه با من و قلب من بیگانه گشتی ]...[.

یکی از نزدیکان خیرخواه ســعی می کند که لیر را از طرد کردن و 
ردلیا منع کند اما شــاه چنان خشمگین و  بی خود 

ُ
محروم نمودِن ک

شــده که حکم خود را پس نمی گیــرد و آن نصیحت گوی را نیز 
تبعید می کند. اما دیری نمی گذرد که خودپســندی و ساده لوحِی 
لیر، و مکر نزدیکانش، روزگار و سرنوشتی دردناک را برای او  رقم 

می زند... .



همه چيز 
از همه جا    

در این بخش:

کوتاهوخواندنی
لطایفوحکایات



کوتاه و خواندنی
جنگ صلیبی کودکان

جنگ های صلیبی، سلســله جنگ های مذهبی ای اند که در قرون 
 رهبری 

ً
وسطا توسط کلیسای کاتولیک ُرم، آغاز، حمایت و بعضا

می شدند. این  جنگ ها در طی  سال های 10۹5 تا 12۹1 در چند 
نوبت )و نه به صورت مســتمر( جریان داشــتند و هدِف ظاهرِی 
آن ها، رسیدن به سرزمین مقدس و بازپس گیرِی اورشلیم و مناطق 

اطراِف آن از دست مسلمانان بودند.
یکی از ایــن جنگ های صلیبی، در ســال 1212 رخ داد: جنِگ 
صلیبــِی کودکان. کودکانی از آلمان و فرانســه به راه افتادند بدین 
قصد که مسلماناِن سرزمین های مقدس را به نحوی مسالمت آمیز 
به دین مسیحیت درآورند. اما این واقعه، نتایجی فاجعه بار داشت.
سال 1212 میالدی، یک پسر چوپان فرانسوی به نام استفان، اهِل 
کلوی، رؤیایی دید که بر طبِق آن، مســیح بر او ظاهر شده و به او 
فرمان داده که ارتشی از کودکان گرد بیاورد و بیت المقدس را فتح 
کند. استفان برای مردم موعظه می خواند و توانست حمایت کلیسا 
و مسیحیاِن معتقد را که از شکســت در جنگ های صلیبِی قبلی 
شــرمنده بودند، جلب کند؛ با این امید کــه کودکان با قلب های 
پاکشان هدفی را که ارتش های فاسد در به دست آوردِن آن شکست 

خورده بودند، محقق کنند.
رؤیای استفان به پسر آلمانِی دوازده ساله ای به نام نیکوالس الهام 
بخشــید. نیکوالس شروع به جذب و جمع کردِن کودکان آلمانی 
نمود. ده ها هــزار کودک برای جنِگ صلیبِی کودکان نام نویســی 
کردنــد. در فرانســه و آلمان، دهکده ها یکی پــس از دیگری، از 
کودکان خالی شدند. بسیاری از این کودکان یتیم بودند و بسیاری 
را پدران و مادرانی می فرســتادند که می اندیشیدند دارند به فرمان 

خدا عمل می کنند.
کودکان با روحیه ای زیاد، در حــاِل خواندِن آوازهای مذهبی، رژه 

می رفتند و خانه هایشــان را ترک می کردنــد. آن ها به پیروزی یقین 
داشتند. استفان در فرانسه و نیکوالس در آلمان، بچه های جذب شده 
را به ســوی دریای مدیترانه هدایت می کردند با این باور و ادعا که 
دریای مدیترانه با رسیدن آن ها شکافته خواهد شد و به آن ها اجازه ی 
عبور و رسیدن به اورشلیم را خواهد داد. اما هیچ کدام بین المقدس 

را ندیدند و تنها تعداد اندکی از آنان به خانه بازگشتند.
هزاران کودک آلمانی در سفری مشقت بار در رشته کوه های آلپ، 
از گرســنگی و ســرما جان باختند. کودکان فرانســوی به دریای 
مدیترانه رســیدند اما دریایی شکافته نشد. هنگامی که این اتفاق 
نیفتــاد، همه تعجب کردند و نمی دانســتند حاال چــه باید کرد. 
ســرانجام تصمیم بر آن شد که با کشــتی از دریای مدیترانه عبور 
کرده و به اورشلیم برسند. عده ی زیادی از کودکان توسِط تاجرانی 
که مسئولیِت انتقاِل آن ها را بر عهده داشتند، ربوده شده و به عنوان 
برده فروخته شــدند. بیش از هزار کودک از جمله استفان نیز در 

دریای مدیترانه در توفان غرق شدند.1
بســیاری از مردم فکــر می کردند که این ماجراهــا برانگیخته از 

حماقت نیست بلکه در پاسخ به فرماِن الهی است.



ما این تفنگ را برای دفا  از حق برداشته ایم
ی تبریز، به نقل 

ّ
»آقای میر َودود سّیدیونسی، رئیس کتابخانه ی مل

از آقای قاســم تهرانچی، فرزند مرحوم محّمــد صادق تهرانچی 
که مخالف مشــروطه خواهان بوده و در زمان جنگ تبریز نیز در 
ین اقامت داشته، چنین می گوید: »قراملک، یکی 

ّ
ه ی مستبد

ّ
محل

از دهاتی بود که در آن روزها در دست مجاهدیِن ]مشروطه خواه[ 
و یاران سّتارخان بود. در آن ده زارعی بود به نام ایمان ِوردی که برای 
ما کار می کرد. یک روز، در بحبوحه ی جنگ های آزادی خواهان و 

ین، ایمان ِوردی با ده دوازده االغ به خانه ی ما آمد.
ّ

مستبد
همه از ورود او حیرت کردیم، زیرا ایمان ِوردی از مجاهدین و یاران 
سّتارخان بود و اگر کسی او را در آن حدود می دید بدون تردید کشته 
می شــد. با عجله ایمان ِوردی و االغ هایش را به خانه آوردیم و در را 
بستیم. بعد پدرم رو به او کرد و پرسید: ایمان ِوردی، مگر از جانت 

ه آمده ای؟
ّ
سیر شده ای که در یک چنین بلوا و آشوبی به این محل

ایمــان ِوردی جــواب داد: نه حاج آقا، از جانم ســیر نشــده ام؛ اّما 
نمی توانستم حساب و کتاب شــما را ندهم. از کجا معلوم است؟ 
شاید فردا در جنگ کشته شدم و آن وقت مدیون شما از این دنیا بروم.

از ایــن جواب، پدرم بیشــتر دچار تعّجب شــد و گفــت: »اّما 
ایمــان ِوردی، می دانی که من با مشــروطه خواهان میانه ای ندارم 
تی اســت از آن ها بدم می آید. بنابراین تو می توانستی 

ّ
که هیچ، مد

سهمّیه ی اربابِی مرا ندهی و آن را با یارانت بخوری؟«
ایمــان ِوردی خنده ای کرد و به ترکی جــواب داد: حاج آقا، بیز بو 
تفنگی حق ّدن اوتر گوتورموشــوق )حاج آقا، ما این تفنگ را برای 

دفاع از حق برداشته ایم، نه اینکه مال مردم را بخوریم(.«3

دانشگاِه آدم سوزی
ویلیــام شــایرر، در مورد محاکمــه ی یکی از عوامــل هیتلر در 
دادگاه »نورنبــرگ« می گوید: »بــه یاد دارم که یکــی از قضات 
تو اوهِلن دورف« را که سردســته ی یکی 

ُ
دادگاه نورنبرگ، حرف »ا

از گروه های اس.اس. در روســیه بود، قطع کــرد. اوهلن دورف 
هم چون بسیاری دیگر از افســران اس اس، فردی تحصیل کرده و 
دارای مدرک دانشــگاهِی ]دکترای اقتصــاد[ بود. پیش از جنگ، 
او استاد یکی از دانشــگاه های آلمان بود. اوهلن دورف در دادگاه 
درباره ی ۹0 هزار زن و مرد و کودکی که در روســیه قتل عام کرده 

بود، شهادت می داد. قاضی پرسید: »کودکان به چه دلیل قتل عام 
شــدند؟« اوهلن دورف جواب داد: »دســتور این بود که یهودیان 

ی نابود شوند«.
ّ
باید به کل

- از جمله بچه ها؟
- بله.

- تمام بچه های یهودی کشته شدند؟
- بله.«2

1( مردم از این تراژدی الهام گرفتند و قصه پریاِن عامیانه ای ساختند که هنوز هم زنده است؛ داستانی که زاده ی احساس گناه جمعی و نیاز به مقصر دانستِن دیگران است؛ داستانی تلخ درباره ی شهر 
خوشبختی که کودکان اش توسط یک نی نواز برای همیشه دزدیده می شوند؛ داستاِن »نی نواز هاملین«.

2( ویلیام شایرر، ظهور و سقوط آدولف هیتلر، ترجمه ی کاوه دهگان، ص 136.
ه ی سپید و سیاه، شماره ی 621،  15 مرداد، 13۴۴.

ّ
3( مجل
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همه چیز از همه جا
لطایف و حکایات

خیلی به مغزت فشار نیار!
روزی زنی از خرید بازگشت و از شوهرش پرسید: »اگر آرد هر َمن1 به یک درهم و یک دانگ2 باشد، با چهار درهم چند َمن آرد می دهند؟« مرد قدری 
فکر کرد اما نتوانست جواب بدهد. از زن پرسید: »آرد را از چه کسی خریدی؟« زن آدرس فروشنده را داد. مرد نفس راحتی کشید و گفت: »آسوده 

باش. آدم مطمئنی است.«

طالِع نحِس ما!
پادشاهی از جایی می گذشت که ناگهان از اسب افتاد. پادشاه چون برخاست مردی را در آن نزدیکی دید. پس دستور داد او را بگیرند و بکشند که 
بدقدم و شوم است. مرد گفت: »اعلی حضرت من از این راه گذشتم و شما از اسب افتادید و سالم ماندید، اما شما از این راه می گذشتید و من شما 

را دیدم و کشته می شوم. شما بگویید کدام یک از ما شوم تر هستیم؟«

انتخاب کن!
دو برادر بودند که یکی خدمِت سلطان می کرد و دیگری با کار و تالش نان می خورد. روزی برادر ثروتمند به برادر دیگر گفت: »چرا تو نیز به خدمت 

ت خدمت سلطان رهایی یابی؟«
ّ
ِت کار نجات پیدا کنی؟« گفت: »تو چرا کار نمی کنی تا از ذل

ّ
سلطان در نمی آیی؟ تا از مشق

خدا بدهد!
فقیری به در خانه ی مرد ثروتمندی رفت و از آن ها غذا خواست. گفتند: »هنوز نان نپخته ایم.«

گفت: »کمی آرد به من بدهید.« گفتند: »آرد چندانی نداریم.«
ا هنوز آب نیاورده.« گفت: »الاقل کمی روغن به من بدهید.« گفتند: »روغن از کجا 

ّ
گفت: »پس کمی آب به من بدهید.« گفتند: »سق

بیاوریم؟« فقیر گفت: »بندگان خدا! حاال که وضع تان چنین است بیایید با هم برویم گدایی!«

موالنا در کتاب مثنوی حکایتی شبیه به این داستان دارد که نقل آن خالی از لطف و عبرت نیست:
ه نانی، هرچند خشک، درخواست می کند. صاحب خانه که آدم بخیلی است 

ّ
سائلی بر دِر خانه ای می رود و از اهل آن خانه تک

او را مسخره و تحقیر می کند و می گوید که »مگر این جا نانوایی است؟« نیازمند می گوید که کمی چربی یا دنبه ای هم ندارید؟ 
صاحبخانه باز هم به تمسخر می گوید: »این جا که قّصابی نیست؟« نیازمند پافشاری می کند و می گوید: الاقل کمی آرد به من 
بدهید. صاحبخانه پاسخ می دهد: »خیال می کنی این جا آسیاب است؟« نیازمند می گوید: »پس دست کم، اندکی آبم دهید« و 
صاحب خانه ی خسیس باز او را دست می اندازد که »این جا که جویباری نیست!« سائل که مأیوس و خشمناک شده است، دامن 

خویش واپس می زند و می نشیند که... .  صاحب خانه می گوید: آهای چه کار می خواهی بکنی؟
 
 

)مثنوی،دفترششم،ابیات1258–1250(

گفت هی هی! گفت تن زن ای ُدَژم
چون در این جا نیست وجِه زیستن

تــا در این ویرانه خــود فارغ کنم
ریســتن بباید  بر چنیــن خانــه 

خیال بهشت
واعظی اغلب بر منبر برای مردم اوصاف بهشــت را می گفت و از جهّنم اســمی هم نمی آورد. تا اینکه روزی یکی از پای منبر گفت: »آقا شما همیشه 

برای مردم بهشت را توصیف می کنید، آخر یک روز هم سخنی از جهّنم بگویید.«
لع می شوید. به همین دلیل بهشتی را که نخواهید 

ّ
واعظ جواب داد: »جهّنم را إن شــاءالله تمام شما می روید و تماشا می کنید و از خصوصیات آن مط

دید من برای شما شرح می دهم که اگر آن را نمی بینید الاقل وصفش را شنیده باشید.«

فِتــه کردن خمیر
َ
ِبه از دست بر سینه پیش امیـــر 3به دســت آهِن ت

1( واحد وزن در قدیم.
2( یک ششم هر چیزی را یک دانگ می گویند. در اینجا هر دانگ یک ششم درهم است.

3( حکایت بازنویسی شده و از کتاب گلستان سعدی است.



روایت کن
      آغاز کن

صدایخاطراترابلندکنید
)دربارهیاهمیتخاطرهگویی

وخاطرهنویسی2(

در این بخش:

همچوندیدارنخستین
هزاررنگ)داستانیازآنتوان

چخوف(
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روایت کن   آغاز کن

به  را  امور  همه ی  و  باشند  الهی  مشّیت  با  آشتی  در  همگان  »اگر 
این صورت، حتی  در غیر  آرام خواهند داشت.  قلبی  واگذارند،  او 
نامید.  وفادار  را  تو  نمی توان  دهی،  انجام  نیکوکارانه  اعمال  اگر 
خانوادگی،  میهمانی های  در  شرکت نکردن  دوستان،  با  کشمکش 
و  حماقت  زاییده ی  همگی،  گفتن،  سخن  مردم  با  خم 

َ
خم وت

َ
ا با 

لحظه ی  به  کردن  فکر  با  انسان  اما  است.  ذهن  سطحی نگرِی 
یش را استوار بر آن دارد تا  حقیقت، اگرچه تلخ باشد، باید ذهن خو
در همه ی زمان ها مردمان را از سِر موّدت و دوستی دیدار کند... در 
گاه  آ یش  لحظه ی حال خو از  انسان حتی  عدم قطعیت،  این جهاِن 
را  ما  مردم  که  رویم  دنیا  این  از  در حالی  آیا شایسته است  نیست. 
نامهربان شمارند؟ دروغ و ریاکاری ناپسند است، چرا که هدف از 

آن، منفعِت شخصی است.
یا  و  ندهی،  میدان  دیگران  به  که  است  آن  بهتر   

ً
ظاهرا هرچند 

پرخاشگر باشی و بی بهره از ادب به نظر رسی، و یا فروتن نباشی، 
 نظر قرار دهد و حتی کسانی 

ّ
اما اگر انسان همواره دیگران را نیز مد

به سیاق همان دیدار نخست  بارها مالقات کرده است،   
ً
قبال را که 

مالقات نماید، روابط بدی بین او و دیگران به وجود نخواهد آمد. 
با  ارتباط  در  نیست.  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  شوهر  و  زن  رابطه ی 
نخستین  دیدار  هم چون  همیشه  تا  بکوش  می داری،  دوست  که  آن 

فروتن باشی.«

»هاگاکوره)کتاِبسامورایی(«
نوشتهییاماموتوچونهتومو

نشرچشمه
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ف، افسر پلیس، که پالتو نویی پوشیده بود و بسته ای در دست 
ُ
چومل

ُ
ا

داشت، از میدان بازار می گذشت. پشت سرش پاسبانی موحنایی در 
حرکت بود که غربالی پر از انگورفرنگی مصادره شده را دودستی گرفته 
بود. همه جا ساکت بود... توی میدان هیچ بنی بشری دیده نمی شد... 
با  گرسنه،  دهان های  مثل  مغازه های کوچک،  و  میخانه ها  باز  درهای 
نگاهی گرفته و غم زده به دنیای خداوند خیره شده بودند. حتی یک گدا 

در آن نزدیکی دیده نمی شد.
ف رسید:

ُ
چومل

ُ
ناگهان صدایی به گوش ا

دیگه  مردم!  نکنید  ولش  لعنتی!  سگ  هان،  می گیری،  گاز   -
دوره  زمونه ای نیست که سگی بتونه آدم رو گاز بگیره. بگیرینش، آهای!
ف به آن طرف نگاهی انداخت 

ُ
چومل

ُ
صدای زوزه ی سگی بلند شد. ا

و سگی را دید که یک پایش را باال گرفته بود و از انباِر الواِر پیچوگین، 
آهارزده،  چیت  پیرهن  با  مردی  و  می آمد  بیرون  دوان دوان  و  ترسان 
جلیقه ی باز و سری زیر انداخته دنبالش گذاشته بود. مرد خودش را 
روی زمین انداخت و یک پای سگ را گرفت. زوزه ی دیگری به گوش 
رسید و صدا باز بلند شد: »نذارین فرار کنه!« چهره های خواب آلود از 
مغازه ها سرک کشیدند و چیزی نگذشت که جمعیتی- که انگار از دل 

زمین جوشیده باشد- اطراف انبار الوار جمع شد.
پاسبان گفت: »قربان، مثل این که درگیری پیش اومده!«

ف برگشت و به طرف جمعیت رفت. درست جلوی در بزرگ 
ُ
چومل

ُ
ا

دست  بود،  ایستاده  مرد  داشت.  چیتی  پیراهن  که  دید  را  مردی  انبار 
نشان  به جمعیت  را  انگشت خون آلودش  و  بود  کرده  بلند  را  راستش 
می داد. گویی در قیافه اش خوانده می شد که می گوید: »نشونت میدم، 
ف 

ُ
چومل

ُ
ا داشت.  را  پیروزی  پرچم  حال  انگشتش  و  سوخته!«  پدر 

خروکیِن طالساز را شناخت. عامل جنجال که سگ توله ی پشمالویی 
بود، با پوزه ای دراز و لکه ی زردی بر پشت، پاهای جلوش را جدا از 
هم گذاشته بود، ِکز کرده بود و سراپا لرزان، در وسط جمعیت نشسته 

بود. در چشمان اشک آلودش درماندگی و وحشت خوانده می شد.
»چه  گفت:  می رفت،  پیش  و  می شکافت  را  جمعیت  که  ف 

ُ
چومل

ُ
ا

خبره؟ این جا چه کار می کنین؟ تو چرا انگشت ِت رو باال گرفته ی؟ کی 
بود عربده می کشید؟«

داشتم  من  »قربان،  گفت:  می کرد،  سرفه  مشتش  توی  که  خروکین، 
ساکت و بی سروصدا می رفتم؛ یعنی اومده بودم با میری میریچ درباره ی 
چوب حرف بزنم. کاری هم به کار کسی نداشتم که یهو این تخم سگ 
آدم زحمتکشی ام، کار  انگشت من رو گاز گرفت. عذر میخوام، من 
ظریفی دارم. مجبورشون کنین خسارت من رو بدن... آخه ممکنه یه 
هفته ای نتونم با این دست کار کنم. قربان، خودتون که می دونین قانون 
اجازه نمی ده هر کسی حیوون وحشی ش رو ول کنه تو دست و پای 

هزار رنگ
نوشته ی »آنتوان چخوف«نوشته ی »آنتوان چخوف«
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مردم. اگه قرار باشه حیوون ها شروع کنند به گاز گرفتن، دیگه زندگی 
برای آدم نمی مونه... .«

تحکم  با  می کرد،  سرفه  و  بود  کشیده  هم  در  ابرو  که  ف، 
ُ
چومل

ُ
ا

من  کیه؟  مال  سگ  این  خب...  خب،  خب،  خب،  »هوم...  گفت: 
و  توی کوچ  رو  بخوان سگ شون  که  رو  آدم هایی  من  نمی کنم.  ولش 
خیابون ول کنن ادب می کنم! وقتش رسیده که تو دهن آدم هایی بزنیم 
جریمه ش  رو  پدرسوخته  اون  کنند.  رعایت  رو  قانون  نمی خوان  که 
می کنم... یادش می دم ول کردن سگ و هر جور حیوونی تو دست و 

پای مردم چه معنی می ده! پدرشو در می آرم.«
»یلدیرین،  گفت:  و  کرد  همراهش  پاسبان  به  را  رویش  ف 

ُ
چومل

ُ
ا

صاحب این سگ رو شناسایی کن. یه استشهاد هم تهیه کن. بعدش 
هم سگ رو بی معطلی باید سربه نیست کنی. احتمال داره هار باشه... 

می خوام ببینم صاحب این سگ کیه؟«
ف باشه.«

ُ
صدایی از میان جمعیت گفت: »گمونم مال ژنرال ژیگال

ف:[
ُ
چومل

ُ
]ا

رو  پالتوم  من  کن  کمک  بیا  یلدیرین،  اوهوم.  ِژیگالف!  ژنرال   -
دربیارم... اوف، چقدر هوا گرمه! گرمای پیش از بارونه.

به خروکین کرد و گفت: »چیزی رو که می خوام  را  ف رویش 
ُ
چومل

ُ
ا

بدونم اینه که چطور شد سگه تو رو گاز گرفت؟ چطور شد انگشِت ت 
تو  انگشت  این ریزه میزه ای  به  باور می کنه سگی  رو گاز گرفت؟ کی 
آدمی به این قد و هیکل  رو گاز بگیره! من شما آدم ها رو می شناسم! یه 

مشت آشغالین!«
- قربان، بذارین من بهتون بگم. این بابا می خواست برای خنده و 
تفریح، پوزه سگ رو با سیگار بسوزونه. سگه هم که احمق نیست. بو 
برد و گازش گرفت. این خروکین همیشه دنبال شر درست کردنه، قربان!

]خروکین:[
از  - »بی چشم ورو، چرا داری دروغ میگی؟ این پرت وپالها چیه 
خودت درمیاری؟ جناب سروان آدم باشعوری اند، خودشون می دونن 
در حضور  باشم حاضرم  گفته  دروغ  اگه  راست.  میگه کی  دروغ  کی 
قاضی محاکمه بشم! این روزها دادگاه همه رو به یه چشم نگاه می کنه. 

 اگه بخوای بدونی، برادر خود من توی نیروی انتظامی ه...«
ً
اصال

ف:[
ُ
چومل

ُ
]ا

- جر و بحث نکنین!
پاسبان با لحن متفکرانه ای گفت: »نه، هر چی نگاه می کنم می بینم این 
نداره. سگ های  ژنرال همچین سگ هایی  باشه.  ژنرال  نمی تونه سگ 

ایشون همه از نژاد تازی اند.«
- مطمئنی؟

 مطمئنم قربان!
ً
- کامال

- راست میگی. سگ های ژنرال گرون قیمت اند، اصیل اند. اما این 
یکی، نگاهش کنین، سگ زشت و کثیفی ه! اصال کی خوش اش میاد یه 
همچین سگی داشته باشه؟ اگه لنگه ی این سگ تو مسکو یا پترزبورگ 

پیدا بشه، می دونین چه بالیی سرش میارن؟ مردم، بدون اعتنا به قانون، 
تو یه چشم به هم زدن نیست و نابودش می کنن. خروکین، تو خسارت 
بهت وارد شده، ولش نکن. باید بری صاحب سگ رو، هر که هست، 

ادبش کنی! وقتش هم همین اآلن ه... .
پاسبان که گویی بلند بلند فکر می کرد، گفت: »نکنه راستی راستی سگ 
جناب ژنرال باشه؟! به قیافه اش که نمیاد. اما انگار همین دیروز بود که 

یه سگ شبیه همین تو حیاط خونه شون دیدم!«
یک نفر از البه الی جمعیت گفت: »من مطمئنم که این سگ ژنراله«.

ف:[
ُ
چومل

ُ
]ا

بهم  سردی  باد  دفعه  یه  بپوشم.  پالتومو  کن  کمک  ام  یلدیرین،   -
خورد. دارم می لرزم. سگ رو هم بردار ببرش خونه ی ژنرال و ازشون 
عذرخواهی کن، بگو من پیداش کردم و فرستادم ش خونه تون. بهشون 
یه  ممکنه  خیابون ها.  و  کوچه ها  تو  نکنین  ول  رو  زبون بسته  این  بگو 
آتیش  با  رو  گرون قیمتی  سگ  همچین  پوزه ی  کنه  هوس  آشغال کله 
ظریفی ه.  حیوون  سگ  بیاره.  سرش  بالیی  و  بسوزونه  سیگارش 
انگشت  نمی خواد  بنداز.  رو  دسِت ت  اون  کله پوک،  های  هم،  تو 

صاحب مرده ت رو به مردم نشون بدی! تقصیر خودت بوده... .«
آهای،  بپرسیم.  ازش  میاد.  داره  ژنرال  جناب  آشپز  بیا...   

ً
اصال  -

پروخور، بیا این جا پیرمرد! یه نگاهی به این سگ بنداز. سگ شماست؟
- کی میگه مال ماست؟ ما هیچ وقت از این سگ ها نداشته یم.

ف گفت: »البته این که دیگه پرسش الزم نداره. معلومه که سگ 
ُ
چومل

ُ
ا

ولگرده. فایده ی این پرس وجوها چیه؟ وقتی من بهت میگن ولگرده، 
ولگرده دیگه. با یک گلوله باید کارش رو ساخت، والسالم!«

داداش  مال  نیست،  ما  مال  »بله،  گرفت:  را  دنباله ی حرفش  پروخور 
پشمالو  به سگ  ژنرال عالقه ای  آورده ن.  تازگی تشریف  ژنراله. همین 

ندارن، اما داداش شون چرا، خوش  شون میاد...«.
»چی؟  گفت:  بلند  صدای  با  ذوق وشوق  از  ُپر  لبخندی  با  ف 

ُ
چومل

ُ
ا

آورده اند؟  تشریف  ایوانیچ  والدیمیر  آورده اند؟  تشریف  ژنرال  برادر 
فکرشو بکنید! اون وقت من خبر نداشتم. اومده اند بمونند؟«

- بله، همین طوره.
وقت  اون  ببینند،  رو  برادرشون  آورده اند  تشریف  بکنید!  فکرشو   -
 خبر نداشتم. پس این سگ ایشون ه؟ خیلی خوشحال شدم! 

ً
من اصال

گرفتی  گاز  رو  بابا  این  انگشت  قشنگی ه!  ببریدش... سگ کوچولوی 
هان! ها، ها، ها. حیوونکی، بیا، نمی خواد بلرزی! پریدی انگشت این 

آشغال کله رو یه گاز مامانی گرفتی... چه سگ بامزه ای!«
پروخور سگ را صدا زد و همراه او از حیاط الوارفروشی بیرون رفت. 

جمعیت مدتی به خروکین می خندید.
ف پلتویش را دور خود پیچید و با لحن تهدیدآمیزی به خروکین 

ُ
چومل

ُ
ا

گفت: »بعدا به حساب تو می رسم!« و از وسط میدان بازار به راهش 
ادامه داد.

سال سال 188۴188۴
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صدای خاطرات را بلند کنید
درباره ی اهمیت خاطره گویی و خاطره نویسی )2(

 آبستن اند؛ آبستِن امکان های متفاوت و سرنوشت های تازه« و »می توانند نقشی تحول آفرین 
ْ

در شماره ی دوم مجله خواندیم که »خاطرات
در زندگِی ما داشته باشند«. در جستجوی این هستیم که خاطره گویی مؤثر ما را به چه اهداف و نتایجی می تواند برساند.

خاطره؛زندهکنندهیامیدبهتغییر

چیزی  با  خانواده ها  از  بعضی  نکن!  حرام  را  غذایت  »دیالن، 
پدر و  تو حیف و میل می کنی، یک هفته زندگی می کنند«.  که 
غذایم  سبزیجاِت  نمی خواستم  من  وقتی  داشتند  عادت  مادرم 
سالگی  سه  در  حتی  بگویند.  من  به  را  جمله  این  کنم،  تمام  را 
هم دنباِل این بودم که بفهمم چه طور می توانم این سبزیجات 
بار وقتی هشت سالم  اولین  نیاز دارند.  به کسانی برسانم که  را 
دیدم.  را  فقر  واقعیِت  کردیم، من  به هند سفر  خانواده  با  و  بود 
بچه هایشان  غذای  تأمیِن  برای  مادرها  و  پدر  مشّقِت  و  تالش 
می کنند.  کار  کوره َپزخانه ها  در  جوان  دختراِن  دیدم  دیدم.  را 
نمی توانند  چون  می میرند  بیماری  از  زیادی  بچه های  فهمیدم 
احساس  کنند.  تهیه  است،  ِسنت1   25 از  کم تر  که  را  واکسنی 

و عجز می کردم. خشم، غم 
ویران گِر هند، گروهی  و سونامِی  زلزله  از  بعد   ،2004 در سال 
وب سایت  یک  تا  کردم  جمع  مختلف  مدارِس  از  را  کودکان  از 
برای پول جمع کردن راه بیندازیم. در کمال تعجب، بچه هایی 
جمع  دالر  هزار   700 از  بیش  تا  کردند  کمک  دنیا  سراسِر  از 
بتوانم  آن ها  کمِک  با  تا  شد  من  الهام بخِش  اتفاق  این  شود. 
رسانه ای  و  کنم  مشارکت   »Lil’ MDG« بنیاِد  تأسیِس  در 
کودکان  به  که  کنم  راه اندازی  اجتماعی  و  دیجیتال  اینترنتی، 
برگرفته  بنیاد  این  ناِم  برسانیم.  یاری  دنیا  از  گوشه ای  هر  در 
سوم«؛  هزاره ی  در  ملل  سازمان  توسعه ای  »اهداِف  از  است 
سندی که در سال 2000 توسط 189 کشور امضا شد و همگی 
به نصف کاهش  را  فقر جهانی   2015 تا سال  که  متعهد شدند 

از  را  کودک  میلیون  چهار  توانسته ایم  ما  موقع،  آن  از  دهند. 
کنیم. بسیج  کشور  چهل ویک 

و  درباره ی حیف  مادرم  و  پدر  ُغروُلندهای  نمی کردم  تصور  هرگز 
تجربه های  چنین  من  برای  هند،  به  و سفرمان  غذا  کردِن  میل 

زیر و روکننده ای از آب دربیایند.«2
دیالن ماهالینگام، 11 ساله، آمریکا
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»در برخی مناطق هند، از دخترانی که در طبقات پایین جامعه متولد 
بچه های  و  کرده  ازدواج  پایین  سنین  در  می رود  انتظار  می شوند، 
زیاد آورده و زندگی شان به بزرگ کردِن آن ها بگذرد. اما برای »آنیتا 
خوش واها« این پیش بینی درست نبود. آنیتا وقتی شش ساله بود، 
خیلی دلش می خواست به مدرسه برود و باالخره توانست والدین اش 
را راضی کند که بگذارند این کار را بکند. آنیتا شهریه ی مدرسه اش 
به دست  زنبوردارها  نزد  و شاگردی  دیگر  به کودکان  تدریس  از  را 
می آورد. در پانزده سالگی، جسورانه از ازدواج خودداری کرد. چهار 

روز اعتصاب غذا کرد تا نهایتًا پدر و مادرش تسلیم شدند.
بود  خطرناک  کاری  عسل،  تولید  اما  بود.  زنبورداری  آنیتا،  آرزوی 
زنبور  از  تا  کوشید  آنیتا  می شد.  تلقی  مناسب  مردها  برای  فقط  و 
کندو  یک  توانست  تا  کرد  را جمع  پول هایش  او یک سال  نترسد. 
کرد،  دادن  عسل  به  شروع  کندو  وقتی  بخرد.  ملکه  زنبوِر  یک  با 
کندوی دوم را خرید. همه می گفتند آنیتا دیوانه شده است. وقتی 
کارش  وقتی  اما  می خندیدند.  او  به  همه  می گزیدندش،  زنبورها 
سودآور شد، مردم دیگر سربه سرش نگذاشتند. حاال حتی به آنیتا 
آنیتا  سال،  چهار  از  بعد  بودند!  داده   عسل«  زنبور  »ملکه ی  لقِب 
ثبت نام  دانشگاه  در  و  خرید  دوچرخه  داشت.  کندو  صد  از  بیش 
کرد. موفقیِت او در خانواده های دیگر این امید را به وجود آورد که 

زنبورداری کنند.

در پوستری که سازماِن یونیسف منتشر کرد، او را دختری نامیده اند 
الهام بخِش  و  است  کرده  کمک  جنسیتی  تبعیِض  رفِع  به  که 
میلیون ها دختِر هندی شده است. امروز، در دهکده ی آنیتا تمام 

دختران به مدرسه می روند.«3
برشی از زندگِی آنیتا خوش واها، 15 ساله، هند

رفه بجویید.«4 یکی 
ُ

سخنی مشهور چنین می گوید که »این دل ها نیز همچون بدن ها خسته می شوند. پس برای آن ها، حکمت های تازه و ط
از مهم ترین خستگی های دل، خستگی از یأس است؛ بخصوص در جهانی که گاه سخت و ُصلب جلوه می کند. گفتن، شنیدن و خواندِن 

خاطرات، می تواند امید و باور به امکاِن ایجاِد تغییر در زندگی را در ما زنده  کند و به انسان جانی تازه بخشد.

ایران(، حدود سال  در  نوین  مدارس  )بنیان گذار  رشدیه  میرزا حسن 
ایرانیاِن  برای  مدرسه ای  ایروان  شهر  در  برادرش  کمک  با   ،1263
این شهر یک مکتب داشت. آن دو  او در  برادر  تأسیس کرد.  آن جا 
می خواستند همان مکتب را رسمیت داده و به صورت مدرسه ای با 

]قانون[ و برنامه ای مخصوص درآورند، اما »]بسیاری از[ علما مانع 
شدند«. می گفتند در این محل، تأسیس »مکاتب و مدارِس خارج از 
رویه ی اسالم« اجازه ی شرعی ندارد. به همین خاطر رشدیه و برادرش 
در خارج از مکتب، ساختمانی را اجاره کرده و به آن جا نقل مکان کردند.

آیا می شود روزی در ایران مدرسه به وجود بیاید؟
)گذری بر خاطرات میرزا حسِن رشدیه(
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سال پنجِم تأسیس این مدرسه بود که ناصرالدین شاه ]در هنگام 
بازگشت از سفر اروپا[ در ایروان از مدرسه ی او دیدار کرد و رشدیه 
ایران  در  را  مدرسه  آن  نظیِر  و  بیاید  ایران  به  که  نمود  تشویق  را 
ایجاد کند. رشدیه که آرزویش تأسیِس مدرسه برای ایرانی ها بود، 
در  »شاه  ایران شد:  راهی  او  با  و  پذیرفت  را  قاجار  شاه  پیشنهاِد 
احضار  مرا  شام  سر  یا  ناهار  سر  بودیم،  راه  در  که  روزهایی  طی 
فرموده، خاصیِت مواِد برنامه ی مدارس جدید را می پرسید. من، 
یک جواِن بی تجربه ی غافل از سیاسِت شاهانه، نتایج و فوایِد این 
گاهِی ملت  مدارِس جدید را که عبارت بودند از علم و اطالع و آ
قطعا  مدارِس جدید  این  با  که  می کردم  اضافه  و  می گفتم.  او  به 
که  نداشتم  خبر  اما  گردند.  دانش آموخته  می توانند  ملت  همه ی 
شاه مخالِف مدرسه ای است که در اذهان مّلت، تولید فکر بکند! 
پس به نخجوان که رسیدیم، خودش سفر را ادامه داد و دستور 
ساده تر  عبارت  به  باشیم؛  شهر  آن  مأموریِن  مهماِن  ما  که  داد 
دستور داد ما را بازداشت کنند! ]گفتم[ خب حاال که نمی گذارید 
ایروان  شهر  همان  به  من  کنم،  بنا  مدرسه ای  و  بروم  تهران  به 
را هم  کار  آن  از قضا حِقّ  مأموران گفت:  رئیس  اما  برمی گردم. 

ندارید!«
رشدیه،  تبریز[  در  مدرسه ای  تأسیس  از  پس  و  بعد،  سال  ]چند 
بزرگان  و  مردم  از  تحصیلی، جمعی  پایان ساِل  در  گرفت  تصمیم 
شهر را دعوت نموده، مجلِس امتحانی بر پا کرده و با نشان دادن 
پیشرفِت نوآموزان، نظِر مساعِد خلق را جلب نماید. یکی از مقامات 
آموخته اند،  و کیفیتی سواد  با چنین سرعت  اطفال  دید که  وقتی 
این  مثل  مدرسه ها  همه ی  و  شود  زیاد  مدارس  این  »اگر  گفت: 
آن  نمی شود؛  پیدا  بی سواد  نفر  یک  ده سال  از  بعد  باشد،  مدرسه 
وقت رونِق بازاِر علما به چه اندازه خواهد شد؟! معلوم است علما 
که از حرمت افتادند، اسالم از رونق می افتد. در اروپا نیز مدارس 
که رونق یافتند، دین از رونق افتاد. صالِح مسلمین در این است که 
از صد شاگرد که در مدرسه درس می خوانند، یک دوتاشان ماّل و 

باسواد باشند و سایرین، جاهل و تابع و مطیِع علما باشند.«
از جایی که مدرسه  بار  را سه  دوِم مدرسه، رشدیه  در شروع سال 
ساخته بود بیرون کردند و سرانجام، دسته ای از اوباش به مدرسه 
اما  ساختند.  تعطیل  کلی  به  و  نموده  غارت  را  آن جا  کرده،  حمله 
رشدیه از پا ننشست. بعد از هر فراری، بازمی گشت و تا اوضاع را 

مناسب می دید، دوباره مدرسه ای برپا می کرد.5

میرزاحسنرشدیه

دانشآموزانمدرسهیرشدیه
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خاطرهگویی؛فرصِتزندگِیمجدد

من  آغوش  در  تو  که  نیست  بیش  چند  دمی  من،  »فرزند 
خفته ای و من به نرمی سرت بر بالین گذاشته و آرام از کنارت 
این  از  که  هر  شاید  می نویسم.  نامه  تو  به  اکنون  و  برخاسته ام 
که  آید  کار  به  آنگاه  پیام  و  نامه  زیرا  کند،  گاه شود عجب  آ کار 

میان دو تن فاصله ای باشد و من و تو در کنار هم ایم.
بلکه  نیست  ُبعد مکان  وامی دارد،  نوشتن  نامه  به  مرا  آن چه  اّما 
بتوانم  که  آنی  از  کوچک تر  تو  اکنون  است.  زمان  فاصله ی 
تو  تا  بگذرد  باید  دراز  سال های  بگویم.  تو  با  می خواهم  آن چه 
گفته های مرا دریابی، و تا آن روزگار شاید من نباشم. امیدوارم 
که نامه ام از این راه دراز به تو برسد، روزی آن را برداری و به 

اندیشه کنی. آن  و درباره ی  و بخوانی  بروی  کنجی 
می بینم.  ابهام  به  زمان  غبار  پشت  از  را  روز  آن  اکنون  من 
از  بهتر  روزگار  که وضع  نمی دانم  است.  گذشته  دراز  سال های 
زمانه  می نویسم،  را  نامه  این  که  اکنون  نیست.  یا  است  امروز 

. حادثه هاست...  آبستن 
به  تو  جوانی  دوران  که  دارم  آرزو  پدری  هر  همانند  نیز  من 
نگذشته  خوش  من  بر  جوانی  اّما  بگذرد.  خوشبختی  و  خوشی 
عصر  ما  دوران  باشد.  بهتر  تو  روزگار  که  ندارم  امید  و  است 
آینده  اینکه  از  نیست  پیدا  نشانه ای  هنوز  و  است  فساد  و  ننگ 
شناخت.  می توان  بهارش  از  را  نکو  سال  آخر  باشد.  این  جز 
بود  افشردن  به جگر  دندان  و  سرگذشت من خون دل خوردن 

باشد. نیز همین  تو  می ترسم سرگذشت  و 
شاید بر من عیب گیری که چرا دل از وطن برنداشته و تو را به 
به سرببری.  با خاطری آسوده تر  آنجا  تا در  نبرده ام  دیاری دیگر 
این  که  است  آن  راستی  کنی.  متصف  بی همتی  به  مرا  شاید 
عزیمت بارها از خاطرم گذشته است. اما من و تو از آن نهال ها 
آب  در  و  کنیم  بر  از خاک خود  ریشه  بتوانیم  آسان  که  نیستیم 
همه  دارم  خبر  که  آنجا  تا  تو  پدران  کنیم.  نمّو  دیگر  هوایی  و 
بوده اند  طایفه  آن  از  یعنی  داشته اند؛  کار  و  سر  قلم  و  کتاب  با 
آیندگان  به  را  گذشتگان  اندیشه ی  و  ذوق  میراث  مأمورند  که 

. بسپارند... 
من  دشمن  باشد.  داشته  نیز  دیگر  سببی  من  ماندن  شاید  اّما 

فرزندش به  ری6 
َ
خاْنل ناِتِل   پرویز  نامه ی 

بسیار  او  با  من  دارد.  مسکن  خانه  این  در  است،  فساد  دیو  که 
رفته  پیکار  این  سر  بر  زندگی ام  خوشی های  همه  کوشیده ام. 
است. او بارها از در آشتی در آمده و لبخندزنان در گوشم گفته 

این سفره آن چه خواهی هست.« بیا! که در  است: »بیا! 
چگونه  کنم؟  خالی  او  کین  از  دل  می توانستم  چگونه  من  اما 
که  بود  آن  می خواستم  آن چه  بپذیرم؟  را  دعوتش  می توانستم 

نباشد. او 
تو  از  که  بود  جهت  این  از  نبرده ام  دیگر  دیاری  به  را  تو  اینکه 
دشمن  این  از  مرا  کین  که  می خواستم  داشتم.  امیدی  چشم 
من  هموطنان  و  بستگان  همه ی  کین  من  کین  بخواهی. 
را  میدان  که  دانستم  مردی  خالف  است.  ایران  کین  است، 
باشی  از من  نیرومندتر  تو  بگریزم. شاید  از دشمن  و  خالی کنم 

کامیاب شوی. بیشتر  پیکار  این  در  و 
داشت.  شوکتی  و  قدرتی  روزگاری  ما  کشور  که  می دانی   ]...[
امروز از آن قدرت و شوکت نشانی نیست. ملتی کوچک ایم و در 
عظیمی  کشورهای  زمانه  این  در  پراکنده ایم.  پهناور  سرزمینی 
هستند که ما در ثروت و قدرت با آنها برابری نمی توانیم کرد... 
و هر چه از دالوری پدران خود یاد کنیم و خود را دلیر سازیم، 

برد. نمی توانیم  پیش  از  کاری 
از روی نومیدی نمی گویم و هرگز یأس در دل من  این نکته را 
راه نیافته است. نیروی خود را سنجیدن و ضعف و قدرت خود 

نیست. نومیدی  از  دانستن  را 
آن  پی  در  باید  شویم،  نابود  یکباره  نمی خواهیم  گر  ا پس   ]...[
مادی  قدرت  راه  از  جز  اعتباری  و  شأن  خود  برای  که  باشیم 
نابودی  ورطه  به  را  ما  زمانه  گردش  گر  ا و  بیاوریم...  بدست 
سزاوار  و  الیق  مردم  این  که  نگویند  آیندگان  باری،  کشید، 

بوده اند. سرنوشتی  چنین 
نمی توان  حاصل  ادب  و  دانش  راه  از  جز  را  اعتبار  و  شأن  این 
و  دانش  به  نخست  می رود،  انقراض  به  رو  که  ملتی  کرد. 
باید  امروز  مردم  برای  سبب  این  به  می شود.  بی اعتنا  فضیلت 
اما  چیست.  دانش  و  ادب  ارزش  بدانند  تا  آورد  شاهد  و  دلیل 
گر  ا که  می دانی  تو  و  می دانستند  خوب  را  نکته  این  ما  پدران 
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آبرویی  و  قدر  و  مانده  جا  به  تاکنون  روزگار  کشاکش  در  ایران 
است.  نبوده  آن  ادب  و  هنر  شأن  و  قدر  جز  سبب اش  دارد، 
معنوی  پیروزی  اما  دارند.  کوتاه  اثری  پیروزی ها  و  جنگ ها 
تاریخ گذشته  کند.  جبران  را  نظامی  می تواند شکست  که  است 

این معنی مثال و دلیل است... . برای  ما سراسر 
خود  برای  نیرویی  چنین  که  باشیم  آن  پی  در  باید  امروز  نیز  ما 
کوشیده اند  آن قدر  راه  این  در  ما  گذشتگان  بیاوریم.  دست  به 
ما  بقای  کردند.  فراهم  بزرگ  احترامی  و  آبرو  ما  برای  که 
امروز  است.  بزرگواران  آن  کوشش  مرهون  و  مدیون  تاکنون 
داشتند،  بزرگ  ایشان  را  آن چه  نداریم.  نشانی  پدران  آن  از  ما 
افسانه  ما  گوش  در  فساد  دیو  گرفته ایم.  بازی  و  مسخره  به  ما 
انباشتن  اندیشه  در  جز  که  هستند  کسانی  می خواند.  افسون  و 
سرمشق  ایشان  از  نیز  دیگران  نیستند.  خود  کیسه های 
الزم  هیچ  بماند  چنین  وضع  گر  ا می کنند.  پیروی  و  می گیرند 
به  خود  ما  برکند.  را  ما  وجود  ریشه  عظیم  حادثه ای  که  نیست 

می شتابیم. فنا  آغوش 
همه  ما  جوانان  که  است  آن  هست  امیدی  هنوز  گر  ا اما 
یک باره به فساد تن در نداده اند. هنوز برق آرزو در چشم ایشان 
چنین  تا  باشند.  سرافراز  و  بمانند  آنکه  آرزوی  می درخشد؛ 
گرفت.  می توان  سهل  را  بدی ها  همه  هست،  دل ها  در  شوری 
آینده به دست ایشان است و من آرزو دارم که فردا تو در صف 
کسانی درآیی که به قدر و شأن خود پی برده اند؛ یعنی در صف 
آبرو  نیز  خود  نماند  آبرویی  ایران  برای  گر  ا می دانند  که  کسانی 
کوشش  شرف،  این  کسب  برای  که  می دانند  داشت؛  نخواهند 

باید برد. باید کرد و رنج 

شریک  رنج  و  کوشش  این  در  هم  تو  که  است  این  من  آرزوی 
به  این دشمن درون که فساد است  با  و  بکوشی  باشی. مردانه 
بیرون  دشمن  شدی،  پیروز  پیکار  این  در  گر  ا برخیزی.  جنگ 
را  ما  کار  و  بتازند  ما  بر  که  گیرم  و  برد.  نخواهد  پیش  از  کاری 
مشتی  که  نگویند  ما  از  پس  تا  بکوشیم  اینقدر  باری  بسازند، 

نمی ارزیدند. ماندن  به  و  بودند  فرومایه  و  مردم پست 
زان پیش که دست و پا فرو بندد مرگ

آخر کم از آن که دست و پایی بزنیم؟«
7)1333 )اسفند 

بازاندیشِی گذشته می تواند آینده ای متفاوت بیافریند. می گویند در قیامت، 
افراِد پشیماْن خواهاِن فرصِت مجدد هستند برای آن که به نحوی دیگر زندگی 
کنند؛ احساسی که در طول زندگی، بارها آن را تجربه می کنیم: چه چیزها 
می توانستم از خود بسازم و در چه جامعه ی متفاوتی می توانستم زندگی کنم.

گاهی و امکاِن امروِز ما فرصِت مجددی است که به گذشته ی  تجربه، آ
اکنون  را  می خواستیم  قیامت  در  که  فرصتی  است.  شده  عطا  ما  ناتمام 
در اختیار داریم تا خاطرات شخصی و تاریخی را مرور و بازگو کنیم و 

آینده ای متفاوت بسازیم.

»آنهاکهگذشتهرابهفراموشیبسپرند،
محکومبهتکراِرآنهستند«.8

- - - - -
یخ یخمیخوانیم،تار »وقتیتار

یم«. میساز

پرویزناتلخانلری
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روایت کن   آغاز کن

عشقودوستی
ِ
خاطراتدرشرح

کیوان9  مرتضی  خاطره«ی  »صورت  می دانم،  من  که  آن جا  »تا 
در ُکنِه ضمیر دوستان اش و در جان همسرش )پوری سلطانی(، 
چنان نقش بسته که ما هر وقت آن را می بینیم هم چنان تازه است 
و انگار گرِد فراموشی بر آن نمی نشیند... گاه و بی گاه  همین را از 
خودم می پرسم: چرا یاد او سی سال، چهل سال، پنجاه سال پس 
از مرگ کهنه نمی شود؟ چرا داِغ او از یاد نمی رود؟ آخر من که بیش 

از سه چهار سال با او دوست نبودم؟!
او طور دیگری بود؛ نه از اهمیت و اعتبار یا حرف ها و کارهای بزرگ 
و از این چیزها بلکه از فرِط سادگی؛ سادگی در دوست داشتن و 
این دوستی را مثِل هوای خوش در دیگران دمیدن. مرتضی چنان 
دوست می داشت، با چنان سادگی و روشنِی بی دریغی، که بی اختیار 
از همان  نبود...  آسان  دوست اش می داشتند. دوست نداشتن اش 
اول به قدری صمیمی و خودمانی بود که خیال می کردی نه چند 
روز و چند هفته، بلکه سال هاست که با او دوستی. این احساس 

بیش تِر کسانی بود که دوستی شان با مرتضی سر می گرفت.
دارد  آن چه  از  بیش  که  چون  است  مقروض  همیشه  می دانستیم 
گاه شدن و  خرِج دوست و آشنا می کند؛ و پیگیری و تالش برای آ
گاه کردِن دیگران از رویدادهای فرنگ، به دست آوردِن مطبوعات  آ
اولین سال های نوشتن که شوق  و گرفتن خبرهای فرهنگی. در 
دیدن و دانستن در ما بی تابی می کرد، مرتضی حلقه ی رابط و در 
نتیجه مرکز گروهی بود که سرشار از نوید آینده، تازه دست به قلم 
برده بودند تا با آرمان های خود، »عاَلم و آدمی دیگر بسازند«10. او 
دوستان فراوان و گوناگونی داشت که بیش تِر آن ها مانند فرزانه، 
اسالمی ندوشن، ایرج افشار، َکسمایی و شاملو با نوشتن سر و کار 
ابتهاج( و سیاوش  با سایه )هوشنگ  او  به وسیله ی  داشتند. من 
و  آشنا  سلطانی،  پوری  با  البته  و  نادرپور  و  محجوب  و  کسرایی 

دوست شدم.
در همان سال ها، من منظومه ای سروده بودم... به کیوان نشان 
دادم. از من گرفت و چند روز بعد، نوشته را پس داد با اصالحات 
و پیشنهادهایش در برابر هر سطر در طرف چپ... همین کار را با 
یکی از اولین ترجمه های محجوب کرد. با عالقه و دل سوزی به 
کارهای هر که می توانست دل می بست... دوستی را پاس داشتن 
و پروردن، چگونه دوست داشتن و دوستی کردن؛ این دیگر هنری 

بود که او خوب می شناخت. نمونه ای بیاورم از آن چه خود دیده ام و 
در خاطرم نقش بسته است:

مرتضی  می رفتم.  خوزستان  به  حزبی  مأموریتی  برای  وقتی  یک 
راه آهِن  ایستگاه  پله های  از  بود.  خبر داشت. ساعت هشت صبح 
تهران پایین رفتم، دیدم مرتضی با یک جعبه ی شیرینی دِم واُگن 
منتظر ایستاده است. در آن روزها که این کارها در نظِر ما َاداهای 
بورژوایی می آمد، آمده بود بدرقه. مثل فردای روزی که از تولد پسِر 
لَهک به خانه ی ما و 

ُ
من باخبر شد و با یک بسته در بغل آمد تا ق

گفت این را برای پسر تو آوردم. تعّجب کردم. برای پسِر چند روزه ی 
باز کردم،  را  ببین. هدیه  من. پرسیدم چیست؟ گفت بازش کن و 
چرخ فلکی بود که میمون و خرس و گربه و کبوتر و یکی دو پرنده  
با آهنِگ مالیِم گوش نوازی دور پایه ای می چرخیدند. گفتم این که 
به درِد بچه ی نوزاد نمی خورد و مرتضی جواب داد: مگر خیال دارد 

نوزاد بماند؟! بگذار بچه ی بیچاره رشد کند.«
شاهرخ مسکوب 11

شاهرخمسکوب
)ازدوستانوهمفکرانمرتضیکیوان(
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برادِر  نامزدِی  مراسم  در   1330 سال  نکنم،  گراشتباه  ا »من 
شدم.  آشنا  سایه  و  کیوان[  ]=مرتضی  او  با  کسرایی،  سیاوش 
سیاوش دوسِت زماِن کودکی ام بود. قباًل ذکِر سایه و کیوان و 
دلیل،  همین  به  بودم.  شنیده  آشنایانم  و  دوستان  از  را  شاملو 
با  سال هاست  که  رسید  نظرم  به  گفتگو،  ساعت  نیم  از  پس 
تعجب آور  خودم  برای  بعدها  حتی  بوده ایم.  آشنا  و  دوست  هم 
بشقاب  میِز شام  این که سِر  عّلِت  به  بود که چگونه همان شب 
خوردیم!...  غذا  بشقاب  یک  در  کیوان  و  من  نبود،  دست  دمِ  
آن  بود...  دوست  دو  بین  رابطه ی  ما  رابطه ی  مع ذلک، 
نبود که در جمِع این  این  از  وقت ها برای من هیچ لذتی باالتر 
دوستان باشم. ما تقریبًا تماِم اوقات مان را با هم می گذراندیم؛ 
از  پس  شاملو...  و  نادرپور  سیاوش،  سایه،  با  بخصوص 
همدیگر  فکرِی  شیوه ی  که  بود  روشن  ما  همه ی  بر  چندی 
و  شعر  به  عالقه  و  انسان دوستی  آزاداندیشی،  می پسندیم:  را 
فروتن ترین  عنوان  به  ...کیوان  می داد.  پیوند  به هم  را  ما  هنر 
بر اشعار  او  بود. نقدهای  این جمع، در واقع معلِم همه  دوسِت 
و  ذهنی  کج روی های  از  نگرانی هایش  شاعران،  این  یک یِک 

و  روح  آن ها  به  و  می وزید  اطرافیانش  بر  نسیم  نرمِی  به  ادبی، 
می بخشید. تازه  جانی 

... در تماِم نامه هایی که از او در دست است، اعم از آن ها که به 
حزب اش  می نویسد،  خانواده اش  به  و  همسرش  به  دوستان اش، 
وجود دارد. دفاع از حقوِق کارگران و زحمت کشان، مدح آزادی و 

عشق به انسان همه جا متجلی است.
دوستِی ما در سال های سوم آشنایی مان به تدریج، به قول خودش، 
تکامل می یافت و به عشق بدل می شد. یک روز در تاکسی نشسته 
به من  برمی گشت.  از سِر »کارش« ]= فعالیت حزبی[  او  بودیم. 
گفت: »کی به خانه ی ما می آیی؟« و من که تا آن وقت هرگز به 
بخواهی«.  تو  وقت  »هر  گفتم:  بالفاصله  بودم،  نکرده  فکر  این 
خانواده اش  نزد  آن ها  خانه ی  به  بار  اولین  برای  گرفتیم  ]تصمیم 
راننده ی  از  باالتر  قدم  چند  بودیم.  ناصرخسرو  خیابان  در  برویم[.  
حزبی  کار  باز  کردم  فکر  بکند.  کوتاهی  توقف  کرد  تقاضا  تاکسی 
دارد. پیاده شد و رفت آن طرِف خیابان. لحظه ای بعد با یک پاکِت 
ُنقل برگشت. به راننده تعارف کرد و گفت: »خاصیت دارد: چهل روز 

شادی می آورد«. این همه ی عهد و پیمان من و مرتضی بود.« 12

***

مرتضیکیوان



 42 |  ماهنامه ی دیدار

روایت کن   آغاز کن

»کیوان در اول فروردین سال سی و سه در نامه ای به من نوشت: 
با هم دارای کیفیتی بسیط تر و دوست داشتنی تر از هر  »بودِن ما 
عشقی است. ما رفیق ایم، دوست ایم، یاوِر یکدیگر ایم. ایماِن ما و 
زندگِی ما با هم و توأم است... بازگشِت ما، به هر سویی که برویم 
یا کشیده شویم، به یکدیگر است. من به این معنی ایمان دارم. تو 
هر جا بروی و بر عشِق هر کسی بدرخشی، سرانجام مرا چون یک 
ملجأ  آخرین  ما  دید.  خواهی  باقی  خود  نشاِط  و  شور  انسانِی  یاوِر 
یکدیگریم... روزی در حالی که اندکی بیمار بودی، در تاکسی َسرت 
پوشاند  را  صورتم  از  گوشه ای  موهایت  و  گذاشتی  شانه ام  روی  را 
من  احتمالِی  بوسه های  تسلیِم  را  خود  انگار  که  داشتی  حالتی  و 
کرده بودی. اما اگر از شوق هم می سوختم راضی نبود این احتمال 
صورِت وقوع یابد، زیرا معنویِت رفاقِت دو انسان را لذت بارتر از هر 
سرگرم  را  تو  زندگی  رنگ های  است  ممکن  می دیدم...  بوسه ای 
سازد، ممکن است صداهای این و آن تو را فریب دهد، اما بازگشِت 

نجیبانه و پاِک ما به یکدیگر حتمی است«.13
پوری سلطانی

پوراندختسلطانی
)همسِرمرتضیکیوان(

ازسمتچپ:

مرتضیکیوان،احمدشاملو،نیمایوشیج،سیاوشکسراییوهوشنگابتهاج)سایه(
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باورهایمان از عشق و دوستی را از کدام منابع به دست آورده ایم؟ شاید فیلم های 
حرف های  از  هم  شاید  بازاری؛  رمان های  و  آهنگ ها  یا  نه چندان جدی  پرفروِش 
عامیانه و آزمون وخطاهای تحلیل نشده. همه جا سخن از دوستی و عشق است اما 
 از آزموِن تفکر انتقادی عبور نکرده اند و چندان قابل دفاع و 

ً
دانسته های رایج  معموال

اطمینان نیستند. در این زمینه آموزش چندانی نیز وجود ندارد.
 معلِم خوبی برای عشق و دوستی هستند. بهره بردن از خاطرات، فرصتی 

ْ
خاطرات

است درخشان و نایاب برای آموختن در این زمینه؛ به ویژه اگر بخواهیم از تئوری ها 
 نصیحت و کلی گویی( عبور کنیم و در دِل زندگی و از طریق سفر 

ً
و اصول )یا بعضا

به قصه ای واقعی، بیاموزیم و تجربه  کسب کنیم.

قورباغهیتِهچاه،ازاقیانوس
خبرندارد.

ضربالمثلژاپنی

خاطرهگوییبرعلیهتنهایی

فکری  شد:  برگزار  سکوت  به  و  ماند  پنهان  سال ها  تا  »مشکل 
غریب، احساس عدم رضایت، عطشی که زنان از آن رنج می بردند. 
می کرد؛  نرم  دست وپنجه  آن  با  تنهایی  به  مرّفه،  شهرِی  زن  هر 
هم  با  را  روبالشی ها  می کرد،  مرتب  را  تخت خواب ها  که  هنگامی 
جور می کرد، با فرزندانش غذا می خورد، دختران و پسران را ]برای 
می کرد،  جابه جا  اتومبیل اش  با  فوق برنامه[  کالس های  به  رفتن 
شب کنار همسرش دراز می کشید، و حتی می ترسید زیِر لب از خود 

بپرسد: »همه اش همین است؟«
برای بیش از پانزده سال، حرفی در مورد این فکر عجیب در میان 
میلیون ها کلمه ای که در مورد زنان، و برای زنان، نوشته می شد، 
در همه ی آن ستون ها، کتاب ها و مقاالِت متخصصانی که به زنان 
است،  کمال  حّد  در  مادری  و  همسری  آنان  وظیفه ی  می گفتند 

یافت نشد. ]...[
بی نام  نارضایتِی  این  از  سال ها  برای  زنان  از  زیادی  تعداد  چرا 
هستند؟  تنها  می کنند  تصور  همگی  که  حالی  در  برده اند  رنج 
بودم،  کرده  مشکل  این  درباره ی  نوشتن  به  شروع  که  زمانی 
درونی ام  آشفتگِی  فهمیدم  »وقتی  نوشت:  برایم  جوانی  مادر 
زنی  از اشک شد«.  ُپر  دیگر هم هست، چشمان ام  زناِن  مشکِل 
راه حل  تنها  می کردم  احساس  که  »زمان هایی  نوشت:  ]دیگر[ 
و  تلخ  خشمگین،  که  زمان هایی  است،  روان درمان گر  با  مشاوره 
سرخورده بودم- و این اتفاق به قدری زیاد می افتاد که به یادشان 
چنین  هم  دیگر  زن  صدها  که  نمی کردم  فکر  هیچ  نمی آورم- 
احساسی داشته باشند«. یک زن خانه دار برایم نوشت: »چیزی 
بود.  تنهایی  احساِس  می کرد،  دشوار  بس  را  مشکل  تحمِل  که 

از  مراقبت  فرصِت  و  خانه  خانواده،  داشتِن  خاطِر  به  خدا  از  من 
پایاِن حرکِت  به  اما در آن  محیط، زندگی من  آن ها سپاس گزارم 
که  بدانم  تا  بود  من  برای  بیداری  زنِگ  یک  این  نمی رسد.  خود 
بیش تری می خواهم  این که چیز  از  نباید  و  نیستم  عجیب وغریب 

شرمسار باشم.«14
بتی فریدان

یدان بتیفر
)نویسندهوفعالحقوقزنان(
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دردهای بسیاری در جهان وجود دارند و این انسان ها هستند که در حال تجربه ی این دردها هستند. اما گویی ترس یا توافقی پنهان وجود 
دارد برای سکوت نسبت به درد مشترک. »کوه ها با هم اند و تنهایند، هم چو ما باهماِن تنهایان«. این سکوت انسان ها را برای همدیگر بیگانه 
و غریبه می کند؛ تا جایی که این هم دردهای غریبه شده، گاه گیج یا بی اعتنا به تماشای دردی می ایستند که خود از آن در رنج اند. رنج را، هر 
چند عجیب و حتی بی نام باشد، نباید در تنهایی و عوالم فکر و خیال مدفون کرد. خاطرْه درد مشترِک ناگفته را آشکار می کند و افراِد هم درد 

)اما اغلب خاموش( را گرد می آورد. در نتیجه، هم نوعاِن غریبه شده، بار دیگر یکدیگر را »آشنا« می یابند. 
نظام های زیادی در کارند تا درد و رنج های انسانی را انکار نمایند، تداوم بخشند و تنهایی ای دروغین را تحمیل نمایند. ما خود علی رغم 
به  این سلطه گران همدست بوده ایم و نسخه ی تجویزشده شان را بر خود و دیگران روا داشته ایم. شهادت دادن  با  تجربه هامان، مواقعی 

خاطرات مان، فرصِت آمرزش خواهی است بابِت هم دستی در رنجی که سال ها در سکوت آن را به تماشا ایستاده بودیم.
مسأله هایی که با آنها روبه رو هستیم مانند احساس عدم رضایت یا خشونت، بسیاری از گذشتگان نیز درِد آن را حس کرده اند، با آن  درگیر 
بوده اند و برای حل آن کوشیده و زیسته اند. بسیار می شود که »ترجماِن چیزی که در دل داریم« را در سخن یا سرگذشِت شاعر، متفکر یا 

مبارزی متعلق به قرن ها پیش می یابیم. شاید بتوان گفت که خاطره زمان و مکان را درمی َنَوردد و »دور را نزدیک می کند«. 

»تومرابهدوستانیکهنمیشناسم،
شناساندهای

ومرادرخانههاییکهازآِنمننیست،
جایگاهبخشیدهای.

تودوررانزدیکنمودهای
وازبیگانهبرادرساختهای.«

رابیندراناتتاگور15

»باورتدارم،

باورماندارم،

چونخداراباوردارم؛

هرگزتنهابودنراباورنکن.

تنهاییتنهاباوِرتنهاییاست.«

خاطره؛آلبومیبرایوقایعمهموآدمهایمهِمزندگی

با  قفقاز-  مسلمان های  و  ارمنی ها  میالدی،   1905 سال  »در 
اغتشاِش  و  بودند  افتاده  هم  جان  به  روسیه-  دولِت  فتنه انگیزِی 
را نجس  ارمنی  بود. مسلمان،  ایجاد شده  شدیدی در آن مناطق 
تعصبات  می دانست.  منفور  را  مسلمان  هم  ارمنی  ]می دانست[، 
برانگیخته شده و سرزمین قفقاز را  مذهبِی هر دو گروه به شدت 

تبدیل به جهنمی کرده بود که همه می خواستند از آن فرار کنند. 
در این زد و خوردها من هم که مسلمانی متعصب و جواِن ساده و 
چشم وگوش بسته ای بیش نبودم، شرکت می کردم. یک روز هم در 

یکی از این درگیری ها گرفتار شده و به زندان افتادم. ]...[

در زندان یک جوانی بود به نام وارطان که می گفتند زندانی سیاسی 
است. وارطان اغلب یه دیدِن پیرمرِد ارمنی مجاور ما می آمد. یک روز 
هنگام گفتگو با پیرمرد، ]پیرمرد[ از جا در رفت و با او دست به گریبان 
شد. برای میانجی گری خودم را وارد معرکه کردم. پیرمرد اشک ریزان 
وارطان را متهم می کرد که به مقدسات او توهین کرده است. من هم 
که تعصب ام نسبت به مریم و عیسی مسیح کمتر از پیرمرد نبود از 
جا دررفتم و با وارطان گالویز شدم. وارطان جواِن قوی بنیه ای بود و 
در مدت کمی بر من مستولی شد اما پیدا بود که قصد جدال ندارد. 
دوستانه از من پرسید: »چه می خواهی بکنی؟« گفتم: »می خواهم 
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تو را بکشم«. او با همان صدای نرم دوستانه پرسید: »چرا؟« گفتم: 
است«.  واجب  و  بر هر مسلمانی فرض  کفار  این که کشتن  »برای 
به دین  یا  وارطان پرسید: »آیا کشتِن یک کافر بیش تر ثواب دارد، 
اسالم درآوردِن او؟« چند لحظه ای نتوانستم جواب بدهم. تا این که 
گفته ی شیخ اکبر ]ماّلی مکتب[ به یادم آمد و گفتم: »اگر بشود 

کافری را مسلمان کرد، ثواب اش بیشتر از کشتن اوست«.
وارطان، آن روز اولین درِس زندگی را به من آموخت. درِس صلح و 

آرامش و استدالل و منطق به جای جدل و مناقشه.
و  استکان  تا  دو  و  چای  قوری  یک  با  وارطان  عصر،  همان روز 
نعلبکی به دیدن من آمد. با خوش رویی دو تا چای ریخت. یکی را 
جلوی من و یکی را جلوی خودش گذاشت. من به استکان دست 
نزدم. چای داشت سرد می شد. وارطان می دانست که من دست او 
را نجس می دانم و چای او را نخواهم خورد، اما هیچ به روی خود 

نیاورد. چای مرا هم خودش خورد.
و  روشنفکر  بزرگ منش،  کتاب خوان،  مطلع،  بود  جوانی  وارطان 
مهرآمیز  بسیار  من  با  رفتارش  نژادی.  و  دینی  تعصبات  از  خالی 
بود؛ رفتاِر آموزگاری دانا نسبت به شاگرِد مستعِد خود. بی آنکه به 
با  بگیرد  مسخره  به  را  آن ها  یا  کند  حمله  مستقیمًا  من  معتقدات 
آزادانه  می داد  اجازه  سؤال هایش  مقابل  در  و  می کرد  گفتگو  من 
سخنرانی کنم؛ به حدی که گاهی می پنداشتم او را به عقاید خود 
معتقد ساخته و حتی به دین اسالم دعوت کرده ام. اما او بود که 
آموزش مرا بر عهده ی خود گرفته بود. از تاریخ و جغرافیا و علوم 

طبیعی و پیدایش دنیا و منشأ حیوان و انسان برایم درس می گفت. 
او و بعد به اصرار من برگزار  ابتکار  به  ابتدا  این جلسات روزانه در 
می شد. خالصه در مدت سه ماه و اندکی که در زندان با هم بودیم 
همه روزه به دیدن من می آمد. زندان برایم حکم کالس درس را 
پیدا کرده بود. وارطان با درس های خود مرا برای همیشه از زندان 
آزاد کرد. او مرا از چنگ موهومات و خرافات نجات داد و پرده ی 
غفلت را از پیش چشمان ام کنار کشید و با نهایت خلوص، آن منابِع 
و  اجدادم  و  پدرم  بدبختی  موجب  که  را  گمراهی  و  جهل  و  فساد 
باالخره خودم شده بود به خوبی به من نشان داد و مرا نسبت به 

گذشته ی تاریکم ُمِتَنّبه ساخت.«16
جّبار باغچه بان17

جّبارباغچهبانبههمراهشاگردانشدرمدرسه
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روزها و آدم ها برای ما ارزشی یکسان ندارند؛ برخی روزها و آدم ها به یادماندنی تر اند، زیرا در آن روزگاران، ما بیش از همیشه به خویشتنی 
که دوست اش می داریم، نزدیک بوده ایم. این روزها و این انسان های مهم، گاه در یکنواختی و آشوِب زمان، در زیِر غباِر فراموشی، گم 
بیرون می آوریم، ورق می زنیم و برای آن گونه بودن و زیستن دلتنگ  آلبوِم خاک گرفته را  این  بازگویِی خاطرات، ما  با مرور و  می شوند. 

می شویم.

روزی  من،[  ترک تحصیِل  و  فقر  اقتصادی،  رکود  ایام  »]در 
ثبت نام  مرا  پول  بدون  بود  قرار  که  مدرسه ای  مورد  در  مادرم 
کند، گفت: »پسرم، من مردی را دیدم که تو را در مدرسه اش 
بورزی«.  عشق  آموختن  به  آن که  شرط  به  پذیرفت،  خواهد 
داشته  او  با  آشنایی ای  من  مادر  که  این  بدون  مرد،  این  وقتی 
یکی  که  خصوصی اش  مدرسه ی  در  تا  داد  اجازه  من  به  باشد، 
در  ورزیدن  عشق  بخوانم،  درس  بود  شهر  مدارس  بهترین  از 
زندگی را به من چشاند و اهمیت یاری کردن یکدیگر را به من 
ساخته ام«،  را  خودم  »من  سخِن  این  به  هرگز  من  داد.  نشان 
گوشه  در  ندارد.  وجود  خودساخته  انساِن  نداشته ام.  اعتقاد 
پشت  که  دارند  وجود  زیادی  انسان های  خیابان ها،  کنار  و 
از  دور  و  نهان   اما  ایستاده اند،  خودساخته  انسان های  سر 
آن  در  من  آموزش  نمی سازیم.  تنهایی  به  را  خود  ما  چشم اند. 
درِب  که  مردی  همان  دختر  با  بعدها...  و  یافت  خاتمه  مدرسه 

مدرسه اش را به روی من گشود، ازدواج کردم.«18
فریره پائولو 

ندارد« وجود  خودساخته  »انساِن 

یره19 پائولوفر
یلی( یهپردازعلومتربیتی،فیلسوفوآموزگاربرز )نظر

»ودرحقیقتموسیرابانشانههایخودفرستادیمکه:

یکیهابهسویروشناییبیرونآور، قومخودراازتار

وروزهایخدارابهآنانیادآوریکن،

کهقطعادراین]یادآوری[،نشانهها]وعبرتهایی[است

برایهرشکیبایسپاسگزار«20.
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خاطره؛آموزگاِرتواضع

»اولین بار با جاِم الیاِس نبی مست شدم. حدودًا هشت ساله بودم. 
عید فطیر بود؛ همان وقتی که خروج بنی اسرائیل از مصر را جشن 
می گیرند و الیاس نبی را به خانه هایشان دعوت می کنند. نشسته 
و  بود  نارنجی رنگ  و  قرمز  رومیزی   . بزرگ ترها...  میِز  پشِت  بودم 
رویش ُپر از جام و بشقاب و سینی و کارد و چنگال نقره و شمع. من 
جام پایه داری که برای الیاِس نبی گذاشته بودند را با جاِم آب انگوِر 

خودم که کنارش بود اشتباه گرفتم و همه اش را سر کشیدم.
اما  پروتستان،  خانم  یکی  آن  و  بود  کاتولیک  مسیحِی  مادرم 
این  نیست  بد  می کردند  فکر  دو  هر  بودند.  یهودی  شوهران شان 
آیین را به خاطِر بچه هایشان زنده نگه دارند. آن جام را هم برای 
الیاِس نبی سر میز گذاشته بودند. در برخی روایت ها آمده الیاس 
نبی در آخرالزمان برمی گردد و به تمام سؤال های بی پاسخ جواب 
روی  مندرس  لباس های  با  می گویند  دیگر  روایت های  می دهد. 
زمین پرسه می زند و به سؤال های دشواِر حکیمان پاسخ می دهد. 
خاطرم نیست بقیه ی مراسم را هم اجرا کردند و در را برای او باز 
از آن  یا یکی  نارنجی  دِر  اما می توانم مجسم کنم  نه،  یا  گذاشتند 
درهای شیشه اِی کشویِی روبه حیاِط پشتِی خانه ی ویالیِی توی دره 
رو به خنکای شبانه ی بهاری برای او باز باشد. هر چند در خیاباِن 
ما، در شمالی ترین بخِش روستا، جز عبوِر چند حیوان، تق تِق ُسِم 
راسوهایی  و  راکون ها  و  روز  اولیه ی  ساعات  در  آسفالت  بر  گوزن 

که در بوته ها پنهان می شدند خبری از چیز نامنتظره ای نبود، اما 
ما معمواًل درها را قفل می کردیم. آن باز گذاشتِن در به روی شب، 
آن وعده ی الهی و آن ماجرای آخرالزمان در شِب عیِد فطیر، ترِک 

عادِت شگفت انگیزی بود.
در را به روی ناشناخته ها باز بگذار. در را به روی تاریکی باز بگذار. 
از آن جا ارزشمندترین چیزها وارد می شوند. از آن جاست که خودت 

آمده ای و مقصدت هم همان جاست.«
ربکا سولنیت21

ربکاسولنیت

بیاِن  برای  داریم:  »بودن«  برای  ذاتی  و  ریشه دار   
ً
عمیقا تمایلی  انسان ها  »ما 

از  فرار  برای  و  دیگران  با  بودن  مرتبط  برای  بودن،  فعال  برای  استعدادهایمان، 
زندان خودپسندی.«22

عاِلماِن اخالق، خودپسندی را »ُعجب« می گویند؛ و آن وضعیتی است که انساْن 
از آن، احساس رضایت   موجوِد خود را بزرگ و شگفت شمارد و 

ِ
خود و وضع

کند. چنین انسانی، به چیزی یا کسی بیرون از خود توجه ندارد و قادر به همدلی، 
شکاِل تجربه ی وحدت با دیگران نیست.23 در بیاِن 

َ
پیونِد عاطفِی عمیق و دیگر ا

روان شناسانه نیز انسان خودشیفته ، از تنهایی و درخودفرورفتگی رنج می کشد.
سفر  به  و  می آورند  بیرون  خود  پوسیده ی  خانه ی  از  را  خودپسند  خاطرات، 
می برند تا شگفتی های جهان و دیگر انسان ها را بنگرد. در این سفر ما دیگران 
را »می بینیم«، قصه های زندگی ایشان را »می شنویم« و در برابِر زندگی ای پر از 

شگفتی، خشوع پیدا می کنیم.

ادامهدارد...

»همهیدرهارامیگشایم
جهانیبهدرونهجوممیآورد

وباهمهینیروبامنبهبیرونمیشتابد
بهسویدرختاِنُپرشکوفه

وبرادراِندردمند.«
ُرزهآِوسلندر24
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روایت کن   آغاز کن

پینوشت
 هفت هزار تومان )در زمان حاضر(

ً
1( تقریبا

2( ویلسون، جانت )13۹5(، »حقوق ما )کودکان چگونه می توانند جهان 
به  )وابسته  مریم  کتاب  انتشارات  برات زاده،  لیلی  ترجمه  دهند(«،  تغییر  را 

نشر مرکز(، ص 8.
3( ویلسون، جانت )13۹5(، »حقوق ما )کودکان چگونه می توانند جهان 
به  )وابسته  مریم  کتاب  انتشارات  برات زاده،  لیلی  ترجمه  دهند(«،  تغییر  را 

نشر مرکز(، ص ۹.
4( امام علی)ع(، نهج البالغه، حکمت شماره ۹1. 

بخش  اختران،  نشر  ایرانی«،  »مشروطه   ،)1387( ماشالله  آجودانی،   )5
چهاردهم )رشدیه و مدارس جدید(، با اندک تصّرف و تلخیص.

و  پژوهشگر  ادیب،  شاعر،   ،)136۹-12۹2( خانلری  ناتل  پرویز   )6
مهم  پژوهشی  فعالیت های  بر  عالوه  او  است.  ایرانی  معاصر  سیاست مداِر 
و ارزنده  در زمینه ی زبان و ادب فارسی، در سال های 1341 و 1342، وزیر 
در  وظیفه  نظام  )خدمت  دانش«  »سپاه  برپایِی  و  طرح  بود.  کشور  فرهنگ 
با  پیکار  نیز مدیریِت »سازمان  و  آموزگاری در روستاهای دورافتاده(  قالب 
بی سوادی« از دیگر فعالیت های شاخص و ارزشمند او در راستای پیشرفت 

و توسعه ی ایران است.
7( مجله ی بخارا، شماره ۹4، مرداد و شهریور 13۹2، یادنامه ی دکتر پرویز 

ناتل خانلری، »نامه ای به پسرم«، ص 332.
8( جورج سانتایانا. این سخن در فضای عمومی، به صورت دیگری مشهور 

گردیده است: »آنان که از تاریخ نمی آموزند، محکوم به تکراِر آن هستند«.
و  روزنامه نگار  هنری،  منتقِد  شاعر،   )1333-1300( کیوان  مرتضی   )9
فعال سیاسی )عضو حزب توده ایران( بود. کیوان را منتقدی ادبی و نخستین 
قلِم  و  بود  آشنا  ادبیات مدرن جهان  با  او  ایران می دانند.  ویراستار حرفه ای 
متعددی  اجتماعِی  و  فرهنگی  مجالت  پایه گذاِر  کیوان،  داشت.  توانایی 
شناسانده،  را  جوان  شاعراِن  و  نویسندگان  از  کثیری  آن ها  خالِل  از  که  بود 
تربیت کرده و حمایت نمود. عالوه بر فعالیت های فرهنگی-ادبِی مستقیم، 
نظیر  نویسندگان  و  شاعران  از  بسیاری  گرِدهم آرنده ی  و  اتصال  حلقه ی  او 
نجف  ابتهاج،  هوشنگ  فرزانه،  مصطفی  کسرایی،  سیاوش  شاملو،  احمد 
دیگر  و  محجوب  محمدجواد  ندوشن،  اسالمی  محمدعلی  دریابندری، 
دغدغه منداِن روزگار خود بود. مرتضی کیوان در روزهای پس از کودتای 28 
مرداِد سال 1332، به دلیل عضویت و فعالیت در حزب توده دستگیر و در 

مهرماه 1333، تیرباران شد.
10( اشاره به مصرعی از حافظ: »عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی«

11( شاهرخ ِمسکوب )1304-1384( پژوهشگر، شاهنامه پژوه، مترجم و 
نویسنده ی ایرانی است. عالقه به فرهنگ ایران )بخصوص شاهنامه( در عیِن 
حفظ رویکرد سنجش گرانه و انتقادی نسبت به سّنت، از جمله شاخصه های 
فکری اوست که در آثار وی به ویژه کتاب »سوگ سیاوش«، می توان آن را دید.
12( مسکوب، شاهرخ )13۹۹(، »کتاب مرتضی کیوان«، انتشارات فرهنگ 

جاوید، چاپ سوم، فصل دوم: »مردی که شب به سالِم آفتاب رفت.«
زمانه ی  و  )زندگی  عاشقی  فرشاد )13۹7(، »شصت سال  قوشچی،   )13

پوری سلطانی و مرتضی کیوان(«، انتشارات روزنه، چاپ دوم، ص 43. 

و  صادقی  فاطمه  ترجمه ی  زنانه«،  »رازورِی   ،)13۹8( بتی  فریدان،   )14
تصّرف  اندک  با  دوم  و  اول  از فصل  برش هایی  معاصر،  نگاه  نشر  دیگران، 

و تلخیص.
15( تاگور، رابیندرانات )138۹(، »نغمه های جاوید عشق« )گیتانجالی(، 

برگرداِن فرامرز جواهری نیا، نشر مثلث، قطعه ی 62.
)بنیان گذار  باغچه بان  جبار  »زندگی نامه   ،)1356( جبار  باغچه بان،   )16

آموزش ناشنوایان در ایران( به قلم خودش«، نشر سپهر، تهران.
ناپذیِر  از مجاهداِن خستگی  باغچه بان )1264-1345(، یکی  17( جبار 
ایران  در  نوین  پرورِش  و  آموزش  بنیان گذاران  از  و  تعلیم وتربیت  عرصه ی 
جمله  از  ناشنوایان  مدرسه  نخستین  و  کودکستان  نخستین  تأسیِس  است. 
فعالیت های مهم اوست. باغچه بان هم چنین اولین کسی است که در ایران 

اقدام به نوشتن و نشِر کتاب کودک کرد.
کودک  بر  تمرکز  با  فریره  پائولو  »بازخوانی   ،)13۹4( ناصر  یوسفی،   )18
هم چنین  دنیا.   کودکان  پژوهشی  موسسه ی  تهران،  کودکان«،  آموزش  و 
پائولو  های  اندیشه  و  )زندگی  مشترک  »رستگاری  به  کنید  رجوع  می توانید 

ِفِریره(« به آدرس:
 )http://ayat.ir/rMLSi(
تربیِت  و  تعلیم  فیلسوف  و  آموزگار   )1۹۹7-1۹21( فریره  پائولو   )19
تغییرات  ایجاد  در  آموزش وپرورش  نقش  درباره ی  که  است  برزیلی 
در  او  است.  داشته  درخشانی  عملی  و  نظری  فعالیت های  اجتماعی، 
خود  تجربیاِت  و  دیدگاه ها  ستمدیدگان«  »آموزش  خود  کتاِب  نخستین 
در زمینه ی سوادآموزی به کشاورزاِن برزیلی را بیان و تشریح کرده است. 
فریره رویکرد رفتارگرایانه به آموزش را به شدت نقد می کند و آموزش های 
برای  محرومان  درونِی   

ِ
موانع به  بی توجهی  دلیل  به  را  مدارس  در  مرسوم 

»گفت وشنوِد«  طریق  از  که  بود  معتقد  فریره  می نماید.  محکوم  یادگیری، 
مردم  که  مهمی  واقعیت های  و  آموزش  بین  که  است  معلم-دانش آموز 
برقرار می گردد و مسیِر آموزشی ای شکل می گیرد  پیوند  درگیر آن هستند، 

که می تواند به تغییر وضع موجود منجر شود.
20( قرآن، سوره ابراهیم، آیه ی 5، ترجمه ی محمد مهدی فوالدوند.

21( سولنیت، ربکا )13۹۹(، »نقشه هایی برای گم شدن«، ترجمه ی نیما 
م. اشرفی، نشر اطراف، چاپ دوم، ص 1۹ و 20.

22( فروم، اریک )13۹7(، »داشتن یا بودن؟«، ترجمه احمد صبوری، نشر 
آشیان، ص 138. 

23( برای مطالعه ی بیش تر در این زمینه ر.ک به:
ترجمه  ما«،  زمانه ی  در  »خودشیفتگی   ،)1380( کریستوفر  لش،   -
حسین پاینده، فصلنامه ارغنون، شماره 18 )مسائل نظری فرهنگ(، ص 

.26-1
احمد صبوری،  ترجمه  بودن؟«،  یا  »داشتن  اریک )13۹7(،  فروم،   -
نشر آشیان، فصل 5 )بخش آخر(: »خواست دهش، تسهیم و ایثار«، 

ص 164-155.
نِدر، ُرزه )1382(، »سرزمین مادری«، برگرداِن حسین منصوری، 

َ
24( آوْسل

نشر ققنوس، صفحه ی 37.



بازگشت به
طبيعت       

قدماول
)معرفیومرورفصلیازکتاب»محیطزیست؛قدماول«(

در این بخش:
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قدم اول
معرفی و مرور فصلی از کتاب »شناخت محیط زیست؛ قدم اول«

یک روز از زندگی در دهه ی نود قرن بیستم
داستانی آزاردهنده درباره ی یک خانواده ی مدرن در جامعه ی معاصر

نویسندگان:استفنکرولوویلیامرانکین

مترجم:بهراممعلمی1/ناشر:شیرازه

دوریس،47ساله
کارگرکارخانهی
الکترونیک

آرتور،45ساله
مکانیکاتوموبیلسابق

ِگرِگ،22ساله
کارمنددفتری

جولی،17ساله
دانشآموز
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در خانه

می خورد.  قرص  بی مهابا  دوریس 
آرامش،  برای  را  قرص ها  او 
خوابیدن  راحت  و  سرحال شدن 

مصرف می کند.

عصبی،  فشارهای  با  مقابله  برای  آرام بخش  داروهای  مصرف 
مشکالت زیادی از جمله اعتیاد به دارو را پدید آورده است. والیوم، 
پرفروش ترین آرام بخش در میان هفتصد نوع آرام بخش موجود در 
بازار است که طی یک سال در ایاالت متحده پنجاه میلیون بار و 
در اروپا بیست میلیون بار تجویز می شود. زنان دو برابر مردان از 
به نحو خطرناکی  این دارو می تواند  این داروها مصرف می کنند. 
سّمی و اعتیادآور باشد. این دارو ساالنه حدود 1000 میلیون دالر 

به کارخانه ی سازنده اش »هوفمن-الروش« سود می رساند.

با وجود  دوریس لوازم آرایش هم مصرف می کند. 
پوستِی  حساسیِت  باعث  آرایشی  مواد  این  این که 
تبلیغات  کافی  اندازه ی  به  او  می شوند،  صورتش 
دیده است که بداند »زن آرمانی« چگونه ظاهری 
باید داشته باشد. طراِح تبلیغاِت تجاری »عشق وی 
به خویشتن را از او می ُرباید و دوباره به ازای بهای 
محصول ]ِ آرایشی[، آن را به خودش می فروشد.«
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اعضای خانواده ی لی آن قدر وقت ندارند که غذای تازه 
درست کنند. این خانواده به خوراک های گران اما فقیر 
وابسته  نامطلوب  فراوری  با  و  غذایی(  مواد  لحاظ  )از 
شده است. این غذاها را صنایعی به بازار عرضه می کنند 
سالمت  به  نسبت  توجهی  و  نگرانی  هیچ گونه  که 

مصرف کننده ندارند و فقط به سود می اندیشند.

طی  را  زیادی  مسافت  روز  هر  لی  خانواده ی 
)خانه ی  محل  یک  در  همه  آن ها  می کنند. 
می کنند؛  استراحت  و  می خوابند  خودشان( 
در جای دیگری به سِر کار یا مدرسه می روند؛ 
محل خریدشان یک جای دیگر است؛ برای 
تفریح به جایی دیگر می روند؛ به محل پنجم 
جای  در  را  طبیعت  و  ورزش  برای  می روند 

ششم »خراب و نابود« می کنند.

رفتن به سر کار
اتومبیل از گهواره تا گور همراه و همدِم ِگرِگ است. او در صندلی عقِب 
یک تاکسی به دنیا آمد و در صندلی جلویی اتومبیل خودش، در حالی 
که با ستوِن فقراِت شکسته در شاسی و اتاق  ُخردشده ی این اتومبیل 
گیر افتاده، خواهد ُمرد. دوریس با اتوبوس به سر کارش می رود. جولی با 

دوچرخه به مدرسه می رود.
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دودهایی که از اگزوز وسایل موتوری خارج می شوند، حاوی 
حدود 1000 عنصر سّمی و عامل 60 تا ۹0 درصِد کِل آلودگی 
کسید« 

ُ
مونوا »کربن  گاز  است.  صنعتی  کشورهای  در  هوا 

بخصوص برای بیماران قلبی بسیار خطرناک است زیرا ورود 
اکسیژن به ریه ها را کاهش می دهد. تنفس هیدروکربن باعث 
 8 می شود.  سرطان  بروز   

ً
احتماال حتی  و  مفرط  خستگی 

درصد از جمعیت جهان که مالک 400 میلیون اتومبیل اند، 
در اسیدی شدِن باران ها، گرمایش کره ی زمین و مرگ ساالنه 

250 هزار نفر )ناشی از حوادث رانندگی( دست دارند.

نوع  سیصد  از  اتومبیل  دستگاه  میلیون  هفت  دارند  ساالنه  اتومبیل سازی،  شرکِت  شانزده  اروپا،  در 
و  آلوده  را  تحلیل می بَرد، هوا  را  و معدنی  نفتی2  منابع  اتومبیل،  انبوه  تولید  تولید می کنند.  مختلف 
خراب می کند، مقدار بسیار زیادی سر و صدای ناهنجار پدید می آورد و هم زمین ها را برای احداث 
به شدیدترین  را  برای گسترش حمل ونقل عمومی  جاده می بلعد و هم سرمایه گذاری های ضروری 

شکل ممکن می بلعد و تباه می کند.
میانگیِن حمل مسافر به وسیله ی یک اتومبیل، 1/3 نفر است. بنابراین، برای حمل هر 400 نفر باید 
حدود 300 دستگاه اتومبیل به حرکت درآید که صفی به طول 5 کیلومتر را راه می اندازد! قطاری به 
طوِل 150 متر می تواند از پِس همین کار )یعنی حمل 400 مسافر( برآید؛ آن هم با هزینه ی بسیار 

ناچیزی برای اقتصاد و محیط زیست.

 خدا کنه جا 
داشته باشه.

کاشکی جاده ی 
رفت وآمِد دوچرخه 

وجود داشت!
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سر کار

حرفه  این  می کند.  کار  تولید  خط  در  لی  دوریس 
مهارت  و  اندیشه  به  و  است  مالل آور  و  خسته کننده 
با  سریع  همراهی  لزوِم  اما  دارد،  نیاز  کمی  خیلی 
آرامش و  او هرگز  به معنای آن است که  تولید،  خط 
استراحت ندارد. دوریس به ماشین آالت به چشِم یک 

دشمن نگاه می کند.
این  که  نمی داند  اصاًل  او  محصول؛  مورد  در  اما  و 
عرضه  بازار  به  یا  شده  برنامه ریزی  چگونه  محصول 
می شود. دلش می خواهد کارش را تغییر دهد اما چون 
نرخ بیکاری ]در کشور[ باالست، می ترسد کارش را 
می افتد  اتفاق  به ندرت  روز،  پایان  در  بدهد.  از دست 
که انرژی و حوصله ای برایش باقی  مانده باشد که در 
فعالیت های مشترِک کارگران و اتحادیه حضور یابد یا 

در آن جا کاری کند.

کار می کند.  کارخانه  در بخش فروش یک  لی  ِگرِگ 
دفتر کارش تمیز و بی سروصداست. او هرگز با ماشینی 
یک  تولیِد  و  آماده شدن  چگونگِی  از  و  نکرده  کار 
در  که هیچ وقت  او  نمی داند.  محصول، هیچ چیزی 
کارگاه یا سالِن کارخانه ای حضور نداشته، نیروی کار را 
در چارچوبی صرفًا اقتصادی می نگرد و با کارفرمایش 
موافق است که می گوید اتحادیه های کارگری چیزی 
است  مایل  کارخانه  مدیر  نیستند.  زحمت  اسباِب  جز 
استفاده  ربات ها  کار  نیروی  از  کارگران  جای  به 
ژاپن  به  خودش  نماینده ی  عنوان  به  را  کسی  و  کند 
را  آن جا  تمام خودکاِر  کارخانه های  تا  است  فرستاده 
کار  الکترونیک  مهندِس  کمی  تعداد  به وسیله ی  که 

می کنند و اداره می شوند، بررسی کند. 

از خودم می پرسم این 
ارزش ساخته شدن 

داره؟

واقعًا کی ارزش داره 
سر کار نگه داشته 

بشه؟
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اتحادیه های کارگری برای دستمزد و شرایط کارِی بهتر مبارزه می کنند. 
اما آن چه اعضای اتحادیه ها ]به واسطه ی این مبارزات[ در محل کارشان 
اضمحالل  به  رو  که  محیط زیستی  به خاطر  اغلب  به دست می آورند، 
است، از کف می رود. آن کارگران هر روز هزینه های بیش تری می پردازند 
هوا،  آلودگی  استرس،  و  صوتی  آلودگی  عواقب  بر  آمدن  فائق  برای 
حمل ونقل نامناسب، ازدحام زیاد، کمبود زمان َو دسترسی نداشتن به 
طبیعت برون شهری. اتحادیه هایی که این هزینه های اجتماعِی »بیرونی« 
را نادیده می گیرند، بعید نیست که در حال نادیده گرفتِن نیازهای درونی 

 به ]ازخود[بیگانگِی آن ها دامن بزنند.
ً
کارگران باشند و عمال

آها...! 
این هم نکته ای است.

خیلی هم حرِف 
مزخرفیه. مسأله ی من 

بهره وری تولید است؛ نه 
هزینه های اجتماعی.

اتحادیه
کارفرما

آرتور 
کجاست؟

هنوز توی 
بیمارستان.
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کشورهای صنعتی هرچه بیش تر پزشک تربیت می کنند؛ هرچه بیش تر بیمارستان می سازند و 
مجهز می کنند؛ و مردم شان هم هرچه بیش تر بیماری می گیرند. هزینه های درمانی و نیز میزان 
مصرِف دارو روبه فزونی است اما همگام با آن ها بهداشت همگانی و طول عمر افزایش نمی یابد. 
گذشته از ایدز، اکثر مرگ ومیرها ناشی از سرطان، بیماری های قلبی و ریوی و تصادف هاست؛ 

 ناشی از محیط و سبک زندگی ای طاقت فرسا و ظالمانه است.
ً
که این ها معموال

آرتور لی به خاطر ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری است. 
دست خوِش  و  شلوغ  اغلب   و  عظیم  مدرن،  بیمارستاْن  این 
بیماری اش  نیست که  آرتور در جریان  کمبود کارکنان است. 
حاِل  در  او  روی  درمانی  چه  نمی داند  و  است  چیزی  چگونه 
انجام است. هیچ کس هم وقت کافی برای او صرف نمی کند. 

احساس بی پناهی و تنهایی می کند.

آرتور از مدت ها قبل، از این حق که خودش بیمار بودِن خودش را اعالم کند، محروم شده است. فقط پزشک معالج وی می تواند 
از طریق نوشتِن یک »تأییدیه ی بیماری«، مریضِی او را اعالم کند. این پزشک نمی تواند وضعیِت اجتماعی و اقتصادِی آرتور 
را تغییر دهد؛ کاری که می تواند انجام دهد این است که داروهایی به آرتور بدهد که نگرانی های او درباره ی شرایطش را از کار 

بیندازد.

کاشکی خونه بودم.

هر چه می خواهی بگو.
این، نرخ بیکاری را پایین نگه 

می دارد.

در بیمارستان



فهرستی   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
ضروری؛  داروهای  از  است  کرده  تدوین  و  تهیه 
و  ناراحتی ها  برای  مشخص   

ً
کامال داروهای  یعنی 

تعداد  مشخص.  و  مستند   
ً
کامال ناهنجاری های 

داروهای این فهرست 220 عدد است. اما امروزه 
نوع  هزار   60 از  بیش  آمریکا  متحده  ایاالت  در 
داروی  نوع  هزار   24 آلمان  در  تجاری،  داروی 
چنین  از  نوع  هزار   8 حدود  فرانسه  در  و  تجاری 

داروهایی به فروش می رسد.
گروهی از کارشناسان که بازار داروی ایاالت متحده 
درصد   60 که  بردند  پی  کردند،  بررسی  را  آمریکا 
در  بی ارزش است.  بازار،  این  در  داروهای موجود 
 یک 

ً
بریتانیا بیش از نیمی از تمام بزرگساالن و تقریبا

سوم کودکان به نحوی دارو مصرف می کنند.

شغل ام داره من 
رو می ُکشه!

بیا این قرص ها 
رو بخور.

برقرار کرده،  با طبیعت  این روزها  تنها تماسی که دوریس  تقریبًا 
مربوط به همان روزی است که ساندویچ ناهارش را ُبرد و همراه 
یاد  به  را  روزهایی  او  خوردند.  و  نشستند  رودخانه  کنار  دوستش 

می آورد که آْب زالل و علف سبز بود.

روبی، مدت هاست بیرون برای ناهار
یک پروانه هم 

ندیده ام.

من اون روز، یکی توی 
تلویزیون دیدم.
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به  نسبت  تنباکو  پرورش  و  کشت 
کشِت محصوالِت عمده ی غذایی 
خاک  به  کاساوا3،  و  ذرت  چون 

بسیار حاصل خیزتری نیاز دارد.

و  نیکوتین  بر  دود سیگار، عالوه 
قطران، حاوی حدود 2000 نوع 

ترکیب شیمیایی است.

َصرِف  مستلزم  تنها  نه  ُپرچرب  غذاهای  و خوردِن  کشیدن سیگار 
هزینه های درمانی است )بابت بیماری های قلبی، سکته ی مغزی 
نیز  زیست محیطی  فشارهای  از  بسیاری  عامل  بلکه  سرطان(،  و 
آب های  اندازه ی  از  بیش  استخراج  تا  خاک  فرسایش  از  هست؛ 

زیرزمینی.
یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون نفر از جمعیِت گوشت خواِر 
جمعیِت  باقی مانده ی  نفِر  میلیارد  پنج  حدود  برابر  سه  که  جهان، 
درصد   40 غیرمستقیم  طور  به  می کنند،  مصرف  چربی  جهان 
غالت جهان را می خورند؛ غالتی که به دام ها داده می شود تا چاق 

شوند و از گوشِت آن ها استفاده شود.

حسابی 
خوردم !

مغازه ی  در  ِگرِگ  زمان  همان  در 
ساندویچ فروشی در حال خوردن همبرگر  و 
آلوده کردِن بدن خودش و مردِم اطرافش 

است.
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برانگیختند.  را  زیست محیطی  مناقشه های  ابتدا  همان  از  که  بودند  چیزهایی  جمله  از  شیمیایی  ش های 
ُ
علف ک و  ش ها 

ُ
آفت ک

به غذایی که ما  بازمانده هایشان  این که  اثر ویران گرشان بر طبیعت و  از  ش ها )جدا 
ُ
ش ها، بی برگ کننده ها و حشره ک

ُ
این علف ک

می خوریم و به آبی که می نوشیم می رسند(، در بلندمدت ممکن است کارایی شان را از دست بدهند.
در جهان سوم، دولت ها مشتاق اند به کاهِش آفات و از آن طریق، افزایش بازده محصوالِت کشاورزی. به همین خاطر یارانه های 
گزافی برای آفت کش ها و علف کش ها اختصاص می دهند. این راه حِل موقتی جلوگیری می کند از برپایِی مدیریِت یکپارچه ی 

مبارزه با آفات ]در کشورشان[ )که راهی است سالم تر، از لحاظ زیست محیطی منطقی تر و مطمئن تر برای آفت ُزدایی(.

زمین های گرانبهای کشاورزی با شتابی دو برابِر آهنِگ زمین های 
جدیدی که زیر کشت برده می شوند، از دست می روند. ساالنه 
بریتانیا  مساحت  از  آن ها   

ِ
سطح که  می شوند  نابود  زمین هایی 

وسیع تر است. خاک تحلیل می رود و فرسایش می یابد و یا در زیر 
جاده ها و بزرگراه ها و به علِت گسترِش فضای شهری، فرودگاه ها 
به  این که  یا  می شوند؛  ناپدید  صنعتی  واحدهای  ساخت وساز  و 

بیابان تبدیل می شوند.

پدربزرگ و مادربزرگ جولی لی، در نزدیکِی مزرعه ی 
کوچکی به خاک سپرده شده اند که خودشان قسمت 
اعظم عمرشان را آن جا گذرانیدند و دوریس را بزرگ 
کردند. این مزرعه برای احداث جاده و ساخت وساِز 

مستغالت به فروش رفت.

در ناحیه ی روستایی

آماده ی ساخت و ساز
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خرید

فروشگاه  کارکنان  از  کدام  هیچ  لی  دوریس 
را  محلی  مغازه های  جای  که  بزرگی  زنجیره ای 
فروشگاه  کارکنان  برای  نمی شناسد.  گرفته اند، 
خرید کننده ی  هزاران  از  یکی  صرفًا  دوریس  نیز 
می تواند  پولش  با  روزها  این  او  است.  فروشگاه 
اما  بگذارد،  سبدخریدش  در  بیش تری  اجناس 
احساسی هم دارد مبنی بر این که چیزی که بابت 
باشد،  باید  که  آن چنان  می کند  دریافت  پولش 

نیست.
دوریس مانند اکثر اهالی مغرب زمین، یک سوم 
به  می کند.  هزینه  خوراکش  بابت  را  درآمدش 
به کسب  بیان دیگر، یک سوم حیات کاری وی 
خوراکش مربوط می شود؛ دقیقًا مانند انسان های 
شکارگر و گردآورنده ی خوراک در دوراِن اولیه  ی 

پیدایِش انسان!

انرژی و مواد خام را هدر می دهند؛  ُبنجل،  و  نامرغوب  کاالهای 
تولیدکنندگان می کنند. بسته بندِی  هر چند که سود زیادی نصیب 
یکی  مصرف،  یک بار  اجناس  مورد  در  بخصوص  غیرضروری، 
دیگر از مسائل و مشکالت است؛ و در این کار هم فقط مسأله ی 
طور  به  آمریکایی  هر  است.  کار  در  منافع  و  سود  به  دست یابی 
بریتانیایی یک کیلو زباله ی خانگی  متوسط روزانه دو کیلو، و هر 

تولید می کند.



بازگشت به طبیعت

سال دوم، شماره ی ششم  | 61 

ویژگِی  این که فالن  از  نیست حاکی  در دست  نشانه ای  و  هیچ مدرک 
به  مربوط  ایده های  ژنتیکی است.  تفاوت های  دلیل  به  انسان  رفتارِی 
قرن  اوایل  در  نژادی«  خلوص  و  »پاکیزگی  و  اجتماعی«  »داروینیسم 
بیستم در آلمان ظهور کرد و بعدها تبدیل شد به شالوده ی سیاست گذارِی 
نازی ها برای نابودسازِی یهودی ها و کولی ها. همین امروز هم این ایده ها 
توسط گروه های راست گرای آمریکایی و اروپایی برای توجیه نژادپرستی 
این تفکر،  از نظر هواداران  به کار گرفته می شوند.  و تبعیض جنسیتی 
سیاهان »از لحاظ طبیعی« ]در زمینه ی امتیازات اجتماعی و اقتصادی[ 
پایین تر و زنان »بنا به ]قانون[ طبیعت« خانه دار هستند؛ فقرا و گرسنگان 
هستند«؛  حذف   و  وجین شدن  حال  در  طبیعی  انتخاب  قانون  »طبق 
و به همین ترتیب الی آخر. این گزاره که اختالف های اجتماعْی بنیاِد 
بیولوژیک ]و طبیعی[ دارند، دستاویزی است برای آن ها که سرکوب و 

ستمگری پیشه کرده اند.

ِگرِگ به خانه برگشته و منتظر است غذا 
بخورد.

چرا برای یک دفعه وقت نوشیدن چای
هم که شده، تو شام 

درست نمی کنی؟

چون من ]جنِس[ 
برتر هستم

عامل اصلی ژن 
]و نژاد[ است، نه 

از عقل تعطیل اقتصاد.
است!
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تلویزیون های خصوصی ]و شبکه های اجتماعی[ برای 
و  مقایسه  راستای  در  کرده اند  ایجاد  فضایی  مخاطب 
 خودش با اوضاعی که او در تلویزیون 

ِ
سنجِش وضع

بیدار  که  است  شده  واداشته  جولی  می کند.  مشاهده 
»زندگی ای  برای  و  کند،  تماشا  تلویزیون  و  بماند 
بهتر«، سرشار از زرق وبرق و الکچری، کوشش کند.

باال  را  مسابقه[  در  شرکت  برای  ]الزم  پوِل  همواره  مصرفی  جامعه 
کاذب[  نحوی  ]به  را  توقعات  و  انتظارات  مدام  این جامعه  می برد. 
زیاد می کند و به این ترتیب به تجارِت سرخوردگی و ]ایجاد حِس[ 
برای  چیزی  این که  محض  به  می پردازد.  مخاطب[  ]در  ناکامی 
جاذبه ای  »دیگر  که[  می شود  ]وانمود  باشد،  قابل دسترس  همگان 

ندارد«.
اگر دیروز یک تلویزیون رنگی داشتید، امروز باید یک دستگاه ویدئو 
خانگی  کامپیوتر  یک  و  چندرسانه  ای  عالِی  تلویزیوِن  یک  فردا  و 

داشته باشید.

و یک جامعه ی مصرفِی 
جهانی، کره ی زمین را به 

نابودی می کشاند.



می کند:  خیال پردازی  دوریس 
با  یاد می آورد که  او زمانی را به 
تا  انرژی داشتند  آرتور فراغت و 
دوچرخه سواری  شهر  بیرون  در 
میان  در  و  بچینند  میوه  کنند، 
بکشند.  دراز  وحشی  گل های 
خانه ی  حیات خلوت  در  آرتور 
نجاری کردن  از  قدیمی شان 
این  به  وقتی  از  می ُبرد.  لذت 
اسباب کشی  مسکونی  مجتمِع 
او  که  چیزهایی  تنها  کرده اند، 
با دستانش ساخته، ماکت های 
چوب  با  جامع  کلیساهای 

کبریت بوده است.

همان روز، غروب

یکی این فیوز رو 
درست کنه!

برق تمام محله رفته.

این ماه، بار دومه 
که برق میره

حاال دیگه نمیشه شام رو پخت. هر چی 
غذا توی فریز داریم هم فاسد میشه! من دارم میرم 

بیرون یه چیزی 
بخورم

تلویزیون هم بی تلویزیون!
اما چه اهمیتی داره؟!

خوش ترین لحظه ی 
کِل روزم!

من هم 
همین طور



 64 |  ماهنامه ی دیدار

بازگشت به طبیعت

ِگرِگ
رؤیاهای نژاِد برتِر سفید به وسیله ی مهندسی ژنتیک 
]نژاد  ژِن  خزانه ی  این که  برای  شده اند.  محقق 
سفید[ آلوده نشود، غیرسفیدپوستان، بیماراِن روانی، 
صفحه ی  از  هم جنس گرایان  و  جسمی  معلوالن 
در  یا  جایشان  که  هم  زنان  شده اند.  محو  روزگار 

رختخواب است یا آشپزخانه.

آن شب

آرتور
سر  بر  زدن  فریاد  و  مشروب خواری  رؤیاهایش  در 
آن جا  از  است.  کرده  متوقف  را  خانواده اش  اهالی 
دوباره  است،  مشغول  پاره وقت  هفتگی  کار  به  که 
نجاری کردن در کارگاه همسایه را شروع کرده است. 
و  فرامی گیرد  را  زیادی  جورواجوِر  کارهای  انجاِم  او 

خود را مفید و خاّلق احساس می کند.

جولی
مدرسه  در  را  سنگ  و  چرم  با  کار  رؤیاهایش  در 
نیست  ناچار  کسی  آن  در  که  مدرسه ای  می آموزد؛ 
و  ندارد  وجود  مدرک گرایی  کند،  حفظ  را  درس ها 
از  بیرون  و  آزاد  هوای  در  را  بعدازظهرها  ]بچه ها[ 

ساختمان سپری می کنند.
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خانواده ی لی در جامعه ای مصرف گرا و فن ساالر زندگی می کنند که نسبت به 
انسان و مفاهیِم محیط زیستی، احساس چندانی ندارد. این جامعْه محیط زیست 

و سالمت رواِن اعضای این خانواده را از بین می برد و نابود می کند.
ما انسان ها اکنون می توانیم به تمام اجزا و بخش های زیست کره، از عمیق ترین 
اقیانوس ها تا دوردست ترین نقاِط آسمان، دسترسی یابیم. اما ناتوانی و عجِز 
ما در مهار کردِن تکنولوژی و برقرارِی رفتاری معقول و منطقی با زمین به این 
معناست که بدِن همه ی افراد روی کره ی زمین حاوی سموم کشاورزی است 
و کشاورزی، یعنی »فصل مشترِک اساسی بین جوامع انسانی و محیط زیسِت 
انسان ها«، دارد خاک را شتابان نابود می کند در حالی که هم زمان میلیون ها 

نفر دارند از گرسنگی می میرند.

دوریس
در رؤیاهایش به باغبانی و سبزی کاری مشغول است؛ 
کارش  آلودگی.  و  عصبی  فشار  سروصدا،  از  دور  به 
می کند.  سالمتی  احساس  است.  هدفمند  و  متنوع 
بازی  اجتماعی  و  محله  در  را  فعالی  و  مثبت  نقش 
می کند که در آن، هر کسی کساِن دیگر را می شناسد 
را  قرص خوردن  می کنند.  درک  را  یکدیگر  همه  و 

متوقف کرده است.

آن چه خواندید، یک روز معمولی از زندگِی خانواده ی »لی« بود؛ از 
 سبِک 

ِ
کتاِب »شناخت محیط زیست؛ قدم اول«؛ قصه ای که نتایج

زندگِی کنونِی ما بر حیات انسانی و زیست محیطی مان را بازگو می کرد.
کتاب »شناخت محیط زیست؛ قدم اول« برای مخاطبانی است 
از  ناشی  زیست محیطِی  مشکالت  با  ساده  زبان  به  بخواهند  که 
زندگی صنعتی، ازدیاد جمعیت و گسترش فقر آشنا شوند. سبک 
تصاویر  با  همراه  است:  کمیک استریپ  کتاب های  شبیه  کتاب 

البته  گزین گویانه.  و  طنز  بیانی  با  و  سیاه سفید  کاریکاتورهای  و 
با کتابی سطحی و  کیفیِت مطالب و محتواها نشان می دهد که 

غیرعلمی مواجه نیستیم.
شناخِت  علِم  »]معرفی[  از  عبارت اند  کتاب  اصلِی  بخش های 
در  زندگی  ]معمولِی[  روِز  »یک  )ِاکولوژی(«،  محیط زیست 
بحثی  و  و محیط زیست«  بیستم«، »جهان سوم  قرن  نود  دهه ی 

پایانی درباره ی »چه باید کرد؟«.
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1( ترجمه ی کتاب ایرادهای بسیاری دارد تا جایی که به نظر می رسد ترجمه  اصاًل ویراسته نشده است. جای خالی ترجمه ای مناسب تر از این کتاب که بتواند بیان روان تر و عامه فهم تری داشته باشد، 
به شدت احساس می شود. بخش های زیادی از فصل حاضِر کتاب، مجددًا ترجمه و بازنویسی شده است.

اروپا صنایع  در  محیط زیست،  حوزه ی  در  مردمی  فعالیت های  و  مطالبات  گسترده ترشدِن  با  ویژه  به  تاکنون،  زمان  آن  از  است.  اول«، سال 1992  قدم  »محیط زیست  کتاب  انگلیسی  چاپ   )2
اتومبیل سازی به سمت تولید اتومبیل هایی با سوخت های غیرفسیلی حرکت کرده اند.

3( کاساوا یک ریشه ی نشاسته ای است شبیه به سیب زمینی که ماده ی اصلِی بسیاری از غذاهای مردم در گوشه و کنار جهان است.

سرانجام،  آیا  که  است  این  کتاب  پایانی  صفحات  پرسش 
سرگذشت طبیعت تلخ خواهد بود یا شیرین؟ می تواند تلخ باشد، 
اگر با خشونت و بی تفاوتی به رفتارهای فعلی مان ادامه دهیم... و 

می تواند شیرین باشد، اگر... .
پایان کتاب، دعوت به تغییر است؛ تغییر در رفتارمان با طبیعت. 
در این قسمت پیشنهادهای مختلفی وجود دارند در این باره که چه 
کارهایی می توانیم انجام دهیم. اما بنیادی تر از همه، می آموزیم 
که برای حل بحران های محیط زیستی، به هیچ وجه کافی نیست 
که به مجموعه ای از تکنیک ها و راه حل های جایگزین اکتفا کنیم؛ 
ما باید از اساس نوع نگاه مان به طبیعت را عوض کنیم: »فیلسوفان 
اروپایی چندان از واقعیت معنویت ُزدایی کرده اند که از مشاهده ی 
ساده ی شگفتِی یک کوه، یک دریاچه یا یک انساِن دارای حیات، 
به آن ها هیچ رضایتی دست نمی دهد، بلکه ایشان رضایت خاطر 
این  به  می سنجند.  مادی  استفاده ی  و  بهره مندی  حسب  بر  را 
ترتیب، از نگاه ایشان، کوهستان به معدن شن و ماسه، و دریاچه 

به مایع خنک کننده  برای کارخانه تبدیل می شود.
انسان ها حق بی حرمتی به مادرشان، زمین، را ندارند. نیروهایی 
دارد.  وجود  درآورده،  تصور  به  اروپایی  ذهن  که  هرچه  از  فراتر 
با تمام پیوند های موجود ]در نظام هستی[ هماهنگ  انسان باید 
نابودی  وادی  به  را  او  سرانجام  ناهماهنگی  این  گرنه  و  باشد؛ 
آمریکایی،  سرخپوست  مینز«،  »راسل  سخنان  از  )بخشی  می کند.«  هدایت 

در یک تجمع محیط زیستی(

اجتماعی  و  فردی  تالش های  که  است  نگاهی  چنین  دل  از 
مبارزه  و  تالش  می آیند:  بیرون  طبیعت  حفظ  و  نجات  برای 
کاالهای  عوض  )به  بادوام  و  مرغوب  کاالهای  تولید  برای 
به  رفتن  و  تولید  از  تمرکززدایی  باال(؛  دورریز  با  و  مصرفی 
مانند  اکولوژیکی  برنامه ریزی های  محلی؛  تولید  سمت 
بازیافت؛ کشاورزی اکولوژیکی )با روش هایی مثل کاستن از 
تکنولوژی های  انتخاب  کشاورزی(؛  در  شیمیایی  سموم  نقش 
برای  جمعی  اقدام  مهم تر  همه  از  و  محیط زیست؛  با  سازگار 

طبیعت! نجات 
شده ایم.  بدل  خود  هستی  برای  تهدیدی  به  دیگر  حاال  »ما 
و رجوعش  رفع  »کارشناسان  که  اعتقاد  این  این وضعیت،  در 
بی اعتنایی  با  که  باشد  خطرناک  می تواند  همان قدر  می کنند« 
ییم »دیگر کار از کار گذشته است«.  شانه باال بیندازیم و بگو
می خواهند  شرور«  افراد  عده  »یک  که  نیست  این  قضیه 
نیک نهاد«  »آدم های  و  کنند  ویران  را  طبیعی  محیط زیست 
می خواهند از آن دفاع کنند. خیر و شّر در کنار هم و در وجود 
به  دیگر  از همه ی چیزهای  بیش  که  آن چه  ما هستند.  همه ی 
معنادارتری  و  شایسته تر  درک  از  است  عبارت  داریم  نیاز  آن 
حیات  تمامی  که  واقعیتی  می آوریم؛  دست  به  واقعیت  از  که 
روی زمین را در بر می گیرد، زمینی که همه ی ما جزئی از آن 

آن ایم.« به  وابسته  و  هستیم  راسل مینز، نفر سمت چپ در عکس



معما و سرگرمی

ایجادکنید ارتباط فقط
)معرفِیدوبازیزبانی(

در این بخش:

شگفتیهایاعداد



فقط ارتباط ایجاد کنید
)معرفِی دو بازی زبانی(

نویسنده ی مشــهور، ای. ام. فارستر، گفته اســت: »فقط ارتباط ایجاد کنید«؛ ارتباط بین واژه ها و ارتباط بین 
اندیشه ها و مفاهیم. گویی از این طریق است که به معنای چیزها می رسیم و جهان را درک می کنیم. ایجاد و درِک 
ارتباط های جدید بین چیزها، روندِ اصلِی هر گونه تفکرِ خالق است. آیا هیچ دو واژه یا مفهومی هست که نتوان 
با هیچ ایده ای بین آن ها ارتباطی ایجاد کرد؟ در ادامه دو بازی معرفی شــده اند که در آن ها از افراد خواسته 

می شود ارتباط  و پیوندهای تازه و خالقانه ای بین چیز ها پیدا کنند یا ایجاد نمایند.

به چه فکر می کنم؟
این بازی، ساده اما چالش برانگیز است. مهارت هایی مانندِ »خواندن ذهن«، تجزیه و تحلیِل مفهومی و استدالِل 

کالمی از جمله چیزهایی هستند که در این بازی به چالش کشیده می شوند.
بازیکنان: هر تعداد

محدوده ی سنی: 7 سال تا بزرگسال
وسایل الزم: به چیزی نیاز ندارد؛ حداکثر خودکار یا مداد و کاغذ که این ها هم اختیاری است.

روش بازی:
در این بازی، هدْف آن اســت که حدس بزنید یک نفر به چه فکر می کند، و سپس بگویید حدس شما چگونه به 
آن چه که آن فرد به آن فکر می کرده، مربوط است. افراد به شکل انفرادی یا تیمی بازی می کنند. آنها به نوبت 

»فرد مرجع« می شوند و بقیه باید سعی کنند فکر او را حدس بزنند.
1. یک بازیکن به عنوان »شــخص مرجع« انتخاب می شــود که به چیز خاصی فکر می کند. بهتر است این 

موضوع خاص، دور از دید همه، روی کاغذی نوشته شود تا در پایان بتوان به آن مراجعه کرد.
2. بقیه ی بازیکنان )یا بازیکنان تیم حریف( باید حدس بزنند که فرد مرجع به چه چیزی فکر می کرده است. 

آن ها می توانند حدس خود را به ذهن بسپارند یا آن را یادداشت کنند.
3. در دور اول، هر بازیکن می گوید درباره ی آنچه فرد مرجع به آن فکر کرده چه حدســی زده است. در 

این مرحله، فرد مرجع درباره ی درست یا غلط بودِن حدس، پاسخی نمی دهد.
4. پس از آن که همه ی بازیکنان حدس های خود را بیان کردند، شخص مرجع می گوید که به چه فکر می کرده است.

5. حاال دور دوم آغاز می شود: به هر بازیکن فرصت داده می شود با برقراری ارتباط بین آنچه گفته و آنچه 
فرد مرجع درباره ی آن فکر کرده است، حدس خود را توجیه کند.

مثال: من حدس می زنم که فرد مرجع »درباره شام خود فکر می کرد«. مرجع اعالم کرده است که در واقع درباره ی 
یکی از برنامه های تلویزیونی مورد عالقه اش فکر می کرده است. حاال وقت آن است که حدس خود را توجیه کنم: 
می توانم حدس خودم را این طور توجیه کنم که بگویم »حق با من است، چون تو همیشه شام ات را جلوی تلویزیون 

می خوری«. اگر آن برنامه، برنامه ی آشپزی بوده باشد، می توانم توجیه کنم که حدس من درست بوده است.
فرد مرجع با ارتباطی که ایجاد شــده است، موافقت یا مخالفت می کند. گروه می تواند درباره ی این مجادله رأی 

دهد یا داوری انتخاب شود که تصمیمِ او رأی نهایی باشد.



هر بازیکن که بتواند ارتباطی برقرار کند و با دلیلی خوب بتواند آن را توجیه کند، امتیازی کســب می کند. در 
این باره که کدام یک از ارتباط های پیشنهادی بهترین )زیرکانه ترین و بامزه ترین( است، بحث کنید و به آن امتیاز 
اضافه بدهید. هم چنین بدانید که اگر شــخصی نتواند ارتباطی مناسب برقرار کند، بقیه آزادند برای برقراری 

ارتباط میان حدس او و موضوع تالش کنند.

پاسخ های شگفت
در این بازی  مهارِت ایجادِ ارتباط های مفهومی و توانایِی استدالِل کالمی به چالش کشیده می شود.

بازیکنان: هر تعداد که می توانند به شکل انفرادی یا تیم های دو نفری بازی می کنند.
محدوده ی سنی: 7 سال تا بزرگسال
وسایل الزم: خودکار یا مداد و کاغذ

روش بازی:
1. تکه ای کاغذ به بازیکنان )یا تیم های دو نفره( داده می شــود تا روی آن پرسشــی بنویسند )مثالً »چرا 
گل های داوودی در زمســتان رشــد نمی کنند؟«(. و یک تکه کاغذ دیگر، که روی آن یک اسم )مثالً »افسر 
پلیس«( بنویســند. این کاغذها را تا می زنند و در جعبه ای زیر و رو می کنند. )راه دیگر این اســت که 

مجموعه ای از پرسش ها و اسم ها روی کارت ها نوشته شده و از قبل آماده باشد(.
2. هر بازیکن )یا تیم( پرسش و اسمی  انتخاب می کند و تکه ای کاغذ سفید برای نوشتن پاسخ به او داده می شود. 
3. حاال بازیکنان باید به کمک اسمی که در دست شان است، برای پرسِش انتخاب شده شان پاسخی بیندیشند. 
سپس پاسِخ خود را روی کاغذ سفید یادداشت کنند؛ مثالً به پرسش و اسمی که به عنوان مثال مطرح شد توجه 
کنید. چگونه می توان آن دو را به هم مرتبط کرد؟ مثالً این  طور: »زمستان، مثل یک افسر پلیس است که در 

زمین گشت می زند و می گوید چه چیزی اجازه دارد رشد کند و چه چیزی نه...«
4. پرسش ها و پاسخ ها با صدای بلند خوانده می شوند.

5. می توان پاسخ ها را تجزیه و تحلیل کرد و خالقانه ترین پاسخ را با بحث و رأِی بازیکنان انتخاب نمود.

منبع:
فیشر، رابرت )1398(، »بازی هایی برای فکر کردن«، ترجمه ی مبینا شاهری لنگرودی، نشر کرگدن.



معما و سرگرمی

با دقت به ضرب های زیر نگاه کنید.
چیز عجیبی در مورد آنها به ذهن تان نمی رسد؟

شگفتی های اعداد

1089 × 1 =     1     0     8     9
1089 × 2 =     2     1     7     8
1089 × 3 =     3     2     6     7
1089 × 4 =     4     3     5     6
1089 × 5 =     5     4     4     5
1089 × 6 =     6     5     3     4
1089 × 7 =     7     6     2     3
1089 × 8 =     8     7     1     2
1089 × 9 =     9     8     0     1

و حاالیکشعبدهبازیباعدد1089:
به دوستتان بگویید که در ذهنش یک عدد سه رقمی انتخاب کند 
آن هم به صورتی که اختالف رقم های اول و آخرش بیش از یک 
باشد. سپس از او بخواهید که این عدد را معکوس کند و تفاوت 
عدد و معکوسش را به دست آورد. پس از آن نیز عدد حاصل را 

معکوس کند و با خودش جمع نماید.
و  بخوانید  را  دوستتان  ذهن  می توانید  که  کنید  ادعا  شما  حاال 
همیشه  )نتیجه   1089 کنید: اعالم  را  محاسبه  نهایی  نتیجه ی 

1089 می شود!(
او  باشد.   275 دوستتان  انتخابی  عد  کنید  فرض  مثال  برای 

محاسبات زیر را انجام می دهد:
572 – 275 =297
297 + 792 =1089

خاصیتعجیباعداد8 و9

اعداد در دل خود رازهای بسیاری پنهان کرده اند. به عبارت های زیر نگاه کنید. 

این عبارت ها یکی از خواص عجیب و زیبای عدد 
8 را نشان می دهند:

1 × 8 +1 =9
12 × 8 + 2 =98

123 × 8 + 3 =987
1234 × 8 + 4 =9876

12345 × 8 + 5 =98765
123456 × 8 +6 =987654

1234567 × 8 + 7 =9876543
12345678 × 8 + 8 =98765432

123456789 × 8 + 9 =987654321

عبارت های زیر نیز یکی از خواص جالب عدد 9
را نمایش می دهند:

)0 × 9( + 1 =1
)1 × 9( + 2 =11

)12 × 9( + 3 =111
)123 × 9( + 4 =1111

)1234 × 9( + 5 =11111
)12345 × 9( + 6 =111111

)123456 × 9( + 7 =1111111
)1234567 × 9( + 8 =11111111

)12345678 × 9( + 9 =111111111

عددشگفتانگیز1089
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