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ی کنج هاهستم. از بچه لوفرینمن سالم. ( 1) 

، من سوالی رو طرح کردم چهاردهم سروک. توی فصل دوم

و حتی زندگیم رو  که خیلی وقته ذهنم رو مشغول کرده

 یچجور»من اینه که  یدغدغه تحت تاثیر قرار داده.

 یزندگ یآدما تو یبعض ؟میباش یقیآدم عم میتونیم

 ؛سوال دارن هیخودشون و بق یبهتر کردن زندگ یدرباره

ها هم همش . ولی بعضیبراشون مهمه ایقشنگ شدن دن انگار

سرشون به کارِ خودشونه و توی دنیای خودشون غرق شدن. 

من دوست ندارم اینطوری باشم و حاال سوالم اینه که 

م خالق باشم و توی دنیا تاثیر بگذارم؟ اصال نتوچطوری می

 « تاثیر بگذاره؟ آدم باید

، جستار نوشتم به عنوان یهوقتی این سوالم رو ( 2)

 یبه نظر عل .بود یعلرو داد  سوالمکه جواب  ینفر نیاول

این  یعل .جالب بود یگذارریو و تاث تیارتباط کلمه خالق
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 ریتاث ایکه در دن نیا یبرا ایآ» سوال رو از من پرسید که

 «؟میخالق باش دیحتما با ،میبذار

بهتر مثال منظورم رو  هیکردم با  یسع من( 3)

قوه چراغ هیآدما  یبعض» :م؛ برای همین گفتمبرسون

تاثیر  .کننیخودشون رو روشن م یایدستشونه و فقط دن

 یولست. قوهر چراغهمین نو یها توی دنیا به اندازهاین آدم

مشکالت  کننیم یقوه بزرگ دستشونه و سعاغچر هی ایبعض

 یبهتر یرو به جا ایدن ایبذارن  ایتو دن یاثر هی ایرو حل کنن 

ها ما کتابخون یرو برا ایها که دنسندهیمثل نو ؛کنن لیتبد

. به نظر هاآهنگساز ، یامثل هنرمندها ، یاکردن یبهتر یجا

 .«و با خالقیتشون اثرگذارن خالق هستن یلیخ این آدمامن 

ه طور دیگه به قضیه نگاه اصال یاما  نیآفرنوش( 4)

 ؛ستنیموفق ن خالق یهافقط آدم» اون معتقده که:کنه. می

. «ستنیگذار نریتاث ایدن یتو قخال یهافقط آدم ای
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گه: گیره و میدنبالِ همون مثال من رو می نیآفرنوش

 یهقوچراغ ورانتخاب کنه که با ن ور یریمس یآدم هیممکنه »

 هیرو هم روشن کنه. ممکنه  هیبق کیخودش بتونه راه تار

اطرافش خدمت کنه.  یهابه آدم یاصال خالق نباشه ول یآدم

هم وجود  یگذارریکردنش تاث به نظر من تو همون خدمت

 .«داره

یهو یاد کارتون  دونم چراها، نمیوسط این بحث مینع( 5)

از به زبان انگلیسی و یه جمله رو  افتاد soulروح یا همون 

بود و فارسیش  که خیلی جالب کرداون کارتون نقل قول 

 گهیبزرگتر م یکوچولو به ماه یماه هی» تقریبا میشه این:

 گهیم ماهی بزرگتر .«برسم انوسیبه اق خوامیمن م»

 یماهاونوقت  .«که ما هستیم جاست نیهمدرست  انوسیاق»

 ؛آبهش که همه نجایا نجا؟؟؟یا» گهیم در جوابش کوچکتر

  «.انوسهیکه من دنبالشم، اق یزیاون چ
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اطراتم با خ غرق شده بودم توی من با این جمله( 6)

دوباره ما رو برگردوند  غزلکه  «ماهی سیاه کوچولو»قصه 

که  دادلغت خالقیت رو اینطور توضیح به بحث خودمون و 

 یتونه باهاش کارایمخالقیت یه نوع دیدگاه فردیه که آدم 

، هنر غزلکه قبال وجود نداشته. از نظر  انجام بده یدیجد

آدم خالق به اینه که چیزی رو بوجود میاره که تا حال نبوده 

  گذاره روی دنیا. و برای همین اثر می

کسایی که توی بحث من شرکت  یهتا اینجا هم( 7)

کردن، خالقیت رو تولیدِ یه چیزی تعریف کردن که اثرگذار 

 یهتونیم میگه که ما عالوه بر چیزها، می کریمااما ؛ باشه

اثر ما آدما  نیتربزرگ»، کریماهم بیافرینیم. از نظر « آدم»

 یآدما میگه کریما«. میکنیم تیهستن که ترب ییهابچه

از  یها و نسل خوبکه نتونستن بچه بودن یخالق و مهم

به  یلیخ مایکرنظر  نیراستش ا ،بخ   .جا بذارنخودشون به
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فکر نکرده بودم که  نیوقت به ا چیه .کهینظر مامانم نزد

 یخوب یهاگذار بودن بچهرینقدر تاثیکه ا ییهاآدم یبعض

نقدر حواسشون به او یعنی !بهیعج یلیخ نیا .نکردن تیترب

خودشون  یزندگ یقوه رو روکه چراغبوده  ایدن کردنِدرست

دوست  یلیمن خ! ؟م درست کننخودشون ینگرفتن که زندگ

 یهم آدم خوب و ،باشم گذارهم خالق و اثر :ارم هر دو باشمد

 .خودم یزندگ یبرا

نظرش اینه که جمِع همه چیز با هم  مینعاما  (8)

ما نباید  میگه نعیمخیلی سخته یا اصال ممکن نیست. 

 اریمع دینبا، نعیممسائل رو با هم قاطی کنیم. از نظر 

 دی. شامیاونها قرار بد یِ خصوص یزندگ وها رآدم یاثرگذار

 یآدم اثرگذار یکنه ول تیترب یخوب یهابچه هتنسنتو یکی

)که یکی از مشهورترین  یارستمی. مثال پسر کهبود

توی ر کرده که شمنت شاز پدر یلمیف کیفیلمسازای ایرانیه( 
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نعیم . هزنیادبانه حرف میب کمیاون فیلم آقای فیلمساز 

  نبوده؟ یاثرگذارآدم  یارستمیک یعنی نیا ایآپرسه که می

با همون هیجان  نیافشکار که به اینجا رسید، ( 9)

با اون »: گرفت و گفترو  نعیماین بحثِ پِی  همیشگی

ثیر گذار اگه در تافق نیستم که فرد موا کریما قسمت حرفِ

 یایه، چون معیار مشخصآدم بازنده ،تربیت فرزند موفق نبوده

استگاه و خ فردی فراخورِ  نداره و هر ودجیه وبرای این قض

«. شههای متفاوتی داشته بامیتونه اولویت ،اهداف زندگیش

 در تربیت فرزند تموفقی یمعیارها یحت معتقده که افشین

حرفش  افشیندر آخر  .تعریف کرد یرو هم نمیشه به راحت

تر یشاید اگه بتونیم کل»کنه که بندی میرو اینطوری جمع

رو از  یبه قضیه نگاه کنیم و سعی کنیم معیارهای شخص

 تو )یعنی من  یسخ سوالهازودتر به پا، موضوع دور نگه داریم

 مینعو   نیافشبا این حرفهای هم  مایکر. «برسیم (نیلوفر)
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های مختلفی دارن و ها اولویتآدم و میگه موافقه

هست که ای توی همون زمینهطبیعتا تاثیرگذاریشون 

 شونه. زندگی اولویت

 نباید برای الکنه که ما اصفکر می ماجداما ( 10)

 های خودمونبچهحتی تربیت  اثرگذاری روی دنیا،

ما تنها »و برای همین با قاطعیت میگه:  ریزی کنیمبرنامه

درونِ  یایدن م،یبد رشییتغ میو حق دار میتونیکه م ییجا

اگه بخوام  یراستگو باشم ول تونمیمن م یعنیخودمونه. 

 ییکنم که همه راستگو باشن، خودم هم از راستگو یکار

خودت »میاره که:  یگاندیه نقل قول از  ماجد« مفتایم

 .  «ینیبب ایدر دن یباش که دوست دار یرییهمان تغ

کنه که ما انتقاد داره و فکر می ماجدبه حرف  مینع( 11)

پذیریم. از آدمای اطرافمون اثر میچه بخوایم و چه نخوایم 

مثال اگه توی یه جمع تنبل قرار بگیریم، تنبل میشیم. ولی 
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ها که این روی حرف خودش وایسادههمچنان  ماجد

 تاثیر رقابتِقعی نیست. مثال ما توی مدرسه تحتوا اثرگذاریِ

اثِر این خون میشیم ولی زیاد برای کنکور، برای مدتی درس

ش رو و بعد از کنکور، تالفیخوندن اصال عمیق نیست  درس

 درمیاریم. 

هم مثل همیشه پرانرژی وارد بحث میشه و با  سحر( 12)

هم طرفدار این کنه. اون حوصله دیدگاهش رو مطرح می

 دیباشه با یرگذاریخواد انسان تاثیم هآدم اگ نظریه است که

. رو بهتر کنه انشیخودش شروع کنه و خودش و اطراف زاول ا

 ایدن یرو یخوب ریتاث رنف هیمثال فرض کن »میگه:  سحر

به  یول کنه،یخوب اختراع م یلیخ زیچ هیمثال  ؛ارهذیم

و فرزندانش  ارهذنمیفرزندانش وقت  تیترب یبرا یاندازه کاف

و به  ؛نکنن تیهاشون رو خوب تربهم مثل خودش بچه

 یرو یخوب ریکنه. خب درسته تاث دایادامه پ بیترت نیهم
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مثال  سحر .«کرده ننسل رو کال داغو هی یگذاشته ول ایدن

ها پیدا رو میزنه که نفرتی که توی بچگی از یهودی تلریه

 کرد، چه بالیی سر دنیا آورد.

 که اثرِ خوب گذاشتن روی دنیا،موافقم  سحربا  منم( 13)

. برای همین این حرف استیه موضوع چندبعدی و پیجیده 

کردن هم  یزندگ» گه:خیلی بهم چسبید که می غزل

که  یهر کار گفت ما شهیو م هیگذاراثرجور  کیخودش 

 نیاز ا یبعض . حاالمیذاریم ایدر دن یاثر هی میدار ،میکنیم

شاید برای همین  .«نه ا همهیو بعض استیاثرات به نفع دن

به این نتیجه رسیدم که  تازگیا»آهی کشید و گفت:  ماجد

 ،یممراقب باشباید خیلی  گران،ید روی یرگذاریموقع تاث

ولی بدون  م،یندرست ک ور یزیچیه  میریمما  یگاهچون 

 .«طوفان یتو میفتیمن هم وخودم اینکه خودمون بدونیم،
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بحث که به اینجا رسید همه توی فکر فرو رفتن ( 14)

و دیگه کسی چیزی نگفت. انگار هر کسی داشت زندگی 

شت که اثر گمی هاییکرد و دنبالِ لحظهرو مرور میخودش 

همه داشتن روزهای  هم یا شاید .خوبی روی دنیا گذاشته

کردن که روزی بیاد که کردن و آرزو میآینده رو تصور می

ه دنیا اضافه کنن که دنیا رو جای بهتری برای بتونن چیزی ب

 زندگی کنه. 

اما  ،ها خیلی چیزها یاد گرفتمهای بچهمن از حرف( 15)

نگرفتم. االن خواستم اونطوری که می وانگار پاسخ سوالم ر

ندم به این نتیجه رسیدم که خوو دوباره میکه این جستار ر

 یکردم. دغدغهبه شکل بهتری مطرح می م روباید سوال

اصلی من درباره خالقیت و آفریدِن چیزی نو در جهان بود؛ 

کنه. اما وقتی مثل کاری که یه هنرمند یا یه نویسنده می

بیشتر ذهن همه رفت انگار رو بکار بردم، « رگذاریتاثی»واژه 

 ودب تاثیریاین هم شاید سمت اینکه جهان رو تغییر بدیم. 
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پرسیدن فهمیدم اینکه ؛ گذاشت این جستار روی من خودِ که 

در پیدا کردن  چقدر سئلهمو تعریفِ درستِ  سوال درست

خالقیت و » شاید االن حتی بتونم بگممهمه.  جواب

از جایی شروع میشه که ما یه سوال خوب بر جهان اثرگذاری 

 «خوب نه یه جوابِ، داریم

 


