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 های کار خلاقانهتنش
 شاهین کلانتری

های شکسته، همانطور که از در ستون مونولوگ رف: پیش ح

 !مهایی به زبان شکسته بنویساسمش پیداست، بناست مونولوگ

 :اصل حرف

خوام یه مقاله بنویسم دربارۀ زندگی خلاقانه. داشتم فکر می

کردم چجوری شروع کنم. با خودم گفتم اصلاً چرا راه دور می

الان چی شد، تا  برم، همین الان، آره بذارید تعریف کنم همین

دستم رو گذاشتم رو کیبورد و دو سه کلمه زدم، حس کردم 

باید ناخونامو بگیرم، خیلی هم بلند نبودن، اما حس کردم با این 

ناخونا دوست ندارم بنویسم؛ یا اگه ناخونامو بگیرم بهتر 

دونستم این وسوسه از کجا اومده. اما نتونستم نویسم. من میمی

له، همین الان سه چهار از ناخونامو گرفتم. اما بهش غلبه کنم... ب

خجالت زده شدم و گفتم ببین این فرار از نوشتنه. ناخونگیرو 

بنداز کنار و تا میلت به ایده فروکش نکرده بنویسش... یه لحظه 

بذارید من بقیه ناخونامو بگیرم...گرفتم... ولی نه، اگه سوهان 

ف لان میام براتون تعرینکشم اعصابم خرد میشه... صبر کنید... ا
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میکنم... من برگشتم، چند دقیقه علاف شدم تا از توی کشو 

الکی سر یه ناخون گرفتن یه ربعم سوهان رو پیدا کنم. الکی

رفت. تا ساعت چهار یعنی چهل دقیقه دیگه هم یه جلسه دارم. 

 ست. و من تو این مطلببینید؟ این مکافاتِ زندگی خلاقانهمی

دربارۀ همین موضوع براتون بنویسم. چون حس  خوامدقیقاً می

کنم آگاهی شما از این مسئلۀ بغرنج شاید بتونه یه جاهایی می

تی دم دس بندیِزندگیتون رو نجات بده. بذارید با یه دسته

 :شروع کنیم

 :ما دو نوع کار داریم

 کار خلاقانه و کار غیرخلاقانه

سئولید. و در کار خلاقانه کاریه که شما برای صفر تا صدش م

 درجۀ اول هم به خودتون پاسخگو هستید. من از نویسندگی و

برای خودمون تا کارآفرینی و فریلنسینگ رو تو  تولید محتوا

 .این دسته قرار میدم

کارغیرخلاقانه کاریه که کسی به شما محول کرد و شما باید 

برای انجام کار به یک کارفرمای مشخص پاسخگو باشد. اگر 

کارمند جایی هستید و وظایف شما مشخصه، تو این دسته قرار 

 .ریدگیمی
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ظاهراً اولی از دومی بهتره، در حقیقت هم اگه همه چیز خوب 

پیش بره همینطوره. ولی در واقعیت معمولاً پوست از تن کسی 

 .خواد کار خلاقانه انجام بده کنده میشهکه می

راستی یه چیزی رو هم بگم، منظور من این نیست که کسی که 

نیست. یه  کارمنده و برای دیگران کار میکنه کارش خلاقانه

کارآفرین و فریلنسر هم برای دیگران کار میکنه دیگه. فقط 

 .شکل و ابعاد اینا فرق داره با هم

ست که این رو های خاص کار خلاقانهحرف من دربارۀ تنش

دستۀ دوم، یعنی کسایی که به طور مشخص برای جایی کار 

 .کننکنن و حقوق میگیرن زیاد حس نمیمی

ای داشتید: خیلیا کار کارمندی بهشاید شما هم چنین تجر

کنن تا به عنوان فریلنسر کار کنن. با کلی خودشون رو رها می

کنن. اما میبینید که بعد از یه مدتی دوباره ذوق هم شروع می

گردن سر کار کارمندی خودشون و پشت دستشون رو برمی

داغ میذارن که دیگه هوس کارآفرینی و آزادکاری نکنن. 

 تری هم هستناامنی اقتصادی؟ به نظرم دلیل مهم چرا؟ به خاطر

 .های خلاقانه رو ندارنو اون اینه که اونا طاقت تنش

 :حالا بذارید به خود لولو بپردازیم
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تصور کنید شما یکی از افراد دستۀ اول هستید، یعنی کسی که 

پردازه و قراره یه اثری رو پدید بیاره، داره به علاقۀ خودش می

ار رو بسازه. حالا تصور کنید روز خودتون رو وکیا یه کسب

خواید شاخ غول رو بشکونید: شروع کردید، و با کلی انرژی می

خونید، یه مقدار با موبایلتون ور میرید، اولش یه ذره کتاب می

گید بسه کارمو شروع کنم. یهو یه ایدۀ خوب به ذهنتون بعد می

اجراش میکنم. میرسه. کلی ذوق زده میشید، میگید همین الان 

شور و شعف همه وجودتون رو گرفته، میگید بذار یه چایی 

برای خودم بریزم، بعد بشینم و برم تو دل کار. حین چایی 

ریختن میگید یه نگاه هم برای آخرین بار به گوشیم بندازم، 

یهو میبیند چایی تو دستتون سرد شده و کماکان دارید استوری 

اً شروع . بعد میرید که دیگه واقعنگاه میکنید تو اینستاگرامتون

کنید، میشنید پای لپ تاپ، میبیند اون ایدۀ خیلی جالب انگار 

کنید نمیدونید از کجا شروع میخواد شما رو خفه کنه، حس می

یمه ای که قبلاً داشتید نکنید، میترسید این ایده مثل هزار تا ایده

کنید س میکاره بمونه. بعد یهو احساس بی معنایی میکنید، احسا

خیلی کم میدونید، خیلی کم بلدید، خیلی ضعیفید. پا میشید 

میرید لب پنجره یه سیگار بکشید، شاید هم زنگ میزنید به یکی 

رید سر وقت یخچال. بعد احساس میکنید که از دوستاتتون یا می

خونه که جای کار کردن نیست، وسایلتونو جمع میکنید و 
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نجا دفتر یکی از دوستتاتون تا اومیزنید بیرون که برید کافه یا 

کار کنید، به خودتون میگید باید برم بیرون آدم ببینم ذهنم باز 

بشه. تا چشم بهم میزنید شب میشه، میخواید برگردید خونه، 

میبیند هیچ کاری نکردید، مثل همیشه با دوستتاتون گپ زدید، 

ست، جز برای همش حرف حرف حرف. دیگه ذهنتون خسته

وییتر رمقی براتون نمونده. توییتا رو میخونید و پرسه تو ت

اعصابتون خردتر میشه. میگید میخوابم و صبح زود بیدار میشم و 

کنم. با خودتون میگید چرا کاراتون پیش م کار میروی ایده

نمیره؟ اصلًا آیا میشه به کار خلاقانه دل بست؟ اصلاً شما مایه و 

یم که کارتون رو انجام استعداد این کار رو دارید؟ اصلاً گیر

 دادید، تهش چی؟

کنیم نویسنده و این کم و بیش حکایت همۀ ماست که هوس می

وکار موردعلاقۀ خودمان شویم، تولیدکنندۀ محتوا باشیم، کسب

 .را بسازیم و نان خلاقیتمان را بخوریم

کنیم تمام مصائب عالم سر ما خراب اما چرا وقتی شروع می

های بد در ما کنیم، عادتشویم، تنبلی میکار میشود؟ اهمالمی

های کشیم، در شبکهخوابیم، سیگار میگیرد، زیاد میشکل می

کنیم یا در چنبرۀ اطرفیان بد گرفتار اجتماعی ولگردی می

 شویم؟می
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ایم خواستیم کار خلاقانه کنیم، اما افتادهارزد، میبینیم نمیبعد می

شود، به خودتخریبی و روز به روز نفرتمان از خودمان بیشتر می

 تا کی خودآزاری و سرزنش کردن خود؟

شانس بیاوریم و خودمان را در اثر این تنش نابود نکنیم، در 

رویم برای یکی کار اندازیم پایین و مینهایت سرمان را می

 .زهر تنش خلاقانه را بیش از این نچشیمکنیم، تا می

 زاست؛کار خلاقانه تنش

 .چون به صبر و تحمل بلند مدت نیاز دارد

گیری بر عهدۀ خود ماست و انتخاب تنش ایجاد چون تصمیم

 .کندمی

 .چون مدیریت و کنترل خود و پاسخگویی به خود دشوار است

 .چون کسی نیست که هلمان بدهد و هل دادن خود سخت است

 این تاب ما اغلب چون هیجان انجام کارهای خلاقانه بالاست و 

 .نداریم را هیجان

 .شودگرایی ما بیدار مینقصطلبی و بیچون احساس کمال

 .شودسوادی و ناتوانی ما برایمان آشکار میچون بی
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 ...و

چه کسی است که تاب این شکنجه را داشته باشد؟ بهتر نیست 

برای دیگری کار کنیم و دل خوش کنیم به اینکه آنچه از سوی 

 ایم؟دیگری بر ما محول شده درست و دقیق انجام داده

خواهیم دست ور است که نمیاما اگر آتش درون ما چنان شعله

شود که ح میاز کار خلاقانه برداریم، این سوال برایمان مطر

 های خلاقانه غلبه کرد؟توان بر تنشچگونه می

. خب، نوشتمشکر میون کلامم! دیدید یادم رفت داشتم شکسته می

 .نویسی خودمونببخشید برگردیم به شکسته

های کار خلاقانه به طور کامل غلبه کرد. نمیشه، نمیشه به تنش

های واسه همینه که میبینم خیلی از هنرمندا و کارآفرین

های کاری دست به نابودی بزرگ، حتی تو اوج موفقیت

خودشون میزنن، یکی با اعتیاد، یکی با پرخوری، یکی با 

 ...پرخاشگری و

تونه به ما کمک کنه. اینکه بدونیم اما آگاهی به این موضوع می

هامون و بی قراریمون به خاطر چیه. آوردن هامون، بهانهتنش

کنه تا بتونیم این قضیه رو کنترل  بعد شاید همین آگاهی کمک

کنیم. حالا میشه این وسط یه تدابیری هم داشته باشیم: مثلاً برای 
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خودمون جایزه و جریمه بذاریم. به دیگران تعهد بدیم، محیط 

تری تبدیل کنیم، اطرافیان سازنده و بهتر جای به خودمون رو 

 ...بهتری انتخاب کنیم و

تر شد، اینکه چرا اغلب ی روشنکنم موضوعی قدرحالا فکر می

آدما نمیتونن علایق خودشون رو دنبال کنن و افسار 

شون رو خودشون دست بگیرن؛ چون مسئولیت و زندگی

زاست. حالا اگه یکی تاب این تنش رو داشته باشه، خلاقیت، تنش

 .در نتیجه موفقیت نداره ش روشنه، پاداشی جز تمایز وآینده

 

 


