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دوستان خوبم سالم! 
هیچ به این موضوع فکر کرده اید که چه زیباست که ما مى توانیم سالى 
دو بار به یک دیگر سال نو را تبریک به گوئیم؟ همین چند روز پیش 
به این فکر مى کردم  اگر چه مهاجرت، آن هم به اجبار، داستان پر 
غصه اى است، اما  وقتى که غصه هاى اول گذشت، این چند فرهنگى 
بودن چیز هاى مثبت فراوانى دارد، اول این که زبان هاى مختلف یاد 
مى گیرى، شانس آشنایى با انسان هاى  خوب زیادى پیدا مى کنى،  
ادبیات، و هنر کشور اول میزبان و بعد دوم خودت را  مى شناسى، در 
طبیعت  مختلفى زندگى مى کنى، غداهاى جدید مى خورى و خالصه 
از شانسى بر خوردار مى شوى که شاید اگر مهاجرت نمى کردى یا 
پناهنده نمى شدى ، به عنوان توریست هرگز آن را  حس نمى کردى، 
حاال هم دوباره سال نو مى شود و من دوباره به شما عزیزانم تبریک 
مى گویم، یک بار در نوروز که زمان بیدار شدن طبیعت از خواب 
است و همه چیز سبز، و یک بار هم در سال نوى برفى سفید و زیبا، 

که چراغانى هاى زیباترش هم مى کند. 
اى کاش همه ى بچه هاى دنیا حس شان از این نو شدن ها زیبایى و 

شادى مى بود، نه حسرت و غم.

به امید آن روز زیبا در کنار و هم قدم و هم قلم با شما عزیزان براى 
یک جهان زیباتر و در شان شما عزیزانم! 

سال نو مبارك!
داروگ
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سخنى با بزرگ ترها!

دورد به همه ى شما عزیزان! 
سال نو مبارك! 

از آن جا که در جشن ها و تعطیالت سال نو، خانواده ها بیشتر دور 
هم جمع مى شوند و مساله ى زبان نقشی بیشتر در ایجاد ارتباط با 
فرزندان بازى خواهد کرد و از آن جا که زبان عامیانه، یا همان  سلنگ  
دارد با وجود آى پد و آیفون  با زبان کودکان  و سلنگ کودکانه، نه به 
معنا ى  تلفظ اشتباه کودکان از لغات، بلکه واژه آفرینى به خصوص 
در بین کودکان دو زبانه  هم رایج شده است، در این شماره توجه 
تان را به مقوله ى زبان و به خصوص زبان جوانانه جلب مى کنیم. 
اصل این مطلب را سوسن بهار  به زبان سوئدى نوشته است ولى از 
آن جا یى که این مساله بعدى جهانى دارد، به ترجمه ى فارسى آن 
براى کمک به فهمیده شدن بهتر جوانان توسط بزرگ ترها و البته با 
اختصار از متن اصلى دست زدیم تا باز هم با پرتو افکنى بر جان 
جوان و فرهنگ و نیاز هایش در نزدیک کردن هر چه بیشتر جوانان 
محاوره اى  زبان  و  گویش  طرز  کنیم.  کمک  شان  بزرگ تر هاى  و 
بین جوانان،اغلب  بد  و غلط تلقى مى شود، به خصوص بعضى از 
ویژه گى هاى این زبان توجه زیادى را  البته نه از جنبه ى مثبت، بلکه 
از دیدى انتقادى و نفى گرایانه به خود جلب مى کند. به عنوان مثال 
اصطالحات عامیانه و به خصوصى که بین جوانان رد و بدل مى شود.
که معادل فارسى آن را، خفن، اسکول، دمت گرم و.. مى توان قرار 
داد. دستور این زبان جوانانه بى شک با  زبان رسمى تفاوت دارد. 

سوسن بهار در مقاله ش در این باره مى نویسد:
اولین بارى که من چنین کلماتى را شنیدم در متروى بین مرکز 
شهر و محله اى در بخش شرقى شهرستکهلم بود. دو پسر جوان 
کنار من نشستند  طرز صحبت کردن آن ها براى من بسیار حیرت 
آور و جالب شد. به همین دلیل به حرف هاى شان با  دقت گوش 
کردم. چند ماه بعد فهمیدم که این طرز گویش بین جوانان را در 
زبان سوئدى  مى گویند که معادل فارسى آن، همان زبان عامیانه 
است و جوانان به طور گسترده ى در سطح جامعه از این زبان 
استفاده مى کنند. تصمیم گرفتم که دلیل و استفاده از این نوع گویش 

و تاریخچه ى آن را جستجو کنم.

زبان قوى تر مى شود  و به حیاتش ادامه مى دهد
در این نوشته سعى شده است که اول درباره ى زبان جوانان به طور 
مصاحبه  طریق  از  و  مشخص  به طور  بعد  و  شود  صحبت  عمومى 
با جوانان به تشریح بیشتر آن به پردازم. دلیل اصلى این کار نمیه 
تحقیقى، پاسخ دادن به این سواالت است که، طرز گویش جوانان در 
موقعیت هاى مختلف از نظر استفاده از زبان چگونه است؟ در خانه، 
مدرسه و جامعه. هم چنین خواستم بدانم چه عواملى در  ضرورت 
استفاده از این نحوه ى بیان نقش دارند؟ آیا جوانان همیشه با همین 

است  این  نوشته  این  دیگر  هدف  و  سوال  مى کنند؟  صحبت  لحن 
جوانانه  زبان  این  چگونه؟  و  کى؟  بدهد،  جواب  سوال  این  به  که 
متولد شد؟ آیا از طریق اصطالحاتى که از زبان هاى دیگر  و توسط 
جوانان مهاجر وارد این زبان شده است یا این یک پدیده ى عمومى 
و تاریخى است؟ روش و متد این کار بر مبناى مطالعه چه به صورت 
کتاب و چه مقاالت منتشر شده در اینترنت و بعد از طریق مصاحبه 
با جوانان پیش رفته است. مصاحبه ها با دو گروه مختلف جوانان 
اصطالح  به  یا  فقیر  محالت  ساکن  جوانان  و  مرفه  و  شهر  باالى 
خارجى نشین صورت گرفته است، در این زمینه مصاحبه ى ویژه اى 
با  دوگالس دوگلیتو خواننده مشهور رپ در سوئد و از اولین رواج 
دهنده گان زبان  سالنگ  یا عامیانه در بین جوانان بوده است، انجم 
داده ام. هدف این مطلب همان طور که قبال ذکر شد پاسخ دادن به 
سوال هایى از جمله این  که زبان سالنگ؛ کى و چگونه بین جوانان 
شکل گرفته است؟ چگونه از آن استفاده مى کنند؟  در موقعیت هاى 
گوناگون نحوه ى استفاده شان از این زبان چگونه است؟ چقدراز 
این زبان استفاده مى کنند؟ است. مراجعه به تحقیقاتى که قبال در 
این زمینه صورت گرفته بود یکى دیگر از روش هاى پاسخگویى به 
این سوال ها بوده است. خود من همیشه از این طرز صحبت کردن 
جوانان خوشم آمده است و به همین دلیل تالش کردم منظورشان را 
از این گونه صحبت کردن دریابم. درانتخاب متد این سوال را طرح 
کردم که آیا به لحاظ کیفى یاکمى مى بایست سراغ این پدیده بروم؟ 
و به این نتیجه رسیدم که براى به دست آوردن یک تصویر واقعى از 
چرایى استفاده ى جوانان از این گویش باید یک تحقیق کیفى انجام 
بدهم. بخش کمى از تحقیق را از طریق مصاحبه ها و ادبیاتى که در 

این زمینه مطالعه کرده ام، معرفى مى کنم.

تحقیقات قبلى
من با دو محقق سوئدى به نام  هلگرنس و فالنگرنس که مى گویند  زبان 
محاوره اى جوانان، رسا، شاد و شیطان و فعال است  کامال موافقم. 
این زبان خبر هاى تازه ى زیادى را در حوضه ى زبان با خود حمل 
مى کند و یک نیروى محرك قوى براى خالقیت است و واژه آفرینى. 

همچنین به مثابه تعلق گروهى و هویت شخصى به کار مى روود.
این گفته ها حقیقت دارد و جالب است، زبان جوانان به طور مثال 
به عوض این که زبان تکنیکى انگلیسى را جایگزین زبان سوئدى 
کند، آن ها را با واژه هاى نویى که آفریده و درك مى شوند و به کار 
مى روند عوض مى کند. بعضى از قسمت هاى تحقیق من در تحقیقاتى 
که قبال بر روى این مقوله انجام شده است، استوار است و در مورد 
برخى دیگر تحقیق قبلى وجود نداشته است. به عنوان مثال، تحقیقات 
زیادى بر روى این مساله صورت گرفته است که چگونه پسران در 
قیاس با دختران، در مدرسه دیده و شنیده مى شوند؟ اما به نحوى 
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گویش دختران با یک دیگر توجه نکرده اند. زبان محاوره اى جوانان 
هم یک نشانه ى تعلق به نسل جوان داشتن و  جرات و جسارت 
ساختارشکنى را در خود مستتر دارد و هم  در نهایت نوآفرینى است.

زبان محاوره اى در گذشته و حال
در نگاه اول زبان جوانانه یک زبان گروهى به نظر مى آید که کامال 
اشتباه هم نیست. اما زبان محاوره اى جوانان داراى این خاصیت و 
تندنس است که مرز شکنى کند، از جغرافیاى معین فراتر برود و 
تبدیل به زبانى وسیع تر و عام شود. یک  ویژه گى جالب و دیگر 
زبان  جوانان این است که  این زبان تازه مى شود و رشد مى کند. 
زبان جوانان را مى توان هم به لحاظ زمانى و هم مکانى مورد تحقیق 
و بر رسى قرار داد. به طورعام  این زبان بدون مرز است به این معنى 
که فقط نقطه و مکان یا کشور معینى نیست که جوانانش دست به 
ابداع این نوع گویش مى زنند، اما به لحاظ بررسى و تحقیق و آنالیز، 
این زبان به مناطق مختلف، فرم هاى گوناگون و  شیوه و نشانه هاى 
منحصر به فرد خویش تقسیم شده است. در ویکسیونرى سوئدى  

این  واژه هاى  به  صفحه   13
هاى  شهر   حومه ى  در  زبان 
محالت  همان  یا  ــزرگ  ب
اختصاص  نشین،  خارجى 
یا فته است. 8 صفحه ویژه ى 
زبان محاوره اى جوانان شهر 
صفحه   8 است،  گوتبنرگ 
و  مالمو  مثل  سوئد  جنوب 
شهر  صفحه   12  ، سکونه
در  زبان  صفحه   2 استکهلم، 
یک  و  ورزش،  حوضه ى 
صفحه به ارتش. زبان خاص 
خود  صفحه.   2 کار  محیط 
دارم  به خاطر  خــوب  من 
زمانى که  در مرکز تحقیقاتى 
چند فرهنگى به عنوان کتابدار 

کار مى کردم، یک مقاله ى کوتاه نوشته بودم و از هم کارم کاترین هولم 
برگ خواهش کردم که در ادیت به من کمک کند، دراین مقاله من به 
عوض واژه اى  استفاده کرده بودم، که معنى هر دو یعنى نگاه انداختن؛ 
اما در زبان سوئدى با معنى تحت الفظى مى شود نظر انداختن از باال 
و ادیت اولیه، و من به جاى آن پرتاب کردن نگاه یا نگاه انداختن سر 
سرى به روش سریع خوانى را به کار برده بودم. کاترین از این واژه 
خوشش آمد و گفت این وجه توصیفى بسیار خوبى دارد. من این کلمه 
را مستقیم از زبان مادرى فارسى گرفته و کلمات سوئدى جایگزینش 
کرده بودم. زبان  در حالت کلى ابزارى براى نزدیک کردن آدم ها به 
یکدیگر و وسیله ى ارتباط است و پر واضح است که جوانان بیش 
از هر گروه  اجتماعى ى دیگرى به هم نزدیک مى شوند. دقیقا مثل 
کودکانى که در پارك هاى بازى یا خاك و خل با هم بازى مى کنند ، 
اصال زبان گویشى یک دیگر را به دلیل ملیت متفاوت نمى فهمند، اما 
در کمال شادى و آرامش با زبان اشاره یا زبان بدن با هم ایجاد ارتباط 
مى کنند و یک دیگر را مى فهمند. پیش دوارى هایى وجود  دارد مبنى 
بر این که جوانان از سر سهل انگارى و  بى حوصله گى  در استفاده 

از زبان دقیق دست به این کار مى زنند. تحقیقات مختلف نشان داده 
است که این برداشت غلط است. این زبان به معناى همبستگى، هم 
ذات پندارى درد و شادى مشترك داشتن و خالقیت است.  داشتن 
چیزى خاص براى خود، شنیدن و شنیده شدن، گفتن و گوش فرا 
دان به ساده گى ممکن: بروسا بروشا   عجله کن داداش! من به خاطر 
دارم در همان حال که دیگران از دست جوانان در قطار بین شهرى 
مى شدند،  عصبانى  گفتن  سخن  این گونه  دلیل  به  مترو  ایستگاه  و 
من یک وابستگى و دل بستگى یادگار دوران جوانى با این جوانان 
در خود حس مى کردم و از وراى نگاه هاى چپ چپ دیگران با 
لبخند و شادى به من گفتم، او گفت هاى آن ها گوش مى کردم: "یا 
با هن با". طبیعى است که زبان مقوله اى اجتماعى است و ارتباط به 
موقعیت اجتماعى افراد دارد. بسته با این که در کدام محیط جفرافیاى 
یا محله اى جوانان وارد مى شوند و زندگى مى کنند، استفاد از کلمات، 
معانى و فرهنگ پشت آن متفاوت است. در حالى که جوانان محالت 
فقیر نشین سعى مى کنند چیزى را  بالس  یا  باخا  کنند، که اولى 
یافت  در  است،  رفتن  کش  دومى  و  کردن  دریافت  مجانى  به معنى 
شهر  بــاالى  جوانان  کنند، 
معنى  بدین  مى کنند،   واسکا 
لوکس  فروشگاه هاى  به  که 
گران قیمتى  چیز  مى روند 
را مى خرند و  بر روى ریل 
براى  مى گذارند،  جا  خرید 
این که به قول خودشان ستیال 
کننند به معنى ژست گرفتن و 
قدرت اقتصادى برخ کشیدن. 
آقاى مدیر کرنتز، در جواب 
زبان  بــاره ى  در  من  سوال 
دهه ى  در  گفت:  عامیانه 
سودر  سلنگ  گویش  چهل، 
مرکز  محالت  از  مالم   یکى 
شهر ستکهلم با زبان جوانان 
محله کونگزهولمن  که هر دو 
از محله هاى باالى شهر و پولدار نشین امروزى هستند، با یک دیگر 

کامال متفاوت بوده است.

نتیجه ى مصاحبه ها
فاطمه 17 ساله  که تمامى دوران زندگى اش را در محله ى  فى تى یا  
در جنوب شهر زندگى کرده است مى گوید ، خود من تغییرات زیادى 
را تجربه کرده ام، قبال همه فکر مى کردند،  سلنگ یا زبان عامیانه ى 
جوانى، زبان پسرانه است، حاال دیگر دختر ها هم به همین اندازه 
از این زبان استفاده مى کنند و در مقایسه با چهار سال پیش لغات 
جدیدى وارد این زبان شده اند که موقعییت امروزین جامعه را منعکس 
مى کنند. فاطمه از دادن مثال خوددارى کرد او گفت: این کلمات غیر 
قابل بیان براى یک مصاحبه و یا شماست. و من بیشتر کنجکاو شدم 
که بدانم  ولى متاسفانه هیچ جوابى نگرفتم. در جواب این سوال 
که یعنى این کلمات سکسى یا سکسیستى هستند؟ فقط لبخند زد. 
رودریگو 35 ساله مى گوید: وقتى من چهارده ساله بودم، کلماتى مثل 
"فت"  به معنى چاق زیاد جدید بودند، و زبان  فیتیایى  شروع کرده 
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بود به پیدا کردن جایى در حوضه زبان عامیانه ى جوانانه. دو پسر 
کوچولوى 12 و 13 ساله در جواب سوال من که در حال حرکت 
و در قطار  مى پرسم مى دانید  با خا  از کى؟ وارد زبان شده است؟ 
آیا شما هم استفاده مى کنید ، سرخ مى شوند، چشمان شان گشاد 
مى شود و سرشان را پائین مى اندازند، وقتى که مى گویم مگر باخا به 
معنى کش رفتن نیست؟ مگر من حرف بدى زدم، قاه قاه مى خندند 
مى دهد."دوگالس  بدى  معنى  باخا  حاال  بود  قبال  اون  مى گویند  و 
دوگلیتو" خواننده مشهور رپ در سوئد است  و در سوئد پدر زبان 
محاوره اى یا سلنگ شناخته شده، او کارش را از دهه ى 80 شروع 
با  که  لیزرى  مرد  به  اعتراض  در  ترانه یى  خواندن  با  و  است  کرده 
دید راسیستى یک دانشجوى رشته ى مهندسى مدرسه عالى تکنیک 
سوئد، جمشید رنجبر را به قتل رساند، بسیار مشهور شد و در جنیش 
ضد نژاد پرستى جاى خاصى را به خود اختصاص داد. مجسمه ى 

معرف تفنگى که لوله اش گره خورده 
است از نتایج این ترانه بود و همیشه 
مى شود  تداعى  دوگه  یا  دوگالس  با 
دوگه  زبان.  باره ى  در  او  نظر  اینهم 
شرکت  براى  ایران  به  سفرى  تازه گى 
در یک مسابقه ى فوتبال داشته است، 
آمده،  خوشش  خیلى  ایران  کشور  از 
به مردم عمیقا احترام مى گذارد، و از 
مهمان نوازى به شعف آمده است، دوگه 
در این سفر وقتى که به قول خودش 
خواسته است هم کارش خواننده ى رپ 
به اسم  "یاس"  را به بیند و خبردار شده 
که وى در حبس خانگى به سر مى برد 
متاسف است و متقابال حاضر نشده که  
از  بعضى  پیشنهادى  رپیست  تتلو  امیر 

مسئولین را ببیند.
* * *

جوانانه
چیز  هر  از  قبل  جان،  دوگه  سالم   

ممنون که به این مصاحبه پاسخ مثبت دادى. اولین سوال من از تو 
این است نظرت در مورد رشد  سلنگ  چیست؟

دوگالس: سالم  من هم ممنونم که به یاد من بودى وقتى که من 
تین ایجر و جوان بودم، زبان محاوره یى دامنه ى  وسیعى نداشت، 
به خصوص در محالت خارجى نشین. تا آن جا که من به خاطر مى 
آورم شاید من بودم که این کار را شروع کردم. اما امروزه این زبان 
رشد کرده است  و وسعت یافته و محبوب شده است. مثل موزیک 
رپ و سایر چیز هایى که به این فرهنگ مربوط است مثل گرافیتى 
و به همین دلیل این زبان امروز بیشتر قابل فهم است تا زمانى که 
من جوان بودم، آن زمان کسى معنى این حرف ها را نمى دانست به 
سطح جامعه سرایت نکرده بود. امروز حتى کسانى که از محالتى مثل 
محله هاى ما نیستند این زبان را مى فهمند. همین طور موسیقى ى 
رپ را. امروز این زبان در سراسر شمال و جنوب سوئد وجود دارد 
و با آن صحبت مى شود. خیلى ها رپ و زبان ما را مى فهمند. و براى 
من بسیار جالب است که این همه در مطبوعات و کارهاى تحقیقى 

در باره آن نوشته شده و مى شود. تمامى محالت حومه و حاشیه 
شهر هاى بزرگ و کوچک، با گروه هاى بزرك مهاجرى که ساکن 
این محالتند، زبان خاص و یا حدا اقل لغات خاص خودشان دارند، 
مثال در محله ى  آن ِگِرد  و  برى س خو  در شهر گوتنبرگ، کلمات 
خاص خودش را دارد.  روزن گورد  در شهر مالمو و  بوتشیرکا در 

ستکهلم، همین طور. محالت تنستا و رینکبى.

سوسن: این طور که من فهمیدم، از دید تو سلنگ فقط در محالت 
حاشیه و خارجى نشین وجود دارد، امآ اقاى کرنتز که مدیر است 
براى من گفت که در دره ها ى 40 جوانان محالت سودر مالم و 
قدیمى تر  زبان  که  چه  هر  و  داشتند  تفاوت  هم  با  هلمن  کونگز 
شده کلمات جدید بیشترى هم به آن اضافه شده است و  امروز ما 
حتى در اوستر مالم که مرکزى ترین و پولدار نشین ترین محله ى 
نظرت  داریم.  سالنگ  هم  است  شهر 
در این باره چیست؟ تو بر این باورى 
که جوانان اوستر مالم سالگ ندارند؟ 

از شما ها  عاریه گرفته اند؟
چه  آن ها  نمى دانم  من  دوگــالس: 
سلنگ هایى دارند؟ شاید نوعى گویش 
طبقه ى باال ى خاص خودشان دارند. 
به  ما  که  وقتى  مى دانم  را  این  اما 
محالت  از  که  دیگر  خوان هاى  رپ 
بالفاصله  مى دهیم  گوش  نیستند  ما 
واژه هاى خودمان را در ترانه هاى آن ها 
باز مى شناسیم و درست به همین دلیل 
این زبان رشد مى کند، وسعت مى یابد 
سطح  در  آن  از  روزانه  گویش  در  و 
زبان  این  و  مى شود  استفاده  جامعه 
هرچه بیشتر برسمیت شناخته مى شود. 
ولى هم زمان به آن حمله هم مى شود. 
بعضى ها  فکر مى کنند، این یک گویش 
فکر  دلیل  همین  به  و  معمولى ست 
مى کنند به زبان رسمى سوئدى ضربه 
مى زند. اما این برداشت اشتباه است، بنا به آکادمیسین هایى که من  
کتاب هاى شان را خوانده م و نتیجه کار هاى تحقیقى شان را دیده ام، 
این زبان باعث تقویت زبان رسمى و امکان ادامه ى حیات آن مى شود.

سوسن: وقتى که خواننده ى رپى که از محالت مرفه شهر مى آید و 
مى خواند عوض این که دوگالس دوگلیتو به خواند، همان احساسى 

را دارى که وقتى خودت مى خوانى؟
دوگالس: یک گروه هست که دقیقا از محله ى اوسترمالم مى آیند، 
نمى دانم چقدر سلنگ استفاده م کنند، اما رپى که مى خوانند، رپ 
حومه است رپ ما هاست و هر چه که بیشتر بخوانند، مجبورند بیشتر 
زبان ما و سلنگ ما را استفاده کنند و به همین دلیل زبان ما پخش 
مى شود و رشد مى کند. کلمات نو مى سازد  و ادویه ى آن بیشتر 
مى گردد. امروزه این زبان از طرف زبان هاى بسیاریعطر آگین شده 
است، کلماتى مستقیم از زبان فارسى آمده اند  یا ترکى  و تبدیل به 
سوئدى شده و لغت جدیدى را ساخته است. و به همین دلیل حومه 
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و زبان حومه جالب است و این نیرو را به زبان سوئدى بخشیده و 
آن را بین المللى ساخته است. من مى خواهم بگویم کسانى که سانگ 
زیاد استفاده مى کنند، آدم هاى زبان دان و خالقى هستند، که باهوشند 

و مى توانند براى دانشگاه ها نیروى خوبى باشند.

سوسن: آیا  کلمات جدیدى پیدا شده است که تو ندانى؟
رشد  زبان  و  مى شوند  ساخته  هرلحظه  جدید  کلمات  دوگالس: 
به  جدیدى  و  زیاد  مهاجران  که  اندازه  همان  به  درست  مى کند.  
و  مى شود  پاشى  ادویه  زبان  آن ها  ورود  با  مى شوند  وارد  کشور 
یوگسالوى  از  را  مهاجر  و  پناهنده  بیشترین  وقتى که  هم.  سلنگ 
داشتیم، سلنگ هاى یوگسالو مد شد همین طور در مورد سومالى، 
عراق، ایران، البته منظورم سلنگ حاشیه شهرهاست نه  مرکز، زبان 
و سلنگ رابطه ى مستقیمى دارند با این که چه کسانى یا زبانى وارد 
محله مى شوند،  بسته با  آن ها کلمات جدید هم ساخته مى شوند. 
آدم مى تواند بگوید زبان مثل یک قابلمه ى آش روى آتش است که  
یک عآلمه لغت در آن در حال قلقل کردن اند و گاهى آدم همه ى 
این کلمات را با هم ترکیب مى کند و یک  لغت یا زبان تازه مى سازد 
و یک بار یک ایرانى از راه مى رسد یا عراقى و یک کلمه ى جدید 
به درون قابلمه پرت مى کند و این باعث مى شود که ما به توانیم به 
بیش از 30 زبان به هم دیگر سالم کنیم. زبان توانایى ست و ثروت 
یک جامعه به حساب مى آید. زبان یک منبع انرژى اجتماعى است.

* * *

سایر اطالعات مفید در مورد زبان به طور کلى
تکوین زبان

از آن جا که ما انسان ها از نسل میمونیم و میمون ها قدرت تکلم 
ندارند، مى بایست توانانى سخن گویى ما  در پروسه جهش به وجود 
آمده باشد.  همه ى ما انسان ها ریشه در یک گروه از میمون هاى 
انسان نما داریم که حدود 60 هزار سال پیش آفریقا را ترك کرده اند.

تاریخچه
در مورد تاریخچه زبان از عهد قدیم یونان بحث و گفتگو بوده است. 
فیلسوفان یونانى مدت ها به بحث در مورد پیدایش زبان پرداخته  ند، 
براى اولین با ایپکورس بود که در مورد تاریخچه ى زبان بصورت 
کنکرت صحبت کرد. (300 سال قبل ار تولد مسیح) نقطه عزیمت 
ایپوکورس بهاویوریستى بود یعنى از منظر روان شناختى پایه در رفتار 
انسان و نیاز هاى او در به کارگیرى ابزار زبان  را مد نظر قرار مى داد. 
به گفته ى او در آوردن  آوا ها  از حنجره در پاسخ به محرك هاى 
محیط پیرامون نقطه آغازین تکوین و پیدایش زبان شد. بعد ها در قرن 
هفدهم  عصر روشن گرى  رنسانس ، و دوران شکوفایى تئوورى ها 
هجدهم  قرن  در  شد.  آغاز  هردر  و  روسو   توسط  کندیال   لبینیز ، 
کار  براى  علمى  مقوله ى  عنوان  به  شناسى  زبان  یا  زبان  فلسفه ى 
تحقیقى به رسمیت شناخته شد، هر چند امکانات کافى براى تحقیق 

در این باره وجود نداشت.

براى به کار گیرى ى زبان چه توانایى هاى فیزیکى و روانى الزم 
است ؟

در درجه ى اول بایستى بین کاربرد زبان و قدرت تکلم تفاوت قائل 
شد.زبان یعنى توانى ى ایجاد سمبل ها و توان تفکر متافوریک. زبان 
از تکلم قدمت بمراتب بیشترى دارد. تا آن جا که به سخن گویى بر 
مى گردد مساله بسیار پیچیده تر است. زبان اشاره اى که نا شنوایان 
به کار مى گیرند به طور کامل زبان است. و به هیچ وجه ثابت نشده 

است که سخن گویى پیش تر از زبان اشاره تکوین یافته باشد.
این در  مورد حیوانات هم صادق است به عنوان مثال زنبور عسل 
از طریق رقصیدن به دوستانش خبر مى دهد که شهد گل کجاست، 
در  شکلک  شکار،  وجود  از  یک دیگر  کردن  اگاه  براى  ها  گرگ  و 

مى آورند.
زبان نیازمند تفکر و  ابزار شناخت است. و به امکان فرا گیرى و 
تولید آن برمى گردد چه زبانى را که مى پذیریم و چه زبانى  که تولید 
مى کنیم چه بصورت گفتارى چه اشاره. براى تولید زبان به اندام هاى 
گویشى خاصى نیاز است که میمون ها داراى اندام گویشى نیسیتد.

زبان به مثابه وسیله ى ارتباط
در طول تاریخ زبان به مثایه ى ابزار ایجاد ارتباط  به اشکال مختلفى به 
وجود آمده است، تقریبا به اندازه ى زبان هاى جدیدى که پیدا شدهاند 
جغرافیاى  تاریخ،  از  متاثر  زبان  رفته اند،  بین  از  دیگرى  زبان هاى 
زیستى عوامل ژنتیکى، مسائل فرهنگى، سیاسى و روانشناسى است.

زبان مشترك و تاثیر آن
زبان هند و اروپایى سالیان سال پیش توسط گروهى از مردم ساکن 
گرفته  به کار  پیش  سال  چهارهزار  حدود  سیاه  دریاى  کناره هاى 
مى شده. این گروه از مردم شکارچى و جنجگو بوده و بنا به دالیلى 
که روشن نیست از هم جدا مى شوند و گروهى از آن ها مجبور به 
مهاجرت شده اند. شاید یک دلیل کمبود غذا براى همه بوده است. 
دسته هاى مختلف این گروه به جاهاى گوناگون سفر کرده  و زبانشان 
در منطقه جغرافیایى وسیعى پخش شده است از هندوستان تا اروپا

آمار زبان بر اساس میلیون
 900 آفریقا،  در   1900 آسیا،  در   6000،3000 دنیا  زبان هاى  کل 

درآمریکا، 275 در اروپا. 101 ایران 
نیست.بلکه  لغات  گنجینه ى  و  زبان  دستور  بیان،  قدرت  فقط  زبان 
نشان دهنده رفتار و کنش نیز هست. بطور عمده زبان  به سه شاخه 

اصلى تقسیم مى شود.
1- دیالوگ گویش

گفته مى شود که با وسعت یافتن  اوربانیسم (مدنیت) و حتى نقش 
اینترنت، گویش هاى محلى در بعضى جاها در حال از بین رفتن است .
2-  سوسیوتک  زبان به مثابه گروه اجتماعى به اختالف طبقاتى و 

اجتماعى اشاره دارد.
3-  کرونولگ از چرنوى یونانى مى آید و به معناى دیالوگ زمانى 

وابستگى زبان  به زمان.است.

*  *  *
*  *

*
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جشن سالن نو پدیده اى جهانى است. خیر مقدم گفتن به سال 
و  بدى ها  همه ى  با  گذشته  سال  به  گفتن  بدرود  و  جدید 
خوبى هایش در انتظار و امید روز هاى بهتراز آغاز تمدن بشر 

در بین جوامع انسانى رسم بوده است.
جشن سال نو در کشورهاى مختلف بسته با تاثیر مذهب در 
فرهنگ ها، شرایط جغرافیایى و آداب و رسوم از دیرباز این 
کشور ها متفاوت است، در غرب سال نو نمیه شب سى و یک 
دسامبر آغاز مى شود و در شرق 21 مارس که ساعتش فرق 
به آن  نوشته  این  در  که  دیگر  روزهاى  همین طور  و  مى کند 

مى پردازیم.

کجاى جهان سال نو را زودتر آغاز مى کنند و کجا دیرتر 
از همه؟

جهان  در  نو  سال  استقبال  به  که  مکانى  اولین  زمانى  به لحاظ 
یا  هند،  اقیانوس  در  کریتمانى  مرجانى ى  جزیره ى  مى رود 
جزیره ى کریسمس است. با این حال کشور نیوزلند که واقع 
که  است  پرجمعیتى  کشور  اولین  است،  جنوبى  نیمکره ى  در 
مى برد.  به سر  تابستان  درفصل  و  مى گیرد  جشن  را  نو  سال 
جشن هاى سال نو در نیوزلند همراه با کنسرت هاى خیابانى 
و انواع اقسام برنامه ها در فضاى آزاد است. و اگر مى خواهید 
بدانید چه کسانى آخر از همه سال نو را جشن مى گیرند؟ باید 
بدانید کسانى که در  هلولولو ى، هاوایى،  آداك، آالسکا،  پاپیت 
،  تاهیتى  و  پوپو پوپو  زندگى مى کنند آخرین کسانى هستند 

که به استقبال سال نو مى روند.

بزرگ ترین جشن هاى سال نو در کجاى جان بر پا مى شود؟
برپا  ژانیرو   در ریــودو  جهان  نوى  سال  جشن  بزرگ ترین 
مى شود. در برزیل، استرالیا، لندن در بریتانیا، و نیو یورك در 
آمریکا، ریودژانیرو، ساحل پنوان کوپاکابانا،  در مقیاس جهانى 
به خود  هرسال  را  کننده  شرکت  تعداد  و  جشن  بزرگ ترین 
اختصاص مى دهد. هر ساله دو میلیون نفر به این ساحل مى آیند 
که در جشن هاى آفریقایى، مسیحى، وسرخپوستى شرکت کنند.
دیدن  براى  تا  مى آیند  ساحل  به  نفر  صدها  روز  طول  در 
دریاها   خداى  از  قدر دانى  یا  سیاه  جادوى  مراسم  اوریکسا یا 

پول پرداخت کنند و بلیط بگیرند.
پرت  دریا  به  سفید  گل  انواع  سایر  و  گالیول  سفید  گل هاى 
مى شود که از خداى دریاها قدردانى شود، مردم در لباس هاى 
سفید نماد موفقیت، قرمز، عشق، سبز  سالمتى و زرد رفاه و 
در  نفر  میلیون  دو  کنید  تصور  و  مى ریزند  ساحل  به  ثروت 
لباس هایى به رنگ سفید و سبز و قرمز و زرد. چه منظره ى 

زیبایى به وجود مى آورند. این جماعت رنگارنگ و با شکوه 
در نیمه شب با آتش بازى در 

رنگ هاى گوناگون و متنوع تر از لباس هاى خودشان صحنه ى با 
شکوهى را از به استقبال سال جدید رفتن به نمایش مى گذارند.

بر گذارى  نظر  از  جهان  بزرگ  شهر  دومین  دراسترالیا  سیدنى 
جشن سال نو است. در سیدنى یک و نیم میلیون نفر هر سال 
بزرگ ترین  سیدنى  در  مى کنند.  شرکت  نو  سال  جشن  در 
آتش بازى شب سال نو در جهان انجام مى گیرد و هم زمان از 
سیدنى  در  مى شود.  مستقیم  پخش  بین المللى  تلویزیون هاى 
چهار میلیون ترقه با  ده هزار کیلو وزن  و سى هزار رنگ و شکل 
مختلف منفجر مى شود، در طول سه ونیم مایل آب و توسط  
شش کشتى ى بزرگ اقیانوس پیما، مسافت این آتش بازى  از 

جاده اى که به پل  هاربو  ختم مى شود و دوازده ساختماِن بلند 
شهر قابل رویت است. نیو یورك، میدان تایمز شهر نیویورك 
اولین بار در سال 1904  در عصر سال نو شاهد باز شدن دفتر 
روزنامه ى نیویرك تایمز بود، بعد از آن هر ساله  یک میلیون 
غلتیدن  به پائین  شاهد  تا  مى شودند  جمع  میدان  این  در  نفر  
توپ عظیم از ارتفاع 43 مترى درست یک دقیقه مانده با آغاز 
سال نو باشند، وقتى که سرانجام این توپ به زمین مى رسد. دو 
تُن کاغذ آبى رنگ نازك را که آرزو هاى سال نوى میلیون ها 
آدم در سراسر زمین را در خود جاى داده است بر سر و روى 

تماشاچیان مى پاشد.
در بولیویا  ویالکاکوتى  یا بازگشت خورشید  در روز 21 ماه 
زوئن  آغاز سال است. این مراسم در کنار آثار تاریخى ى تیواناکو  
توسط   آمریکا  کشف  از  قبل  به  آثار  این  مى شود،  برگذار 
کریستف کلمب بر مى گردد و براى بومیان داراى اهمیت زیادى 

جشن سال نوجشن سال نو
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نمادى  خورشید،  گشت  باز  دارد.  نام  یمارا   جشن  این  است. 
چرخه ى  آغاز  همین طور  حیات  تمدید  و  کیهانى  انرژى  از 

کشاورزى است.
جشن آندونى آمازونى ى خورشید به زبان اسپانیایى آغاز سال نو 
در بولیوى است. این جشن انقالب زمستانى  و براى اولین بار 
در سال دو هزار و ده  به عنوان یک روز تعطیل ملى اعالم شد.
جشن آیمارا به طور سنتى از آغاز روز جشن انقالب زمستانى 
از صبح زود و با کوبیدن طبل و موسیقى ى سنتى باستانى آغاز 
مى شود که امروزه از طریق تلفن موبایل ها هم پخش مى گردد، 
گرد  تاریخى  آثار  این  پاى  در  نفر  سى هزار  از  بیش  ساله  هر 
مى آیند و مراسم را بر پا مى کنند. ابتدا از معبد قدیمى کالسایا  
که گهواره نامیده مى شود دیدن مى کنند و به طرف خورشید 

به عالمت شادى تیر مى اندازند.
مردم پوشیده در لباس هاى سنتى اولین پرتو خورشید را به هم 

از  مراسم  در  و  مى گویند  شادباش 
یان  خدا به  نسبت  خودگذشتگى 
مى رقصند.  و  مى کنند  احترام  اداى 
دیدار   مراسم  ژوئن  بیست  روز  در 
که  چتا   معبد کوئیسما  زیــارت  یا 
مى گیرد  انجام  دارد  نام  زمین  مادر 
اخر  تا  مردم  زیارت  این  از  بعد  و 
شب مى رقصند. در طى این مراسم 
شود.  مى  نواخته  بومى  موسیقى 
بیست و یکم ژوئن از ساعت هفت 
لحظه ى  که  دقیقه  پنج  و  بیست  و 
در  مردم  است،  خورشید  رفتن  باال 
و  مى شوند  جمع  معبد ساالسایما  
دستان شان را به عالمت گرفتن انرژى 
به طرف  به خورشید  سالم  و  کیهانى 
آن دراز مى کنند. در کامبوج سال نو 
یا به زبان خمرها  چائول چنام تمى 
در روز 13 آپریل آغاز مى شود و سه 
در  نو  سال  مى کند.  پیدا  ادامه  روز 
کامبوج به معناى پایان فصل بر داشت 

معبدهاى شان  به دیدار  نو  سال  در  کامبوج  مردم  است.  بهاره 
تپه هاى  به ساختن  مذهبى شان  رهبران  درکنار  و  مى رودند 
شنى در جلوى معابد مى پردازند و این تپه ها را با پرچم هاى 
رنگارنگ تزئین مى کنند، 5 پرچم، یکى در وسط و چهار در 
هم چنین  کامبوج  مردم  شاگردانش.  و  بودا  به نشانه ى  اطراف 
به چشمه ى آب مقدس مى روند و قطراتى از آب چشمه را 
صبح برروى صورت، ظهر بر روى قفسه ى سینه و شب بر 
پاهاى شان مى ریزند. در روزهاى جشن سال نو مردم کامبوج 
برروى دوستان شان آب هاى رنگى مى پاشند، این آب ها نماد 
پودرهاى  پاشیدن  است،  آینده  در  زندگى  مختلف  رنگ هاى 
رنگى نیز از سنت هاى این روز ها است. در کامبوج سه روز 
جشن سال نو داراى آیئن ها و بازى هاى گوناگون است. روز 
اول موها سنگ کرا  نام دارد. اعتقاد بر این است که در این روز 
کنند  پاك  بدى ها  از  را  آن  تا  مى آیند  به زمین  خدا  فرشتگان 

.مردم خانه هاى شان را تمیز مى کنند با گل و شمع مى آرایند، 
عود دود مى کنند و در پاى مجسمه اى که از بودا مى سازند 
در برگ موزغذا مى خورند  و کاسه ى آب معطر مى آشامند، 
این مراسم را،  موها سنگکران  مى نامند و در این روز مردم به 

رهبران مذهبى شان غذا تعارف مى کنند. 
روز دوم  وانابوت:  در این روز مردم به پاى صندوق هاى خیریه 
مى روند و به مستمندان کمک مى  کنند؛اعضاى خانواده به هم 
عیدى مى دهند و هم چنین کار فرما ها به کارکنان شان عیدى 
مى پردازند. روز سوم ساکا .در این روز مردم تمام مجسمه هاى 
بودا را با آب معطر مى شویند، گفته مى شود با این کار تمام 
سال باران خوب و فراوان خواهد بارید. کودکان احترام شان 
گرفتن  و  پا هاى شان  شستن  با  روز  این  در  را  بزرگ ترها  به 
دعاى خیر از آن ها نشان مى دهند. شستن مجسمه هاى بودا و 
شستن پیر ها که توسط مونک ها انجام مى گیرد،  پیتى سرنگ 

پره نام دارد.
آئین هاى  برگذارى  از  بعد  سرانجام 
بازى هاى  دوران  سنت ها  و  مذهبى 
سال نوى خمر مى رسد این بازى ها 
به ترتیب: ِت رِ س،  که در این بازى 
یک  با  باید  که  مى شود  پرت  توپى 
با  که  هم زمان  شود  گرفته  دست 
دست دیگر، قلم ها و نى قلم ها شکار 
مى شوند. چول چونگ این بازى در 
مى گیرد.  انجام  سال  اول  روز  شب 
جوان  دختران  و  پسران  از  گروه  دو 
که  را  توپى  و  مى ایستند  پشت  هم 
مخصوص  روسرى هاى  بوسیله ى 
به طرف  است،  شده  درست  خمر ها 
گروه دیگر پرت مى کنند، اگر گروده 
دوم توانست توپ را شکار کند، گروه 
اول باید  در حالى که گروه دوم  آواز 
مى خوانند، آن قدر به رقصند تا توپ 
را پس به گیرند. چپ کن کلنگ،  در 
این بازى که آن هم در شب اول سال 
انجام مى شود، یکى با پانتومیم اداى  کالغى را در مى آورد و 
یکى مرغى است که از جوجه هایش مراقبت مى کند، گروهى 
که با کالغند از طریق آواز خوانى چانه مى زنند، و گروهى که با 
مرغند نمى گذارند که کالغ جوجه هاى شان را به برد. این بازى 
هم توسط دو گروه از دختران و پسران جوان انجام مى گیرد. 
بوس انگکنوح، در این بازى که بازهم توسط دو گروه از دختران 
را  خودش  کنوح  انگ  باید  هر گروه  مى شود  انجام  پسران  و 
(هسته ى نوعى میوه که قابل خوردن نیست) به طرف گروه 
دیگر پرت کند و آن ها را بزند. گروه برنده باید زانوى گروه 
بازنده را با آنگ کنوح نشانه رود، به اصطالح بشکند. لى ك 
کانسنگ این بازى بیشتر مال بچه ها است، کودکان دایره وار 
مى نشیند و یکى از آن ها یک حوله ى کامبوجى را که به صورت 
گرد در آمده در دست دارد و دور بچه ها مى گردد و حوله را 
پشت یکى از آن ها مى گذارد. بچه ها حق نداند روى شان را 
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بر گردانند اگر کودك متوجه شد که حوله پشت سرش است، 
باید بغل دستى اش را به اصطالح بزند و فرار کند..باى خوم،   
این بازى توسط دو کودك انجام مى شود، ده سوراخ در روى 
یک تخته که در زمین فرو رفته ایجاد شده است.42  سنگ آماده 
براى بازى است، 5 سنگ در  هر کدام از سوراخ هاى نوك 
تخته قرار دارد و چهار سنگ در هر کدام از سوراخ هاى دیگر، 
بازى کن اول تمام سنگ ها را از توى سوراخ ها بر مى دارد و 
یکى پس از دیگرى در سوراخ هاى دیگر مى گذارد. این کار را 
باید این قدر ادامه دهد تا آخرین سنگ به سوراخ بغلى بیفتد. 
این کار را این قدر تکرار مى کند تا تمامى سوراخ ها پُرشود، 
که  کسى  کند.  خالى  را  سوراخ ها  تمام  باید  بعدى  کن  بازى 

بیشترین سنگ ها را داشته باشد مى برد.
اگر در موقع جشن هاى سال نو به چین سفر کرده اید،  مى شنوید 
مردم براى شما آرزوى "گانگ هاى فت چو"  مى کنند،  نگران 
نباشید؛ به معنى سال نو مبارك است. مراسم سال نو در چین 
طول  یک ماه  چین  در  نو  سال  جشن  است؛  شکوه  با  بسیار 
اواسط  از  جشن  این  دارد.  نام  بهار  جشنواره ى   و  مى کشد 
جدید  سال  ماه  آخراولین  و  مى شود  آغاز  سال  ه  ماه  اخرین 

به پایان مى رسد. آخرین روزهاى این مراسم در چین، جشن 
فانوس نام دارد.

سال نوى چینى داراى سابقه ى بسیار جالب و منحصر به فردى 
است. بنا به افسانه هاى قدیمى، جانورى مهیب و عظیم الجثه  
پیدا شد و شروع به خوردن آدم ها کرد. تا این که مردم فهمیدند 
که این غول وحشى از رنگ قرمز و صداى بلند مى ترسد، این 
غول  نیان  نام داشت و مردم با پوشیدن لباس قرمز و در کردن 
ترقه  او را فرارى دادند. مردم این جشن را  گونیان  به معنى 
روز فرارى دادن نیان اسم گذاشتند. این روز را فرخنده نامیدند 
و به معناى آغاز زندگى تعریف کردند و هر ساله آن روز را 

جشن گرفتند.

تقویم سال نوى چینى
سال نوى چینى هر سال در روزهاى مختلفى آغاز مى شود، سال 
نوى چینى از دو سیستم شمسى و قمرى پیروى مى کند. سال 
نوى چینى در دومین بار پیدا شدن ماه بعد از انقالب زمستانى 

آغاز مى شود، و یک چرخه ى دوازده ساله دارد و هر سال به نام 
یک حیوان است. چینى ها عقیده دارند که هر انسان شبیه یک 
حیوان است. و داراى همان خصوصیات است. مثال سال 2006 
که سال سگ بود را به آدم هاى وفا دار و قابل اعتماد تشبیه 
کردند. سال چینى 2008 از 18 فوریه آغاز شد و آن را سال 

خوك معرفى کردند. امسال سال میمون است.

جشن سال نو چینى
چین  بهاره ى  جشنواره ى  به روز  روز  مراسم  به  زیر  در 

مى پردازیم. 
پانزده روز آخر جشن سال نوى چین با شکوه ترین قسمت 
خدایان همین طور  ستایش  روزها مردم به  در این  است.  آن 
خدایان زمینى مى پردازند و نماز مى خوانند؛ در این روز براى 
سالم ماندن گوشت نمى خورند. روز دوم هدیه مى دهند و به 
مستمندان کمک مى کنند، در این روز مراقبت ویژه اى از سگ ها 
مى کنند و به آن ها غذاى خوب مى خورانند، چرا که این روز را 
روز تولد همه ى سگ ها ونوع سگ مى دانند. روز سوم و چهارم
مهم  بسیار  خانواده  به  احترام  و  رسیدگى   براى  روز  دو  این 
است، گفته مى شود که داماد ها در این روز به پدر زن و مادر 

زن پول مى دهند.
روز پنجم هیچ کس به مالقات دوستانش نمى رود، چون گفته 
مى شود که بدیمنى و بد شگونى با خودش خواهد برد. در این 
روز در خانه مى مانند و با خدایان براى رفاه و سالمتى گفتگو 
مى کنند و دعا مى کنند.روز ششم در این روز مردم به مالقات 
خویشاوندان و همسایه ها مى روند و به نزدیک ترین معبد سر 
هفتم  مى کنند.روز  دعا  موفق  و  خوب  سال  براى  و  مى زنند 
سخت  کار  آن ها  روز  این  در  است  چین  کشاورزى  روز  ر 
مى گذارند،  به نمایش  آن را  محصوالت  و   کمرشکن شان  و 
نوشیدنى ازهفت گیاه درست مى کنند و غذا نودل ( رشته هاى 
که  ماهى  و  است  دراز  عمر  نشانه ى  که  مى خورند  چینى) 
با  بودن  براى  دیگرى  روز  هشتم  روز  خوشبختى.  نشانه ى 
خانواده و دوستان است، نیمه شب این روز  در بیش گاه خداى 
آسمان ها  تیان گونگ  نیایش مى کنند.روز نهم روز دعا کردن 
به مهمانى  دوازدهم  تا  دهم  از  است.  جدید  امپراطور  جان  به 
مى روند و شام مجلل با عزیزان و دوستان  شان مى خورند روز 
13 روز داشتن یک شام ساده و بدون ادویه براى تمیز کردن 

دستگاه گوارشى شان است.
روز چهاردهم براى جشن فانوس آماده مى شوند. روز پانزدهم 
از لحظه اى که ماه کامل مى شود مردم فانوس هاى رنگارنگ 
زیبا با ساقه ى برنج بر آب مى  اندازند و هوا م کنند و با خانواده 

جشن مى گیرند.
و  جشن  در  مى رقصند.   و  مى خورند  برنجى  توپ هاى 
تزئینات سال  نو چینى ها خانه هاى شان را تمیز مى کنند تمامى 
پس اندازشان را براى کوتاه کردن مو و خرید لباس نو صرف 
مى کنند، سمبل هاى صلح و خوشبختى در خانه مى چینند، یا 
بر در و پنجره آویزان مى کنند، و در کل دکوراسیو شان از رنگ 

قرمز استفاده مى کنند.
* * *
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برف  روى  را  درخت  زنان  هن  و  هن  و  سختى  به  او  که  این طور 
مى کشید، بعید مى نمود که درختف لخت به خانه نرسد، پشت سرش 
یک جاده کوچک از سوزنک هاى سبز تیره ى کاج بر روى برف سفید 

رخشان  بر جاى مانده بود.
به هر زحمتى که بود درخت را به طبقه ى سوم رساند. دستانش ناى 
چرخاندن کلید توى قفل در را نداشت، زنگ را فشار داد ، مرد با 

چهره ى عبوس گفت:
- مگه کلید ندارى؟

- دارم، نا ندارم.
چرا؟  آخه  پریده،  رنگت  چه طورى  کن   نگاه  نکنى  مى خواستى   -
پدرمون مسیحى بوده؟ مادرمون مسیحى بوده که درخت کریسمس 

مى خرى؟ مى خواى از قافله عقب نمانى ها؟
زن بى آن که جوابى به دهد، سرى تکان داد و دستش را به عالمت 

بسه باال برد. 
درخت را بغل گرفت و به  طرف اتاق پذیرایى راه افتاد، برگ هاى 
سوزنى از درون ژاکت نازك اما گرم موهر سرخابیش به تنش فرو 
مى رفت و اتاق دومترى را دویست متر مى نمایاند، خالصه به گلدان 
حصیرى  طالیى رنگى که از قبل آماده کرده بود رسید. درخت را 
از  نایلون تور مانندش جدا کرد  و به درون گلدان قرار داد، عطر 
اتاق  وارد  چایى  استکانى  با  مرد  گرفت  را  خانه  فضاى  کاج همه ى 
شد فنجان را به طرف زن گرفت و گفت: بوى خوبى داره ها، براى 
خودت مى گویم بیش از حد سعى مى کنى همه چیز را با هم داشته 
باشى، یلدا، کریسمس نوروز، پاك، زن بى کلمه اى حرف به عالمت 
تشکر لبخندى زد و استکان چاى را از مرد گرفت. مرد پرسید:  چرا 

قسمت باالى درخت را از تور در نیاوردى ؟
زن جواب داد:  بگذار تزئیناتش را آماده کنم یک فرش مخصوص 
درخت کریسمس هم داریم باید از انبار پایین بیاورم، کلى برگ هاش 

ریخته، شانس آوردم  تا به خونه رسیدم کچل نشد. 
ادامه  و  هم کله ام  یعنى  من،  همسر  مى شد  تازه  خندید:  مرد 

داد:  مى خواهى من  به انبارى بروم و  فرش را بیاورم ؟
- نه، اصال بگذار بچه ها خودشان بیایید و در تزئین درخت کمک 

کنند این جور بیشتر لذت خواهند برد.
کیانوش از دیدن درخت فریادى از شادى کشید:  مامانى جونم مامان 
خوبم خالصه امسال کاج تازه خریدى  یاگ السکردى ماما( من عاشقتم 

مادر به زبان سوئدى)
کتایون به بغل مادر پرید و دست هاى او را بوسید: مامانى مرسى صبر 

کردى ما بیائیم و تزئنش کنیم 
خواهر و برادر دوقلو به شدت به هم شبیه بودند، لب هاى کوچولوى 
قلوه اى مژه هاى برکشته  قهوه اى چشمان سبز و موى لخت خرمایى.
کیانوش پرسید: ماما واقعا سنتا یا تومته یا نوئل وجود داره مگه نه؟  

کتى در جواب داد: معلومه که داره 
مادر رگه هاى خشم را در صورت مرد پائید و جواب داد: براى آن ها 

که قبولش  دارند بله .
مرد با صداى بلند گفت:  این ها همش مزخرفه بابا، براى خالى کردن 

جیب ما هاست . 
مرد  به  رو  سپس  بروند.  اتاق شان  به  که  کرد  اشاره  بچه ها  به  مادر 
کرد و در حالى که سعى مى کرد بغضش را فرو دهد گفت: مجبورى 
بچه گى و رویا هاشان را  ازشان به گیرى؟ ما  ها که بچه گى نکردیم، 
همش درد، رنج، تعقیب، گریز، دربدرى، آوراه گى بگذار این ها خوش 
باشند. من تک و تایى با کسى ندارم که نه خواهم ازش عقب بیفتم 
مرد. این بچه ها این جا دارند بزرگ مى شوند باید با رسم و رسوماتش 
بزرگ بشوند، بگذار رویا داشته باشند. چه بدى دارد فکرکنند نوئل 
براى بچه ها ى خوب کادو مى آورد؟ و کریسمس یعنى کمک به بقیه، 
این که نگذارى کسى تنها و گرسنه باشد. عیب دارد از هر فرهنگى 

بهترینش را یاد بگیرند؟
مرد گفت: خب حاال بگو نوئل معجزه هم بکند دیگر. 

باردیگر که بچه ها وارد اتاق شدند،  مادر به سمت درخت مى دوید. 
چیزى کنجکاوش کرده بود، با دقت و سرعت تور نایلونى درخت را 
باز کرد. هنوز الى آخر تور از درخت جدا نشده بود که دو بچه سینه 

سرخ زیبا در اتاق به پرواز در آمدند.
کتى و کیان  دست مى زدند و پدر و مادر از تعجب در جا خشکیده 

بودند.

هدیه ى بابا نوئل
دارکوب 
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 سوسن: دکتر وحید عریز یک بار دیگر به من و فصل نامه ى کودك 
«داروگ» اجازه دادید که در خدمت تان باشیم، به این خاطر از شما 
تشکر مى کنم که وقت تان را در اختیارما گذاشتید، یادم هست که 
سالیان سال پیش جزو اولین مصاحبه هایى که با شما در داروگ 
داشتم، جنگ ایران وعراق اکتوئل بود و در رابطه با تاثیر جنگ بر 
کودکان با شما  گفت وگو کردم. آن زمان شاید نه شما و نه من 
مى دانستیم که وسعت جنگى که ظاهرا جهانى نیست اما به وسعت 
حد  به این  تا  مى گیرد،  قربانى  بشرى  جامعه ى  از  روز  هر  دنیا، 
گسترده خواهد شد، آن زمان هنوز مساله ى افغانستان هم به وجود 
نیامده بود، خب ما االن با پدیده ى جنگ و تاثیر مخربى که بر روى 
کودکان دارد مواجهیم. گفته مى شود که بیش از 12 میلیون کودك 
درجنگ هاى اخیر در مجموع و پس از جنگ جهانى ى دوم کشته 
شده اند، 8 میلیون کودك دچار مشکالت روحى و روانى شده اند 
و حدود 10 میلیون آواره اند. در این زمینه من از شما خواهش 
مى کنم که نظر به دهید، اوال امروز سوم اکتبر روز جهانى کودك 
هم هست. شاید بى مناسبت نباشد که  در مورد کودکان، حفظ 
حرمت شان و امنیت آن ها صحبت کنیم. به نظر شما اساس برخورد 
جامعه به  کودك چگونه باید باشد؟ مى توانید اگر به خواهید پاسخ 
گواى به این سوال را انتخاب کنید که دیر تر به آن برگردیم، اما 
لطفا  به مساله ى جنگ و تاثیر آن بر روى روان و اعصاب کودکان 
و در مورد کودکانى حرف بزنیم که از این شانس و اقبال بر خوردار 

مى شوند که به کشور دیگرى بیایند و زندگى  را ادامه به دهند.
دکتر وحید: سالم به شما و تشکر متقابل. من هم مثل شما فکر مى کنم 
بزرگ ترین فاجعه ى انسانى که مى تواند اتفاق بیفتد جنگ است و در 
واقع اتفاق افتاده است. به خصوص که ما با یک جنگ سهمگین در 
خاورمیانه روبرو هستیم  و تمام رسانه هاى جمعى هم نشان مى دهند 
که چه مشکالتى براى کودکان ایجاد مى شود، از این مشکالت، ما 
عمدتا مشکالت جسمى را در مقوالت تصویرى و شنیدارى ى رادیو 
و تلویزیون مى بینیم. یا سایر سیستم هاى ارتباطى که تصویر را هم 
نشان مى دهند. اما موارد مختلف شکل گیرى ى انواع واقسام مشکالت 
روانى، متاسفانه به هیچ وجه نمایش داده نمى شود، یعنى در واقع یک 
آنتن هاى بسیا، بسیارحساسى براى درك این عوامل مى بایست وجود 
داشته باشد که اساسا یا چنین آنتن هایى وجود ندارد یا اساس چنین 
آنتن هایى را به کار نمى اندازند. من تصور مى کنم تا حد زیادى آنان 
که مسبب این مشکالت هستند، تمایلى هم به خصوص در این رابطه 
ندارند که اجازه دهند این آنتن ها صاحب حساسیت باشند، یک بار 
دیگر مى گویم که این آنتن ها، آنتن هایى که مسائل روانى کودك را 
مى تواند به گیرد و آن ها را به بیرون منعکس کند. اگر دقت کرده باشید 
چند عدد گزارش روان پزشکى یا روان شناختى ى مبتنى  بر مسایل 
گزارش  به دنیا  خاورمیانه  آشوب  پر  عصر  در  کودك  شناسى  روان 

اختصاصى  جنبه هاى  یا  است،  کم  تعداد  این قدر  هیچ!  مى شود؟. 
این که  بدون  دانشگاهى،  ظریف  تحقیقاتى خیلى  انستیتو هاى  براى 
در ارتباط با جامعه و مردم باشد مطرح مى شود که مى توان گفت 
مى بینیم.  عدیده یى  مشکالت  به صورت  را  مشکالت  ما  لذا  هیچ.  
این اختالالت هیچ حادثه ى غیر مترقبه اى در دنیا نیست، که براى 
کودکان به خصوص به عنوان آسیب پذیرترین نقش هاى بدنه ى یک 
اجتماع ، تاثیر مستقیم نداشته باشد، که طبعا  امکان ندارد اتفاقى بیفتد 
و کودکان واکنش نشان ندهند و هر چه که من تجاربم در ارتباط با 
مقوالت تئوریکى که باید به هرحال بدانم، بیشتر پیش مى رود مى بینم 
که کودکان میزان حساسیتى که نسبت به این موضوع  پیدا مى کنند 
بیشتر و بیشتر مى شود و واقعا به عنوان کسى که دست اندر کار این 
مقوالت بیش از سى سال است که هستم، در واقع سى پنج  شش 
سال است که هستم، و در ارتباط با این مقوالت کار مى کنم، مى بینم 
که، حساسیت ها بیشتر شده و درك هم از این موضوع بیشتر شده و 
حاال اگر در انطباق با درك خودم به خواهم به گویم، باید تاکید کنم 
که یک فاجعه ى روانى، آغاز شده یک فاجعه ى آثار تخریبى شدید 
بر روى روان کودکان شروع شده و متاسفانه دارد عمق بیشترى پیدا 
مى کند. خیلى، خیلى بیشتر و این فاجعه آن جایى خودش را نشان 
نخواهد داد که چند سال از واقعه گذشته باشد، بلکه آن جایى خودش 
و  انواع  که  االن  همین  یعنى  همین  حاالست   که  مى دهد  نشان  را 
اقسام اختالالت در کودکان، یعنى به واقع مى گویم و تاکید م کنم که 
انواع اقسام اختالالتى که ما به صورت کالسیک آن ها را طبقه بندى 
کرده ایم، دارد اتفاق مى افتد، اتفاق افتاده است و عواقبش را نشان 
مى دهد. مشکل ترین معضلى که الاقل من به عنوان کسى که در این جا 
با این مقوالت کار مى کنم با آن مواجه هستم، مساله ى  اضطراب هاى 
غیر قابل کنترلى هست که در این  کودکان ایجاد مى شود. در تمامى 
اختالالت دیگرى هم که در زمینه ى روان کودك، جان مى گیرد و 
خودش را نشان مى دهد، پایه هایش اضطراب هاى غیر قابل کنترل، 
ترس هاى غیر قابل کنترل، تنیده گى اضطراب ها و ترس ها در هم دیگر 
و بى امنیتى شدیدى است که کودکان احساس مى کنند و طبیعى است 
ما  که  امنیتى  امنیت،  عدم  احساس  اضطراب ها  این  تمامى  بنیان  که 
همیشه از آن طورى صحبت مى کنیم که انگار همیشه با ما بوده، مثل 
هوا که تنفس مى کنیم، اما این طور نیست، شما مثال حلب  را در نظر 
بگیرید، ماه  هاست که دارد بمباران مى شود، ماه هاست توسط کسانى 
که ادعا مى کنند، دارند از بشریت حمایت مى کنند و دم از حقوق 
بشر مى زنند، دارند، بمباران مى کنند و ماه هاست که جسد این بچه ها 
این ها  مى کشند.  بیرون  بمبارد ها  به  مربوط  مخروبه هاى  الى  از  را 
را من روضه نمى خوانم براى این که از کسى آب چشم به گیرم، اما 
به عنوان کسى که با این مساله کار مى کنم، یعنى در واقع پیامدهاى 
دارم  را  فجایع  این  چندم  دست  بلکه  را،  این ها  دست اول  تازه  نه 

گفت وگوى سوسن بهار با دکتر وحید روان دوست کودکان جنگ زده
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مى بینیم و مى گیرم، آن قدر وحشتناك است، آن قدر عمق فاجعه ى 
حضور و عمق گرفتن اختالالت روانى در این کودکان زیاد است که 
من یک بار دیگر خدمت تان عرض مى کنم که مساله ى بى امنیتى، 
یکى از بنیان هاى اساسى و در واقع نه یکى بلکه، عمده ترین بنیان  

اختالالت روانى کودکان است.

سوسن: یک دنیا ممنون دکتر وحید عزیز. در مورد مقوله ى جنگ 
خیلى مى توان صحبت کرد. همان طور که خودتان گفتید اما، ما 
با  جامعه  این  در  خودمان  که  عملى  مابه ازاى  آن  به  مى خواهیم 
آن روبرو هستیم، شما به عنوان روان شناس و روان پزشک و من 
به عنوان یک تالش گر حقوق کودکان مساله ى آمدن آن ها یعنى 
درواقع خوش شانس ترین آن ها به کشور هااى مثل سوئد است، 
بچه هایى که بدون خانواده اند و به اصطالح کودك تنها آمده نامیده ، 
کودکانى که تمام این مصیبت هایى را که شما فرمودید، با آن رو 
برو بوده اند و حاال به این جامعه وارد شده اند و برخوردى که این 
جامعه به آن ها مى کند چگونه است؟ اجازه به دهید قدم به قدم جلو 
به رویم، به نظر شما چنین کودکانى از چه امکاناتى باید برخوردار 

مى شوند؟  معرفى  پزشک  روان  به  کودکان  این  اساسا  آیا  باشند؟ 
براى این که روى روان آن ها کار شود و این کودکان براى زندگى 
جدید آماده شوند؟ و کودکانى که اضطراب جدایى دارند و کلى 
مشکالت را پشت سر گذارده اند، حتى خیلى هاى شان نتوانسته اند 
کنند،  بیان  را  غم شان  مشکل  یعنى  کنند،  عزادارى  واقعى  به طور 
فرصت گریه کردن حتى نداشته اند، آیا چنین امکاناتى در اختیار 

این کودکان قرار مى گیرد؟
دکتر وحید: به عنوان کسى که همان طور که خدمت تان عرض کردم 
تبعات دست دوم، سوم چهارم  ماجرا به من مى رسد، باید به گویم نه. 
یعنى مثال من وقتى که از فاجعه ى حلب دارم براى تان مثال مى زنم، 
با  خورد  بر  ضرورت  مى زنم،  مثل  را  سوریه  کردستان  فاجعه ى  و 
این مقوالت هم آن جا، را مد نظر دارم. اوال که اساسا  نه! به جنگ، 
یعنى به عنوان یک صلح طلب، لعنت مى گویم به جنگ و بعد هم 
مى خواهم اضافه کنم، حاال این جنگى که ایجاد شده و در واقع به مردم 
تحمیل شده، امکانات و مقوالت دست گیرى از آسیب دید گان جنگى 
به خصوص کودکان، مى بایست همان جا در اختیار این ها قرار به گیرد. 
امکانات پزشکى و به خصوص از دید من، پى گیرى ها، بررسى ها 

و مداواى روانى باید در همان محل صورت به گیرد، به عنوان مثال 
بچه هایى  نزد من مى آورند که این بچه ها در منطقه و خود درگیرى 
بوده اند، کودکان و نو جوانانى که در طبقه بندى سنى با آن مواجه 
هستیم، کسانى هستند که دو ماه، سه ماه، یا چهار ماه از خود واقعه 
گذشته است، به این جا و نزد من آورده مى شوند. من نمى خواهم 
بگویم وقتى دو ماه، سه ماه، چهار ماه از واقعه مى گذرد، مساله خود 
به خود حل خواهد شد، هیچ چیز در مقوالت روانى خود بخودحل 
نمى شود.هیچ چیز. بنابراین وقتى که مى خواهم این را توضیح به دهم،  
پیدا  مضاعف  مشکالت  حتى  شاید  که  کنم  نشان  خاطر  مى خواهم 

مى کنند، ولى به هر حال امکاناتى که در اختیار آن ها قرار مى گیرد.
 به عنوان مثال سوئد یکى از بهترین کشورها یى است که این مساله 
را مورد بر رسى قرار مى دهد، اما در این جا هم این امکانات فوق 
العاده ضعیف است. در واقع اصال چیزى نیست. چیزى نیست. من 
این چیزى نیست را با اطمینان کامل مى گویم و این به خیلى ها بر 
مى گویم  من  اما  مى کنند.  کار  مساله  این  با  که  خیلى ها  مى خورد. 
چیزى نیست و وقتى این را مى گویم، حاضرم به نشینم و با آن ها 
شما  پاى  پیش  که  کسى  به عنوان  من،  به نظر  یعنى  به زنم.  حرف 
داشتم با یکى از همین بچه ها کارمى کردم، حاضرم معارضه به کنم. 
با  و  امکانات  کدام  مى کنید؟  مصرف  را  کیس  کدام  مى گوئید؟  چه 
کدام زبان؟ و با کدام روش؟ شما مى بینید که در نهایت سقفى باالى 
سر این کودکان کشیده مى شود. خوب این بد نیست. وقتى مى گویم 
شما، منظورم سیستمى است که این بچه ها به آن وارد شد اند است، 
خیلى خوب، بد نیست، اما شما تصور مى کنید که از میان برداشتن 
یک فاجعه ى روانى که به دنبال مثال 24 ساعت، 48 ساعت، نمى دانم 
یک هفته دو هفته زیر بمباردمان بوده ند، فکر مى کنید با دو  تست و 
چهار باردیدن حل خواهد شد؟ نه خیر. در واقع کارى هم نمى توانند 
به کنند، براى همین من نمى خواهم کسى را محکوم کنم، شاید هم 
با آن چه که ما  به آن خیرخواهى مى گوئیم، مثال در بهترین حالت 
آن  کال،  واقع  در  و  بکنند.  نمى توانند  کارى  منتهى  مى روند،  پیش 
تجهیزات را هم براى حل این مشکل ندارند، این تجهیزات، امکانات 
نیستند.  این  به  قادر  اصال  و  است  خرجى  پر  و  پیچیده  فوق العاده 
داشته  وجود  به خواهد  افراد  این  از  دست گیرى  امکانات  اگر  گفتم 
باشد، مى بایست در محل حادثه وجود داشته باشد. وقتى به این جا 
مى رسند روى آن اختالالت، اختالالت دیگر هم آمده است، مضاف 
مى کند.  ایجاد  را  دیگر ى  اختالالت  هم  جامعه  این  خود  این که  بر 
یک پدیده ى اجتماعى غیر قابل کنترل مى شود، یعنى شما، به عنوان 
نمى خواهم  مى آئید،  این جا  به  اختالالتى  با  آمده،  تنها  کودك  یک 
بگویم این جا لزوما اختالالت را اضافه مى کند ولى، شرایط چون 
غیر قابل کنترل هست، چون از خیلى پدیده ها نمى توان جلو گیرى 
این جا  به  که  بوده اند  بچه هایى  مى شوند،  مضاعف  مشکالت  کرد، 
اختالالت  دچار  بچه ها  این  آمده اند.  سوریه  از  مشخصا  آورده اند، 
مضاعف شده اند. سه چهار تا از این ها که من همین هفته گذشته با 
آن ها در ارتباط بودم، از منطقه ى جنگى آمده اند و شاهد ویران شدن 
خانه هاى شان بوده اند، شاهد بمباردمان و از بین رفتن نزدیکان شان 
بوده اند، و بعد به این جا آمده اند و به این جا هم که آمده اند تازه یک 
سرى تمهیدات یا مقررات یا آن چیزى که به آن ها مى شود را، مجبور 
به تحمل شده اند، نمى خواهم بگویم این کودکان بى بند و بارند و 
هر کار که دل شان خواست مى خواهند به کنند، نه اساسا من چنین 
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حرفى نمى زنم، ولى یک سرى شرایط اجتماعى غیر مناسب هم این جا 
براى شان  به وجود آمده است که این شرایط غیر مناسب اجتماعى 
رفتارش  مثال  است،  کرده  تشدید  را  این ها  اختالالت  و  مقوالت 
برایش غیر قابل کنترل شده است، عصبیت هاى غیر قابل کنترل دارد. 
اختالل در خواب دارد، اختالل در خوراك دارد. اختالل با نحوه ى 
تطبیق خویش با محیط پیدا کرده، مضافا با آن اختالالتى که اختالالت 
شناختى به آن مى گویند، مثال اشکال در تمرکز، اشکال در روندهاى 
حافظه حتى برایش ایجاد شده. یا دچار اختالالت یاد گیرى شده اند. 
عرض کردم که این ها مقوالت بسیار ظریف در هم فرورفته یى است 
که تفکیک شان، فوق  العاده مشکل است و فوق العاده کم متخصص 
در این زمینه وجود دارد. گیرم که من مثال آستین همت باال به زنم یا، 
اگر شرایط دیگرى باشد به پنج تا، یا چهارتاى این ها برسم. تازه اگر 
به توانم، اگر توانش را داشته باشم، چون خیلى ها در توانایى هاى شان 
غلو مى کنند. من یاد گرفته ام که اصال در مورد توانایى هایم غلو نکنم. 

منتهى توانمندى دیگران را هم به عرش 
نمى رسانم. شاید بیست و پنج سال پیش 
این عدم آگاهى را داشتم که ممکن بود 
موثر  خیلى  را  خودم  روش هاى  هم، 
بدانم، هم روش هاى دیگران را خیلى 
ایده آل کنم. اما این طور نیست. واقعیت 
گویى  بچه ها  این  آن ها،  که  است  این 
که به یک سرنوشت بد محکوم هستند 
و پرتاب مى شوند به یک قسمت دیگر 
از دنیا که  قاعدتا امکانات دیگرى غیراز 
خواب و خوراك و پیدا کنند، اما آن چه 
که باید این ها از شر این نابسامانى هاى 
به دهد  نجات  کرده اند،  پیدا  که  روانى 
وجود ندارد و یا خیلى خیلى کم است. 
و همه چیز را هم ما بر اساس انشااهللا 
زمان همه چیز را حل مى کند مى بینیم. 
وجود  مبتذلى  جمله ى  چنین  واقع  در 
حل  را  چیز  همه  زمان  دارد.  انشاال 
مى کند  اگر هم انشااهللا نگوئیم، در واقع 

طورى رفتار مى کنیم که  بدین مضمون است.

سوسن: دکتر وحید این جا یک سوال براى من پیش آمده، آیا مشکل 
عدم وجود متخصص هست یا عدم تخصیص بودجه و امکانات 

کافى براى این مساله؟
دکتر وحید: به عقیده ى من بودجه به اندازه ى کافى براى این مساله 
وجود دارد. من در جریان این مسکن  هایى که براى این بچه ها در نظر 

مى گیرند هستم.

سوسن: همین را مى خواستم به گویم.
 دکتر وحید: على رغم این همه هزینه کردن، هیچ گونه کار چهارچوب 
اسکان دادن وجود  یافته اى هیچ گونه ساختارى در درون این نظامِ 
از  مى رود  او  و  به کسى  مى سپارند  را  بچه ها  واقع  در  یعنى  ندارد. 
اعتبار کس دیگرى استفاده مى کند و در یک خانه 16 بچه را یا 4 تا 
یا دو تا را جاى مى دهند و بر اساس آن حرکت مى کنند. یک نظر 

گاه کاسب کارانه ى شدید، با بسیار شدید و غلیظ بر نگه دارى این 
کودکان وجود دارد.

خودم  من  دارم.  سوال  یک  من  همین جا  به دهید  اجازه  سوسن: 
همیشه در این رابطه فکر مى کردم و خیلى درواقع نگران این مساله 
بودم، یعنى  صادقانه مى گویم، دلم براى این بچه ها مى تپید. خوب 
حدود سى و دوسال پیش که خودم با دو بچه ى کوچک به سوئد 
آمدم، ما به نوعى از جنگ آمده بودیم دیگر، یعنى از کردستان و 
محیط نظامى هر چند پیشمرگه. و مى دیدم که بچه ها چه تاثیراتى 
از این پروسه گرفته اند. هرچند که خیلى کوچولو بودند، یادتان که 
هست؟ خیلى کوچک بودند، ولى در ذهن شان مانده بود، على رغم 
این که دورن خانواده زندگى مى کردند، خوب به هر حال من هم 
مادرى بودم که سعى مى کردم مطالعه کنم و یاد به گیرم، نمى گویم 
ولى  باشم،  داشته  درستى  برخورد  مى کردم  سعى  مى دانستم،  که 
آن  عمیقى  تاثیرات  چه  که  مى دیدم 
است.  گذاشته  بچه ها  این  روى  محیط 
بچه هاى  این  که  این  فکر  براین،  بنا 
دیدن  از  بعد  خصوص  به  طفلکى، 
موج  که  کوچولویى  پسر  عکس آالن  
مى کردم  فکر  همیشه  آورد،  ساحل  به 
که این بچه هایى که به این جا مى آیند، 
آیا به لحاظ عاطفى، نیازها شان بر آورده 
مى شود؟ فکر مى کردم که، دولت سوئد 
در برخورد به این مساله به عوض درست 
از  نگه دارى  ویژه ى  نهاد هاى  کردن 
این کودکان، از طریق تقسیم این ها در 
خانواده ها یعنى بچه ى در گیومه جهان 
سومى را تحویل خانواده ى جهان سومى 
دادن ایا به این کودکان ضربه نمى زند؟  
آمارى نیست، آمار نداریم که این بچه ها 
را چقدر به خانواده هاى سوئدى داده اند، 
من فکر مى کنم در صدش بسیار پایئن 
اطالعاتى  چه  زمینه  این  در  شما  است. 

دارید و نظر تان چیست؟
دکتر وحید: خانواده سوئدى چه تخصصى در این زمینه دارد؟

آمده اند  کشورها  همین گونه  از  که  خانواده هایى  مگر  سوسن: 
تخصص دارند؟ منظورم این است که در این بودجه صرفه جویى 
شده است، به عوض ایجاد نها ها و مکان  از این پروسه هاى تحت 
نظر متخصص مگر خانواده هاى که از همین گونه کشور ها آمده اند 
تخصص دارند؟ منظورم این است که در عین حال در این بودجه 
صرفه جویى شده است، على رغم آن که رقم باالست و پول هاى 
کالنى به این خانواده ها مى دهند. اما آن بودجه ى را که مى بایست 
صرف برخورد تخصصى به این بچه ها مى شد، به این وسیله صرفه 

جویى کردند این یک مساله است که من به آن فکر مى کردم.
دکتر وحید: البته من در این رابطه هیچ اطالعاتى ندارم در رابطه با 
بودجه بندى شان. چون به صورت دیالوگ داریم مساله را پیش مى ریم، 

من وسط حرف شما آمدم.
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سوسن: خواهش مى کنم بفرمایید.
دکتر وحید: اما در مورد آن چه که مربوط به از پس بر آمدن اختالالت 
ناشى از جنگ هست به جرات مى توانم بگویم که هیچ کارى صورت 

نمى گیرد.

سوسن: دقیقا من مساله ام این بود، حداقل این خانواده هایى را که 
این بچه ها به آن ها سپرده مى شوند، حاال جدا از این که انگیزه ى 
دو طرف چیست، یک دوره ى فشرده نحوه ى برخورد به کودك 

جنگ زده را حداقل براى شان مى گذاشتند.
دکتر وحید: اصال! من این موضوع را با قوت رد مى کنم و خدمت تان 
عرض مى کنم که، دوست عزیز مثل این است که بگوییم کسى احتیاج 
به یک جراحى خیلى بزرگ دارد و ما بیاییم به آدم هایى که دو کالس 
این ها  جراحى  براى  را  عمومى  پزشک  حتى  یا  خوانده اند،  درس 
بیاوریم، دوست عزیز من دارم  براى شما آن چه را  که مى بینم تصویر 
مى کنم و آن حالت شاید ناامیدى که از گفتار من به حق بیرون مى آید، 
یعنى باید هم این طور باشد به درستى، این است که، ما یک میزان، 
یک شرط، یک پایه، یک بنیان داریم براى تحمل سترس، سترسى که 
ناشى از جنگ هست، به قول همان عوام ایرانى مساله ى یک شاهى، 
صنار نیست، مساله این هست که شما حساب به کنید، همین مثالى 
که در رابطه با یک جراحت کوچک و جراحى بزرگ زدم، مصداق 
این حرف است، براى این که این بچه هایى که از مناطق جنگ زده 
مى یند، روان شان در واقع احتیاج به یک عمل جراحى دارد. بعد بیاییم 
این بچه ها را بسپاریم به کى؟ به کى سپردیم؟ به کسانى سپردیم که 
حتى از نان دادن به این ها، یعنى حتى نان این بچه ها را هم از بغل 

دستش مى برند و مى خورند.

نظر  به  آیا  سوئد  دولت  طرف  از  مسئولیتى  بى  همه  این  سوسن: 
شما عجیب نیست؟

دکتر وحید: فاجعه است من بلند مى گویم، هرکدام شان که حاضرند 
بیایند با من صحبت کنند تا من به صورت عینى به آن ها نشان بدهم 
که آقا نتیجه این ها، نتیجه ى این دسته گل هایى که به آب دادید هیچى، 
زخم  چسب  یک  بزرگ  زخم  یک  روى  بر  واقع  در  نیست.  هیچى 
کوچک زده ید. البته، البته من به مینیمم ها راضى نیستم و درستش 

این هست که بگویم چکار کرده اید براى این بچه ها؟ 
باید به شان گفت آقا شما که متخصص هستید، شما که عالمه ى 
دهر هستید در این مورد بفرمایید که بچه اى که چهل روز چهل 
و پنج روز، دو ماه، سه سال، پنج سال در یک محیطى بوده که 
به  مى خواهید  خودتان  شما  بوده،  اضطراب  سراسر  محیط،  این 
نیویورك بروید و آبجو بنوشید، پنج ساعت یا ثانیه هواپیماى تان 
فردایش  مى ریزید،  به هم  مى شوید.  درد  دل  دچار  مى شود،  دیر 
نمى توانید به خوابید، این بچه 5 سال شاهد فجایع و جنایت هاى 
جنگى بوده. و آن وقت شما رهایش کرده اید، سقف در اختیارش 

گذاشته اید فقط؟ 
همه  سازى تان  بوفورش این  اسلحه  کارخانه  وقتى  نیست،  هنرى 
اسلحه به کشور هاى در حال جنگ مى فروشد. حداقل ماجرا را دارم 
صحبت مى کنم وارد مسائل سیاسى اش هم نمى شوم ، سقفى داده اید؛ 
طبیعى است که یک چنین کارى را باید انجام دهید. ولى هیچ کس 

به این مسائل برخورد نمى کند.

سوسن: همین. من در این وسط در واقع یک دید اروپامحور تابع 
تعاریف نسبیت فرهنگى را مى بینم  که این بچه ها را به خانواده هاى 
که بیشتر شبیه خود آن ها هستند سپرده اند مى بینم. مسئولیت بخش 
ادارى جامعه سوئد را به این شکل از دوش خودشان برداشته اند، 
این  براى  باید  که  مراکزى  با  مقیاس  در  که  مى  دهند  پولى  یک 
کودکان دایر مى کردند، با کادر ورزیده و حضور دائم روان شناس 
در کنار این بچه ها و کلیه ى امکانات آموزشى دیگر و زدودن این 
سترس هاى که شما فرمودید، هیچ نیست. البته شاید به نظر پول 
زیادى هم بیاید،اما، شاید فقط درصدى از آن چیزى هست که حقا 
و انصافا باید براى این بچه ها حداقل در زمینه ى ترمیم روانى شان 
مى بایست اختصاص داده مى شد. بنابراین من فکر مى کنم مشکل 
تخصیص بودجه هم در این میان نقش بازى مى کند. یعنى به واقع 
صرفه جویى در چیزى که باید اصولى در اختیار این بچه ها قرار 
مى گرفت تا یک چیز سمبلیکى که به قول شما حاال یک سقف 
و یک لقمه نان. و احتماال فکر مى کنند؛ براى همین هم باید شکر 
گذار باشند چون این ها بچه ى جنگ زده اند. برگردیم به برخورد 

خانواده ها به این پدیده.
دکتر وحید: برخورد خانواده ها به این ها یک برخورد راستش بهترین 
مثالى را که مى توانستم بزنم گفتم برخورد کسى است که مثال دو 
کالس پزشکى خوانده  است و دو کالس روان شناسى خوانده است 
و مى خواهد با یک فاجعه با یک بحران روانى روبرو شود، در مورد 
پزشکى  کالس  دو  مثال  که   کسى  آن  یا  و  مى گویم،  روان شناسى 
خوانده و حاال آمده اند  به او یک جراحى بزرگ را مى دهند. یعنى 
در واقع خودتان قیاس کنید، خانواده اى که مثال توى "تنستا"  زندگى 
مى کند یا نه توى  "یورش هولم" زندگى مى کند، و خانواده اى که 
مثال پدر ماشین فروش است و مادر هم سکرتر وزیر امور خارجه 
لحاظ  به  یعنى  که،  بگوییم  نمى توانیم  بهتر  که  این  از  دیگر  است، 
طبقاتى، این ها چه صالحیتى دارند؟ بر اساس کدام صالحیت، است 
که مسئولیت این بچه ها را به آن ها مى دهند؟ کى صالحیت این ها 
ابراز شده؟ کى آمده اند و این ها را بررسى کرده اند؟ این ها از چه نوع 
دانش روان شناختى یا علوم تربیتى آگاهى داشته اند؟ و تازه اگر آگاه 
هستند با توجه به کدام سابقه و آگاهى که از زندگى این بچه ها دارند 
مى خواهند با آن ها زندگى کنند و با کدام زبان؟ زبان به عنوان عامل 
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تسهیل کننده ى مشکالت تاثرى. این ها را ندارند دوست عزیز، یعنى 
در واقع یک نوع بخیه به آب دوغ است این کار. هیچى هیچى نیست.

سوسن: حاال یک سوال در این زمینه یک ایده ى وحشى یا  اگر 
خانواده هایى  یعنى  مى-کردند،  اعالم  داوطلبانه  اقال  را  مساله  این 
که از روى عشق و عاطفه به کودك این کار را  مى کردند باالخره 
جایگزینى یا همذات پندارى با محیط خانواده شاید یک ذره از 
درد هاى این کودکان را تسکین مى داد ولى امروز وقتى مساله پول 
وسط آمده است، به قول شما وقتى کسى دوازده بچه را پذیرفته 
است. ماهى نمى دانم دویست هزار کرون یا چقدر پول در یافت 
مى کند ولى اگر  بروید و محل زیست بچه ها را نگاه کنید، یک 
سالن است مثل نمى دانم چى بگویم از کمپ هاى پناهندگى هم 
بدتر. حاال جدا از مساله ى روان شناسانه که صالحیت برخورد  با 
این بچه ها را ندارند، بلکه به لحاظ عاطفه ى والدینى هم به این بچه 
هرگز مثل بچه ى خودشان بر خورد نمى کنند. خیلى پدر و مادرها 
روان شناس نیستند ، سواد روان شناسى ندارند، ولى همان عشق و 
عاطفه و مسئولیت والدینى که دارند مى تواند این خال عاطفى را 
جبران کند. من بسیار دیدم و شنیدم که در برخورد با این بچه ها 
خانواده هااى که مسولیت  این ها را مى گیرند چنین ارتباطى هم با 
آن ها ندارند. یعنى بیشتر این بچه، شکل ابزارى را دارد  براى شان 
که یک حداقل هایى را برایش فراهم مى کنند که بعدا اگر احتماال 
قرار باشد گزارشى به جایى به دهند، به توانند لیست کنند. البته موارد 

استثنا هم هست که براى بچه ها خوب است.
کارى  هیچ  عزیز  دوست  هم  استثنایى  موارد  در  حتى  وحید:  دکتر 
داشته  وجود  ارزیابى  از  نوعى  یک  این که  مگر  نمى گیرد،  صورت 
باشد. به اعتقاد من، همین طور که  کار شما را و کار من را سیستمى 
هست که بررسى مى کند، ارزش یابى مى کند و اگر کارى که ما انجام 
مى دهیم بازدهى مناسبى نداشته باشد، چه به لحاظ کمى و چه به 
لحاظ کیفى، مورد باز خواست قرار مى گیریم، چنین سیستمى این جا 
هم باید وجود داشته باشد. و در این مورد حتى بیشتر، چون مساله، 
مساله ى انسان هاست و انسان هایى که از درون  یک بحران آمده اند 
و به درون یک بحران دیگر رفته اند، و بحران هاى مضاعف براى شان 
ایجاد شده است. یعنى من حتى مى خواهم بگویم که سخت گیرى 
در این رابطه فوق العاده باید بیشتر باشد. البته به قول شما گاهى این 
بچه ها شانس مى آورند و کسى آن ها را مى پذیرد که بسیار شسته 
رفته تر از آن هاست که به عنوان وسیله ى معاش خود به این کودکان 

نگاه مى کنند.

سوسن: به نظر من وحشتناك است.
دکتر وحید: عمق ماجرا آن در زیاد هست که اگر بخواهم صادقانه 
بگویم من حتى در این مصاحبه هم که در خدمت شما هستم زیاد 
احساس راحتى نمى کنم؛ یعنى اصال احساس راحتى نمى کنم. احساس 
مى کنم که دچار یک نوعى از نگرانى هستم که یعنى موضوع این قدر 

بزرگ هست که نمى توان به ساده گى از آن گذشت.

سوسن: بله ولى به هر حال طرح کردن مساله کار خوبى است. دامن 
زدن به بحث رو به جامعه و شاید، تشکیل یک گروه داوطلب براى 
بازرسى و  کنترل چگونگى زندگى این کودکان که خواستى به شود 

دکترهاى  اجتماعى  فعالین  طریق  از  حاال  سوئد،  جامعه ى  به  رو 
روان شناس روان کاوها و مسئولین که بتوانند به این مساله کنترل 
داشته باشند، چون این بچه ها در واقع از شرایط وحشتناکى به این جا 
مى آیند، اگر به شان درست برخورد نشود پس فردا خود این ها  
دارند  که  مشکالتى  به  توجه  با  یعنى  مى شوند.  اجتماعى  معضل 
خالصه یک جایى این چیز ها بیرون خواهد زد. شما فکر مى کنید 
براى  باشد  آسیب  مى تواند  خودش  چه قدر  دیده  آسیب  بچه ى 

جامعه؟
دکتر وحید: بى گمان این مساله معضلى است که این جامعه بزودى 
و  معضالت  این  نخواهیم  یا  بخواهیم  ولى  کند،  حلش  مى بایست 
مشکالت با این فضا حل نخواهد شد. و نهایتا جااى منفجر خواهد شد 
و این مکان همین جامعه ى است که من و شما داریم در آن زندگى 
مى کنیم. شک نکنید که ما بعد از یک مدت با یک سرى مشکالت 

فردى و اجتماعى روبرو خواهیم بود اصال شک نکنید.

سوسن: من باز هم مزاحم وقت شما در آینده  خواهم شد. به عنوان 
آخرین سوال به نظر شما چه کارهایى مى توان در این زمینه انجام 

داد؟ چه کار باید  کرد؟
انجام  شما   که  آگاهى رسانى  کار  همین  من  اعتقاد  به  وحید:  دکتر 
مى دهید یکى از بهترین ها هست من فکر مى کنم در شرایط حاضر 
بهتر از این کارى که شما دارید مى کنید کار دیگرى نمى توان کرد. 
چون این کار، یک کار طوالنى ى توام با دقت خیلى زیاد الزم دارد 
به  همین  براى  است.  آگاهى رسانى  مساله ى  گام اش  نخستین  که 
اعتقاد من، همین کارى که شما شروع کردید کار بسیار بسیار مناسبى 
هست که مى تواند راه گشا باشد. براى این که در آینده کسانى بیایند 
و به صورت سیستماتیک به مساله بیندیشند و فکر به کنند. چون االن 
غیر سیتماتیک و بارى به هر جهت و قالبى توى آبى براى گرفتن 

یک ماهى است.

حرف  حرف،  هدایت  قول  به  ذهن  سیال  جریان  مثل  سوسن: 
شد.  مطرح  من  براى  دیگر  سوال  یک  شما  صحبت  با  مى آورد، 
هم به عنوان دکتر وحید و هم به عنوان متخصص و هم به لحاظ 
این که صالحیت والدینى دارید و انسانى، آیا من فکر کرده بودم 
که شاید بتوانم با این بچه ها مصاحبه کنم آیا به نظر شما این کار 

درست است یا نه؟
 دکتر وحید: من توصیه مى کنم به لحاظ سنى فقط دقت کنید که باالتر 

از 16 سال باشند.

سوسن با تشکر از شما دکتر وحید عزیز
 دکتر وحید: موفق باشید.

*  *  **  **
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بیست و نهم ژانویه ژانویه!

کاى ساى قدیمى عزیز! 
هنوز زنده اى تو؟ اشتباه نکنم، از آخرین بارى که برایت نوشته  
ام زمان درازى گذشته است. اما مى دانى؟ من درست زمانى 
که از پیش ماریان به خانه برگشتم، دچار تب و گلو درد و 
سرماخورده گى شدید شدم و با کمال  ناراحتى و شادى ى 
توام مجبور بودم که به مدرسه نروم تا دیروز. شاید باید سعى 
مى کردم بنویسم اما باور کن این قدر خسته بودم که حتى 
پلک هایم را به زور باز و بسته مى کردم. بهترین چیز سفر 
این است که به خانه باز مى گردى. حتى اگر بعد از 25 سال 
دورى از خانواده از آمریکا باز مى گشتم، به این اندازه قلبم 
مملو از شادى نمى شد که با از برگشتن از پیش ماریان شد. 
بابا مرا نوازش کرد. مامان مرا در آغوش گرفت و بوسید، 
مایکن گفت  خدا را شکر که تو برگشتى  یرکر  و  مونیکا  
مسابقه مى دادند که کدام شان کنار من بنشینند. حتى  سوانته  
با دیدن من از شادى خودش را جمع و جور کرد، اما طبیعى 
است که گفت: بفرمایید این هم قهرمان ما، هرچند  ارکستر 

و کر و حلقه گل نداریم که  از ایشان استقبال کنیم! 
این جا الزم است براى توضیح حرف سوانته  ماجرایى را 
که درست  قبل از برگشت از پیش ماریان، اتفاق افتاد برایت 
تعریف کنم. اگر فکر مى کنى دارم از خودم تعریف مى کنم 
مى توانى دعوایم کنى براى اولین بارو شاید هم آخرین بار 
در عمرم، من فرصت این را یافتم  که در واقعیت در نقش 
نجات دهنده ظاهر شوم. در عالم خیال، من بارها این نقش 
را بازى کرده بودم. درعالم خیال من بارها و بارها به درون 
شعله هاى آتشى که ازخانه ى خانم هاى پیر و ثروتمند، که 
در حال سوختن زبانه مى کشید پریده بودم  و آن ها را نجات 
داده بودم و عمه خانم هاى پیر و ثروتمند به پاس این کار تمام 
ثروت شان را به من بخشیده بودند. درعالم خیال من از روى 
صخره هاى بلند به میان موج هاى دریا پریده بودم و بچه هاى 
کوچولوى در حال غرق شدن را در حالى که  عده زیادى از 
مردم در ساحل به تماشا ایستاده بودند؛ نجات داده بودم و 
سرانجام ، با غرور، تنها و در حالى که سر تا پایم خیس بود  
در میان هیجان و احترام مردمى که از سر راهم کنار مى رفتند  
و راه را برایم باز مى کردند، پا به ساحل گذاشته بودم و بدون 
این که منتظر یک تشکر هم باشم به راهم ادامه داده بودم. 
در عالم خیال سال ها عمرم را در  یک کمپ جذامى ها در 
جزایر اقیانوس آرام به پرستارى گذارنده بودم  و درست عین 
فلورانس نایتاینگل شب ها بین چادرهاى مریض ها در هواى 

سرد، باران و بوران و برف و کوالك قدم زده بودم براى این که 
به سربازى آب به نوشانم. بله  به طور واقعى قهرمانى هاى 
من را در  دنیاى فانتزى نمى توان شمرد از بس زیادند. اما 
براى تغیر فضا اجازه بده به واقعیت برگردیم و تنها بارى را 

که در عالم حقیقى من نجات دهنده بودم را بررسى کنیم.
من و ماریان روى دریاچه ى یخ زد ى کوچکى که در واقع 
چسبیده به  خانه ى اربابى است، پاتیناژ بازى مى کردیم. چند 
روزى بود که یخ ها در حال آب شدن بود واین جا و آن جا 
یخ باز شده بود. اما، دوباره برف باریده بود و یخ زده بود. 
البته این یخ محکم نبود به خصوص قسمت زیرى آن  و 
تازه رد پا هم بر روى آن بود. اما باورنمى کنى؟ که ماریان 
باید حتما در آن جا روى یخ ُسر به خورد؟ چرا باور کن او 
مى خواست درست همان جا اسکیت بازى کند. و لیز خورد، 
افتاد، یخ شکست و به درون دریاچه ى یخ زده افتاد و فریاد 
کمکش مثل صداى یک بچه خوك هنگام ذبح به آسمان رفت. 
از بس که در مورد کمک کردن و کمک هاى اولیه دراین گونه 

مواقع خواندیم و شنیدیم که بلد بودم چه کنم.
به طرف ساحل دویدم، یک چوب محکم پیدا کردم به دریاچه 
یخ زده برگشتم، روى شکم دراز کشیدم و چوب  را از سمت 
خودم به طرف ماریان ُسراندم. همه چیز خیلى به سرعت اتفاق 
افتاد و عجیب و غریب هم نبود. در واقع یخ زیر بدن من هم 
شکست و من هم به درون آب افتادم، اما توانستم با کرال 
خودم را به لبه ى محکم یخ برسانم و خودم را دوباره باال 
به کشانم و مدت زیادى طول نکشید تا من توانستم ماریان 
را هم باال بکشم و تازه آن زمان بود که ماجرى شروع شد، 
مردم از همه طرف سراسیمه و فریاد زنان به طرف ما دوتا 
دویدند. رنگ از روى عمه آلن به کلى پریده بود و چهره اش 
مثل برف سفید شده بود، اول ماریان را بوسید و بغل گرفت 
و بعد مرا و گفت: من جان تنها فرزندش را نجات داده ام. 
به طور واقعى موقعیت مسخره اى  به وجود آمد، و از من کلى  
تعریف و تمجید شد و دور برم تبلیغات راه افتاد. من به راستى 
خجالت کشیدم. وقتى که به خود آدم برمى گردد، مى فهمد 
که کل پروسه ى نجات دادن چیز کوچک و پیش پا افتاده اى 
بوده است و یک دفعه محور عالم مى شود و تمام توجه ها به 

او جلب مى شوند، وضعیت مضحکى پیش مى آید. 
عمه آلن به پدر و مادرم زنگ زد و کلى از من تعریف و 
تمجید کرد و وقتى که روزنامه ى عصر به دست مان رسید 
دخترى  بود   شده  نوشته  اول  صفحه ى  در  بزرگ  تیتر  با 
شجاع دوستش را از مرگ حتمى نجات داد  ما  دو تا را 
در رختخواب گرم خواباندند و به ما شیر گرم خوراندند. 

درددل هاى بریت مارىدرددل هاى بریت مارى آسترید لیندگرن
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تا زمان صرف شام از جاى مان تکان نخوردیم. هنگام شام 
عمو  اریک  براى من نطق غرائى کرد و فرداى آن روز من به 
خانه برگشتم و على رغم شیر داغى که نوشیده بودم، دچار 
گلو درد و تب شدیدى شدم. عمه آلن بهترین جعبه هاى 
شکالت، کتاب و بزرگترین دسته اى گل را براى من فرستاد 
که دنیاى مرا زیبا کند و ماریان احساساتى و پُر مهرترین نامه 
را نوشت. آدم هاى زیادى به عیادت من آمده اند. اکثر آن ها 
خبر این که من  دخترك  را نجات داده ام، شنیده اند. دست 
آخر من خودم هم داشت باورم مى شد که کار خارق العاده اى 
چیز  همه  ثقل  مرکز  مى خواستم  ساده گى  به  داده ام.  انجام 
باشم و تا اسم نجات دادن و نشان شجاعت به میان مى آمد 

مثل یک بچه گربه به تب و تاب مى افتادم.
اما یک روزعصر هنگامى  که تازه توانسته بودم روى پاهایم 
بایستم، به زحمت خودم را به اتاق  بابام رساندم  که یک  
لحظه  هم که شده با او حرف بزنم. او نشسته بود و لغت 
نامه اى  را در مورد هنر زیستن ورق مى زد. گفت: بریت 
مارى تو باید این را  بشنوى.و شروع به خواندن براى من 
کرد: اگر زمانى  به این عالقه مند شدى که به دنیاى پیرامونت 
را  در پى جلب  توجه و تحسین دیگران  نظر بیفکنى، باید 
درك کنى که تمام چیزهایى را که تا کنون به دست آورده اى 
از دست داده ى. براى تو همین که فیلسوف باشى بس است. 
و اگر به راستى مى خواهى که باشى، پس خودت را آن چنان 
به بین و بگذار که همین برایت بس باشد. بابا گفت: آدم در 
واقع این طور هم مى تواند به گوید: بگذار برایت این که تو 
یک نجات دهنده ى جان هستى، بس باشد. اگر مى خواهى 
خودت را چنین بنامى و بدانى، این طور فکر کن و بگذار 
که همین فکر برایت کافى باشد. من خودم را به طرزعجیبى 
گرفتار دیدم، تمام بدنم از درون لرزید. و اگر پدرم، پشت 
کله ام را به مهربانى در دستانش نگرفته بود، با سرعت هر چه 
تمام تر ازآن اتاق فرار مى کردم، تا در تنهایى در شرمنده گى 
فرو روم. اما  پدر به ناگهان شروع به حرف زدن درباره ى  
نرون  قیصر  اقوام  نزد  در  که  کرد.  یونانى  فیلسوف  اپیکت  
برده بوده است. روزى صاحبش تصمیم مى گیرد که براى 
سرگرمى خودش اپیکت را که کودکى بیش نبوده است از 
طریق فرو کردن میخ در پاهاى او، آزار و شکنجه دهد اپیکت 
به آرامش و آهسته گفت: بزودى پاى من خواهد شکست.
کمتر از یک ثانیه ى بعد پایش شکست و اپیکت کماکان آرام 

و خونسرد گفت: نگفته بودم؟
من هم سعى مى کنم همین قدر فیلسوفانه برخورد کنم، البته 
کشید.  خواهم  جیغ  حتما  کند  فرو  پایم  در  میخ  کسى  اگر 
در هر حال بابا عجیب است. او حواس پرت است و همه 
چیز را فراموش مى کند. اما وقتى که به بچه هاى خودش و 
شاگردانش در مدرسه مى رسد، چشم  هایش همه جا هست. 
اوهمه جا مراقب ما هست، درست زمانى که ما کوچک ترین 
شکى هم نمى کنیم. و اگر چیزى را به بیند که خوشش نیاید، 
همیشه راهى پیدا مى کند که آدم را متوجه این موضوع کند.
ممتاز  دهنده ى  نجات  یک  دیگر  من  حساب  این  با  خب 

نیستم، از آن حالت در آمده ام. 

اما به هر حال از بابت کارت پستالى که از  برتیلو دریافت 
کارت  روى  لرز.  و  تب  وسط  درست  خوشحالم.  داشته ام 

نوشته بود تو پشتیبان خوبى هستى.
امیدوارم اپیکت بحثى در این مورد نداشته باشد.
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یک سینه سرخ قشنگ
با پراى رنگ به رنگ
نشست رو االکلنگ
نازى شاد شیطون
خنده رو مهربون

داداشش رو صدا  زد
بیا بین عزیز جون

* * *

آرزو
هاله کوچولو نشسته

پشت دراى بسته
با دستاى کوچکى که از کار شده خسته
جشماى غمناکش رو به شکل ابرا بسته

منتظر ستاره س
خاله  سهیالى  خوب 
براش به فکر چاره س

* * *

سهیل
یک ستاره ى خوشگل

که اسمش هستش سهیل
 گاهى میاد پیش من
از شادى ى دیدنش 

داد مى کشم چه جور من
سهیل منو دوست داره
چون بچه ام من آخه
ستاره و ها و گل ها

پروانه ها آهو ها
شاپره و
شاه پسند

بنفشه ها و کوه ها
دوستند با ما بچه ها.

* * *

گلوله برفى

یه گلوله ى برفى
سفید و  ریز یخى
راه افتاد از پاى کوه
تو راه کوه تا چشمه
دونه هاى شاد برف 

شدن سوار یالش
یرتمه رفتن تا پاین
وقتى زمین رسیدن
تو برفاى زمستون
بچه ها مى دویدن
درخت کاج زیبا

با خنده گفت بچه ها
این گلوله ى برفى

اگر مى شد بزرگ تر
بهش مى گفتیم بهمن

اون وقت باید مى رفتیم 
از این جا، هم تو هم من.

سوسن بهار

االکلنگ

شعر ... شعر ... شعر  ...



DARVAG
Journal for children

No.39 - December 2016

Editor: Susan Bahar
Adress: Darvag
Box 854
101 37 Stockholm - Sweden

www.darvag.com
E.mail: darvag_darvag@yahoo.com
Tel: (046) 72- 25 15 757
Postgiro: 1060493-2

ISSN: 2402 - 5914

پشت پنجره در آسمان زمستانى بدون لکه ى ابرماه زیبا 
مى درخشید.تصمیم  رخشان  نقره ى  کاسه ى  یک  مثل 
شده  که  طور  هر  را  سهیل  ستاره ى   که  بودم  گرفته 
به بینم. چون برادرم همیشه از این ستاره برایم گفته بود 
و من خیلى دلم مى خواست بدانم راست  مى گوید، یا 
مى خواهد دل من را به سوزاند؟ چون شب ها زود مى  
خوابیدم. از مادر خواهش کردم  به من فقط یک ساالد 
پُر از سبزى براى شام به دهد که سنگین نباشم و زود 
عمرا  جان  آلود  خواب  گفت:  برادرم  نروم،  به خواب 
به توانى بیدار به مانى. مادر گفته بود: یک وقت پنجره را 
باز نکنى، سرما مى خورى از پشت شیشه هم مى بینى. 
برادرم گفت: نگران نباشید این االن مى خوابه. خواب 

آلود و بیدار ماندن؟
مادر هم مثل همیشه گفت: اذیتش نکن.

نه  فقط به خاطر حرف برادرم نه، آرزو داشتم ستاره ى 
به آن زیبااى را که او مى گفت به بینم. 

من ستاره ها را خیلى دوست  مى دارم آخر.
براى همین وقتى که مادر صبح روز بعد  بیدارم کردکه 
بودم  نگفته  مگر  گفت:  به خوراند،  جوشانده  من  به 
پنجره را باز نکن، یخ زده بودى گریه  ام گرفت . باز 
هم خواب مانده بودم و این ستاره ى بزرگ و روشن 
را ندیده بودم که سالى فقط یک بار آن هم کوتاه در 

آسمان پیدایش مى شد.
و  به خندد  من  به  هم  باز  و  بیاید  برادرم  بودم  منتظر 

به گوید خواب آلود خواب ستاره دیدى؟
اما نیامد ، در عوض  روز بعد روى میز کنار تختخوابم 
بود:  نوشته  زیرش  که  دیدم  زیبا  ستاره ى  یک  عکس 

تقدیم به خواب آلودِ خودم برادرت.

خواب   آلود!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *




