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روی دیواری یک توکا نشسته، چشم هایش سوسو می زنند، منقارش زرد 
درخشان است. با دقت تماشایش کن. از اینکه یک توکاست شاد به نظر 
نمی رسد؟ روی چمن ها به این طرف و آن طرف می جهد، به دنبال شکار کرم 
است، و از وجود خویش کامالً راضی است. کاش ما هم به اندازٔه این توکا 
از خودمان و زندگی مان راضی بودیم. در آن صورت بی تردید بسیار شادتر 

و خشنودتر از اکنون بودیم. 
در داستان ها و افسانه ها، پرندگان اغلب حامل دانش، پیام یا فکر جدیدی 
هستند. موریس مترلینک، نویسندٔه بلژیکی، در نمایشنامه ای با عنوان پرندٔه 
آبی 1 از آنها برای نمایش شادی استفاده می کند. در منطق الطیر 2، که کتاب 
شعری فارسی از قرون وسطا است، هر پرنده نماد وجهی از رفتار انسان 
است. نویسندٔه سوئدی، سلما الگرلوف3، در کتاب ماجراهای شگفت انگیز 

The Blue Bird .1، در سال 1908. با ترجمۀ عبدالحسین نوشین به فارسی منترش شده است 

)امیرکبیر، 1۳28؛ کتاب های جیبی، 1۳42؛ قطره، 1۳86(.
The Conference of the Birds .2، اثر عطار نیشابوری )524-599 خورشیدی( که در حدود سال 

555 خورشیدی به پایان رسید. 
Selma Lagerlöf .۳ )1858-1940(، نویسندۀ سوئدی و نخستین زن برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات 

.)1909(
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نیلس  داستان،  جوان  قهرمان  وحشی،  غازهای  که  می دهد  نشان  نیلس1، 
هولگرسون2، را به سفر اکتشافی خیال انگیزی می برند که او را برای همیشه 

عوض می کند. 
آتنا، االهٔه یونانی خرد، پرنده ای دارد که نماد اوست: جغد کوچک، با 
پرندگان  چشم های طالیی درخشانش. گفته می شد که لک لک ها، همان 
باوقاری که در همه جا پدر و مادرها بسیار دوست شان دارند، نوزادان را به 
خانه های مردم می آورند. سپس نوبت به کبوتر سفید با شاخٔه زیتونی به منقار 
می رسد که نماد امید است، و پرستوی چابک که هر سال با بازگشتش نوید 

فرا رسیدن بهار می دهد. 
در قرن بیست و یکم چه درس هایی هست که پرندگان هنوز می توانند 
به ما بیاموزند؟ امیدواریم در طول این تأمالت پرنده شناختی کوتاه کشف 
کنید که این موجودات آسمان چگونه می توانند ما را در مسیرهای گوناگون 
هدایت کنند، و به ما کمک کنند که دربارٔه زندگی خودمان بیندیشیم، فقط 
به شرط اینکه برای مشاهدٔه آنها وقت بگذاریم. شاید به عنوان انسان ادعا 
کنیم که ما »ارباب جهان« هستیم و بر تارک درخت تکامل جای داریم. 
پرندگان، و نقش  رفتاری  اجتماعی و  از پژوهش های علمی،  اما بسیاری 
آنها  از آن دارد که  آنها در نمادپردازی ادبی و اسطوره ای، حکایت  دیرینٔه 
می توانند آینه ای روشنگر پیش روی انسان خردمند بگیرند. چه می شود اگر 
حوصله کنیم و به این بیندیشیم که از تعامالت اجتماعی شان، رویکردشان 
حمام  طرز  حتی  یا  والدینی  وظایف  انجام  در  مهارت شان  اغواگری،  به 

کردن شان چه می توان آموخت؟ 
پرندگان زندگی عشقی شان را چگونه مدیریت می کنند؟ آیا به جفت شان 
وفادارند یا روابط عاشقانٔه پرشمار دارند؟ آرام اند یا بی قرار؟ چرا بعضی از 

The Wonderful Adventures of Nils .1، با عنوان سفر شگرف نیلس هولگرسون با ترجمۀ 
قاسم صنعوی به فارسی منترش شده است )رسوش، 1۳71(.

2. Nils Holgersson
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آنها مسافرانی اصالح ناپذیرند و بعضی دیگر خانه نشین هایی جان سخت؟ 
آیا ترجیح می دهند آنقدر از بچه هایشان مراقبت کنند که کامالً بالغ شوند 
آنها را به سمت استقالل هدایت می کنند؟ چرا  بتوانند  آنکه  یا به محض 
قمری های نر سهم خودشان را در وظایف خانه داری انجام می دهند، در حالی 
که آبچلیک های شکیل نربرترپندارهایی افتضاح هستند؟ پرندگان چگونه با 
تحمل نیروهای طبیعت، باد و باران، و ماندن به انتظار برآمدن ماه و ظهور 
ستارگان در آسمان شب، روزبه روز و بی فکر فردا زندگی می کنند؟ و آیا 

حقیقت دارد که وقت ُمردن از دیگران فاصله می گیرند و پنهان می شوند؟ 
اندیشه های ما دربارٔه این پرسش ها مبتنی بر جدیدترین پژوهش ها است، 
اما به شناخت شخصی خودمان از پرندگان نیز اتکا می کنیم، شناختی که طی 
ساعت های طوالنی مشاهدٔه آنها در کرانٔه رودخانه ها، جنگل های گرمسیری 
آورده ایم. ما  به دست  بیابان های سرتاسر جهان  بادُرفتٔه  یا در تلماسه های 
به این نتیجه رسیده ایم که چیزهای بسیاری برای یاد گرفتن از این دنیای 
بال دار هست. پرندگان، چاالک و خودجوش، به عنوان استادان هنر زندگی، 
حرف های بسیاری برای گفتن به ما دارند، اگر که به صدایشان گوش کنیم. 



۱

پذیرش آسیب پذیری مان

گرفِت زمستانی مرغابی



زندگی پرندگان، درست مانند زندگی خود ما، با انواع گوناگون رویدادهایی 
شکل می گیرند که شبیه مرگ های کوچک و نوزایی هایی کوچک هستند. 
یک نمونه اش پرریزی1 یا تولک رفتن است. ریختن پرهای کهنه به منظور 
درآوردن پرهای جدیدتر و زیباتر، فرایند ساالنٔه ویرانی و نوسازی است، 
و می تواند دشوار باشد. اگرچه ممکن است تعدادی از موهایمان بریزد و 
جاهایی از سرمان خلوت شود، اما انسان این مراحل مرتب پرریزی را تجربه 
یا  کنیم،  پرریزی  باید  هم  ما  که  زمان هایی هست  این حال،  با  نمی کند. 
دگرگون شویم. در لحظه های تعیین کنندٔه خاصی در طول زندگی مان، مانند 
دل شکستگی، سوگواری، از دست دادن شغل، و رفتن به خانه ای نو، ما هم 
باید به نوعی از نو آغاز کنیم، جامٔه نو به تن کنیم، یا آرایش موها یا سبک 

زندگی مان را تغییر دهیم. اما چنین اتفاق هایی بسیار به ندرت می افتند. 
اگر قرار باشد با موفقیت از نو زاده شویم، الزم است بدانیم که چگونه 
وقتی  پرنده،  که  است  کاری  همان  این  بمیرد.  ما  درون  چیزی  بگذاریم 
پروبال کهنه اش را می دهد و به جایش پرهای تازه ای می گیرد که از سالمت 
می درخشند، انجام می دهد. برای پرنده این امری حیاتی است: اگر پروبالش 

1. Moulting
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در وضعیتی بی نقص نباشد نمی تواند پرواز کند. و در مورد ما، اگرچه ممکن 
اگر  اما همین وضعیت صدق می کند:  نباشد،  اندازه واضح  این  به  است 

نتوانیم خودمان را از گذشته جدا کنیم، نمی توانیم به جلو حرکت کنیم. 
برای پرندگان، دورٔه پرریزی زمان آسیب پذیری است. بعضی پرندگان 
پرریخته، ازجمله تعدادی از گونه های مرغابی، موقتاً قادر به پرواز نیستند. 
به اصطالح گفته می شود که در وضعیت پروبال گرفت1 قرار دارند، عبارتی 
دلفریب برای توصیف محدودیت در زمانی که پرنده به انتظار می ماند تا 
پرهای الزم برای پرواز که ریخته اند از نو برویند. پرنده می داند که آسیب پذیر 
است و بنابراین سرش را در الک خودش فرو می برد و بی سروصدا زندگی 
می کند. در این دوره در هیچ فعالیت مهمی شرکت نمی کند. صبوری پیشه 
می کند. به انتظار می ماند تا نوزایی اتفاق بیفتد تا بتواند تمام نیرو و زیبایی 

گذشته اش را بازپس بگیرد. 
گاهی ما نیز باید همین کار را بکنیم. 

در جامعه ای که بی وقفه ما را وادار به انجام کار می کند، فراموش کرده ایم 
که چگونه وقتی احساس آسیب پذیری می کنیم خودمان را وارد مرحلٔه گرفت 
کنیم، و حوصله کنیم تا زمان الزم برای تجدید انرژی و قوا سپری شود. 
وقتی در اندوه از دست دادن کسی سوگوار می شویم، به ما می گویند که 
»زندگی ادامه دارد«. پس از آنکه دل مان می شکند، می گویند »در این دریا 
ماهی های دیگر فراوان است«، یا وقتی حیوان خانگی مان می میرد، می گویند 
»ُخب، یک حیوان که بیشتر نبود«. زندگی می کوشد ما را به پیش براند، 
انگار که هیچ حقی برای عقب نشینی به خودمان و اندوهگین بودن نداریم، 
برای سوگواری، برای این واقعیت که پس از رفتن کسی دیگر زندگی مان 
مثل قبل نمی شود، یا حیوانی که دوستش داشتیم دیگر هرگز بازنخواهد 

مانند  دیگری،  روی  آسامنی  جسم  یک  سایۀ  افتادن  و  گرفتگی  نوع  هر  به   ،Eclipse .1
خورشیدگرفتگی یا ماه گرفتگی، گفته می شود. با این حال، کلمۀ »گرفت« به معنای انتزاعی آن 
نیز به کار رفته، چنانکه در فیه مافیه آمده »بر اندیشه گرفت نیست، و درون عامل آزادی است.« 
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گشت. درست است که زندگی لذت های دیگری به همراه خواهد داشت، 
را  دیده ایم  اما چرا عمق خسارتی که  آشنا خواهیم شد،  با کسان دیگری 
نپذیریم؟ در زندگی مدرن ما انسان ها، به ندرت فرصت الزم برای بهبودی از 
اندوه به ما داده می شود، برای پرستاری از زخم هایمان و گذار از دگرگونی 

که برای بازگشت به جهان الزم است. 
پس  کرد،  پرواز  باید  نمی دانیم چگونه  دیگر  که  دارد  تعجبی  آیا  پس 
از آنکه این همه بال هایمان چیده شده اند؟ بگذریم از دفعات بسیاری که 

خودمان بال هایمان را چیده ایم. 
بیایید به خودمان فرصت پرریزی بدهیم. بیایید برای این دوره های مهم 
و خاموش زندگی مان پروبال گرفت مان را به تن کنیم. قوی تر و زیباتر از 

همیشه ظهور خواهیم کرد، و به سبکی پر. 




