سبو

خارج از قاب سرخ

«انیمــه تغییــر کــرده؛ صنعــت تغییــر کــرده؛ مــا تغییــر
کردیــم! مــن فکــر میکنــم وقــت اون رســیده کــه رفتارمــون
بــا انیمــه هــم تغییــر کنــه ».یــک منتقــد!
شــمارهی قبــل بــرای ایــن بــود کــه بــه اینجــا برســیم!
انیمــه ( )animeبــه ژاپنــی معنــی انیمیشــن مــیده و در
اصطــاح بــه تولیــدات انیمیشــنی ایــن کشــور گفتــه میشــه.
در مــورد انیمــه ،حــرف بــرای گفتــن زیــاده :محبوبیــت
جهانــی ،طراحیهــای بعضــاً فوقالعــاده (نمونــش هــم تــو
صفح ـهی آخــر شــمارهی قبــل نشــریه از انیم ـهی words
 garden ofدیدیــن) ،درآمــد عظیــم مالــی و ، ...ولــی االن
میخــوام درمــورد بارزتریــن شــاخصهش صحبــت کنــم:
رشــد و تکامــل! ایــن تکامــل باعــث شــده انیمــه از محدودهی
ســنتی انیمیشــن کــه بــه طــور معمــول کــودکان رو هــدف
قــرار مــیده خــارج بشــه و بــرای هــر ســنی (هرســنی!)
جــذاب و گیــرا باشــه.
در مقایســه بــا تولیــدات انیمیشــنی دیگــر کشــورها ،ژاپــن
اســتراتژی متفاوتــی داره :کمتریــن محدودیــت ،کمتریــن
هزینـهی ممکــن و در نتیجــه بیشــترین آزادی عمــل! طراحی
انیمههــا اکثــرا ً بــه صــورت دو بعــدی انجــام میشــه و
ی هزینـهی خیلــی
طبیعتـاً در مقایســه بــا طراحــی ســه بعــد 
کمتــری داره .همچنیــن میشــه گفــت تقریبــا هیــچ خــط
قرمــزی نیســت کــه انیمههــا ردش نکــرده باشــن .اصــا
قلمــروی انیمــه پشــت خــط قرمــزه! همینــا باعــث میشــه
تراوشــات دیوان ـهوار هــر ذهنــی بتونــه بــه تصویــر کشــیده
بشــه و اوج خالقیتهــا رو در هــر دو ســر طیــف ســایق

نشریه فرهنگی ،ادبی

شــاهد باشــیم .مهــم نیســت چــه افــکار و اعتقاداتــی داریــد،
مطمئــن باشــید یکــی هســت کــه مثــل شــما فکــر کنــه؛ اگر
کســی رو نداریــد کــه فکرتــون رو بــاش در میــون بذاریــد،
اونــم نــداره ،ولــی اگــر شــما همینجــا تســلیم میشــین،
اون نمیشــه ،دنبالــش میکنــه و ازش یــه اثــر هنــری
درمیــاره :انیمــه! البتــه ســوء برداشــت نشــه ،ســاخت انیمــه
یــه کار حرفـهای بــا یــه تیــم حرفهایــه ولــی تنوعــش شــوکه
کنندســت.
انیمههــا بــرای هــر مخاطبــی برنامــه دارن و همــگام بــا اون
تغییــر میکنــن .شــاید قبــا نشــنیده باشــید کــه مخاطبــان
فــان برنامــه (مثــ ً
ا) زنــان  18تــا  40ســال باشــن! ولــی
انیمههــا واقعــا بــه ایــن دقــت ســاخته میشــن و حتــی
در بســیاری از مــوارد گــروه ســنی  Rمیگیــرن .مجبــور
نیســتن همــه رو راضــی کنــن و دقیقــا مغــز مخاطبینشــون
رو هــدف قــرار مــیدن .شــما زیــر رگبــاری از هنــر قــرار
میگیریــن ،شــاید همــهی تیرهــا اصابــت نکنــه ،ولــی
مطمئنــاً نمیتونیــن قســر دربریــن! یــه مثــال بیولوژیــک:
انیمــه مثــل باکتریــه ،از هــر ده تــاش یکــی مناســبه ،ولــی
همــون یکــی کارشــو میکنــه!
پــس اگــه از دیــدن فیلمــای گیشــهای کــه صرفــاً بــه
دنبــال درآمــد بیشــتر و بیشــترن خســته شــدین و ایــن
توالــی کلیشـهای تــو ذوقتــون میزنــه ،خــوش اومدیــن! اینجــا
بهشــت شماســت! اینجــا هیــج کــس متوقــف نمیشــه؛ هیــچ
کــس ســرکوب نمیشــه .هیــج کــس نمیترســه و تنهــا
نمیمونــه؛ اینجــا هیــج وقــت تکــراری نمیشــه!
 -احمدرضا زرانژاد
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امیررضــا حاجیعزیــزی ،احمدرضــا زرانــژاد ،کیانــا
ســهرابی ،صــدف صالحــی ،میــاد صیــدی ،کیاندخــت
کمالینــژاد ،طاهــا مــازاده ،صــادق میراحمــدی
صفحهآرایــی و گرافیــک :ســاالر بهرامــی ،ریحانــه
محمــدی

سبو

خیریهی دانشجویی التیام

سخن آغازین

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران

ســامی بــه گرمــی بــی ســابقه ایــن تابســتون؛ البتــه
گرمــای ایــن تابســتون تنهــا مــورد بیســابقهش نبــوده؛
خیلــی اتفاقــا افتــادن و ایــن تابســتون رو عجیــب و غیــر
منتظــره کــردن؛ امــا آلبــرت اینشــتین جملــه ی درخــور
تأملــی داره :
The measure of intelligence is the
ability to adopt
معیار هوش ،توانایی در تطابق است.
اما واقعا تطابق یعنی چی ؟

التیام...

حتمــا تــا حــاال حداقــل یــه بــار ایــن اســمو تــو
دانشــگاه شــنیدین؛ یــا چیــزی از فعالیتــاش بــه
گوشــتون خــورده..

امــا بذاریــن خودمونیتــر از ایــن
جمــع دانشــجویی بگیــم براتــون.
هرکــی کــه وارد ایــن جمــع میشــه؛ اولیــن
ســوالی کــه ازش پرســیده میشــه؛ اینــه کــه
«چطــوری بــا التیــام آشــنا شــدی؟» و هرکســی
یــه قصــهای داره؛ امــا ایــن تمــوم ایــن قصــه
نیســت .نمیتونــی التیامــی بشــی و عاشــق
نباشــی .عاشــق حــس خوبــی کــه تــو نــگاه آدمــا
و بیمــارای دردمنــد بــه وجــود میــاد ،و میدونــی
کــه تــو هــم یــه ســهمی تــو ایــن حــس داری.
قصــهی ایــن عاشــقی پایانــی نــداره...

بخوانید در سبوی شهریور ۹۷

فارسی شکر است ...

من ایستادهام
من ایستادهام
نه دالورانه،

نه مظلومانه؛

فقط و فقط متحیرانه.

همه چیز هست و نیست و من در طیف شرایط غلت میزنم.

بابــت کســانیکه هســتند و نیســتند ،از اعمــاق خاطــرات تــا کــران
تخیــل را سراســیمه شــخم میزنــم.

خوشــبینم؛ احتمــاال روزی ،جایــی ،ســاعتی ،لحظ ـهای همــه چیــز
معنــی خواهــد شــد و علــت ایــن شــارش دیوانــه وار حــوادث در
وجــود مــن نفــوذ خواهــد کــرد.
هــر ســعی و حرکتــی معنــی میشــود .مــن همچنــان خواهــم
ایســتاد و در ایــن تعلیــق غوطــه خواهــم خــورد؛ امــا اینبــار میدانــم
چــرا ،اینبــار عاشــقانه.
 -نیما آژ

سبو

تــو چنــد شــماره قبلــی خیلــی
رســمی داشــتیم درمــورد مشــکالت
امالیــی خودمــون حــرف میزدیــم،
االن هــم وضــع ِ
مــث قبلــه:
اول دوتــا غلــط دســتوری رو میگــم بهتــون بعــد هــم دوتــا غلــط
مصطلــح بیــن خودمــون:
همــه میدونیــم کــه حــروف فارســی بــا «ان» جمــع میشــن ،پــس
«اســاتید» نداریــم ،چــون اســتاد فارســیه و «اســتادان» درســته
واژه بعــدی هــم «مهــره» هســتش ،ایــن هــم از اون کلمــات فارســیه
پــس نبایــد مثــل واژگان عربــی بــاش برخــورد کنیم«حکــم مهمــور
شــد» غلطــه ،حکــم مهــر زده شــد جایگزیــن مناســبیه بــراش!
مــورد جالــب بعــدی هــم کــه مــن خــودم نمیدونســتم و تــو گشــت
و گــذارم تــوی منابــع دیدمــش« :یــک کاسـهای زیــر نیــم کاســه اســت»
ایــن غلطــه ،چــون هیــچ وقــت یــک کاســه زی ـ ِر یــک نیــم کاســه قــرار
نمیگیــره و تــو ادبیــات داریــم «:همیشــه زیــر کاســه یــک نیــم کاســه
هســت!»
اینم از این ،راضی باشید و سعی کنیم بهشون عمل کنیم!
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 -محمدرضا آقاجان یزاده

تــو ایــن جمــع تمــام دغدغـهی مــا ،کــم کــردن درد آدمــای اطرافمونــه؛ اینکــه یــاد بگیریــم غصــه و رنــج آدمــا برامــون تکــراری نشــه .ولــی چیــزی کــه
پشــتمون بهــش گرمــه ،قبــل از ســخاوتمندی دوســتای التیامیمــون ،دالی بــزرگ و مهربونشــه؛ کــه بــا همیــن عشــق و محبتــا کارای بزرگــی کردیــم و
میکنیــم.
شعار ما تو این تشکل دانشجویی اینه که:

«گرچه بیابان پابرجاست؛ اما تک درخت هم سایه میسازد»

و دســتای پرمهــر شــما شــاخ و بــرگ ایــن درختــن .درختــی کــه تــو دالی دردمنــد ریشــه کــرده
و دعــای خیــر همیــن دال آبیــه کــه ایــن درخــت رو آبیــاری و هــرروز تنومندتــر از دیــروز میکنــه..

اگــه شــما هــم میخوایــن عضــوی از خانــوادهی بــزرگ التیــام باشــین؛ پنجــم هــر مــاه قــرار
مــا التیامــی هاســت .طــرح پنــج در پنــج یکــی از راه هــای کمــک بــه بیمــاران نیازمنــد و کــم
بضاعتــه و شــما میتونیــن بــا پرداخــت ماهانــه  ۵هــزار تومــن؛ ســهم بزرگــی تــو حمایــت از
ایــن عزیــزان داشــته باشــین.

شماره حساب بانک ملت۵۱۸۰۸۹۴۴۸۰ :
به نام خیریهی دانشجویی التیام

شمارهی کارت التیام ۶۱۰۴۳۳۷۹۳۷۱۶۳۵۸۰ :

 IDکانال تلگرامی ،صفحه اینستاگرام و توییتر التیامeltiam_charity@ :
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سبو

رقص با چوبدستی!

مشــكالت! چيــزي كــه ايــن روزهــا هرجــا بريــم از همــه طــرف زندگــي جديــدش بكنــه".
محاصرهمــون كــرده حتــي اگــر خودمــون هــم نخوايــم يــا نتونيــم كــه چيــزي كــه تــو زندگينامــه ايــن پســربچه اســكيتباز نظــر مــن رو جلــب
حسشــون كنيــم .از تاكســي و اتوبــوس و متــرو گرفتــه تــا دانشــگاه و كــرد ،رابطـهي بيــن ناتوانــي و هنــرش از ديــدگاه خــودش بــود .اون گفتــه
داروخانــه و بيمارســتان .هرجــا كــه ميــري و تــو هــر جمعــي كــه ميشــيني بــود كــه چيزهــاي مختلفــي بــودن کــه در مراحــل مختلــف ايــن مســير
بــه محــض ورودت ،بحثهــا شــروع ميشــه .بحثهايــي كــه در ادام ـهش خيلــي كمكــش كــردن .در برهـهاي كــه اون از چوبدســتي اســتفاده ميكــرد
همــه افــراد نظــر شــخصي خودشــون رو مثــل يــه حكــم و نظريــه بديهــي و بــه مدرســه معمولــي ميرفــت ،مجبــور بــود بــراي تمــام كارهــاي كوچيك
ارائــه ميكنــن كــه معمــوال هــم خــب ايــن يــك حكــم نااميدانــه هســت .و روزمــرهش "اوليــن" باشــه چــون فــرد ديگـهاي اونجــا از قبــل در شــرايط
چيــزي كــه در اون شــكي نيســت وجــود مشــكالته ،چيــزي كــه بايــد روش اون نبــود كــه بتونــه از رفتــاراش الگوبــرداري كنــه و هميــن قضيــه منجــر
بحــث و فكــر كــرد نحــوه نگــرش و برخــورد بــا اونهاســت.
بــه ايجــاد "خالقيــت" كمنظيــري در ايــن فــرد شــد كــه بعــدا در طراحــي

در اول امــر بايــد اشــاره كنــم كــه نگارنــده حقيــر هــم مثــل خيلــي از شــما حركاتــش در ورزش هــم بــه كمكــش اومــد .در وهلــه دوم چيــزي كــه بهش
اشــاره شــده بــود ،ايــن بــود كــه "مغ ـ ِز اون ،شــرايطش رو پذيرفتــه
دورهاي از نااميــدي رو در ايــن بحبوحــه ســپري كــرده بــود .چيــزي كــه
بــود ".اون ميدونســت كــه تــو بعضــي حــركات نميتونــه بــه
ســوال بــاال و پيــروش ايــن متــن رو در ذهنــش ايجــاد كــرد
انــدازه دوســتاش راحــت باشــه و از طرفــي ايــن بيمــاري تــا
در حقيقــت پنــد تلــخ يــك دوســت بــود كــه ميگفــت:
آخــر عمــر باهاشــه و چيــزي كــه قــراره تــوي ايــن مســير
"هــر دورهاي مشــكالت خــاص خــودش رو داشــته .از
تغييــر كنــه و اونــو در مســير رســيدن بــه آرزوهــاش
چــال كــردن دختــرا و رســوم و فرهنــگ اون زمــان بگيــر،
همراهــي كنــه تــاش و ســبك زندگــي خودشــه و
تــا قــرون وســطي و رنســانس و جنگهــاي متعــدد
نــه بيمــاري و شــرايط خاصــش .اون فــرق بيــن
اروپــا .چــرا اصــا راه دور بريــم .مگــر نــه اينكــه
شــاخصهاي تغييرپذيــر و تغييرناپذيــر رو تــو
جوونــي والديــن خودمــون بــه انقــاب و بعــدش
ســن كمــي متوجــه شــده بــود و ميدونســت كــه
هــم جنــگ و انقــاب فرهنگــي و كوپنهــا و الــي
گاهــي شــرايط زمينــهاي بــه ايــن آســونيها عــوض
آخــر گذشــته .شــايد ايــن اتفاقــات هــم بخشــي از
شــدني نيســتن بلكــه اون چيــزي كــه بايــد تغييــر كنــه
مشــكالتيه كــه قــراره مــا فــردا بــراي بچههامــون تعريــف
"خــود" ماييــم.
كنيــم و بگيــم كــه ازشــون گذشــتيم ".البتــه كــه برداشــت
بنــده از ايــن نقــل قــول بــاال سرســپردگي در برابــر ســختيها
در نهايــت بعــد از خونــدن ايــن تجربــه و چنــد نســخه ديگــه
و انــكار و ناديــده گرفتــن وجودشــون نبــود بلكــه ســوالي كــه بعــد
از هميــن دســت تجــارب امــروز بنــده حقيــر بــه جايــي رســيدم كــه
از اون ذهنــم رو مشــغول كــرد ايــن بــود كــه درهــر دوره" ،چــه" افــرادي بتونــم بگــم اون چيــزي كــه مشــخص ميكنــه از هــر ســختياي چــه افــرادي
ميتونــن از ايــن ســختيها بــه عنــوان مرحلـهاي از زندگيشــون عبــور كننــد .قــراره عبــور كننــد و چــه افــرادي قــراره تــا ابــد تــو ســياهچاله مشــكالت
جــواب ايــن ســوال  2كلمــه بــود كــه ايــوان كليمــا در كتــاب روح پــراگ بمونــن 3 ،قابليتــه" :پذيــرش"" ،اميــدواري" و "خودارزيابــي" .نكتــه
مطرحشــون كــرده" :انطبــاق" و "اميــدواري" .بــه نظــر ايــن شــخص تنهــا مهــم درواقــع اينــه كــه همهچيــز در ذهــن آدمهاســت و دنيــاي بيــرون از
افــرادي تونســتن از جنايــات نازيهــا و بعــد هــم خفقــان كمونيســتي ذهــن ،چيــزي نيســت جــز بازتابــي از اون چــه مــا خودمــون رو بــراش
حاكــم در اون دوره بيــرون بيــان كــه ايــن  2ويژگــي رو داشــته باشــند.
پــرورش داديــم .هميشــه بشــر بــا مشــكالتي دســت و پنجــه نــرم ميكــرده.
بعدتــر مــن بــا اســكيتباز و پاركــوركاري آشــنا شــدم كــه در  5ســالگي
تشــخيص بيمــارياي بــراش گذاشــته شــده بــود كــه در اون خونرســاني بــه
مفصــل لگــن دچــار اشــكال شــده و نوعــي ناتوانــي رو در حــركات پــا و
همچنيــن تحمــل وزن بــراي افــراد بــه وجــود ميــاره .نكت ـهاي كــه در ايــن
فــرد بــراي مــن وجــود داشــت نــه ناتوانـيش بــود و نــه هنــرش ،بلكه ســن
تشــخيص اون بــود .وقتــي انســان يــك جــور خــاص متولــد ميشــه فرصــت
تجربــه نــوع ديگــه زندگــي رو از دســت ميــده و در ايــن حالــت بنظــر مــن
خيلــي راحتتــر ميتونــه بــا زندگــي و تواناييهــاي خــودش كنــار بيــاد
امــا مشــكل درســت از جايــي شــروع ميشــه كــه فــرد "بــراي مدتــي تجربــه
زندگــي ديگــهاي رو هــم داشــته و بــه اصطــاح طعــم خوشــي رو هــم
چشــيده و حــاال يكهــو ميخــواد خودشــو منطبــق بــا تواناييهــا و ســبك

ايــن كــه بــراي بهبــود وضعيتــي كــه تــوش هســتيم بايــد تــاش كــرد يــك
امــر اجتنــاب و انكارناپذيــره امــا چيــزي كــه مهمتــره اينــه كــه در ضمــن ايــن
كار ،بايــد يــاد بگيريــم كــه تــو هــر شــرايطي خودمــون رو بــه اون فــردي
مبــدل كنيــم كــه قــراره چندســال ديگــه داســتان زندگــي و موفقيتــش رو
بــراي جوونترهــا تعريــف كنــه و نــه اون افــرادي كــه در ايــن چرخــه بــه
راحتــي كنــار گذاشــته ميشــن و ايــن كار هــم ممكــن نيســت مگــر اينكــه
قــدم اولــش رو از خودمــون و از ذهنمــون برداريــم .بهرحــال ...بهتــره تــا
ســردبير محتــرم منــو توبيــخ نكــردن ســخن رو كوتــاه كــرده و بــا يــك آرزو
بــراي شــما عزيــزان مطلــب ايــن شــماره رو هــم بــه پايــان ببــرم :اميــدوارم
شــما هــم االن درحــال دســت و پنجــه زدن بــا چوبدســتيهاتون در زميــن
پاركــور باشــيد!!
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ادبیات ناپایداری

سبو

سازش! مدارا! تحمل!
بــه کالمــی دیگــر ،آنــان از طریــق مــدارا بــا دشــمنان خــود ،وظیفهشــان را انجــام
اینهــا کلماتــی هســتند کــه در عیــن وحــدت معنــی ،تعابیــر متفاوتــی در جامعــه دادهانــد .همانطــور کــه ایرانیهــا پــس از حملــه مغــول ،از در مــدارا وارد شــده و
و زبــان مــا دارنــد .در فرهنــگ دیرینــه ایرانــی و بــه خصــوص در آثــار بــزرگان آنهــا را اصــاح کردنــد:
فارســیزبان ،مــدارا و تســاهل جایــگاه ویژهــای دارد؛ بــه حــدی کــه کمتــر چون بسازی با خَ ّسیِ این خسان /گردی اندر نور ،سنّتها رسان
شــاعری یافــت میکنیــد کــه بــه مــدارا بــا دشــمنان توصیــه نکــرده باشــد .حــال
رنــج خســان بــس دیدهانــد /از چنیــن مــاران بســی پیچیدهانــد
کانبیــا ِ
در ایــن نوشــتار تــاش داریــم تــا مفهــوم مــدارا در ادبیــات را دریابیــم و ببنیــم آیــا (مولــوی)
مــدارا بــه معنــای ســازش ،بــه مفهــوم انقالبــی و مذمــوم آن ،هســت یــا نــه و اگــر
حتــی بــه تجربــه ثابــت شــده کــه درگیــری و بحــث بــا فــرد نــادان چیــزی جــز
نیســت ،کــدام را بایــد انتخــاب کــرد!
پشــیمانی و خشــم فــراوان نــدارد؛ ازیــن رو در ادبیــات همــواره تاییــد شــده کــه از
بــا کمــی تفکــر بیشــتر ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه هیــچ انســان فرزانــه و بحــث بــا فــرد نــادان بایــد پرهیــز کــرد .ســعدی دلیــل آن را بــه زیبایــی توضیــح
عاقلــی بــه تحمــل و تســلیم در برابــر دشــمنان توصیــه نمیکنــد .اصطــاح میدهــد و مولــوی راه رهایــی از آن و صفــای دل را:
مــدارا در ادبیــات فارســی بــه معنــی تحمــلِ کژیهــای مــردم و رفتارهــای
اصــل بــد نیکــو نگــردد چــون کــه بنیــادش بــد اســت /تربیــت ،نااهــل را چــون
نــاروای آنــان و عــد ِم اعمــال و یــا ابــراز تنــدی یــا خشــونت در قبــا ِل آنهاســت .گــردکان بــر گنبــد اســت (ســعدی)
خصیصهــای نیکــو کــه عــاوه بــر راحتــیِ جــان ،اصــاح جامعــه را هــم در
صبــر بــا نااهــل ،اهــان را جلــی (روشــنی و صفــا) اســت /صبــر ،صافــی میکنــد
پــی دارد:
هــر جــا دلــی اســت (مولوی)
آســایش دوگیتــی تفســیر ایــن دو حــرف اســت /بــا دوســتان مــروت بــادشــمنان مــدارا (حافــظ)
در نمونههــای دیگــر خداونــد متعــال بــه حضــرت موســی فرمــود کــه بــا
ای ســلیمان در میــان زاغ و بــازِ /حلـ ِـم حــق شــو بــا همــه مرغــان بســاز فرعــون بــه زبــان نرمــی ســخن بگــو؛ ولــی خــود او در جایــی دیگــر میگویــد کــهدر برابــر دشــمنانتان تــا میتوانیــد آمــاده شــوید و بعــد بــر آنهــا بتازیــد .شــاید ایــن
(مولــوی)
دو آیــه تبیینکننــده مــرز باریــک بیــن پایــداری و مداراســت .مــدارا بــا دشــمنی که
امــا ایــن مــدارا و تســاهل دامنهایــی دارد .مــرز آن در ادبیــات کامــا مشــخص از تــو قویتــر اســت ،الزمهــی پیــروزی اســت :
نیســت؛ همانطــور کــه دو نفــر هــم نمیتواننــد بــر ســر آن بــه تفاهــم برســند،
شــعرا نیــز نظــرات متفاوتــی دارنــد .آن طــور کــه از مطالعــه اشــعار کالســیک موسیا در پیش فرعون َزمَن (زمان) /نرم باید گفت قوال ً لینا ً
برمیآیــد ،گویــا شــعرای آن زمــان بــه دلیــل تفکــر عرفانــی خــود ،تمایلــی آب اگر در روغن جوشان کنی /دیگدان و دیگ را ویران کنی(مولوی)
چنــدان بــه درگیــری ندارنــد .از طرفــی دیگــر در شــعر زمــان مشــروطه و پــس
بــا همــهی ایــن تفاســیر ،بــه نظــر نمیرســد کــه بتوانیــم در یــک مقالــه بــه
از آن (ســبکی کــه بــه ادبیــات پایــداری نــام گرفــت) تظلمخواهــی و اســتقامت
جمعبنــدی کاملــی برســیم کــه کــدام روش ،در چــه زمانــی بهتــر اســت .جــواب
در برابــر دشــمنان ،شــالوده شــعر آن زمــان شدهاســت .در مثــال زیــر لحــن تنــد ایــن پرســش ،چیــزی اســت کــه مســلما هــر کــس نــزد خــودش دارد؛ ولــی بــه
فرخــی یــزدی در مقابلــه بــا دشــمنان دیــده میشــود :
نظــر مــن ،چــه بهتــر کــه در تعامــات روزانــه و بینفــردی در جامعــه ،همهــی مــا
آن زمــان كــه بنهــادم ســر بــه پــای آزادی /دســت خــود ز جــان شســتم از مــدارا و گذشــت را ســرلوحه رفتارمــان قــرار دهیــم تــا اجتماعــی آرام و رو بــه
بــرای آزادی
پیشــرفت داشــته باشــیم:
تــا مگــر بــه دســت آرم دامــن وصالــش را /مــی دوم بــه پــای ســر در قفــای رفتيم و پاي بر سر دنيا گذاشتيم/کار جهان ،به اهل جهان واگذاشتيم
آزادی
ما را بس است جلوه گه شاهدان قدس /دنيا ،براي مردم دنيا گذاشتيم
در محیــط طوفــانزای ماهرانــه در جنــگ اســت /ناخــدای اســتبداد بــا خــدای
شاهد که سرکشي نکند ،دل فريب نيست /فهــم ســخن ،بــه مــردم
آزادی
دانــا گذاشــتيم
دامــن محبــت را گــر كُنــی ز خــون رنگیــن /مــی تــوان تــو را گفتــن پیشــوای
ايمــن ز دشــمنيم ،کــه بــا دشــمنيم دوســت /بنيــان
آزادی
زندگــي ،بــه مــدارا گذاشــتيم
فرخــی ز جــان و دل میكُنــد در ایــن محفــل /دل نثــار اســتقالل ،جــان فــدای
آزادی
مــا شــکوه از کشــاکش دوران نمــي کنيــم /موجيــم و کار خويــش بــه دريــا

یــا در جایــی دیگــر علنــا ایــن روحیــه مبــارزه طلبــی در برابــر اســتبداد زمــان گذاشتيم
بوديــم شــمع محفــل روشــندالن ،رهــي /رفتيــم و داغ خويــش بــه دلهــا
خــود را نشــان میدهــد:
اهریمـــــن اســتبداد؛ آزادی مــا را کشــت /نــه صبــر و ســکون جایــز؛ نــه حوصلــه گذاشــتيم (رهــی معیــری)
بایــد کــرد

در داســتانها و روایــات مختلفــی آمــده کــه پیامبــران بــرای ابــاغ رســالت خــود
و انجــام دســتورات الهــی ،ســختیها و نامالیمــات زیــادی را تحمــل کردهانــد.
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سبو

سبو

گیسوان سرخ زندگی

یــک حــال خــوب و یــک نوســتالژی جالــب قدیمــی بــرای  ۳دهــه
کــودکان ایــن ســرزمین...
قصــه دختــری بــا موهــای قرمــز کــه زیبایــی هــای جهــان را بــا بیــان بالــغ و
در عیــن حــال کودکانــه خــود یکبــار دیگــر بــه خــورد گوشهــای پرشــده
از تلخیهــای روزگار میدهــد...
آنــه ؛ نمونــه انســانهایی اســت کــه زیبــا میبیننــد زیبــا میاندیشــند و
زیبــا ترســیم میکننــد.
قصــه دختــری کــه مشــاهده شــکوفههای یــک درخــت او را برمیانگیــزد
هــر چنــد ایــن درخــت از نظــر مادرخوانــدهاش بیمحصــول و کرمــو
باشــد و شــنیدن صــدای جویبــار در اول صبــح ،غــم و انــدوه شــب را از
او میســتاند و امیــد بــه زندگــی و فردایــی بهتــر را در وجــود کــودک
غــرس میکنــد و همــه ایــن هــا در حالــی اســت کــه بزرگترهــا جوابــی جــز
بیتفاوتــی بــرای همــه ایــن زیبایــی هــا ندارنــد...
براســتی چــرا اینچنیــن اســت؟؟؟ چــرا انســانها هــر چــه در گــذر
چــرخ زمــان پیــش میرونــد از ذات و صفــات صــاف و ســاده و نــگاه ظریــف
و زیبــای کودکانــه خــود فاصلــه میگیرنــد؟؟
چــرا اخــم هــای کوچــک کودکیشــان کینــه میشــود و قهــر و خشــم
جایگزیــن دوســتی و صلــح؟؟؟
براســتی چــه چیــز ایــن بــا را بــه ســر مــا آورده؟؟ پــول؟ مقــام؟
شــهرتطلبی؟ و یــا تــاش بــرای رســیدن بــه زندگــی مطلــوب؟
اگــر چنیــن اســت تعریــف مــا از زندگــی مطلــوب چیســت؟؟ زندگــی پــر
از اضطــراب و نگرانــی بــه شــرط ثــروت؟؟
آ نه  ،بیشک نگاهی متمایز به دنیای ماست...
ترســیم اثــری از نــگاه زیبــا و صادقانــه و بیآالیــش کــودکان کــه چــه
عجیــب در دنیــای پــر از دروغ و پلشــتی امــروز مــا غریــب اســت و شــدیدا
بــدان نیازمندیــم.
براســتی چــه بــر ســر مــا آوردهانــد و چــه بــر ســر خــود آوردهایــم کــه اینطور
ی حـد و حصــر کودکــی خــود فاصلــه گرفتهایــم
از ذات پــاک و صداقــت بـ 
و ایــن چنیــن آلــوده بــه دروغ و تظاهــر و خشــم و غیــره و ذلــک شــدهایم ؟؟
شــاید در جــواب بخواهیــم ســختیها و فشــارها و تهدیدهــای جامعــه را
مقصــر اصلــی همــه اینهــا بدانیــم .
نمیگویــم فشــار و تهدیــد و ســختی وجــود نــدارد بلکــه تمــام ســخن
مــن ایــن اســت کــه چــرا اجــازه میدهیــم ایــن فشــارها و ســختیها امیــد
و نشــاط و نگــرش زیبــای مــا را بگیرنــد ؟؟؟
اگــر بــه اعمــاق وجــود خــود بازگردیــم و صفــات و خصــال نیکــو خــود
را بیابیــم و آن را تقویــت کنیــم طولــی نخواهــد کشــید کــه جهــان مــا جایــی
بهتــر  ،آرامتــر ،زیباتــر ،سرشــار از امیــد بــه آینــده ،اشــتیاق بــه کار و تــاش،
صداقــت و رفاقــت و شــور و نشــاط خواهدشــد و در پــس آن زندگــی
مطلــوب را خواهیــم یافــت.
یکبــار دیگــر بــه خــود فرصــت کــودک بــودن را بدهیــم بــه خــود بیاییــم
و بماننــد آنــه شــرلی قصههــا ،بــا امیــد بــه زندگــی بهتــر ،بــه جهــان
و زیباییهایــش دقیقتــر و بهتــر بیاندیشــیم؛ چــرا کــه  ،دنیــا هنــوز
قشــنگیهایش را دارد...

بخوانیم از سهراب عاشق سپهری که چه زیبا گفت :
شب آرامی بود
می روم در ایوان ،تا بپرسم از خود
زندگی یعنی چه؟
مادرم سینی چایی در دست
گل لبخندی چید ،هدیه اش داد به من
خواهرم تکه نانی آورد ،آمد آنجا
لب پاشویه نشست
پدرم دفتر شعری آورد ،تکيه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند ،و مرا برد ،به آرامش زیبای یقین
با خودم میگفتم:
زندگی ،راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست
زندگی  ،آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمدهایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه میگردد؟
!!!هیچ
زندگی ،وزن نگاهی است که در خاطرهها میماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را ،خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است ،که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی ،و نه در فردایی
ظرف امروز ،پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز ،دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با ،امید است
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا میماند
زندگی ،سبزترین آیه ،در اندیشه برگ
زندگی ،خاطر دریایی یک قطره ،در آرامش رود
زندگی ،حس شکوفایی یک مزرعه ،در باور بذر
زندگی ،باور دریاست در اندیشه ماهی ،در تنگ
زندگی ،ترجمه روشن خاک است ،در آیینه عشق
زندگی ،فهم نفهمیدن هاست
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زندگی ،پنجره ای باز ،به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است ،جهانی با ماست
آسمان ،نور ،خدا ،عشق ،سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور ،در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره ،با شوق ،سالمی بکنیم
زندگی ،رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من ،وزن رضایتمندی ست
زندگی ،شاید شعر پدرم بود که خواند

چای مادر ،که مرا گرم نمود
نان خواهر ،که به ماهی ها داد
زندگی شاید آن لبخندی ست ،که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست ،میان دو سکوت
زندگی ،خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما ،تنهایی ست
من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم.
 -رضا بخشی

نام من ایران است ...
پــدرم یــک ســاعتی اســت کــه بــا خــود خلــوت کــرده .آدم پرحرفــی و کشــمکش ،اوضــاع تغییــر کــرد .دولــت بــا همــکاری بقیــه مراجــع
نیســت ولــی جنــس ســکوت بــا کمحرفــی فــرق میکنــد .برخــاف حکومتــی و همفکــری بــا قشــر تحصیلکــردهی جامعــه و گوشــکردن بــه
مــادرم ،او اصــرار دارد کــه اتفــاق امــروز آبروریــزی بزرگــی بــود .همــه چیــز حرفهــای مــردم ،فصــل جدیــدی را شــروع کــرد.
بــه  ۲۰ســال قبــل برمیگــردد .زمانــی کــه مــن هنــوز بــه دنیــا نیامــده بــودم .بــا ایــن کــه خــودم تمــام ایــن هــا را میدانــم امــا همیشــه دوســت دارم

پــدر و مــادرم عالقــه چندانــی بــه صحبــت دربــاره ی آن چنــد ســال او برایــم تعریــف کنــد .امــروز در کتــاب هــا از آن دوران بــه عنــوان "فصــل
ندارنــد ولــی مادرجــون هــر موقــع کــه یــاد گذشــته میافتــد ،برایــم از آن تغییــر" یــاد میکننــد .مدیرعامــل ســابق شــرکتی کــه پــدرم ســالها در
آن جــا مشــغول بــه کار بــود ،جــزو معــدود
روزهــا تعریــف میکنــد .میگوینــد روزهــای ســختی بــود .همــه چیــز
مدیرانــی اســت کــه از اصالحــات آن ســال
خالصــه شــده بــود در یــک کلمــه" :اقتصــاد" .زندگــی
جــان ســالم بــه در بــرد ولــی شــاید حتــی
مــردم آن روزهــا بــه طــرز عجیبــی تحــت تاثیــر
در خــواب هــم نمیدیــد کــه  ۲۰ســال بعــد،
نامالیمتهــای داخلــی و خارجــی قــرار داشــت.
مدارکــی در مــورد تخلــف هــای مختلفــش کــه
همــه از لــزوم تغییــر در رونــد برنامــه هــای
زشتترینشــان اختــاس بــود ،پیــدا شــود.
اقتصــادی دولــت میگفتنــد ولــی بهبــودی در
وضعیــت زندگــی مــردم مشــاهده نمیشــد.
مــادرم یــک ســاعتی اســت کــه ســعی میکنــد
پــدر را قانــع کنــد کــه هیــچ دلیلــی بــرای ناراحتــی
بــرای کســانی مثــل پدربــزرگ کــه از قشــر
نــدارد .وقتــی همســایه ی طبقــه پاییــن در جــواب
بازنشســتهی فرهنگــی بودنــد ،شــرایط
شــکایت پــدرم از او در مــورد تاخیــر در پرداخــت شــارژ
ســختتر هــم بــود .پــدر همیشــه میگویــد
آپارتمــان ،بــا صــدای بلنــد داد زد "بــرو از رئیــس اختالسگــرت
وضعیــت قشــر بازنشســته در آن دوران مثــل
بگیــر" دوســت داشــتم از تــه دل جوابــش را بدهــم ولــی خــب؛ زخمــی
امــروز نبــود کــه در رفــاه باشــند .پدربــزرگ
تــا آخریــن روزهــای زندگــی آبرومندانــه اش همیشــه از دلخــوری خــود کــه شــفاف ســازیهای  ۲۰ســال پیــش بــه دل مــردم زد ،ســخت کهنــه
نســبت بــه ک ـمارزش شــدن شــأن بازنشســتگان ،بــه خصــوص همــکاران میشــود .بــرای شــخص آبرومنــدی مثــل پــدرم ،توهیــن بزرگــی بــود.
خــودش ،در جامعــه گلهمنــد بــود و حیــف کــه نتوانســت روزهــای ولــی خــب ...فقــط یــک چیــز میتوانــد شــیرینی ایــن روزهــا را کمــی
تلــخ کنــد و آن هــم مــرو ر همــان خاطــرات اســت...
خــوش االن را ببینــد.
مادرجــون میگویــد هــر روز خبرهــای تــازه ای میشــنیدیم و تنهــا
راه چــاره ای کــه داشــتیم ایــن بــود کــه خــود را بــا شــرایط جدیــد وفــق
دهیــم .شــرایط جدیــدی کــه گاهــی بــا نســخه ی قبلــی خــود یــک روز،
فقــط یــک روز ،فاصلــه ی زمانــی داشــت .همیشــه وقتــی اینهــا را تعریــف
میکنــد ،آه بلنــدی میکشــد ،اندکــی مکــث میکنــد و ســپس لبخنــدی
دلنشــین ادامــه میدهــد" :باالخــره بعــد از چنــد وقتــی ســختی

بگذریــم! بــرای مــن مهــم روزهــای بعــد آن اســت .روزهایــی کــه همــه
چیــز تغییــر کــرد .روزهایــی کــه مــن بــه دنیــا آمــدم و پــدر نــام مــرا "ایــران"
گذاشــت .مــن ایــران هســتم ۱۷ ،ســاله ،نماینــده ی نســلی نــو ،نســلی
کــه قــدر زندگــیاش را بیشــتر از خواهــر و برادرهــای بــزرگ تــر خــود
میدانــد...
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نصیحت پدربزرگ
تحمــل یــا مــدارا (کــه در منابــع انگلیســی معمــو ًال Tolerance
نامیــده شــده و در اکثــر مــوارد هــم بــر مباحــث مذهبــی تاکیــد دارد) در
مرحلــه اول روابــط قــدرت را در جایــگاه خودشــان تثبیــت میکنــد؛ کــه
در ادامــه باعــث ایزولــه شــدن و قطــع ارتبــاط گفتمــان هــای مختلــف از
طریــق حــذف تضــارب آرا میشــود؛ همیــن امــر ســپس رخــوت و فضــای
بســتهی حاکــم بــر گفتمانهــا را تشــدید مینمایــد ،رفتــه رفتــه و بــا تعامــل
منحصــر و محــدود هــر فــرد در گــروه اعتقــادی مخصــوص بــه خــودش،
ناخودآگاهانــه یــه ایــن نتیجــه میرســد کــه جهانبینــی گــروه خــود تنهــا
روش ممکــن بــرای تفســیر واقعیــت اســت .و در نهایــت شــاهد پدیــدهای
فلشبــک :یــک جملــه از پدربزرگــم خیلــی خــوب در یــادم مانــده ،هســتیم کــه شــاید زیــاد در اطرافمــان ببینیــم ،در برهـهای ،مثـ ًا وقــوع یــک
نــوروزان در خانـهاش جمــع میشــدیم و مراســم ســال نــو را بــا هــم جشــن رخــداد اجتماعــی ،فضــای تعامــل دو گــروه متفــاوت بــه اتفــاق برقــرار
میگرفتیــم .فکــر کنــم هشــت ،نــه ســالم بــود و ســر اختالفــی کــه یــادم میشــود و تعبیــرات قالبــی مختلــف فــوران میکننــد:
نیســت بــا یکــی دیگــر از بچههــا ،کــه تنهــا کمــی از مــن بزرگتــر بــود
"شما بیتفکرها!"
مشــغول دعــوا کــردن بــودم .نــزاع هــای کودکانــه هــم کــه مثــل دیاتیلاتــر
ســریع بــه نقطــه جــوش میرســند و خالصــه ،مقادیــر متنابهــی از آدرنالیــن "شما بیبصیرتها!"
و کورتیــزول را داشــتیم تجربــه میکردیــم! ایــن جــور مواقــع نیــز معمــو ًال " شــما ( )xهــا!" ( xشــامل هــر پیـشداوری بــر اســاس ســن ،جنســیت،
تــاش پــدر و مــادر در جداکــردن طرفیــن دعــوا نتایــج قابــل قبولی نــدارد؛ ســطح تحصیلی ،طبقــه اجتماعی-اقتصــادی و)...
بــه شــخصه از بیتفاوتــی بزرگترهــا نســبت بــه لجســتیک مواضــع لفظــی شــاید بــه ایــن دلیــل اســت کــه از یوهــان ولفگانــگ گوتــه نقــل شــده :
مــن و همبازیــم (کــه حــاال بــه دشــمن خونــی مــن بــدل شــده بــود!) «»to tolerate is to insult
بیشــتر عصبانــی میشــدم و دلــم میخواســت زمیــن و زمــان را بــه هــم
نکت ـهی دیگــری کــه شــاید در نــگاه اول بــه چشــم نیایــد در برخــورد دو
ببافــم؛ بــا درمانــده شــدن میانجیگریهــا بــود کــه پدربــزرگ آمــد و بــا یــک
عقیــده تحملپذیــر و تحملناپذیــر بــه وجــود میآیــد؛ در ایــن شــرایط
جملــه چــون آبــی بــر آتــش غائلــه را ختــم بهخیــر کــرد" :نوههــای عزیــزم،
بــه طــوری متناقــض نمــا تحمــل بیشــتر بــا بســط فضــای مانــور عقیــدهی
بــا هــم بســازید"– ".یعنــی چــه؟ چــی رو بــا هــم بســازیم؟!"
تحملناپذیــر منجــر بــه افزایــش
ســازش بــا ســه واژهی "ســازگاری،
گفتمــان تحملناپذیــر و نفرتپراکنــی
ســازواری و ســازندگی" همخانــواده
میشــود .پدیــدهای کــه بــه کــرات در
اســت کــه همگــی در چنــد معنــی
ایــن دهــه شــاهد آن بودهایــم.
اشــتراک دارنــد ،مثــل :صلــح ،آشــتی،
خــوب! احتمــاال االن بــه ایــن فکــر
هماهنگــی ،توافــق و رفــع اختــاف.
میکنیــد کــه ":دردش بگفتــی
یکــی از گفتمانهــای غالــب بیــن اکثــر
درمانــش نیــز گــوی!" .بــه نظــرم اولیــن
دانشــجویان (معمــوال پــس از گذشــت
قــدم در ســازش بــا دیگــر عقایــد،
چنــد تــرم در دانشــگاه) ایــن اســت کــه
کســب فراشــناخت نســبت بــه ســازوکار
"ســعی کنیــد عقایــد دیگــران را ،هــر
هــای فکــر خــود ماســت .از خــود بپرســیم ":چــرا بــه ایــن موضــوع عقیــده
چــه قــدر هــم کــه بــه نظرتــان عجیــب برســد ،تحمــل کنیــد" توصی ـهای دارم؟ چــرا فکــرم را بــه ایــن تفســیر گــره زدم و ُعقــده کــردم؟" پاسـخهایی
کــه شــاید در نــگاه اول صحیــح و بدیهــی بــه نظــر برســد .ولــی پشــت کــه بــه ایــن ســوال داده شــده در طیــف وســیعی از علــوم مثــل علــوم
ایــن نقــاب خــوش خــط و خــال ،ســازوکارهای ناموزونــی قــرار گرفتــه اعصــاب ،روانشناســی ،جامعهشناســی و فلســفه وجــود دارد .پاس ـخهایی
کــه بــه قــول فردوســی "بیــارد بــه کار انــدرون کاســتی" .در ایــن ســتون مثــل ایــن ":چــون متغیرهــای دور و بــر مــا بســیار اســت و وقــت و تــوان
تــاش میکنــم کاســتی هــای ایــن روش را معرفــی و بســتهی پیشــنهادی محاســباتی مغزمــان محــدود ،بیــن دو مفهــوم پــل میزنیــم .مثــ ًا فکــر
جایگزینــی را مطــرح کنــم کــه چــرا ســازگاری از تحمــل بهتــر اســت.
میکنیــم همــهی درسخوانهــا عینکیانــد .یــا جملــهای کــه شــاید در
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وســایط حملونقــل عمومــی زیــاد شــنیده باشــید ،همهشــان دزدنــد!" بــه  -5مــا حتــی بیــن اطالعــات کامــا ناهمبســته ،روابــط علــت و معلولــی
دیگــر پاســخها بــه طــور موضوعــی اشــاره میکنــم.
پیــدا میکنیــم( .اعتیــاد بــه قماربــازی)
 -1مــا بیــشاز حــد مفاهیــم را خالصهســازی میکنیــم و بــا نادیــده  -6مــا در موضوعاتــی کــه دانشمــان در آنهــا بســیار ســطحی اســت ،بــه
گرفتــن ریزهکاریهــا بــه ســرعت بــه طــور کلــی نتیجهگیــری میکنیــم .شــدت احســاس تخصــص داریــم#( .چای_نبات_ارباب_درمانهــا!)
()Primacy effect
و بیشــمار مــوارد دیگــر کــه بــا یــک جســتجوی ســاده در فضــای

 -2مــا در تصــور آینــده کمتــر از آنچــه فکــر میکنیــم توانایــی داریــم و دیجیتــال قابــل دسترســی اســت.
بــه همیــن علــت ،پــاداش در لحظــه را بــه پــاداش طوالنیمــدت ترجیــح امیــدوارم بــا همیــن چنــد مــورد توانســته باشــم نشــاندهم کــه فهمیــدن
میدهیــم#( .ســریالهای _شــب_امتحان!)
اینکــه چــرا دیگــری بــه فــان موضــوع اعتقــاد دارد ،بســیار پیچیدهتــر از
 -3مــا بیـشاز حــد بــه ثبــات شــخصیت خــود و شــرایط پیرامونــی اتــکا یــک برچســب ســادهی "بیفکــر" یــا "بیبصیــرت" بــودن اســت .آگاهــی
داریــم (ارجــاع بــه مقالــه قبلــی نگارنــده در همیــن نشــریه) و بــه همیــن پیــدا کــردن نســبت بــه ســازوکار هــای شــناختی ،بــه نظــر مــن ،مهمتریــن
علــت گذشــته و آینــده را بــا ســوگیری بــرای خــود تفســیر میکنیــم؛ قــدم بــرای رســیدن بــه جامعـهای اســت کــه در آن نهتنهــا عقایــد گوناگــون
کــه منشــا بســیاری از افســوسها بــرای گذشــته و تــرس از آینــده اســت .بــه هــم احتــرام میگذارنــد ،کــه بــا هــم تطابــق دارنــد و دســت در دســت
()Self-consistency bias
هــم ،آینــدهای بهتــر و روش ـنتر را "میســازند" .یــا علــی
 -4مــا فکــر میکنیــم کــه میدانیــم دیگــران چگونــه فکــر میکننــد.
()Extrinsic incentive error

 -امیررضا حاجی عزیزی

مرض تطابق
تطابــق  :باهم برابر شــدن ،همداســتان گشــتن ،همگونی ،هماننــدی و .. . .
ایــن هــم از آن کلمــات خنثــی زمانــه ماســت .البتــه مثل همــه کلمــات دیگر
بــی تقصیــر و مظلــوم اســت و ایــن مائیــم کــه همــه از آن اســتفاده میکنیــم.
مــا
یعنــی یــه جاهایــی یــه جورایــی کلیــد درهــای پیــش روی
بــرای لحظــه اکنــون ماســت.

بــرای اینکــه بتوانیــم فعــا وارد شــویم بــی
وگفتگــو .همداســتان و هماننــد میشــویم تــا مجبــور
بــه معرفــی خــود و عقایدمــان نشــویم؛ زیــرا خیلــی از
جاهــا طــرف مقابــل را شایســته دانســتن نمیدانیــم.
اصــا چــه حقــی دارنــد کــه بداننــد چــه هســتیم و
کــه هســتیم؟! آقــا شــما اینجــوری هســتید؟ بلــه آقــا
بلــه هســتیم .مثــل شــمائیم .خانــم شــما اینطــوری
هســتید؟ بلــه قربــان؛ ماننــد شــمائیم .بلــه میگوئیــم
تــا از ایــن مــرز رد شــویم.

بایــد ابتــدا در آن نقــش وارد شــوید و همگوننمــا باشــید و مطابقــت نشــان
دهیــد تــا پذیرفتــه شــوید؛ و امــا بایــد گفــت کــه در ایــن صحنــه  ،همگــون
نمــودن و خــود را هماننــد نشــان دادن ،اکثریتــی نامقــدس بــرای انحصــار
فرصتهــا و انتخــاب بهترینهــا بوجــود آوردهاســت.

بحــث

اگرچــه اثــرات کوتــاه مــدت ایــن مطابقتهــا
رســیدن بــه اهــداف مثبــت یــا منفــی مــورد نظــر
اســت ولــی بــدون شــک ایــن دوگانگیهــا باعــث
اضطرابــی مزمــن در روح انســان خواهــد شــد کــه
بعیــد نیســت بــا عــوارض مختلــف جســمی و
روحــی تظاهــر نمایــد.

اگرچــه در جامعـهی مــا تا بــه حال  ،پرسشــگران ،بیشــتر
فرقــه و دســته خاصــی بودهانــد ولــی اینگونــه پرسشــگری
اساســا انحصــاری نیســت .هرفرقـهای از مراجعین خود مســتقیم
و غیرمســتقیم ایــن را میپرســد .وشــما اگــر بــرای زندگیتــان وتحصیلتــان و
کارتــان و داشــتن آنچــه کــه حقتــان اســت اســت مجبــور بــه ورود باشــید
بایــد مطابقــت داشــته باشــید؛ همگــون و هماننــد باشــید و اگــر نیســتید
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 -کیانا سهرابی

سبو

سبو

مدرنیسم عشق
از قدیــم االیــام وقتــی حــرف از عشــق و عاشــقی بــوده همیشــه کالمــی از اونطــرف وقتــی شــما بــا یکــی بــد تــا میکنــی باعــث میشــی طــرف
کــه شــنیده مــی شــده ایــن بــود کــه "عشــق مقدســه" و هــر فعــل و انفعــال احســاس کنــه در حقــش بــی عدالتــی شــده و بایــد یــه جــوری تالفــی کنــه
هورمونــی رو نمیشــه بــه عشــق نســبت داد .ولــی ایــن بــرای قدیمــاس االن و دوبــاره اون هــم میــره ســراغ یکــی دیگــه  ....و اینجــوری "دومینــوی
جفــا" راه میافتــه.
ایــن خبــرا نیــس .حــاال عشــق همــه چیــز داره اال تقــدس ...

االن اگــر از  10نفــر بپرســی عشــق چــی میخــواد حداقــل  9تاشــون
میگــن د ِل پــاک ولــی همونــا اگــه یــه نفــر ســاده ببینــن ســریع میخــوان
ازش سوءاســتفاده کنــن .شــاید پاکــی فقــط بــرای دیگرانــه...

مثــا کســی بــوده کــه شــخصی تریــن مســائلش رو بــرای بقیــه تعریــف
میکــرده کــه نشــون بــده "منــم بلدم"...ولــی کســی بــه ایــن توجــه نمیکنــه
کــه تــاوان اصلــی رو شــونههای طــرف دیگــهی رابطــهاس .یــا مــوردی
بــوده کــه پیشــنهاد داده ،طــرف مقابــل رد کــرده بعــد رفتــه آبــروی طــرف
رو بــرده یــا دیگــه اخــرش اســید پاشــیده...

مســاله اصلــی بــرای مــا مــردم (نویســنده هــم عضــوی از جامع ـهاس)
اینــه کــه کال زندگیمــون رو وقــف ایــن کردیــم کــه خودنمایــی کنیــم؛
یعنــی هــر کاری باشــه انجــام میدیــم کــه نشــون بدیــم مــا هــم هســتیم و اینقــدر مثالهــا زیــاده کــه نمیشــه همــه رو گفــت ولــی همــه اینــا تــوی
جامعـهای داره اتفــاق میافتــه کــه مــن و تــو عضــوی از اونیــم و چــه بخوایــم
میتونیــم ،حــاال اینکــه چقــدر اینــکار درســته ....اصــا مهــم نیــس.
تــویِ دنیــای ارتباطــات شــما بــرای خودنمایــی یــه گوشــی متوســط و چــه نخوایــم داریــم روی رفتــاراش تاثیــر میذاریــم ...

میخــوای بــا یــه ســری منظــره و یــه ســری کپشــن بــه اصطــاح شــاخ! کــه رفتــارای مــا نشــون دهنــده ذهنیــت ماســت .ایــده اصلــی مــا ،االن عمــل
اونــم از کانــاالی دکتــر ســمیعی میشــه برداشــت (ای پــد ِر تجربه بســوزه) .مطابــق الگــوی در دسترســه ،حتــی اگــر ایــن الگــو از بنیــان غلــط باشــه...
دیگــه بقیــش حــل میشــه ...حــاال اینکــه درکــت چقــدره و ایــدهت چیــه خالصــه کــه اســم رفتارهایــی کــه بــرای گشــایش عقــده هامــون انجــام
اصــا مهــم نیــس .مهــم اینــه کــه تونســتی بــا ایــن قوانیــن بــازی کنــی و میدیــم هرچیــزی میتونــه باشــه بجــز عشــق و همچنــان "عشــق مقــدس
حتــی ببری...حــاال اگــه از بیــرون نــگاه کنــی تنهــا چیــزی کــه بــه نظــر میــاد اســت" .بــرای اصــاح ایــن الگــو فقــط بایــد از خودمــان شــروع کنیــم...
اینــه کــه فقــط اوضــاع رو بدتــر کــردی...
البتــه از قدیــم گفتنــد کــه "بــه عمــل کار برایــد ،بــه ســخن دانــی اســت"
تــوی جامعــه مــا همــه میگــن بــدون عشــق نمیشــه زندگــی کــرد ولــی پ.ن :مطمئنــا کــه مطالبــی کــه عنــوان شــد تمــام اتفاقــات جامعــه نیــس
مــورد داشــتیم اقــای محترمــی تــوی کمتــر از چندمــاه بــه چندیــن نفــر ولــی متاســفانه بخشــی از اونــه...
دل بســته و چــه بســا کــه همزمــان بــا چنــد نفــر هــم رابطــه داشــته ...مــن
نمیدونــم ایــن دلــه یــا ســیریش کــه بــه همــه میچســبه!
 -صادق میراحمدی

رسانه غربزدگی رو میده به ما نسب ....

رپ در لغــت بــهمعنــای ریتــم و شــعره .ایــن ســبک موســیقی از قــاره
آمریــکا (دقــت کنیــد ،نــهخــو ِد شــیطانبزرگ) شــروع شــده و کســانی
کــه وارد ایــن حیطــه شــدن انگیزشــون اعتــراض بــه تبعیــض و نژادپرســتی
بــود .اینجــوری شــد کــه رپ اعتراضــی شــکل گرفــت و بعدهــا گونــه هــای
دیگــری از رپ معرفــی شــدن .ســالها بعــد رپ وارد موزیــک ایــران شــد
و جریــان اصلــی  ،موســوم بــه «رپ فارســی» از اواخــر دهــه  70کلیــد
خــورد .آرتیســتهای ایــن جریــان آدمهایــی بودنــد کــه بــدون هیــچ
چشــم داشــتی خودشــون و هنرشــون رو بــه چالــش کشــیدن تــا هــم عقیــده
خودشــون رو ابــراز کنــن و هــم مخاطــب جــذب کنــن ولــی از همــون
اول هم ـ ه باهاشــون بنــای ناســازگاری گذاشــتن ...از مــردم و مخاطبــا تــا
مســئولین مجوزدهنــده ...داســتان مجــوز انقــدر تکــراری شــده کــه دیگــه
کســی حتــی ســمتش هــم نمیــره؛ باگذشــت  20ســال هنــوز هــم بــا رپ
مخالفــت میشــه و اونــو یــه ســبک ســخیف میدونــن ولــی اقبــال عمومــی
چیــز دیگـهای رو میگــه. ...بعــد ایــن همــه ســال هنــوز هنرمنــدا دارن

از جیــب خــرج میکنــن و نــون تــو عشــق میزنــن! ولــی نــه بــرای مجــوز
التمــاس میکنــن ،نــه از حرفاشــون کوتــا ه میــان...
رپ اجتماعــی از جامعــه ایجــاد میشــه ،تــو جامعــه رشــد میکنــه و از درد
اون میخونــه (البتــه اگــه دردی باشــه) و بعضــی جاهــا هــم جامعــه رو نقــد
میکنــه ...همیــن مســاله شمشــیر دولبـهای شــده روی گلــوی رپفــارس.
از طرفــی مجــوز نمیگیــره چــون داره از مشــکالت مــردم میخونــه؛ از
طــرف دیگــه ،بــه همیــندلیــل ،مخاطبــاش عاشقشــن ...عاشــق اینکــه بــه
زندگــی نزدیکــه و همــش از شکس ـتهای متعــدد عشــقی نمیخونــه. ):
چــون زندگــی مســائل مهمتــری هــم داره. ...بگذریــم.
مخاطبــای رپ گســتردگی عجیبــی دارن از هــر قشــر و طبقـهای میتونــن
طرفــدار رپ باشــن ...ولــی بــا همــه تفاوتــا تــوی یــه چیــز مشــترکن و اون
اینــه کــه درد بقیــه براشــون مهمــه ،بــه کســانی کــه تــو جامعهشــون زندگــی
میکنــن اهمیــت میــدن و در ی ـککالم ،دغدغهمنــدن .دغدغــه یــه جامعــه
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بهتــر  ،آزادتــر و برابرتــر( .....ایــن مشــکالت بــرای جامعــه مــا صــادق
نیــس)
همونطــور کــه گفتــم رپ ،اجتماعیــه پــس کالمــش کامــا بــا کالم رایــج
مملکــت منطبقــه؛ پــس اگــه تــوش ناســزا میبینیــن بخاطــر اینــه کــه
تــو جامعــه هــم متاســفانه ایــن نــوع الفــاظ زیــاد اســتفاده میشــه (رجــوع
شــود بــه کامنتهــای "ارتــش اینســتاگرامی ایــران") و اگــه اعتراضــی هــم
هســت ایــن اعتــراض بــه تمــام بدنــه جامــع وارده ،حتــی شــما دوســت
عزیــز...
ویژگــی اصلــی رپ خالقیــت و بدعتگــذاری داخــل موضوعــات
کمتــر دیــده شــدهاس ....آرتیســت بایــد خــودش بنویســه و اینطــوری
خالقیــت حــرف اول رو میزنــه ...موضوعــات گســتردهاس و اگــه آرتیســت
شــناخت کافــی نداشــته باشــه ،پذیرفتــه نمیشــه .....شــما  20ســال گذشــته
رو نــگاه کنــی میفهمــی تــو ســبکای دیگــه مضمــون یکســانه ولــی هنــوز
طرفــدار دارن چــون مخاطــب ترجیــح میــده یــه کار خنثــی (بخوانیــد
کمخاصیــت) گــوش بــده تــا ایــن کــه تفکراتشــو بــه چالــش بکشــه و
دیــدش رو بازتــر کنــه ....تــو ســبکای دیگــه آدم داریــم (خــودش فکــر
میکنــه هنرمنــده) شعراشــو مــیدزده و میزنــه بــه اســمخودش.....
طرفــدار داره....تــوی همــه شــبکه هــا میارنــش و ازش تقدیــر میکنــن.....
ســالی nتــا کنســرت داره....همیــن چــن وقــت پیــش یکــی از ایــن بــه
اصطــاح هنرمنــدان ،تــوی کنســرت،موزیک ضبــط شــده رو بــرای مــردم
پخــش کــرده بــود ،همینجــوری پــول هنگفــت بــه جیــب میزنــن و کســی
بــراش مهــم نیــس کــه طــرف دزدی کرده........ایــن اقایــون بیشــتر از
هرچیــزی ،دارن کیفیــت اون ســبک رو نشــون میــدن؛ اینکــه هیــچکاری
نــداره معــروف شــدن و مطــرح مونــدن اصــا اســتعداد نمیخــواد.....
شــما یــه ذره دزدی بلــد باشــی همــه چــی حله.....یــا نمونــه داریــم طــرف
فقــط بخاطــر قیافــه و طرفــدارای زیــادی کــه تــو ســینما داره اومــده شــده
خواننــده؛ ولــی امــان از موزیــکاش ):
تــوی بقیــه ســبکا شــاید بشــه بــا پــول خواننــده شــد و مطــرح مونــد ولــی
تــو رپ نمیشــه .رپکــن بایــد فاکتورهــای زیــادی رو داشــته باشــه مثــل طــرز
فکــر صحیــح ،قــدرت خوانندگــی ،فلــوی خــوب و ........بــرای مطــرح
مونــدن تــوی رپ بایــد هــم اســتعداد داشــته باشــی ،هــم درســت فکرکنــی
....چــون رپ ساختارشــکنه ....هنرمنــد عقیــده خودشــو میگــه و از اون
دفــاع میکنــه ....نمیتونــه از کســی کپــی کنــه .....تــوی کلیشــههای
تکــراری نمیمونه....مــا کســانی رو تــو رپ داریــم کــه بــرای یــه تــرک،
چنــد جلــد کتــاب میخونــن تــا تفکــر درســتی رو بــه مخاظبشــون
عرضــه کنــن ......بــرای همینــه کــه رپ تکــراری نشــده و نمیشــه....ولی
بــا همــه اینهــا ....درامــد رپکــن یــک هزارمــه بقیــه نیــس .....بــا هــزار
جــور مشــکل میســازن تــا تــرک خــوب امــاده کنــن .......ولــی مخاطــب
عــام حاضــر نیــس حتــی یکبــار هــم اون گــوش کنــه چــون "رپ"ـــه.....
ایــن مقاومــت در برابــر یــه اثــر هنــری بخاطــر مســموم کــردن فضــا توســط
رســانه هــاس ......انقــدر رســانه هــا از رپ و هنرمنــداش و طرفــداراش
بــد گفتــن کــه مخاطــب عــام دیگــه اشــتیاقی بــرای شــناختن ایــن ســبک
نــداره .......ولــی زمــان همــه چیــز رو نشــون خواهــد داد.....اینکــه
چهکســی دغدغــه مــردم رو داره ،رســانه هــا یــا رپکنهــا.....

جامعــه ای رو در نظــر بگیریــد کــه مردمــش نــه کتــاب میخونــن ،نــه
فیلــم مرتبــط میبینــن ،نــه موزیــک ســازنده گــوش میــدن ....خــب
ایــن جامعــه راهــی بــرای "تزریــق تفکــر" نــداره ......پــس چجــوری
بایــد ســطح فکــری بــره باال؟!......ایــن مــردم اگــه االنهــم مشــکلی
نداشتهباشــن بعــدا ســختی هــای زیــادی رو میبینــن....
هــر جامعــه ای بــرای اینکــه از آرمانهــاش عقــب نشــینی نکنــه یــا بتونــه
انعطافپذیــری قابــل قبولــی در تقابــل مســائل جدیــد داشــته باشــه نیــاز
بــه یــک چشــم بینــا داره تــا کمــی و کاســتی هــای جامعــه رو بــه اون گوشــزد
کنــه...در موزیــک فقــط رپ اینــکار رو میکنــه.
موکــدا تاکیــد میکنــم :افــرادی کــه خودشــون رو هنرمنــد میدونــن و
همــش از "پــول ددی" و "داف"هــا و "اقــام" مصرفــی شــون میخونــن
چیــزی نیســتن جــز یــه مشــت خالتــور کــه بــرای معروف شــدن خودشــونو
چســبوندن بــه رپ .ولــی "خانــواده رپ" بــه هیــچ عنــوان اونــا رو قبــول
رپ فــارس یکــی
نداره...دوســتان منتقــد هــم خواهشــا اونــا رو بــا جریــان ِ
نکنن...مرســی،اَه.
خالصــه اینکــه هنرمنــدای رپ بــا ســختیهای زیــادی کار میکنــن.....
اگــه رســانهها بیانصافــی میکنــن مــا اختیارمونــو دســت اونــا ندیــم...
همیــن رســانهها کاری کــردن کــه مســئولین از اینکــه بــه یــک کار مجــوز
بــدن هــراس دارن .آخــر اینکــه ....اگــه یـهذره ،فقــط یـهذره ،براتــون مهمــه
کــه چــی گــوش میدیــن ،حتــی اگــه کتــاب هــم میخونیــد(....)%99
چنــد تــرک ،از رپکنهــای خــوب (هیچکــس ،حصیــن ،صــادق ،شــایع،
بهــرام و)....گــوش بدیــد .تــرک "صبــر "2هــم پیشــنهاد میشــه.مطمئن
باشــید نظرتــون عــوض میشــه و ضــرر نمیکنیــد...
مــا تــوی ایــن ســری رپ اجتماعــی رو گفتیــم  ......بقیــه گونــه هــا رو
بعــدا (بــه شــرط بقــا و اجــازه مســئول مربوطــه) عــرض خواهیــم کــرد.
"......ما یه مشت سربازیم جون به کف".......
اراتمند شما
صادق میراحمدی
"هوادار رپ"
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