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مشق های انسان نخستین
همه ما پیش از آن که مدرسه برویم و نوشتن یاد 

بگیریم، با مدادهای رنگی می نویسیم.
هر کودکی که مداد را با فش��ار انگشتان ظریفش 
روی کاغ��ذ ی��ا دی��وار یا لباس خ��ودش می چرخاند، 
می خواه��د یک چیزی بکش��د که فه��م آن برای ما 
گاهی س��خت می ش��ود. خط های کج و معوج او، پر از 
احساس و حرف و آواز و صدا هستند؛ برای همین است 
که با خودش زمزمه می کند و با همه توان خط خطی 

می کند و لذت می برد.
هرچه نقاشی ها، مشخص تر و واضح تر می شوند، 

پیام آن ها هم روشن تر می شود. 
از روی نقاشی های یک کودک یا نوجوان می توان 
احساسش درباره دیگران، وضعیت محیطی که زندگی 
می کند، آرزوها و امیدها و ترس ها و حس��رت هایش 
و حتی نگاهش به زندگی و آنچه درباره خودش فکر 

می کند را فهمید و تحلیل کرد.
جادوی نقاشی، مثل جادوی موسیقی است که در 

هر سنی و هر دوره ای بر انسان ها اثر می گذارد.
نقاشی، زبان روح آدمی است، پیش از آن که چگونه 
حرف زدن یا چگونه نوش��تن را بداند. نقاش��ی کردن 
می تواند یک کودک را  س��رگرم کند  و نقاش��ی دیدن 
می تواند یک بزرگسال را متحیر و شگفت زده کند.  

فکر نکنید که نقاشی مربوط به دوره کشف کاغذ 
ی��ا اخت��راع قلم و آبرنگ و ماژی��ک و مدادرنگی و ... 

است؛ نه! 
نقاشی کردن، قدیمی ترین و جذاب ترین هنر روی 
زمین اس��ت و آغاز آن به دوره نئاندرتال ها می رس��د. 
وقت��ی اجداد م��ا از روی درخت پایین آمدند و زندگی 
روی خاک و درون غار را آغاز کردند، وقتی انسان ها 
هنوز خط و زبان و کلمه نداش��تند، وقتی هیچ آدمی 
روی زمین کس��ی و چیزی را با اس��م صدا نمی کرد، 
وقتی هنوز مادران نمی توانس��تند برای فرزندانش��ان 
الالی��ی یا قصه بخوانن��د و هیچ صدایی از گلو خارج 
نمی شد مگر فریادها و آواهایی گنگ و نامفهوم شبیه 
حیوانات؛ نقاش��ی وجود داش��ت و همان انسان های 
نخستین با ابزارهایی که در اختیار داشتند، تصاویری از 
خودشان و محیط زندگی شان روی دیوارهای سنگی 

غارها و کوه ها می کشیدند.
اولیننقاشیها

قدمت اولین نقاشی   کشف شده به 42هزار  سال 
پیش برمی گردد. 

دو ت��ا از معروف ترین نقاش��ی های انس��ان های 
نخس��تین در غار السکائوکس ) الس��کوئه( فرانسه 
و غار آلتامیرا در اس��پانیا قرار دارند. جالب اینجاس��ت 

ک��ه ه��ر دو غ��ار و نقاشی هایش��ان به ط��ور اتفاقی 
توس��ط کودکان کشف شدند. بیشتر نقاشی هایی که 
انسان های نخستین روی دیواره های غارها کشیده اند، 
صحنه های شکار و  تصویر گاو ، گوزن ، اسب، زرافه و 
ماموت است. در برخی موارد جدیدتر،  تصویر کاسه و 

بشقاب و وسایل زندگی هم دیده می شود.
 قدیمي ترین آثار نقاش��ي یافت ش��ده در ایران نیز 
مربوط به دوران نوس��نگي )حدود هش��ت هزار سال 
قبل از میالد( اس��ت که بر صخره هاي غار »دوش��ه« 
در دره ای در منطقه کوهدشت لرستان ترسیم شده اند. 
این نقاش��ي ها صحنه هاي رزم و ش��کار با تیر و کمان 
و اس��ب، بز کوهي و س��گ را نش��ان مي دهند که به 
شیوه اي ساده و با ترکیبات مواد رنگي قرمز اخرایي، 
س��یاه و اندکي زرد توس��ط انسان هاي غارنشین خلق 

شده اند. 
همان نقش های س��اده روی دیوارهای س��نگی؛ 
داستان زندگی انسان، تنوع زیستی حیوانات و گیاهان، 
پیدایش قبایل و تمدن ها و بسیاری دیگر از یافته های 

ارزشمند علمی را برای ما تعریف کرده اند.
ما کتاب حیات روی زمین را از روی مش��ق های 
س��اده انس��ان های نخستین نوش��تیم و قدم به قدم و 
صفحه به صفحه تا امروز پیش آمدیم و قلم به دست 

آیندگان می دهیم تا داستان زمین را ادامه دهند.
آفرین به اجداد نقاشمان که درباره خودشان برای 

ما نوشتند.
آفرین به فرزندان امانتدارشان که این مشق ها را 
می خوانن��د و می دانند که باید مانند ثروت خانوادگی، 

حفظ کنند.
آفرین بر ما که هرجا، زبان و کلمه از بیان حالمان 
ناتوان باشد؛ با هنر و نماد و رمز و خالقیت، به یکدیگر 

پیام می دهیم.
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