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یادداشت- بخش دوم

«ِسرجو ِبنِونوتو» روان کاو مشهور ایتالیایی که سابقه 
تدریس و سخنرانی در روسیه و اوکراین را دارد، در مقاله 
بلندی به ماجرای روســیه و اوکراین از نگاه و تجربه های 
خودش پرداخته اســت. بخش اول این یادداشــت روز 
گذشــته منتشــر شــد که در آن «ِبنِونوتو» مختصری از 
تحوالت گذشته روسیه و اوکراین در دو دهه اخیر و تأثیر 
سیاســت های پوتین بر شــکل گیری حس میهن دوستی 
اوکراینی ها را بررســی کرد. بخش دوم یادداشت اکنون 

پیش روی شماست.
همه روســیه ای ها و همــه اوکراینی ها مثل هم فکر 
نمی کنند. بعضی از دوستان اوکراینی زبان من، که همیشه 
در خانواده شان به زبان اوکراینی صحبت کرده اند، هوا دار 
روسیه اند. یکی از آنان، که روان کاو است، می خواست به 
روســیه مهاجرت کند. این طور متوجه شده ام که کسانی 
هوادار روســیه و به خصــوص هــوادار پوتین اند که به 
نوعی سوگواِر ازدســت رفتِن اتحاد جماهیر شوروی اند. 
کسانی هوا دار پوتین اند که «نوستالژی گرا» هستند، شبیه 
همان چیــزی که در ایتالیای فاشیســتی بعــد از ۱۹۴۵ 
گفته می شــد. درک این موضوع برای ما ســخت است؛ 
چرا که ما اصال روســیه پوتین را کشــوری سوسیالیست 
تصور نمی کنیم، بلکه آن را یک حکومت متکی به نفت 
می دانیم؛ اما نوســتالژی برای اتحاد جماهیر شــوروی 
نوســتالژی برای سوسیالیســم نیســت؛ بلکه نوستالژی 
برای «قدرت» شــوروی است. آنچه ســتایش می شود، 
امپراتوری شــوروی است، نه کمونیسم. واضح است که 
پوتین می خواهد «قــدرت» اتحاد جماهیر شــوروی را، 
البته از نوع ملی گرایانه روســی اش، دوباره مســتقر کند. 
به همین خاطــر روســیه ای های ضد پوتیــن، وقتی برای 
هم پیام آنالین می فرســتند، او را پوتلر (پوتین + هیتلر) 
می نامند؛ چرا که می ترسند مکاتبات شان با الگوریتم های 
شناســایی پیام ها پاییده شود. دوســتان روسیه اِی عمیقا 
دموکراِت من با اســتیصال از احســاس جاسوسی شدن 
و مورد آزار قرار گرفتن از ســوی رژیم می گویند. دوستان 
اوکراینی این نگرانی ها را ندارند، آنان احساس نمی کنند 

از سوی «قدرت» [دولتی] زیر نظر قرار دارند.

از دوستان روسیه ای  من که از پوتین متنفرند، پرسیدم 
چــرا رئیس کرملیــن در بین مردم ایــن همه محبوبیت 
دارد. آنان می گویند طبقه سیاســی که بعد از فروپاشی 
شــوروی ظهور کرد، از نظر فکری ســطح بســیار پایینی 
داشت و می توانید این را ببینید، همه شان مثل گانگسترها 
هســتند. حتی پوتین شبیه گانگسترها است... اما کمتر از 
بقیه  شان. به نظر آنان، در بین این دسته سیاسی غیرقابل 
باور، او تنهــا فردی بود که به نظر می رســید قابل  ارائه 
اســت. حتی افراِد ضــد پوتین هم اذعــان دارند که به 
نظر می رسد پوتین «بهترین فرد در بین بدترین ها» است 
[انتخاب بین بــد و بدتر]. در ایتالیا، مــردم فکر می کنند 
اغلب سیاست مداران دزدند. روسیه ای ها و اوکراینی ها، 
حداقل تا یک زمانی، فکر می کردند سیاست مداران شان 
قاتل اند؛ بنابراین شــرایط دشواری اســت برای زایمان و 
به دنیا آوردن دموکراسی. به عنوان یک خارجی، تفاوتی 
واقعی بین روســیه و اوکراین احســاس نمی کنم. در هر 
دو کشــور به زیبایی از من استقبال می شــود، در هر دو 
کشــور توجه زیادی به فرهنگ غرب وجــود دارد، افراد 
تحصیل کرده به انگلیسی و سایر زبان های اروپایی حرف 
می زننــد... و اگر هم امــروز از همدیگر متنفرند، این تنفر 
به نظر مــن از جنس تنفر برادرانه اســت. البته متوجه 
تفاوت های خاصی بین شان هســتم. مثال، روسیه ای ها، 
عالوه بر نام خاص، از نام پدری اســتفاده می کنند - برای 
مثال، اُلگا پترونا، الگا دختر پتروف- اما اوکراینی ها از آن 
استفاده نمی کنند. در بین روسیه ای ها امر معمولی است 
که شــما را به خانه شان دعوت کنند یا میزبان تان شوند؛ 
در حالی که این اتفاق در اوکراین خیلی نادر است. دعوت 
شــام در خانه یک اوکراینی نشــان دهنده سطح عمیقی 
از صمیمیت و دوســتی طوالنی مدت است. غذا یکی از 
موضوعاتی است که من در آن زمینه اوکراین را به روسیه 
ترجیح می دهم. بورش، نوعی سوپ که با چغندر درست 
می شود، در اوکراین خوشــمزه تر است، البته به این دلیل 
هم هســت که از غذاهای ملی اوکراین اســت. اگر یک 
جنبه در روســیه باشــد که کمی غربی شــده، متأسفانه 
غذاســت. در مســکو برای اینکه غذای خوبی بخورید، 
مجبورید به رســتوران های لوکس بروید. روسیه ای های 
ساکن شهرهای بزرگ وقتی «برای شام بیرون می روند»، 
معموال به رستوران های ازبک می روند. از نظر آنان، غذای 
خوب از آسیا می آید. از نظر من، رستوران های ازبک از این 
جهت لذیذند که نوعی تجمل شــرقی آرامش بخش را 

عرضه می کنند که باید خشــکی و ریاضت شوروی با آن 
تصادم می کرد.

کشــورهای  برابری گرا تریــن  از  یکــی  اوکرایــن 
دنیاســت. امروز، نــرخ برابری اقتصادی بر حســب 
«ضریب جینی» ســنجیده می شود. ضریب جینی در 
اوکراین بســیار پایین اســت (۲۵) و این به آن معنا 
اســت که از برابری گرا ترین کشــورهای جهان است 
(در کنار کشــورهای اســلوونی، بالروس، اسلواکی، 
مالدووا، و تمام کشــورهای کمونیستی سابق). وقتی 
با ایــن اطالعات به دوســتان اوکراینــی ام می گویم 
کشورشــان در بیــن برابری گرا تریــن کشورهاســت، 
باورشان نمی شــود - که خود شاهدی است بر اینکه 
مــردم هیچ درکی از میزان نابرابری های کشورشــان 
ندارند. باورش ســخت اســت؛ اما با گذشت بیش از 
۳۰ ســال از فروپاشی کمونیسم، برخی از ویژگی های 
مهم سوسیالیســم همچنان تداوم دارند: کشورهای 
سوسیالیســت ســابق همچنان در زمــره برابرترین 
کشورهای دنیا هستند (مثل کشورهای اسکاندیناوی 
کــه آنها هم ضریب جینی بســیار پایینی دارند) - به 
جز روســیه، که با ضریب جینی ۳۷/۷۰ مثال از ایتالیا 
هم نابرابرتر اســت (۳۴/۵۰). (برای اطالع آن دسته 
از خواننــدگان که اطالعــات کمتــری دارند، هفت 
کشــوری که باالترین میزان نابرابری را دارند، همگی 
کشورهای آفریقایی اند و آفریقای جنوبی نابرابرترین 
کشــور دنیاســت). ســال ها اگر به مســکو دعوت تان 
می کردند، شــما را به هتل کازموس می فرستادند، که در 
بیرون از مرکز تاریخی شــهر و نزدیک پارکی قرار داشت 
که دست یافت های فضایی شــوروی را نمایش می داد. 
مکانی ناخوشایند و آشــفته بود. نمی دانم چرا مقامات 
روســیه خارجیــان را در چنین گتویی جمــع می کردند. 
روســپیان، اگر می دانســتند که تنها هستید، در طی شب 
بارها به شــما تلفــن می کردند. به نظر می رســد پوتین 
می خواهد به عنــوان متحدکننده تمام اقلیت های روس 
در کشورهای هم جوار عمل کند، انگار همان ایده هیتلر 
از نو بیدار شــده اســت که قصد داشت تمام کشورهایی 
را که مردمی آلمانی زبان داشــتند، به آلمان ملحق کند. 
در زمانه ای که به شــکلی فزاینده به سمت دولت های 
چند نژاده و چند زبانه حرکت می کنیم، به نظر می رسد که 
غرور پوتین نوعی بازگشت به گذشته ناسیونال-رومانتیک 

باشد؛ اما این ایده مردم را پشت سر خودش دارد.

شهادت یک روان کاو درباره رابطه اوکراین- روسیه
پوتلر؛ بازگشت به گذشته ناسیونال-رومانتیک

 ترجمه  سامان توکلى
 روان پزشک

اتفاق

فوربس : طبق داده هــا، ۷۳ درصد زنــان تجربه رفتارهای 
متعصبانه و کلیشه ای را بر سر کار خود دارند، اما تنها حدود 
۲۲ درصد آنهــا در مواردی اعتراض می کنند. ســوگیری ها 
اغلب هنگام ارائه بازخورد و اراده نظرات تخصصی بیشــتر 
مشاهده می شود. طبق یک تحقیق، در بررسی عملکرد ۶۶ 
درصد زنان، نظراتی همچون شما می توانید کمتر مداخله گر 

باشید یا خیلی سلطه گر هستید، مشاهده می شود.

سازمان دیده بان زنان سازمان ملل: هشتم مارس، روز تعهد 
به دفاع از حقوق بشــر زنان در همه جا اســت. هر ساله روز 
جهانی زن جشن گرفته می شود تا به دستاوردهای اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی زنان در تمام عرصه های زندگی احترام 
بگذارد. زنان روستایی نقشــی کلیدی در حمایت از خانواده 
و جوامع خود در دســتیابی به امنیت غذایی و تغذیه، تولید 

درآمد و بهبود معیشت روستایی و رفاه کلی دارند. 

واشنگتن پست: روز جهانی زن به طور معمول با گردهمایی 
و تظاهــرات و اعتصاباتی همراه اســت. اکثر ســازمان های 
فعال در زمینه حقوق زنــان فعالیت های خود را در این روز 
برنامه ریزی می کنند. از واشــنگتن تا دوبلین و ... این برنامه ها 
برگزار می شــود. همچنین امســال تظاهراتی برای تغییرات 
اقلیمی و تأثیراتش بر زنان با شعار «انتظار جهان» هماهنگ 

شده بود.

نیویورک تایمز: در ســومین ســال ســیطره کرونا هستیم؛ یک 
بیماری که بر همگان تأثیر یکسانی ندارد و شاهد از دست دادن 
بی ســابقه مشــاغل و درآمدهــا هســتیم. زنان جــوان، زنان 
رنگین پوست، زنان کارگر مهاجر، زنان بومی و زنان در اقتصاد 
غیررســمی، از جمله کارگران خانگی و زنان دارای معلولیت، 
به طور خاص آسیب دیده بودند. آمار نشان می دهد که در سال 
۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۳ میلیون زن کمتر شاغل بوده اند.

اتحادیه اروپا : بســیاری از زنان شناخته شــده و مسئول در 
جهان، درباره شرایط زنان و کودکان زیر آتش جنگ اوکراین 
هم زمان با روز جهانی زن واکنش نشــان داده اند. در یکی 
از بیانیه ها آمده اســت: پس از ۷۰ سال صلح در اروپا، روز 
جهانی زن امسال، زمانی است برای قدردانی از شجاعت، 
هوش و ذکاوت زنان خارق العــاده ای که درگیر این جنگ 

هستند؛ زنانی که نقش های محوری در این جنگ دارند.

بی بی سی : شعار روز جهانی زن سال ۲۰۲۲ «ایجاد برابری 
جنســیتی در امــروز برای داشــتن فردایی پایدار» اســت. 
مأموریت اصلی امســال ســازمان زنان بین الملل، افزایش 
برابری جنســیتی در دوره بحران های آب و هوایی از طریق 
سپردن هدایت و رهبری این مسئله به زنان است. با هشتگ 
«تعصب را از میان ببر» قرار اســت برای افزایش آگاهی و 

حمایت از برابری جنسیتی توجه ها جلب شود.

سالم به فردا

هشــت مارس روز جهانی زن است. روز جهانی 
رهایی زن است. اگرچه رســانه های جریان اصلی 
ســرمایه داری، در ایــن ســال ها ایــن روز را به روز 
چهره هــای برتر زنــان تحریف کرده انــد و آن را به 
صــد زن و زن موفق و زن برتر و... فرو کاســته اند؛ 
اما هشــت مــارس ربطی بــه موفقیت های فردی 
۱۰ زن و صــد زن ندارد، ربطی بــه مارگارت تاچر و 
ایندیرا گاندی و آنگ ســان سوچی و گرتا تونبرگ و 
نظایرشــان آن طور که بر جلد تایم نقش می شوند، 
ندارد. هشــت مارس ربطی به صد زن برنامه های 
بی بی ســی نــدارد. هشــت مــارس روز جهانــی 
توده های زنان اســت، روز زنان بی چهره ای اســت 
که داســتان زندگی شان جذابیت رســانه ای ندارد؛ 
چون داستان شــان تکــرار مکررات ســتمدیدگی و 
محرومیت اســت. هشــت مارس روز زنــان کارگر 
اســت که در کارگاه های کارآفرینــان و نیکوکاران و 
خّیرها اســتثمار می شــوند. روز زنانی است که در 

مناسبات سرمایه داری نه انسان به حساب می آیند 
و نــه صاحب حقوق انســانی. هشــت مارس روز 
یادآوری ضرورت مبارزه بــرای احقاق حقوق زنان 
با حرکت های جمعی و محو ساختارهای سلطه و 
ستم اســت و نه لبخند موفقیت های فردی. روزی 
اســت که به یاد بیاوریم «رهایی زنان» با محو تمام 
اشــکال تبعیض و از طریق فروریزاندن ساختارهای 
بنا شده بر ســتم طبقاتی و جنسیتی رقم می خورد، 
نه با ُپزهــای حمایتگرانه دولت هــای نئولیبرال و 
زیر عنوان رقت آور «توانمندســازی» از آن سان که 
شــخصی مثل ایوانکا ترامپ طالیه دارش اســت. 
توانمندســازی زنان این عنــوان فریبنده و دروغین، 
اســم رمز فقیرماندن و جنس دوم بودن زنان برای 
همیشه اســت. اســم رمز بی ارزش کردن کار زنان 
اســت، اســم رمز اســتثمار نوین نیروی کار است. 
ترفنــدی برای فراموش کردن آرمــان رهایی زنان و 
پذیرش وضع موجود اســت. حقه ای اســت برای 
تن دادن و تســلیم در برابر نابرابری های جنسیتی و 
طبقاتی. تاریخچه هشت مارس اما به ما می گوید، 
نابرابری در تمام اشــکال آن غیرقابل تحمل است؛ 
می گوید زنان به خیریه و صدقه توانمندسازان چه 
دولت باشد، چه ســرمایه داران کالن و خرده پا، نیاز 

ندارند؛ بلکه سهم واقعی شان را از منابع این جهان 
غارت شده می خواهند. سهم خواهی زنان و احقاق 
نظام های ستمکار  کابوس  پایمال شده شان،  حقوق 
در سراســر گیتی اســت؛ از این روســت که تالش 
می شــود این حرکــت عظیم صد ســاله، زیر لبخند 
رضایت آمیز و پیروزمند چهره های مشهور زن پنهان 
شــود و از محتوای اصلی اش تهی شــود. آنان که 
مبارزه برای آرمان برابری جنسیتی را به اراده فردی 
زنان برای کسب موفقیت فرو می کاهند، هدف شان 
آگاهانه یا ناآگاهانه پنهان کردن ساختار اقتصادی و 
سیاسی است که نابرابری های اجتماعی را بازتولید 
می کند و فرادســتان را بر فرودســتان مسلط کرده 
اســت. چنین رویکردی که اراده فــردی را در برابر 
اراده جمعی تجلیل می کند، نهایتا تقصیر ناکامی و 
محرومیت را به دوش خود زن می گذارد تا پرسشی 
متوجه ســاختارهای مســئول وضع موجود نشود؛ 
اما جنبش فمینیســتی واقعِی معطوف به رهایی، 
مستقیما همدستی مردســاالری و سرمایه داری را 
مســئول فرودستی زنان می داند و مبارزه در این هر 
دو جبهه را برای حصول برابری جنســیتی ضروری 
می شمارد. هشــت مارس یادآوری ضرورت چنین 

مبارزه ای است.

در دفاع از هشت مارس و آرمان برابری جنسیتی

همین حوالى

«امروز می تواند روز گرامیداشت مؤسساتی باشد که 
نقش پاددانشگاه را بازی می کنند؛ یعنی هم «دانشگاه» 
هستند و هم خود را در مقابل نهاد محافظه کار دانشگاه 
قرار می دهند و آنچه را نهاد محافظه کار دانشــگاه حتی 
امــکان طرحش را فراهم نمی کند؛ یعنی پرسشــگری و 

نقد، با امکانات کم و سرمایه شخصی فراهم آوردند».
این ســخنان را دکتر فرزان سجودی در پایان مراسم 
گرامیداشــت خود گفــت. عصر روز یکشــنبه پانزدهم 
اسفند ماه مراســم نکوداشــت دکتر فرزان سجودی با 

عنوان «استاد نشــانه ها» به ابتکار آکادمی 
آمــوزش  (مؤسســه  علــم  بین المللــی 
خصوصــی) در محل مجموعــه فرهنگی 
آســمان برگزار شــد. در این مراســم دکتر 
احمد پاکتچی، دکتر حمیدرضا شــعیری و 
دکتر امیرعلی نجومیان درمورد شــخصیت 
حقیقی و علمــی دکتر فرزان ســجودی و 
نقش او در اشــاعه گفتمان نشانه شناسی، 
به خصوص نشانه شناسی انتقادی، صحبت 
کردند تــا اینکه نوبت به شــیرین بزرگمهر 
رسید. بزرگمهر که ســال های سال همکار 
دکتر ســجودی در دانشــگاه هنر بــود، با 
سخنان خود مراســم نکوداشت را واسازی 
کرد و درباره رفتار حذفی دانشــگاه هنر در 
قبال دکتر سجودی صحبت کرد. او توضیح 
داد کــه چگونــه کوته بینی ها باعث شــد 
عمال این اســتاد محبوب، که دانشــجویان 
برای حضور در کالس هایش ســر و دست 
می شکســتند، به «حاشــیه» پرتاب شود و 
بعد از ایــران برود. بعد از آن خانم بلقیس 
روشــن از استادان همکار دکتر سجودی در 
دانشــگاه پیام نور نیز ضمن تأیید ســخنان 
دکتــر بزرگمهر اذعان کرد کــه چنین رفتار 
حذفی نیز نســبت به دکتر فرزان سجودی 
در دانشگاه پیام نور صورت گرفته است. در 
اینجا بود که نوبت به ســخنان پایانی دکتر 
فرزان ســجودی رسید. او که ابتدا صدایش 
از هیجان می لرزید، گفت: «این جلسه باعث 

شد که دست کم التیام پیدا کنم!».
او گفــت: «به هر حال تردید نیســت که 
آدم از اینکــه ببیند مورد توجه قرار می گیرد، 
خشنود بشود و میلی ناخودآگاه به قرار گرفتن 

در مرکــز را ارضا کند؛ اما اتفاقا کار اصلی ما در دوره های 
نشانه شناســی انتقــادی واســازی مرکز ها بوده اســت. 
نقد جدی چگونگی شــکل گیری آنهــا و خطر مرکز های 
ستوده شــده  و در نتیجه مصــون از نقد. به همین دلیل از 
این نوع جلسات هراسناک می شوم که مبادا در تناقض یا 
تعارض با آنچه برای آموختنش می کوشم، قرار بگیرد».

دکتر سجودی که از هر موقعیتی برای بسط گفتمان 
انتقادی اســتفاده می کند، در این مراسم نکوداشت خود 
نیــز مبحث «نکوداشــت» را تئوریزه کــرد و گفت: «اگر 
کســی را یا نقش کســی را پاس می داریم، در اصل باید 
نقش برساخته او را که محصول شبکه ای از نشانه ها (یا 
بهتر بگویم دال ها) و برهم کنش بین آنهاست، محصول 
روابط بینامتنی و بیناگفتمانی اســت، پاس بداریم. آنچه 
می نویسد، آنچه می گوید و درس می دهد در ادامه و در 

تعامل با متون بسیار و نام های بسیار دیگر که بر آن متون 
نشسته اند، قرار دارد».

او ســپس به پدیده کرونا در سه سال اخیر اشاره کرد 
که باعث توســعه آموزش مجازی شــد و گفت: «ظاهرا 
گفتمان های متفاوت در اینکه «کرونا شــر است» با هم 
توافــق دارند؛ هرچند هریک خیر و شــر را متناســب با 
مناســبات گفتمانی خود معنا می بخشــند... . استعداد 
انســان در این بوده است که آســیب ها را به امکان خیر 
تبدیــل کرده اســت؛ اما ایــن خیر مثل هــر دال دیگری 
مفهوم ثابتی نیســت. تقریبا دو ســال پیش مؤسســات 
و مدرســه های خصوصــی مجازی کوشــیدند در زمینه 
آموزش در علوم انســانی با تکیه به فناوری این شــر را 
به یک خیر تبدیل کنند. مؤسســاتی که به ظاهر خود در 
حاشــیه بودند، آدم هایی مثل من را که به حاشیه رانده 
شده بودند، با فرصت پیش آمده و با جدال به 
مرکز پر شور آموزش راندند. درست در زمانی 
که دانشــگاه ها از نظر فنی سردرگم و از نظر 
گفتمانی در پی نظارت و مهار بودند، صدها 
نفر جلسات بی نظیری را در این فضاها تجربه 

می کردند».
در آخر دکتر ســجودی تجربه شــخصی 
خــود را برای حضار شــرح داد؛ اینکه با چه 
هیجانی به دانشــگاه پیغــام داده که آماده 
تدریس مجازی اســت و اتفاقــا رئیس گروه 
هم موافقت کرده و ســه درس برای ایشــان 
برنامه ریزی کردند و ایشــان ســه جلسه هم 
کالس مجازی تشــکیل داده بــود؛ ولی بعد 
کالس های ایشــان را به این دلیل که خارج از 
ایران هســتند، لغو کردند و این در حالی بود 
که بســیاری از استادان در این دوران لزوما در 

ایران نبودند!
دکتر ســجودی در پایان گفت: «دانشگاه 
محافظه کار شر را به شــر مضاعف بدل کرد 
و ضمن تالش بســیاری از اســتادان تالشگر 
و به گــواه همان ها ســطح آموزشــی افول 
کرده اســت. درســت در جایی که مؤسسات 
و مدرســه های خصوصی مبتکرانه و با شور 
این شــر را به خیــر و تجربــه ای متفاوت در 
آموزش تبدیل کردند، دانشــگاه در کنار دیگر 
ســردرگمی هایش از جمله ســردرگمی های 
فنی در تولید محیط آموزشــی آنالین، نگران 
موقعیــت جغرافیایی اســتادش بــود. البته 
آنچه گفتم، تجربه شــخصی خــودم بود با 
دانشــگاهی که در آن کار می کردم. حاال هم 
منتظر حکم اخراجم از کمیته تخلفات اداری 

هستم. به این می گویم شر مضاعف». 

گرامیداشتی در مذمت محافظه کاری دانشگاه

 سیمین کاظمى

 لیلى فرهادپور

 فرزان نشانه است

گفت: معنا چیست؟
گفت: آب اولین چیزی را که در خودش غرق می کند، خود آب است.

گفت: باز هم بگو!
گفت: باد وقتی حس می شــود که علفزاران خم می شــوند و در برابر تو سر 

تعظیم فرود می آورند.
گفت: سنگریزه زمانی سنگریز است که روی سطح آب می افتد و موج ایجاد 

می کند.
گفت: باز هم بگو معنا چیست؟

گفت: هیچ بلبلی برای اینکه تو لذت کمتر یا لذت بیشتری ببری، حنجره اش 
را تغییر نمی دهد.

گفت: به قول بودلر زیر نور شــمع اســت که چیزها عمق دارند، جان دارند، 
ناتمام و بی پایان اند. معمای حضورشان کشف نمی شود؛ وگرنه زیر نور خورشید 

همه چیز همان است که هست.
گفت: همین بس که معنا مانند ماهی ُســر می خــورد و هیچ گاه نمی توانی 

گیرش بیندازی.
گفت: پس فرزان کیست؟
گفت: فرزان نشانه است.

 حمیدرضا شعیرى

ق


