ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ
ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ

ISSN: 1606-9080
www.roshdmag.ir

| ﻣﺎﻫﻨﺎﻣـــﺔ آﻣﻮزﺷـــﯽ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻃﻼع رﺳـــﺎﻧﯽ | ﺑـــﺮاي داﻧﺶ آﻣـــﻮزان دورۀ ﻣﺘﻮﺳـــﻄﻪ دوم

|

| دورة ﺳــــﯽ و ﺷـــﺸــﻢ |  | ۱۴۰۰ﺷـــﻤـــﺎره ﭘـــﯽ در ﭘـــﯽ  ۴۰ | ۳۰۷ﺻــــﻔــــﺤــــــﻪ |  ۳۵۰۰۰رﻳـــــــﺎل |

۸

روزت ﻣﺒﺎرك
ﻣﻌﻠﻢﻋﺰﻳﺰم
ﺖﺑﺨﺸﻨﺪه
درﺧ ِ
ﻣﺮدي ﻣﻴﺎن ﺳﺘﺎرهﻫﺎ
ﺖﻣﺸﻬﻮر
ﺟﺎنﺳﺨ ِ

ماهنامة آموزشی،تحلیلی و اطالع رسانی /برای دانشآموزان دورة متوسطه دوم
دورة سﻲوششم1400/
شمارة پی در پی  40 / 307صفحه

۸

اللهـم صلـی علـی محمـد و آل محمد

چیزهایي که در مدرسه یاد نميگیریم
از کودکی شاعر تا معلمی عاشق
ِ
سخت مشهور
جان
هنر گذر از طوفان
مردي میان ستارهها
معالجة دربازکن
ِ
درخت بخشنده
کنکور ازدواﺝ مادربزرگ
تکرار تلﺦ یﻚ اشتباه
بازیگري یعني مطالعه
میدان قصهگویي
ِ
وسیلة قطﻊ ارتباﻁ
از کجا بفهمیم شاعریم؟
عالﺋم جادﺓ شعر
قلمستون
نم باران
ِ
من خود را نشان دادم!
زمان:هم آشنا،هم ﻏریب!
خانهتکاني الکترونیکي
مﻐزپیﭻ
بﺤرطویﻞ
از دفترچه خاطرات یﻚ ربات
کرم عصارﺓ سنﮓ نمﻚ
روزنامهدیواری
نورسیدهها

۲
4
6
8
10
1۲
14
15
16
18
۲0
۲۲
۲4
۲5
۲6
۲7
۲8
30
3۲
34
35
36
37
38
40

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی
دفتر انتﺸارات و فناوری آموزشی

مدیرمسئول:مﺤمدابراهيممﺤمدي
سردبیر :دكتر زهرا باقري
اعضاي شوراي برنامهریزي :حبيب
يوسفزاده ،سعيده موسويزاده ،زهرا
باقري ،بهروز رضايي كهريز
مدیر داخلي :اشرﻑسادات كﻼكي
مدیرهنري :كوروش پارسانژاد
طراﺡ گرافیك :مﺠيد كاظمي
دبیر عكس :پرويز قراگوزلي
ویراستار :بهروز راستانی
نشانی دفتر مجله :تهران ،خيابان
ايرانﺸهر شمالی ،پﻼﮎ ۲۷۰
صندوق پستی۱۵۸۷۵/۶۵۸۴ :
تلفن۸۸۸۴۹۰۹۶ :
نمابر۸۸۳۰۱۴۷۸ :
پیامك ۳۰۰۰۸۹۹۵۱۹:
آدرس رایانامه:
Email:javan@roshdmag.ir
نشانی مركزبررسی آثار :تهران-صندوق
پستی ۱۵۸۷۵/۶۵۶۷
تلفن۸۸۳۰۵۷۷۲ :
www.roshdmag.ir
صندوق پستي امور مشتركان:
۱۵۸۷۵ /۳۳۳۱
تلفن امور مشتركان:
۰۲۱-۸۸۸۶۷۳۰۸

يادداشت سردبير
باورم نمیشــود دارم یادداشــت شمارة هشت را
مینویسم .به شــما عادت کرده بودیم ،ولی زمان
خداحافظی فرا رسیده اســت .با شما بودن ،برای
شما نوشتن لذت بسیاری داشت .خدا را شاکرم که
این دوره با مجلة «رشــد جوان» مهمان چشمها،
احساسها و فکرهایتان بودیم.
جا دارد از همة همکاران خوبم و نویســندگان و
تصویرگران عزیز که برای آمادهســازی و تولید این
دوره از مجله زحمت کشــیدند و مطلب نوشتند،
تشــکر کنم .اگر زحمات همگی آنها نبود ،تولید
مجله ممکن نمیشد و هر آنچه منتشر شده ،حاصل
تالش گروهی بود .امیدواریم که پسندیده باشید.
در این مدت فرصتــی مییابیم تا در خود تأملی
کنیم و کمکم آماده شــویم تا باز هم مهرماه آینده
از نو شروع کنیم و با شما دوستان جوان وارد دورة

تازهای شــویم .در این زمان شما هم اوقات فراغتی
خواهیــد داشــت .در دنیایی که همــه میگویند
تعطیالت زیاد اســت ،متأسفانه کمتر به این نکته
توجه میشــود که اص ً
ال از ابتدا چرا اوقات فراغت
الزم است و چطور باید از آن استفاده کرد.
فراغت آدمها جزئی از کل زندگی آنهاست .این
زمان وقت بیکاری نیســت ،بلکه وقت کاری است
متفاوت با آنچه همیشــه انجــام میدادیم؛ زمانی
مفید و تکمیلکننــدة کل جریان زندگی .فرصتی
برای چشیدن مزة زندگی به دور از درس و مدرسه.
اوقات فراغت زمان آن است که هرکس به جورچین
زندگی خود نگاه کند و به این بیندیشــد که جای
کدام قطعه خالی است.
به امید دیدار!
دكتر زهرا باقري
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ياﺩ ﻧﻤيﮔﻴريﻢ!
نويد ورقاﺋی

چينیبندزنی ،اجارة فيلم و خيلی از شﻐلهای قديمی ديگه رو شماها
يادتون نمیياد ،ولی اگر از بزرگترها بﭙرسيد ،بهتون میگن اينا چه
جور کارهايی بودن .يه زمانی وقتی خانوادهای میرفت خواستگاری و
پدر عروس میپرسيد :آقا پسرتون چه کارهاس؟ خانوادة داماد با افتخار
میگفتن« :پسرمون مسگره».
چرا مﺸاغل قديمي از بين رفتن؟ در اين بخش میخواهيم بدانيم
که همه چيز به مدرسه ختم نمیشود .بهتر است فکری برای شﻐل
آيندهمان داشته باشيم.

چند سال پیش اگه تاکسی تلفنی یا همون
آژانسها رو میدیدید ،برای خودشون برو بیایی
داشــتن و خیلیا اونجا کار میکردن .ولی االن
کمتر کســی زنگ ميزنه به تاکسی تلفنی و
درخواست ماشین ميکنه .این روزا تاکسیهای
اینترنتی جاشون رو گرفتن .این روند ادامه داره
و این موج بیرحمانه بســیاری از مشاغل رو با
خودش میبره و مشــاغل جدیدی رو تعریف
میکنه .شاید وقتی شــما هم بزرگتر شدید،
اگه یه نفر بگه من کارمند بانک هستم ،براتون
عجیب و غریب باشــه! به ســالهای  14۰5تا
 1415فکر کنید .احتما ًال دارید دنبال کار توی
یه شرکت یا سازمان میگردید .البته شاید هم
بعضیهاتونخوداشتغالییاهمون«فریلنسری»
رو انتخــاب کردید و دارید بــرای خودتون کار
میکنید .شاید هم پا رو فراتر بذارید و بخواهید
کســب و کار راهاندازی كنید و به جای اینکه
دنبال استخدامشدن توی شرکت باشید ،دنبال
این باشید که برای خودتون چند تا نیروی کار
هم استخدام کنید.

افراد کارآفرین تو بچگی هم توی بازیهای
گروهی وقتی میخواســتیم یارکشــی کنیم،
میگفتن که کی با من .یه سری دیگه از بچهها
هم میگفتــن من با کی .احتمــاالً اونایی که
میگفتن کی با من ،از همون موقع دنبال این
بودن که یه سری آدم دور خودشون جمع کنن،
برنامههایی رو بهشون بگن و با هم تالش کنن
تا موفق بشن.
طبیعیه که یکی دوست داره کارمند باشه ،یکی
دوست داره کارآفرین باشه ،و یکی هم دوست
داره بــرای خودش کار کنه .هیــچ کدوم الزاماً
خوب یا بد نیستن و انتخاب هر کدوم بستگی به
فرد داره .هر کدوم از این مسیرها رو که بخواید
برای آینده انتخــاب کنید ،باید از االن به فکر
باشید.

عكس :اعظم الریجاني

قدیم ندیما!

کارآفرینها چطوری هستند؟
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چه کاری را دوست داریم؟
اگه کاری که دلمون میخواد و عاشــقش
هستیم رو پیدا نکنیم ،باید به ناچار دنبال چیزی
بریم که دوست نداریم و اینجوری راه برای ما
سختتر میشــه .مثل اینکه یه صبح دوستت
بهت زنــگ میزنه و میگه بیا بریم کوه و تو با
کمال میل قبول میکنی و هر چیزی که الزم
داری آمــاده میکنی ،ولی وقتی میخوای بند
کفشت رو ببندی ،میبینی کفشها پاره شدن،
ولي خیلی هم دوست داری که بری .در نتیجه
مجبوری کفشایی رو بپوشی که برای مهمونی
اســتفاده میکردی و خیلی برای کوه مناسب
نیستن .وقتی از کوه باال میری ،نه اینکه نتونی
بری ،میتونی ،ولی هر لحظه ممکنه کفش از
پات در بیاد ،یه سنگریزه بره توش ،بندش
باز بشه ،یا چسبش کنده بشه .یعنی
مجبوری حواست به کفشات باشه که
نکنه وســط راه تنهات بذارن ،و اینها
همه لذت کوه رفتن رو برات کمتر میکنه.

پﺲ مهم نیست!

از کی بﭙرسیم؟

نکته آخر

قصة «آلیس در ســرزمین عجایب» یادتون
هســت؟ یه جایی از داســتان ،آلیس از گربه
میپرســه« :لطفاً به من بگو از کــدام راه باید
برم؟» گربه میگه« :بستگی به این داره که کجا
میخواهی بــری؟» آلیس میگه« :خیلی برام
مهم نیست کجا برم ».گربه جواب میده« :پس
مهم نیست از کدوم راه بری».
اگه ندونیــم کجا میخوایم بریــم ،چه فرقی
میکنه که چه کاری انجام بدیم؟ درس بخونیم،
ساعتها پای بازی رایانهای بشینیم ،بخوابیم یا
حتی تلویزیون ببینیم! هیچ فرقی نمیکنه چه
جوری درس بخونیم یا حتی بریم مدرسه یا از
مدرسه فرار کنیم .هیچ فرقی نداره ،چون مقصد
ما مشخص نیست.

دور و برخودمــون معلمها ،مشــاورها ،پدر
و مادر ،و کتابها هســتند که میشــه ازشون
بپرسیم« :چه کار کنیم که عالقههای خودمون
رو بهتر بشناسیم و بفهمیم چی هستیم ،چی
میخوایم و به کجا میخوایم برسیم؟ اونجایی
که میخوایم چند سال بعد بهش برسیم ،چه
ویژگیهایــی داره؟ و اینکه ما چه چیزهایی رو
از االن بایــد یاد بگیریم تا برای اون موقع آماده
باشیم؟ چه چیزهایی هســتند که تو مدرسه
هیچ وقت یاد نمیگیریم ،ولی برای رسیدن به
رویاهامون به اونا نیاز داریم؟

بذارید چند تا از چیزایی رو که باید دنبالش
بگردید ،بهتون بگم .البته این یه راز نیست!
اص ً
ال برای موفقیت نباید دنبال راز بود.
بهتره به جــاش ببینید قلبتون چی
بهتون میگه؛ چیزهایــی مثل تفکر
خالقانه ،چگونگی افزایــش ارتباطات،
و اینکه :چطوری مفهوم شکســت رو بهعنوان
پلههای موفقیت درک کنیم؟ چطوری پولمون
رو سرمایهگذاری کنیم؟ چطوری کسب و کاری
رو کــه دوس داریــم ،راه بندازیم؟ چه جوری
همتیمی پیــدا کنیم؟ کجا کارآموزی کنیم؟ و
چه جوری اگه اشتباه کردیم و شکست خوردیم،
دوباره بلند شیم تا موفق بشیم؟
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ﻃولي نکﺸيد که کادر ادارﻱ و آموزشي مدرسه در کﻼﺱ ما جمﻊ شدند
ويدا وحيدنيا

زندگی مثﻞ آینه است
زندگی مثل یک آینه است
صاف و ساده ،روشن
عکس هر چیز میافتد در آن
خوب یا بد به ما مربوﻁ است
شعری که خواندید بخشی از سرودههای معلمی توانمند به نام
خانم سکینه مهربانیفر است که در ادامه حاصل گفتوگوی
ما را با ایشان میخوانید.
خانم مهربانیفر ،ﺿمن معرفی خود بفرمایید از
چه زمانی سرودن شعر را آﻏاز کردهاید؟
من در شمال شهر کویری و زیبای طالی سرﺥ ،شهرستان
«بیرجند» ،مرکز شــرقیترین استان کشور ،خراسان جنوبی،
به دنیا آمدم .به این خاطر که پدرم حسین نام داشت و تولدم
مصادف با ﻇهر عاشورا بود ،مرا سکینه نامیدند تا مایة آرامش
آنها باشــم .عالقة خانواده ،خصوصاً پدرم به تحصیل ،باعﺚ
شد شناسنامهام را چند روز بزرگتر بگیرند تا بتوانم یک سال
زودتر به مدرسه بروم.
در شناســنامه متولــد  ۲0شــهریور  ،1364دومین فرزند
خانوادة  7نفره که با کمبینایی مادرزادی متولد شدم و از خﻂ
بریل استفاده مﻲکنم.
هنگامــی که کودکی  10ســاله بــودم و در کالس پنجم
ابتدایی تحصیل میکردم ،دفتر مشــق و شعرم شبیه به هم
بود .یک روز وقتی آموزگار خواســت تکالیفم را ببیند ،من به
اشتباه دفتر شــعرم را روی میز گذاشتم و او مدتی با حیرت
و دقت دفتر شــعر مرا تماشا کرد .بعد آن را با خود به بیرون
کالس برد .طولی نکشید که کادر اداری و آموزشی مدرسه در
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کالس ما جمع شــدند .هر کدام از آنها در آن دفتر صدبرگ
بهدنبال نام خود میگشت و شعری را که برای او سروده بودم،
یادداشــت میکرد .مث ً
ال آقای مؤمن ،نامش را با این شعر که
برای ایشان سروده بودم ،پیدا کرد:
آقای مؤمن مؤمن و پاکه
هر روز با ما نماز میخونه
من عادت داشــتم برای کســانی که در زندگیام تأﺛیرگذار
بودند ،شعری میسرودم که این نقطة عطف شاعریام بود و از
آن به بعد در همة مراسم مدرسه شعری میخواندم.
در حال حاضر نزدیک به  10ســال اســت کــه با مدرک
کارشناسی ارشــد زبان و ادبیات فارسﻲ از دانشگاه سراسري
بیرجنــد ،در شــهر خوشبوتریــن گلهای نرگــس جهان،
«خوســف» به آموزش کودکان با نیازهای ویژه در طیفهای
مختلف ،مانند :نابینا ،اوتیسم ،نوآموز کمتوان ذهنی با مشکل
صرع ،نوآموز با مشکل کمتوانی ،سندروم داون و  ...میپردازم
که تلفیق آموزش این نوآموزان در یک کالس مشکالت خاﺹ
خود را دارد .بزرگترین آرزویم این است که روزی بتوانم در
«مدرســة وصال» شهرستان بیرجند به تدریس دانشآموزان
نابینای این مدرســه در پایههای متفاوت بﭙردازم .زیرا من در
زمینة کوتاهنویســی بریل انگلیسی ،بریل عربی و کار با رایانه
مهارت دارم و میتوانم به دانشآموزان نابینا با بهرة هوشــی
عادی آموزش بدهم.
بســیار عالی .در مســیر زندگــی پربارتان،
بزرگترین نعمتها و سختيها چه بودهاند؟
بزرگتریــن نعمتهای زندگیام تولد فرزندانم اســت که
وجودشان را هدیههای گرانبهایی از جانب پروردگار میدانم
و شاید بزرگترین سختﻲهای زندگیام ،عمل جراحی دختر

 9ســالهام در تابســتان ســال  1398و عمل جراحی چشم
راستم ،سه ســال پیش ،در حالی بود که پسر یک ماههام را
شیر میدادم ،که در حال حاضر دخترم کالس پنجم است و
پسرم پنﺞ سال دارد .همسرم هم نابینا هستند.
جمالتتان سرشــار از نور الهی اســت .افراد
تﺄﺛیرگذار زندگیتان را نام ببرید.
بیشک حمایت و تشویقهای پدر و مادر مهربانم که فرشتگان
فداکار زندگیام هســتند و همراهی همسرم ،تأﺛیر بسیاری در
زندگیام داشت.
عالوه بر این ،معلمان و استادان برجسته و دوستان بزرگواری
همچون آقای عابدپور ،خانم ســفیدگر ،آقایان دکتر رحیمی،
دکتر بهنامفر ،و دکتر واعظی ،و خانمها کریمیان و وحیدنیا از
جمله افراد تأﺛیرگذار در زندگیام هستند.
چه خوب! آنچه فکر میکنید هر انسانی در هر
شرایطی باید انجام بدهد یا ندهد ،چیست؟
من سعی میکنم در هر شرایطی به خداوند توکل کنم و دست
از تالش برنمیدارم .باور دارم که با صبر و پشتکار میتوان زندگی
را بهخوبی جلو برد .به دوســتان توصیه میکنم از ســختیها و
مشکالت زندگی کوه نسازند ،زیرا کوه مانع از ادامة مسیر میشود.
بلکه باید مشکالت را مانند سنگریزههای کوچکی تصور کرد تا
بتوان بهراحتی آنها را کنار زد و راه زندگی را پیمود.
از گفتوگو با شــما لذت بردم .بر قلههای رفیﻊ
موفقیت بدرخشید.

پرواز بر بال فرشتهها
ماه محزون مﻲشود در آسمان کربال
طاقت دیدن ندارد آستان کربال
نور مﻲآید برون از محبس شبهاي تار
تا بکارد اللهها در بوستان کربال
تشنگﻲ در راه عاشق مانعﻲ بس سهل بود
شربتﻲ شیرین پیاپﻲ داشت جان کربال
شیوة عاشق نوازي از خدا آموخت او
عهد را بر سر نهاد و گشت کان کربال
ننگ ذلت را نمﻲخواهد حسین فاطمه
بارها هیهات گوید در میان کربال
هست مردي از سواران بادپایﻲ تندرو
بﻲقراري نیست جز در آشیان کربال
اشک شبنمگونة طفالن او سیالب بود
گرچه پنهان بود در گنﺞ نهان کربال
مردمﻲ نامردي کردند و تا امروز هم
داغ آن بر سینه دارند عاشقان کربال
ساغري از عشق رب نوشید یاس فاطمه
بهر آن غلطید در خون قهرمان کربال
قاصدک آمد خبرها را به مردم هم رساند
گوییا باید مﻲآمد داستان کربال
قاصد آن روز عاشورا که باران را رساند
سر بریدند و به خون شد گلستان کربال
آري آري عشق مردان خدا اینگونه است
جانفشانﻲ مﻲکند در آستان کربال
باز مﻲخواهم بگویم از غم آن روزها
ترسم از جان بگذرند این عاشقان کربال
یاد مﻲآرد فلک بدعهدي ایام را
گرچه چندین سال بگذشت از زمان کربال
آسمان عشق مﻲبارد به زاري بر زمین
زان گل پرپر شده در خاکدان کربال
رشد جوان1400 /
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جوان پهلوان

ِ
سخت مشهور
جان

داستان آلکس فرگوسن ،آهنگری که بزرگترین مربی فوتبال جهان شد
مهدی زارعی
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ـ
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نیم .نیاز
سراغ افت
دان بزرگ
خارات ورزشکاران ی نیســت
ک
ه
ه
م
ی
آ
نها
بزر
شــه
در دوران نوجوانــ گ برویم.
م
ر
و
ر
زن
یو
دگی
در 
جوانی ه
سهای بز
رگی به همه بدهد .م میتواند

 31دســامبر 1941
روز
شمارة « 357شیلدهال
در ساختمان
خان ههای ارزانقیمت یکی
رود» ،درون یکی از
د ،پسری به دنیا آمد که
هرهای صنعتی اسکاتلن
از ش
آورد .با این حال هرگز
شهرت فراوانی به دست
بعدها
موش نکرد .الکساندر
و محل تولد خود را فرا
گذشته
قة «گووان» در گالسکو
ن فرگوسن متولد منط
چاپم
ی از کارگا ههای بزرگ
ـکاتلند بود؛ محل یکــ
اسـ
شهای
یتانیا که صــدای چک 
یســازی بر

شت
ک
شب در این منطقه به
آهنگران ،صبح تا
گوش میرسید.

آلکــس فرگوســن در هر
باشگاهی که مربیگری میکرد ،یک تابلو
بــزرگ را از دیوار دفتر خود میآویخت .بعدها،
حتی زمانی که در باشگاه «منچستر یونایتد» به تمام
افتخارات هم دست پیدا کرد ،آن تابلو را از روی دیوار اتاق
کار خود ،پایین نیاورد .روی این تابلو عبارتی اســکاتلندی
نوشته شده بود که خواندن آن ،برای انگلیسیها هم دشوار
بود»Ahcumfigovin« :؛ یعنی« :من از گووان میآیم».
اما چه اتفاقاتی در این شــهر کوچــک رخ داده بود که
مربی بزرگ ،تا این اندازه خود را به محل زندگیاش
در دوران جوانی وابسته میدانست؟
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نها درروزگاری کــه
فرگوســ 
درو داشتند و تلویزیون
بسیاری از مردم خو
راه پیدا میکرد ،تلویزیون،
ک مکم به خانة همة مردم
هم
او به شکلی تربیت شده
ی تلفن هم نداشتند .اما
خودرو و حت
سایر فرزندان خانوادهاش
کرد همه چیز دارند .او و
بود که حس می
دارند که خودشان را با
شه دالیل زیادی وجود
متوجه شدند که همی
میشه خیلی چیزها برای
ند و متوجه شوند که ه
دیگران مقایســه کن
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چراغ

نوشــتن از معناي زندگي در جايي که اخيراً حادثة تلخي رخ داده کار سختي
اســت .ما تمايل داريم که اتفاقها را پيشبيني کنيم ،چون پيشبيني اتفاقها،
اضطرابمان را کاهش ميدهد و در عين حال ما را براي رويارويي با حوادث آماده
ميکند .اما حوادث طبيعي عموم ًا ما را غافلگير ميکنند؛ چون از يکسو غالب ًا
پيشبينيناپذير هستند و از سوي ديگر قدرت آنها فراتر از قدرت مقابلة ماست.
حوادثي همچون موضوع كرونا ،ميتواند بهواقع توان ما را بگيرد و ما را در ورطة
اضطراب و نااميدي بيفکند .اين جملهام شــايد نااميدکننده باشد ،ولي احتماالً
سرتاسر زندگي پر از چنين اتفاقهايي خواهد بود .ياد يکي از همکارانم ميافتم
که وقتي به او گفتم «اگر بخواهي براي نوجواناني که در كرونا آســيب ديدهاند،
دربارة معناي زندگي بنويسي چه مينويسي؟» ،پاسخ داد« :مينويسم به زندگي
بزرگسالي خوش آمديد!» .البته اين توصيف اغراقآميزي از ناکامي در زندگي
است ،ولي با وجود اين ،پاسخ همکارم ويژگي مهمي دارد :اينکه زندگي همواره
ناکامي دارد و اين ما هستيم که بايد خود را براي چنين ناکاميهايي آماده کنيم.

هن
ر
گ
ذ
ر
ا
ز
ط
و
فان
ما

كرونا را شكس

تم 
يدهيم.

مه

دي ميناخاني

انواع ناکامي
ً
ناکاميها عموما دو نوع هســتند :نوع اول کــه در روانکاوي به آن «ناکامي
بهينه» ميگوييم و نوع ديگر که به آن «ناکامي آسيبزا» ميگوييم .ناکامي
بهينه يعني آنچه ما از اتفاقها تجربه ميکنيم آنقدر سهمگين نيست که
ســازمان روان ما را به هم بريزد؛ براي مثال نمرة کم گرفتن در درســي در
کالس دهم ممکن اســت نوعي ناکامي بهينه باشــد .ناکامي بهينه ،يعني
«در غالب مواقع» توان تحمل آن ناکامي را داريم .اما از دســتدادن يکي از
والدين ،درست زماني که عميقاً به او نياز داريم ممكن است ناکامي آسيبزا
باشد .همينطور ناکاميهايي که از حوادث پيشبينيناپذيري همچون كرونا
به ما تحميل ميشود.
معناي زندگي چيست؟
اروين يالــوم يکي از محبوبترين روانشناســان حالحاضــر ،در يکي از
کتابهايــش ،براي توصيف وضعيت بيمعنايــي در بخشهايي از زندگي،
چنين داستاني را نوشته است:
«گروهي را تصور کنيد که مشــغول کارند .آنها در فضاي باز آجر جابهجا
ميکنند .کار آنها به اين شکل است که بهمحض آنکه همة آجرها را در يک
گوشــة زمين روي هم چيدند ،شروع ميکنند به بردن آنها به گوشة ديگر
زمين و در آن گوشه دوباره روي هم ميچينند .همين قدر پوچ و مضحک.
اين کار بيوقفه ادامه مييابد و هر رو ِز سال آنها مشغول همين کارند .يک
روز يکي از آنها ميايســتد و از خود ميپرســد چهکار دارد ميکند .او در
شگفت ميماند که هدف از جابهجايي آجرها چيست و از آن لحظه به بعد
ديگر مانند گذشته از کار خود راضي نيست».
بهگمانم اين اتفاقي است که در هر لحظه از زندگي ممکن است براي هرکدام
از ما بيفتد .بهويژه آدمها معناي زندگي خود را پس از حادثههاي آســيبزا
از دســت ميدهند .براي مثال ،پس از مرگ يکي از نزديکان يا پس از جان
سالم بهدر بردن از حادثهاي ترسناک .اين اتفاق معمولي در ساختار رواني
ما انسانهاست .انسان روان بســيار شکنندهاي دارد و طبيعي است که در
چنين موقعيتي تمام «هســتي روانشناختي» انسان دچار اختالل شود .در
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چنين موقعيتهايي عموماً ســؤالهايي بيپاسخ به ذهن ميآيد که موالنا
بهزيبايي آن را اينگونه بيان ميکند« :ازکجا آمدهام ،آمدنم بهر چه بود؟ به
كجا ميروم آخر ننمايي وطنم».
چه راههايي براي معنادهي به زندگي وجود دارد؟
صحبت دربارة معناي زندگي ،چندان روش «دقيقي» نيست .چون معناي
زندگي هر فرد متفاوت از افراد ديگر است .بنابراين در اينجا فقط يکسري
کليــات را ميگويم .بســته به فضاي ذهني و روانيتــان برخي از اينها را
انتخاب ،ولي در نهايت مدل زندگي خودتان را پيدا کنيد.
اشتياقهاي شخصيتان را پيگيري کنيد
زود است که بخواهيم اندکي پس از رويدادي که شما را متأثر کرده از اشتياقها
حرف بزنيم .اساساً يکي از اثراتي که چنين اتفاقهايي روي ما ميگذارند اين
اســت که اشــتياقهاي ما را از ما ميگيرند .منظورم از «اشتياق» تمام آن
چيزهايي است که در زندگي شخصي شما اشتياقبرانگيز هستند .مث ً
ال براي

خودتان را « متعهد » به يک آرمان کنيد
بياييد اجازه دهيم يکســري از سؤالها از ذهنمان گذر کند .سؤالهايي از
اين دســت« :چه چيزي از زندگي ميخواهم؟»« ،چه چيزي را اگر داشته
باشم احساس رضايتخاطر ميکنم؟» .آرمانها ميتوانند خيلي ساده باشند؛
مث ً
ال من دوســت دارم آنقدر دربارة انسان مطالعه کنم تا جايي که بتوانم
رفتار آدمها با خود و با ديگران را بفهمم .اين آرماني براي من اســت و اگر
ميخواهم به اين آرمان دســت يابم ،بايد به مطالعه متعهد باشم .شما چه
آرماني براي خودتان داريد و چقدر خودتان را متعهد به آن ميدانيد؟
مسئول زندگيتان باشيد
«مسئوليت» جزء آن دسته از واژههايي است که بعضيها دل خوشي از آن
ندارند .چون چيزي که غالباً از مسئوليت به ما ميگويند شکل صحيحي از
آن نيســت و من حق ميدهم اگر بعضي از آدمها در چنين موقعيتهايي
مسئوليتگريز باشند .اما منظور من در اينجا ،مسئوليتپذيري لحظههاي
زندگي اســت .ما يک بار به دنيا آمدهايم و مســئوليم کــه اين يک بار را
تماموکمال زندگي کنيم .زندگي مســئوالنه يعنــي در نهايت آن کس که
بايد پاسخگوي زندگياش باشــد ،خو ِد فرد است .ما در ميانسالي و پيري
در دادگاهي حاضر خواهيم بود که هيئترئيســهاش ،زندگيمان و متهمش
خودمانيم و بايد پاسخگوي زندگيکردنمان باشيم.
جستوجوي معناي زندگي است که به زندگي معنا ميدهد .اميدوارم
اين مطلب ،اين جستوجو را در شما برانگيخته باشد.

صبر در قرآن كريم
غياثالدين كاظمي

يکي عکاســي از طبيعت ،براي ديگري پيگيري نتايج فوتبال ،براي ديگري
سفر و براي يکي رشد علمي اشتياقبرانگيز است .کاري که حوادث آسيبزا
با ما ميکنند اين است که روان ما را از چنين اشتياقهايي «تهي» ميکنند.
ال شايد با خود بگوييم« :که چي بشه؟ درس بخونم آخرش که چي؟ اص ً
مث ً
ال
فرض کن يه بازيکن حرفهاي شــدم ،بعدش چي؟ يه كرونا بياد همهچي رو
خراب کنه بره؟» .من به شما حق ميدهم اگر چنين تفکري پس از حوادث
اخير داشته باشيد .ولي ميخواهم اين را هم يادآوري کنم که بخشي از روان
ما همواره ميل به «خرابکاري» دارد .يعني بخشي از ناخودآگاه ما اصوالً به
تخريب و خودتخريبي ميل دارد .ميخواهم يادآوري کنم که مواظب باشيد
با اين بخش روانتان «تباني» نکنيد .اجازه ندهيد آن بخش ويرانگر روانتان
با آن بخش ويرانگر طبيعت «همدســت» شوند و «ائتالف» تشکيل دهند.
بهترين تودهني به ويرانگري ،پيگيري اشتياقهاســت .اجازه ندهيد اميال،
آرزوها و اشتياقهايتان از بين برود.

اين دنيا محل عبور ما انسانهاست ،قرار است بعد از اين دنيا به يك دنياي
بسيار بزرگتری وارد شــويم كه مالك ثروتمندي و فقر در آنجا با اينجا
متفاوت اســت .از داراترين افراد در آن دنيا كساني هستند كه در اينجا
در برابر ســختيها و مشكالت خود را نميبازند و بلكه ايمان و ارادهشان
قويتر ميشود.
خداوند در آيه  155سورة بقره ميفرمايد:
ِش ْ
ُس َو
َو لَ َن ْب ُل َونَّ ُک ْم ب َ
ِــن الَْ ْم ِ
ِن الْ َخ ْو ِف َو الْ ُجو ِع َو نَق ٍ
وال َو الَْنْف ِ
ْص م َ
ــي ٍء م َ
الث َم ِ
ن
الصابِري 
ر
َّ
ِ
رات َو بَ ِّش َّ
حتماً با مشكالت امنيتي و اقتصادي مختصري امتحانتان ميكنيم و نيز با
ضررهاي مالي و جاني و زراعي ،البته به اهل صبر مژده باد.
در آيهاي ديگر نيز ميخوانيم كه خداوند به كساني كه اهل صبر هستند
چك سفيد امضا ميدهد و اين تنها در مورد صابرين گفته شده است:
الصابِر َ َ
اب (آيه 10زمر)
َي ِر ِح َس ٍ
ون أ ْج َر ُهم بِغ ْ
إِنَّ َما يُ َوفَّى َّ ُ
قطعاً كه پاداش اهل صبر ،بيشمار داده ميشود.
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سراي اميد

مرورﻱ بر زندگي«ﻏياﺙالدین جمﺸيدکاشاني»
دانﺸمند برجستﺔ ایراني

مرﺩيمﻴانسﺘارﻩﻫا

نازيﻼ ناظمي

غیاثالدین جمشید را میتوان یکی از درخشانترین چهرههای علمی
ایران در قرن نهم هجری قمری (قرن پانزدهم میالدی ) دانست .مردی
کام ً
ال آشنا به علوم ،از پزشکی و ریاضی و هندسه تا نجوم و رصد ستارگان.
از دوران زندگی و بهویژه تاریخ تولد او اطالع دقیقی در دست نیست،
اما به احتمال بسیار حدود ســال  79۰هجری قمری در کاشان به دنیا
آمده است .دوران زندگی او ،هر چند همزمان با «حکومت تیموریان» بود،
اما خوشبختانه در زمان یکی از اندیشمندترین آنان ،یعنی الﻎبيﮓ ،پسر
شاهرخ و گوهرشادخاتون و برادر بايسنقرميرزا میزیست .الﻎبیگ
بهشــدت پشــتیبان و طرفدار علم و هنر بود و خود با عالقة بسیار به
نجوم میپرداخت .در ســال  8۲4هجــری قمری بود که تصمیم گرفت
رصدخانهای در «سمرقند» بسازد تا ادامهدهندة کار رصدخانة مراغه باشد.
برای طراحی و ساخت این رصدخانه بود که الﻎبیک از وجود غیاثالدین
جمشید کاشانی و دیگر دانشمندان آن زمان ،نظیر قاضیزاده رومی،
عﻼﺀالدين قوشچی و معينالدين کاشی استفاده کرد.
قاضیزاده رومی که خود از دانشــمندان معروف ریاضیات و نجوم در
آســیای صغیر (ترکیة امروزی) بود ،برای دیدار با میرزا الﻎبیگ تیموری
عازم سمرقند بود که در میانة راه به کاشان رسید .روزی در بازار میگشت
که مردی کوتاهقد را دید که مقداری کتاب و ُکره و اسطرالب و ابزارهای
دیگر نجومی میفروشد .چون فکر کرد که این مرد باید خود ستارهشناس
باشد ،نزد او رفت و گفت« :میخواهم بخرم».

پرسید« :چه میخواهی بخری؟»
قاضیزاده گفت« :خریدار اسطرالب هستم».
دوباره پرسید« :چگونه اسطرالبی به کار تو میآید؟»
قاضیزاده از یک نوع اسطرالب نام برد .مرد گفت« :من این اسطرالب
را به کسی میفروشم که با آن بتواند َجیب یك درجه را بهدست آورد و
به مشکالت من در علم نجوم و ریاضی پاسخ گوید».
قاضــیزاده از انجام این کار درمانده شــد و خود ســؤالهایی دربارة
مشکالت نجوم پرسید که جواب یکایک آنها را صحیح دریافت .از هوش
و معلومات مرد در شگفت شــد و نامش را پرسید و دانست غیاثالدین
جمشید است .میان آنان دوستی اتفاق افتاد.
پس چون قاضیزاده به ســمرقند رسید ،دانست که الﻎبیگ در صدد
ساخت رصدخانه است .به او گفت« :برای انجام این کار تنها کسی را که
شایسته میدانم یک مرد كوتاهقد است که از زمین تا آسمان را وجب به
وجب خوب میداند».
الﻎبیگ که از حال غیاثالدین آگاه شــد ،کســی را فرستاد تا او را از
کاشان به سمرقند آورد و کار رصدخانه را به او واگذاشت.
ساخت رصدخانة عظیم ســمرقند ،بنا به نوشتة محققان ،باید چهار
سال پس از ساخت مدرسة سمرقند ،یعنی در سال  8۲4هجری قمری
آغاز شده باشد .نتیجه رصدخانهای بود که باید آن را یکی از مجهزترین و
بزرگترین رصدخانهها در جهان اسالم دانست.

تکیة دانش نجوم
شهرت غیاثالدین تنها در همکاری او برای ساخت رصدخانه نبود .او پیش از ورودش به سمرقند ،جدولی برای محاسبات نجومی که زیج نامیده
میشــود ،به نام «زیج خاقانی» تهیه کرده بود که از ســایر جدولهاي نجومی دقیقتر و کاملتر بود .کاشــانی ،آنطور که خودش در مقدمة کتاب
«مفتاﺡالحساب» میگوید ،در انجام این زیج روش جدیدی برای حل مسئلة تقسیم زاویه به سه بخش برابر کشف کرده است.همچنین ،بنا بر آنچه در
کتاب «رساله المحیطیه» آورده ،او پیش از عزیمتش به سمرقند ،با دقتی بسیار توانسته است نسبت محیط دایره را براساس قطر آن محاسبه کند .از
دیگر اقدامات او پیش از عزیمتش به سمرقند ،ساخت و اختراع برخی ابزار نجومی مانند «طبقالمناطق» است که از این وسیله میتوان برای تعیین
طول و عرض ستارگان و فاصلة آنها از زمین و همچنین گرفتگی ماه و خورشید و هر آنچه به این موضوع مربوط است ،استفاده کرد .تحقیقات او در
زمینة تعیین فاصله و اندازة ستارگان و سیارات نیز از دیگر کارهای او پیش از ساخت رصدخانة سمرقند است که در رسالة «سلم السماء» از آن یاد
میکند .بیتردید ،انتخاب کاشانی توسط الﻎبیک ،تنها به دلیل سفارش قاضیزاده رومی نبوده و کاشانی در آن زمان از جمله بزرگان دانش نجوم به
شمار میآمده است و او را «تکیة دانش نجوم»میدانند .او در کتاب مفتاﺡالحساب ،ریاضیات را بهعنوان علم یافتن مجهوالت عددی براساس حدسیات
تعریف میکند؛ تعریفی که بسیار بعدتر توسط اروپاییان مورد قبول قرار گرفت .وی در این کتاب ابداعات بسیاری انجام داده است که بیرقیباند.
در پایان کتاب مفتاﺡالحســاب که در کتابخانة مرکزی دانشــگاه تهران موجود است ،دربارة درگذشــت او آمده است« :وفات موالنای اعظم موالنا
غیاثالدین در اول روز چهارشنبه نوزدهم شهر رمضانالمبارک سنة  83۲هجری ،خارج بلدة سمرقند به موضع رصد ».به این ترتیب او باید  9سال پس
از آغاز ساخت رصدخانه در همان محل رصدخانه وفات یافته باشد .اما به نظر میآید درگذشت او به سادگی همین نوشتهها نبوده است و معماهای
بسیاری درخصوص چگونگی مرگ او وجود دارد؛ ابهاماتی که امکان کشتهشدن او را تقویت میکنند .حسادت اطرافیان الﻎبیک ،بیپروایی و صراحت
لهجة او هنگام ســخن گفتن با الﻎبیک ،بیتوجهی او به رعایت آداب درباری ،و حتی حســادت خود الﻎبیک به دانش غیاثالدین ،دالیلی هستند که
میتوان بهعنوان انگیزهای برای قتل او بیان داشت.
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مفتاﺡ الﺤساب
از آثار مهم کاشـ
ـانی به زبان عربی
اس
ت که در ســال ۰
 83هجری قمری
نو
شـ
ـتن آن پایان یاف
ت و در سمرقند
به ال
ﻎبیگ اهدا شد .ای
ن کتاب در زمرة
کتا
ب
ها
ی
ریاضیات است.

رسالةمختصر در علم هيئت
اثری به زبان فارسی دربارة مسیرهای
ماه ،خورشــید ،ستارگان و ســیارات و
چگونگــی حرکت آنهــا .در این کتاب
همچنین دربارة تعریف دایرههای عظیمه،
قوسهای مهم ،آشنایی با خط نصفالنهار
و جهت قبله صحبت شده است.

از سدس باقیمانده
بخشی ُ
انه الﻎبیگ سمرقند
رصدخ

رصدخانة سمرقند
بر اســاس کشفیات سال  19۰8و همچنین دیگر تحقیقات در محل رصدخانه و پس از تهیة
نقشه از طرﺡ آن ،مشخص شد که رصدخانة سمرقند ساختمانی دایرهشکل ،در دو طبقه به قطر
 48متر بوده است که چهار گوشة آن دقیقاً با چهار جهت اصلی جغرافیایی براساس نصفالنهار
سمرقند تطبیق میکرد .تاالرها در طبقة همکف و ابزار اندازهگیری ارتفاع ستارگان که بهخصوص
برای خورشــید و ماه استفاده میشود و ُسدس نامیده میشــود ،در جهت شمال ـ جنوب قرار
داشــت .نیمی از ساختار کمانیشکل این ُســدس در حفرهای در زیرزمین و نیمة دیگر آن روی
زمین و رو به جنوب قرار داشــته اســت .این سدس سنگی دارای شعاعی نزدیک به  4۰متر بود
و شباهت بســیار به سدس فخری در رصدخانة ری داشــت .رصدخانة سمرقند را باید آخرین
رصدخانة مهم دورة اسالمی دانست که در قلمروی ایران بزرگ ساخته شده بود.

زیج الﻎ بیگ

زيﺞ خاقانی
مهمترین اثر کا
شــانی به زبان فار
س
ی
که
در
سـ
ـا
مطالبی دربارة
ل6
تقویم ،نجوم و احک
 81هجری قمری ک
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ش
ش
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ل
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له است .این جدو
ح جدول نجومی یا
ل
زی
ن
ج
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ایل
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ی
خان
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ا
ص
نو
است .جال
شتة
ل به
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ت.
لم
ی
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م
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ی
ک واژهنمای

رسالة شرﺡ آالت رصد
رسالهای است
به فارسی که هشت ابزار نجومی مهم در آن معرفی شدهاند.
«نزهﺊالح
دائق» کتابی است به زبان عربی که در آن وسیلهای نجومی که ا
ختراع خود کاشانی است ،معرفی شده است .آنگونه که خود
کاشانی ن
وشته ،با این دستگاه میتوان محل دقیق ماه و خورشید و پنج
سیاره و فاصلة آنها از زمین را نشان داد و زمان ماهگرفتگی و
خورشیدگر
فتگی را پیشبینی کرد .او همچنین در این کتاب یادآور میشود
که این دستگاه را به نام خودش «جام جمشید» نامیده است.
«زیج
تسهی
الت»
یا
همان جدول نجومی که کاشانی از آن در مقدمة
کتاب مفتاﺡالحساب نام میبرد ،اما اصل آن امروز وجود ندارد.
دکتر م
ﺤيﻂ
طباطبايی معتقد بود« :شاید نسخة
خطی شمارة  1۰۲در کتابخانه آستان قدس همین زیج باشد».

مهمترين مطالب دربارة غياثالدين جمﺸيد کاشانی

غیاﺙالدینجمشیدکاشانیرادرعربیوبهتقلیدازآناندرمتونخارجی،بهنام«الکاشی»میشناسند.
خواندمیر ،نویسندة کتاب «حبیبالسیر» ،کاشانی را بطلمیوﺱﺛانی نامیده است.
در بخشی از زیﺞ خاقانی ،غیاﺙالدین جمشید به شرح کامل رصد سه گرفت)خورشید و ماهگرفتگی(
در کاشان پرداخته است .این گرفتها در سالهای  810 ،809و  811قمری روی دادهاند.
از جمله اقدامات مهم کاشانی ،یافتن کسرهای اعشاری است که بسیار بعد از او ،دانشمندان اروپایی
بار دیگر آنها را یافتند.
غیاﺙالدین جمشید در کتاب «نزهﺊالحدائق» ،دو قرن پیش از ستارهشناس آلمانی کﭙلر ،مدار ماه و
سیارة ُعطارد را بیضی دانسته و شرح داده است.
کاشانی ابزار نجومی دیگری نیز به نام «لوح اتصاالت» برای محاسبة مقارنهها ،یعنی زمانی که دو یا
چند سیاره یا ستاره در نزدیک هم قرار میگیرند ،اختراع کرده است.
بسیاری معتقدند ،غیاﺙالدین جمشید دارای اخالقی بسیار تند و بیپروا بود؛ عاملی که شاید موجب
مرگش شده باشد.
کتاب مفتاحالحساب او یک دانشنامة ریاضیات و یک کتاب کامل تدریس ریاضیات است که میتواند
نیازهای عملی حسابداران ،معماران ،و حقوقدانان را پاسخ دهد.
کاشانی در یکی از نامههای خود مینویسد به دستور الغبیگ محرابی ساخته است که همواره در
تابســتان و زمستان ،تنها هنگام نماز ،آفتاب از ســوراخی که در آن ایجاد شده است به درون
میتابد و خبر از زمان نماز میدهد.

چند اصطﻼﺡ:
َجيب( :اصطالﺡ هندســه و نجوم)
جیب نیمی از وتر ضعف قوس اســت
و جیب ربع دایــره را «جیب اعظم»
نامنــد .زیرا برابر با نصــف قطر دایره
اســت و چون به اعتبار مناطق افالک
در نظر گیریم ،مقــدار آن  6۰درجه
خواهد بود.
ُســدس :ابــزاری اســت بــرای
اندازهگیری ارتفاع اجرام آســمانی و
بهویژه خورشید ،هنگامی که خورشید
از نصفالنهار محل ناظر عبور میکند.
ُســدس 1/6كمان دایره اســت که از
جنس ســنگ یا فلز ساخته میشد و
از جمله ابزار خاص رصدخانهها بود.
زيﺞ :مجموعه جدولهایی هستند
که برای محاســبات نجومی ،احکام
نجومی ،گاهشماری ،تهیة جدولهای
صورتهــای فلکــی ،جدولهــای
جغرافیایی ،فهرســت طلوع و غروب
ســتارگان و مختصات جغرافیایی و
غیره مورد استفاده قرار میگیرند.
رشد جوان1400 /
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بخشی از کار ،تشخیص این موضوع است که میتوان به
سادگی مشکل را برطرف کرد یا باید آن را به یک متخصص
سپرد .گاهی کارهای سادهای وجود دارند که میتوان انجام
داد؛ اما برخی از کارها به متخصص نیاز دارند و بهتر است
قبل از انجام هر کاری با بزرگترها مشورت كرد.

اتاق عمل

معالﺠﺔ ﺩربازﻛﻦ

حميدرضا داداشي

دربازکن خانهتان حرف نمیزند و اگر هم حرف بزند ،صدایش آنقدر ضعیف است که متوجه نمیشوید چه میگوید؟ پس احتماالً خجالتی شده! شاید هم
برعکس ،مردمآزار شده :زنگ میزند ،ولی هرچی میگوییم :کیه؟ چیه؟ شما؟! ...جواب نمیدهد.
اما از شوخی گذشته ،دربازکنهای برقی ،یا به قول خودمان «افاف»ها ،گاهی بهمرور زمان و کارکردن زیاد ،دچار مشکل میشوند .یکی از این مشکلها آن
اســت که صدای افراد را درســت منتقل نمیکنند؛ چه از بیرون به داخل و چه از داخل به بیرون .در این روزهای کرونایی ،مهمان که نمیآید ،اما پستچی و
مأموران قرائت کنتور آب و برق و گاز و همسایهای که كار داشته باشد ،زنگ میزنند و ما نمیدانیم پشت در چه خبر است .ولی ما آدمهایی فنی و دستبهآچار
هستیم و یاد گرفتهایم ایرادهای جزئی وسایل خانه را برطرف کنیم.
در این چند شمارهاي که گذشت ،یاد گرفتهایم ،با چند راهحل ساده ،کمخطر و کمدردسر برای رفع مشکالت فنی وسایل خانه اقدام کنیم .اگر ایرادها جزئی
بودند ،آنها را برطرف میکنیم و اگر نه ،کار را به کاردان میسپاریم.

پیچهای پنل را با پیچگوشتی مناسب باز کنید.

توجه :ما به دلیل عکاســي« ،بُ ْرد» را از پنل جدا
کردهایم ،ولی شما این کار را نکنید .چون اص ً
ال به
این کار نیاز نیست.
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در پشت پنل ،به «برد» دستگاه دقت کنید .دو سوراخ یا شیار
روی برد هست که کنار یکی از این سوراخها نماد «میکروفون»
و کنار سوراخ دیگری نماد «بلندگو» دیده میشود.

نکتة مهــم :همانطورکــه قب ً
ال هــم گفتم،
پیچهای(پتانســیومترهاي) تنظیمکننــدة صدا
بســیار ظریفاند و باید آنها را بهآرامی حرکت
دهید .نکتة دیگر این اســت که این پیچها را به
مقدار کم شل یا سفت کنید .به مقدار کم حرکت
دهید ،بعد امتحان کنید .هر وقت صدا به میزان
مطلوب رســید ،کار تمام است و پنل را سر جای
خود ببندید.

از ميان ايرادهای دربازکنهای برقی ،دو ايراد از همه رايﺞترند:
زنگ دربازکن کار میکند ،ولی صدای کسی را که پشت در است ،نمیشنویم و یا خیلی ضعیف میشنویم.
صدای او را میشنویم ،ولی او صدای ما را نمیشنود.
چاره چیست؟ مثل همیشه از سادهترین و کمدردسرترین مرحله شروع میکنیم:
گوشی را از دیوار جدا میکنیم.
گوشــی یک پایة ثابت (ریل) دارد که روی دیوار نصب شــده است و خود گوشی به حالت کشــویی در آن قرار میگیرد .برای
جداکردن گوشی کافی است آن را ـ با کمی فشار ـ از پایین به باال حرکت دهید و از ریل خارج کنید.
نکتة مهم :هنگام جداکردن گوشــی از پایه ،شــتاب و عجله نداشته
باشید ،چون تعدادی ســیم نازک به گوشی متصلاند و باید حواستان
باشد که سیمها قطع نشوند.
پیچهای پشت قاب گوشی را با پیچگوشتی مناسب باز کنید و دو قطعة
قاب را از هم جدا کنید.
توجه :این کلید متحرک فنری که روی «برد» گوشی میبینید ،در واقع
همان ابزاری است که وقتی گوشی را روی پایه میگذارید ،صدا را قطع
میکند (درست مثل گوشیهای تلفن) و همهچیز زیر سر همین کلید
است! وقتی کثیف بشود و یا جرم و غبار بگیرد ،انتقال صدا از خارج به
داخل قطع میشود و یا به مشکل برمیخورد .شاید به تجربه دریافتهاید
که معموالً با باال و پایینکردن این کلید قطعووصل ،جریان صدا برقرار
میشود .اما برای تمیزکردن این کلید چه کار باید کرد؟
«اســپری کنتاکتشــور» بهترین گزینه برای این کار اســت .اسپری
کنتاکتشــور را میتوانید از فروشــگاههای لوازم الکتریکی یا به قول

داخل این سوراخها پیچ ظریفی وجود دارد که وظیفة آن
تنظیم صداست که به آن پتانسیومتر یا «ولوم» میگوییم.

و اگر مشکل دربازکن این است که صدای داخل را بد
و ضعیف به بیرون منتقل میکند ،ســراغ پیچ تنظیم
بلندگو میروید.

خودمان «الکتریکیها» بخرید که قیمت زیادی هم ندارد ،با این حال،
اگر نتوانستید اسپری کنتاکتشور تهیه کنید ،نفت یا الکل و ادکلن هم
کارتان را راه میاندازد.
روش تمیزکردن هم به این شکل است که کنتاکتشور ،یا الکل ،و نفت
و  ...را ـ به مقدار کم ـ داخل محفظة كلید ،اســپری یا تزریق میکنید
و کلیــد را چند بار به دفعات باال و پاییــن میکنید تا رطوبت به تمام
قسمتهای داخلی کلید برسد و جرم و رسوبات را از بین ببرد( .این جرم
و رسوبات معموالً به چشم نمیآیند).
اجزا و قاب گوشی را در جای خود قرار میدهید ،پیچها را می ببندید
و گوشی را ســر جای خود روی ریل نصب میکنید .به همین راحتی
مشکل گوشی شما حل شد!
و اما ،گفتیم گاهی گوشی صدا را منتقل میکند ،ولی صدا از یکطرف
و یا دوطرف ضعیف است .برای این کار باید زحمت بکشید بروید بیرون
ساختمان و سراغ پنل دربازکن ،یا همان «صفحهکلید» خودمان.

اگر مشکل دربازکن این است که صدای بیرون را بد و ضعیف منتقل
میکند ،سراغ پیچ تنظیم میکروفون میروید (میبینید که جهت کم
و زیادکردن صدا هم روی برد با فلش مشخص شده است)

با استفاده از یک پیچگوشتی مناسب ،آن را کمی میچرخانید
و تنظیم میکنید
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مرغ آمین

درﺧت
بخشنﺪﻩ
شل سيلور استاين

لطفا بارکد را
اسکن کنيد!

در روزگاران قدیم درخت سیب تنومندي بود و یك پسربچه كوچك .این
پسربچه خیلي دوست داشــت با درخت سیب مدام بازي كند .از تنهاش باال
برود ،از سیبهایش بچیند و بخورد و در سایهاش بخوابد.
زمان گذشت.
پســربچه بزرگتر شد و به درخت بیاعتنا .دیگر دوست نداشت با او بازي
كند .اما روزي دوباره به سراغ درخت آمد.
درخت سیب به پسر گفت« :آهاي بیا و با من بازي كن».
پسر جواب داد« :من كه دیگر بچه نیستم كه بخواهم با درخت سیب بازي
كنم .به دنبال ســرگرمیهای بهتري هســتم و براي خریدن آنها پول الزم
دارم».
درخــت گفت« :پول ندارم ،ولي تو میتوانی ســیبهای مرا بچیني و پول
بهدست بیاوري».
پسر تمام سیبهای درخت را چید و رفت .سیبها را فروخت و آنچه را كه
نیاز داشــت خرید و درخت را باز فراموش كرد و پیشش نیامد .درخت دوباره
غمگین شد.
مدتها گذشت و پســر به مرد جواني تبدیل شد .روزی با اضطراب سراغ
درخت آمد.
درخت از او پرسید« :چرا غمگیني؟ بیا و در سایهام بنشین .بدون تو خیلي
احساس تنهایي میکنم».
مرد جوان جواب داد« :فرصت كافي ندارم .باید براي خانوادهام تالش كنم.
باید برایشان خانهای بسازم و به سرمایه نیاز دارم».
درخت گفت« :ســرمایهای براي كمك ندارم ،تو میتوانی با شاخههایم و
تنهام براي خودت خانه بسازي».
پسر خوشحال شد و تمام شاخهها و تنة درخت را برید و با آنها خانهای
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براي خودش ساخت.
دوباره درخت تنها ماند و پسر برنگشت .زماني طوالني به سر آمد.
پس از ســالیان دراز پسر در حالي برگشت كه پیر بود و غمگین و خسته
و تنها ...
درخت از او پرسید« :چرا غمگیني؟ اي كاش میتوانستم كمكت كنم .اما
دیگر نه سیب دارم نه شاخه و تنه .حتي سایه هم ندارم .براي پناه دادن به تو
هیچ چیزي براي بخشیدن ندارم».
پسر كه حاال پیر شده بود ،در جواب گفت« :خستهام از این زندگي و تنها
هم فقط نیازمندبودن با تو هستم .آیا میتوانم كنارت بنشینم؟»
پسر كنار درخت نشست ...
٭٭٭
ما همه شبیه او هستیم و با والدین خود چنین رفتاري داریم.
درخت همان پدر یا مادر ماست .تا كوچكیم دوست داریم با او بازي كنیم.
بعد تنهایش میگذاریم ...
و زماني به سویش برمیگردیم كه یا نیازمند هستیم یا گرفتار.
بــراي والدین خود وقت نمیگذاریم و به این مهم توجه نمیکنیم كه :پدر
و مادرها همیشــه به ما همه چیز میدهند تا شادمان شویم و مشكالتمان را
حل میکنند .تنها چیزي هم كه در عوض میخواهند ،این است كه تنهایشان
نگذاریم.
به والدین خود عشق بورزیم و فراموششان نكنیم.
برایشان زمان اختصاص دهیم و همراهیشان كنیم.
شادي آنها ،شاد دیدن ماست .گرامي بداریمشان و تركشان نكنیم.
هر كس میتواند هر زمان و به هر تعداد فرزند داشته باشد ،ولي پدر و مادر
را فقط یك بار میتواند داشته باشد! فقط یك بار!

ﺍزﺩوﺍﺝ ماﺩربﺰرگ!
ﻛنﻜو ِر
ِ
اعﻈم سبﺤانيان

خانم حيدری ،معلم ادبیاتمان به محض واردشدن به کالس گفت« :درس امروز در مورد گنجهای خانگی است ».همة بچهها با تعجب
به یکدیگر نگاه کردند که ادامه داد« :بله گنجهای خانگی که بیخ گوشتان هستند و شما از آنها غافلید!»
به پای ليﻼ زدم و زیر لب گفتم« :زنگ ادبیاته یا علوم؟»
معلم گفت« :اگر شــما بخواهید خاطره بنویسید ،میتوانید از خاطرههای پدربزرگها و مادربزرگها استفاده کنید .آنها با اشتیاق
اطالعاتی را در اختیار شــما میگذراند که گنجهای با ارزشــی هستند برای نوشتن .کافی است کنارشان بنشینید و از آنها بخواهید
برایتان خاطره تعریف کنند .آنها دلشان میخواهد یک نفر باشد که برایش حرف بزنند».
همراه مامان و بابا به خانة خاله نرفتم ،به امید اینکه مامان بزرگ خاطرة توپی تعریف کند و فردا با خواندن آن توی مدرســه قیافه
بگیرم .برای مامان بزرگ شرﺡ دادم که معلم او را گنج خانگی خطاب کرده است.
مامان بزرگ نشســت روی مبل و خیره شــد به عکس پدربزرگ و گفت« :آن موقعها ،وقتی به خواســتگاری دختری میرفتند ،با
خودشان سبزی میبردند .دختر باید جلوی مادرشوهر سبزی پاک میکرد .اگر خوب پاک میکرد ،مورد پسند بود ،اگر نه که هیچ ،تازه
سبزي پاككرده را هم با خودشان ميبردند .من از آن دخترهایی بودم که خیلی دلم میخواست عروس بشوم .به همین دلیل تا آنجا
که میتوانستم ،در این امر مهم کوشش میکردم.
پاییز بود که یکهو سیل عظیمی از خواستگار به خانة ما روانه شد .من مجبور بودم هر روز بنشینم یک عالمه سبزی پاک کنم؛ ترخون،
نعناع ،شــوید .اوایل با اشــتیاق این کار را انجام میدادم ،ولی وقتی میرفتند و پشت سرشان را هم نگاه نمیکردند ،ناامید میشدم.
زمستان از راه رسید ،خواستگارها هم به خواب زمستاني رفتند و کم و ناپدید شدند .دوباره فصل بهار که شد ،خواستگاری رونق گرفت.
این را هم بگویم که ســبزیهای بهار و پاییز برای خشــککردن خیلی عالیتر هستند .مامان من هم که زن باهوشی بود و این وضع
را دید ،به خواســتگارهای بعدی گفت :خودمان ســبزی داریم ،لطفاً بدون سبزی بیایید .اینطوری هم سبزیهایش پاک میشد ،هم
خواستگارها ادب میشدند.
تا اینکه مادرشوهرم به خواستگاری آمد .او مرا بدون سبزی پاککردن پسندید .مامانم که ذوقزده شده بود ،احتماالً هی ميگفت:
اینها کارشان درست است .اهل زندگیبودن که با یک سبزی پاککردن معلوم نمیشود .خالصه ما با خوشحالی به خانة بخت رفتیم.
پدربزرگت مرد فعالی بود .درست سه روز بعد از عروسی ،یک وانت سبزی توی حیاط خانه خالی شد .کوهی از شوید و نعناع! و من
تازه آن موقع فهمیدم فروختن سبزی خشک یکی از راههای درآمد این خانواده است! مادر شوهرم وقتی قیافة متعجب مرا دید ،خندید
و گفت :آوازة سبزی پاک کردنت همه جا پیچیده بود ،عروس جانم!»
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ﺛبت احوال

ﺗﻜرﺍرﺗﻠﺦيﻚﺍﺷﺘﺒاﻩ

حسن ستودهنيا کرانی

انسانها بسياری از اشتباهات گذشــتگان خود را تکرار میکنند .اگر آنها تاريخ را بهخوبی مطالعه کنند ،میتوانند جلوی
بسياری از اين اشتباهات را بگيرند .يکی از اشتباهات بزرگی که تکرار شد ،ماجرای جنﮓ جهانی اول بود که تنها پﺲ از دو
دهه تکرار شد .پﺲ از آنکه جنﮓ جهانی اول آغاز شد ،آلمان وارد اين جنﮓ شد و سرانﺠام شکست خورد .اتفاق عﺠيب اين
بود که جنﮓ جهانی دوم را هم آلمان شروع کرد و باز هم شکست خورد! اما اين اتفاقات چگونه رخ دادند؟

نتایﺞ شکست
در جنﮓ جهانی
زمانی که جنگ جهانی اول تمام شد ،کشورهای
پیروز در جنگ ،تمــام راههای ممکن را برای تحقیر
آلمان شکســتخورده در جنــگ انجام دادنــد .تمام
زمینهای ثروتمند غربی آلمان از خاک این کشور جدا
سر
این کشور به پرداخت غرامتی بسیار سنگین محکوم
شدند،
حتی از داشــتن ارتش هم محروم شد .بهطوریکه
شد و
ارتش آلمان حق داشت تعداد اندکی عضو بگیرد.
آلمان بهخاطر شکست در جنگ ،کام ً
ال ویران
کشور
شــده بود و پرداخت خســارت به کشورهای
پیروز هم مشــکالت این کشــور را
صدچندان کرد.

م
شکالت اقت
شک صادی کشور
ستخورده
آلمانیها ب
رای پرداخت
خ
س
ــ
ار
ت
جن
بهســرعت ا
ســکناس چاپ کنند؛ ک گ ناچار بودند
کشــور را
اری که ا
پایین آورد و م
و
ج
ب
رزش پول این
ت
ور
م
ش
تورم به ان
ــدید در آلما
دازهای بود که
در
ی
ک
رو
ز،
ن شد .میزان
پول به ان
قیم
دازهای بیارز
تها  1۰۰براب
ر
ش
گ
ش
را
ده
ن
ت
ب
ر
و
د
ش
دند!
که م
را داخل ب
ردم ترجیح م
خاری بریزند
ی
و
دا
از
دن
آ
د
ا
ن،
ب
س
را
ک
قبل
یگ
ناسها
از پایان جنگ
رمکردن خود
ج
ه
شا
ان
ن
ا
ی،
ست
قی
م
فا
ده کنند!
ت حق عضوی
آلمانی  9مار
ت و خرید سا
ک در ســال
الن
ب
ه
و
ی
د.
ا
ک
ما
رو
در
زن
فا
امة
ساالنة ه
مان روزنامه  ۰۰۰۰۰۰۰۰صلة چهار ســا
ل،
ح
ق
ع
ض
تﻐییرات جامعه
ویت
 6۰۰۰۰م
مردم بسیار
ی بیکار شده بودند و ناچار ارک شده بود!
به
آلمان
در چنین شرایط «حزب نازی» در
غذای رای
در صفهای
گان منتظر م
ی
ای
جنگ
س
در
هیتلر
تا
رهبری آدولف هيتلر قدرت گرفت.
طوالنی پخش
دن
د
تا
و
از گ
کمی نان و
رسنگی نمیرن
د.
دنبال
به
در
ایران
سوپ بخورند
در
ای
ــان
جهانی اول ســرباز بود و مانند رضاخ
ن
ش
رایط هم
بودند که ش
رای
ط
ه در این آرزو
ب
هب
و
د
قدرت گرفتن بود.
پیدا کند.
 1۰سال بعد ،قدرت اول کشور خود شدند و تمامی
او و حزب نازی تا
مخالفانشان را سرکوب کردند.
بود که بــرای مردم کار فراهم شــود .کارخانههای
از طــرف دیگر ،نیاز
راوانی راهاندازی و مردم زیادی در این کارخانهها مشغول
اسلحهســازی ف
شدند .ویرانههای جنگ هم بهسرعت بازسازی شدند.
کار
اقتصادی جامعه بهبود پیدا کرده بود ،جامعة آلمان
حاال که شــرایط
یک موضوع مهم بود :غــروری که پس از جنگ از بین
بهدنبــال
بود ،زنده شــود .در این شرایط الزم بود آلمان حمله به
رفته
کشورهای دیگر را آغاز کند و سرزمینهایی را تصرف
کند که زمانی متعلق به این کشور بودند.
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پایان اتﺤاد
آلمان و شوروی
در این شرایط هیتلر تصمیم گرفت به بریتانیا
حمله کند .جنگ این دو کشــور ادامه داشت که
آلمانها پیمان اتحاد خود را با شــوروی شکستند و
به این کشور هم حمله کردند .صد سال قبل ،ناپلئون
بناپارت امپراتور فرانسه در قرن  ،19بهصورت همزمان
با بریتانیا و روسها جنگید و در حمله به روســیه،
اسیر زمستان سرد این سرزمین شد و شکست
خورد .حاال هیتلر میخواســت شوروی را
تسخیر کند و به ایران برسد.

از تجاوزهای آلمان
آﻏ
حمله کرد و همسایة
آلمان ابتدا به اتریش
یر کشورهای قدرتمند
خود را اشغال کرد .سا
جنوبی
دلیلی نمیدیدند که
اتفــاق نکردند ،زیرا
ن
توجهی به ای
ش ،با آلمان بجنگند.
وری کوچک مثل اتری
خود (لهستان) حمله
بهخاطر کش
لمان به همسایة شرقی
اول سپتامبر  1939آ
حمله کرد و این کشور
سوی دیگر به لهستان
کرد .شــوروی هم از
دو کشور تقسیم شد!
رتیب لهستان بین این
ت
ن
را تسخیر کرد .به ای
جه خطر شده بودند،
و فرانسه که تازه متو
نیا
یتا
در این شــرایط بر
که وارد عمل شــوند،
گ دادند .اما قبل از آن
جن
به آلمان اعالم
ک هم تسخیر شدند.
به سوی هند
ی ،فرانسه ،هلند و بلژی
چکسلواک
دو
ارت
ان وارد جنگ شــد و
ش آلمان سرانجام در ایران به
هم به طرفداری از آلم
ایتالیا
هم میپیوس
یار متحدین (آلمان و
ــتند و آنگاه به سمت آخرین
ریب ًا تمام اروپا در اخت
اهمیت ایران در
جن
ﮓ
ه
دف
تق
می
رفت
ند
که
چــرا اهمی
در شرق ایران بود .هندوستان
ایتالیا) قرار گرفت.
مهمتریـ
ت ایران در جنــگ تا این
ـن
م
سـ
ـتع
مرة
ب
ریت
انیا
بـ
اند
ـود
ازه
ب
اال
رف
ته
بو
و از چند قرن
د؟
دل
یل
این امر ،سیاستهای
قبل ،تمام دشــمنان ب
آلمانیها
ریتانیا میدانستند برای در هم
برای حمله بهسمت دشمن
ان
شک
شر
ســ
قی
تن
ب
قد
ود.
رت
ا
ین
دول
ت ،باید هنــد را از چنگ
از یــک طرف ،نیروهای آ
لمانی بایــد خود را به خاک
بریتانیا خــارج
کن
ند.
پی
ش
از
هیت
لر،
ن
اپلئ
شــوروی میرســان
ون نیز
چنین
دند و آنقدر پیش میرفتند
هد
که
فی
به
دا
شت
که
به
آن
ن
رس
منابع نفتی گرج
ید .هیتلر
ستان میرســیدند و آن من
ابع
هم
را
به
ناب
س
ود
رنو
شت
ن
اپلئ
ون
د
چار شد ...
میکردند .قسمت دیگر ارت
ش آلمان هم باید از شمال
آفریقا به سمت شرق پی
شروی میکرد ،به خاورمیانه
میرسید و سرانجام
با اشغال تمامی آن نواحی،
راه خ
ود را به شرق ادامه میداد.

اشﻐال ایران
طبق پیشبینی ســازمان هواشناسی
آلمان ،قرار بود زمســتان  194۲چندان سرد
نباشــد .اما هنگام حملة آلمان به شوروی ،آنها با
سردترین زمســتان ممکن مواجه شدند؛ سرمایی که
ارتش آلمان را نابود کرد.
شوروی و بریتانیا هم بدون اعالم قبلی ،به ایران (که در
جنگ بیطرف مانده بود) حمله کردند و کشــورمان
را اشــغال کردند .اتفاقی که ضررهای اقتصادی و
تلفات جانی فراوانی در ایران به دنبال داشت،
اما پیروزی بریتانیا و شوروی را در
جنگ قطعی کرد.

60
میلیون کشته
در این شرای
ط،
دی
گر متح
د آلمان (ژاپن)
با جنگندهها
ی خود به «پـ
ـر
ل
ه
ار
بر
»
حمله کرد.
آمریکا
حملهای که سـ
ـب
ب
ش
ــ
د
ا
یا
نیز وارد جن
التمتحده
گ شــود و به آل
ما
ن
اع
الم
جن
نیروهای
گ دهد .اتحاد
تازهنفس آمریکا
با
نی
رو
ها
ی
ب
ریتا
فرانســ
نیا ،شــوروی و
ه ،شــرایط جن
گ
را
ب
ه
ض
رر
آلمان
کشور به شکس
تغییر داد و این
ت نزدیک شد.
هیتلر و یاران
ش نابود شدند
و
جن
گ
پ
س
به پایا
از شش سال
ن رسید .باز هم
آل
ما
ن
ش
ک
س
حالیکه
ت خورد ،در
حدود  6۰میلیو
ن نفر ،جان خود
را
از دست دادند.
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شاهد عيني
بیشتر چه نقشهایی بازی میکنید؟ مثبت یا منفی؟
از نظر من نقش منفی و مثبت تفاوتی ندارد .نقش مهم است .هر نقشی را که
چالشبرانگیز باشد و برایم فضای جدیدی را به وجود بیاورد ،دوست دارم.
برای شهرت سراغ بازیگری رفتید یا عالقه به هنر؟
قطعاً برای رسیدن به شهرت راههای دیگری هم وجود دارند .برای دلم و حال
خوبم بازیگری را انتخاب کردم و حس میکنم در این کار خوبم و استعدادش را
دارم .البته کم یا زیاد عالقه به شهرت هم وجود دارد ،ولی توانستهام مهارش کنم.

توگويي صميمي با «صالح ميرزآقايي»
گف 

بازيگرييعنيمطالعه،

مطالعه و مطالعه
زهرا باقري

طوری خودتان را معرفی کنید که برای مخاطب جوان جذاب باشد!
من صالح میرزاآقایی هســتم؛ متولد اول مــرداد  1349در تهران .به نظر من
جذابیت امری درونی است .ربطی ندارد که شما شکل آلن دلون باشید و صورت
مثل ماه شب چهارده داشته باشید .به نظر من برای مخاطبها کسی جذاب است
که حرفی برای گفتن داشته باشد و دارای درون جذابی باشد .امیدوارم که
صحبتهایم در نهایت سادگی آنقدر جذاب باشند که
خوانندگان این مطلب مصاحبه را تا انتها دنبال کنند.
بازیگری از کجا برایتان جدی شد و به آن
عالقه پیدا کردید؟
از کودکی بارقههایی در من بود .خیلی دلم میخواست
که دیده بشوم .عضو گروه سرود بودم .چیزهایی درونم
بودند که کشــف نشــده بودند .در نهایــت در دوران
دبیرستان به کشف رسیدم و این مسیر را دنبال کردم.
 نام اولین فیلمی که بازی کردید ،چه بود؟
فیلم مورد عالقهتان کدام بود؟
توی برنامة کودک ،یک کار عروسکی به نام «صندوق پست» به کارگردانی
آقای ایرج طهماسب که من بهعنوان بازیگر میهمان در چند آیتم حضور داشتم.
بهترین کارها« ،بانوی عمارت» در نقش جهانبخش میرزا و حضرت واال« ،کاله
پهلوی» در نقش ژان ،و «گمگشته» در نقش داوود.
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تا حاال کسی به شما گفته که :بازیگری چیست؟! برو دنبال نان که
خربزه آب است؟
ســؤال جالبی اســت .خودم به شــدت اعتقاد دارم که بازیگری باید از شغل
درآمدزایی که هر شخص بازیگر دارد ،جدا باشد ۲۰ .سال پیش ،در كاري مشترك
با استاد جمشيد مشایخی ،ایشان متوجه شد که در کنار بازیگری شغل پدریام را
که پخشکنندة لوازم خانگی است ،با اکراه ادامه میدهم .یک روز میروم و دو
روز نمیروم .ایشان به من گفتند :در کنار بازیگری حتماً یک شغل داشته باش.
بعد از آن فکر کردم که اگر قرار است نقشهایم را به سلیقة خودم انتخاب کنم و
تن به هر نقشی ندهم و ماندگار باشم ،حتماً باید شغل دیگری هم داشته باشم.
اگر قرار بود رشتة هنری دیگری را انتخاب کنید ،دنبال چه
رشتهایمیرفتید؟
معتقدم جذابترین شغل دنیا بازیگری است .ولی اگر قرار بود انتخاب کنم و
استعدادش را هم داشتم ،همیشه دلم میخواست که آهنگساز باشم.
آیا برای بازیگری باید از میان بازیگران دیگر الگو انتخاب کرد؟
هر رشتهای بزرگان خودش را دارد .بزرگان در واقع کسانی بودهاند که چراغ به
دست راه را روشن کردهاند .در بازیگری هم به همین صورت است .من معتقدم
آدم حتماً باید یک مجموعه بازیگر استاندارد را بشناسد و از آنها الهام بگیرد ،نه
اینکه شبیه آنها بشود.
به نظر شما چطور بازیگری موفق است؟
بازیگر موفق بازیگری اســت که چنان در نقشش فرورود که تماشاگر نتواند
تفکیک کند که االن دارد یک زندگی واقعی را میبیند یا یک درام و فیلم را .بازیگر
موفق به قدری در نقشش استحاله و غرق میشود که فضای ذهنی تماشاچی را
به هم میریزد .او بهطور تمامعیار خودش را وقف نقشش میکند.
شما برای آنکه بتوانید بازیگر بهتری باشید ،چه کردید؟
یک ویژگی که به آن باور دارم و خدا را از این بابت شاکرم ،این است که واقعاً
خودم را درگیر نقش میکنم .سر صحنه اص ً
ال حاشیه ندارم و متمرکز روی نقشم
هستم .شب قبل با نقشم میخوابم تا صبح با حال و هوای نقشم جلوی دوربین
بروم و بیتابم که آن نقش را بازی کنم .میگویند اگر نقشی را بازی کردی و توی
دلت نلرزید ،فاتحهات خوانده شده است و داری ماشینی به نقشت نگاه میکنی.
خوشحالم که بعد از بیســت و اندی ســال بازیگری ،هنوز قبل از اینکه جلوی
دوربین بروم ،بیتابم.
کدام دیالوگتان را بیشتر دوست دارید؟
در ســریال بانوی عمارت ،دیالوگهای نقش خاکستری قصه ،حضرت واال را

که بسیار هم براساس پیچیدگیهای شخصیتیاش دیکتاتورمآبانه رفتار میکرد
و دشــمنانش را از دم تیغ میگذراند ،دوســت داشتم .منتها در سکانس پایانی
که مواجهه جهانبخشمیرزا و ارســانمیرزا است ،جملهای میگوید که خیلی
تکاندهنده است .میگوید« :در قدرت لذتی هست که پایان نداره ».این حکایت
همة دیکتاتورها در طول تاریخ بوده و این جمله برای همیشــه توی گوش من
مانده است.
برای زنده و طبیعی بازیکردن نقشها و شخصیتها چه میکنید؟
زنــده و باورپذیر بودن یک نقش برای مخاطب صرفاً به بازیگرش ربطی ندارد
و یک کار گروهی اســت .یعنی به آن شــخصیت باید از اول در فیلمنامه و در
تقابلش با شخصیتهای دیگر درست پرداخته شده باشد و کارگردان هم بتواند از
بازیگرش درست بازی بگیرد .گریم و طراحی خوب هم مطرح است .همة اینها
کمک میکنند تا بازیگر با دریافتی عمیق از نقشش و با نگاهی متفاوت ،نقش را
قابل باور ارائه دهد.
آيا کتاب ميخوانید؟
بازیگر باید فرهیخته باشد؛ یعنی ذهنش تربیت یافته باشد .این یعنی کتاب
بخواند و فیلم ببیند که مهمترین اصل برای یک بازیگر است .متأسفانه خیلی از
همکاران از این اصل غافل شدهاند .من خدا را شکر در خانوادهای هستم که همه
کتابمیخوانند.
آیا شده وسط مسیر رسیدن به آرزویتان خسته شوید و کم
بیاورید؟ اگر بله ،چه کردهاید؟
بارها .ولی میدانستم که من مرد این میدانم و ایستادم و سختکوشی کردم.
برای موفقیت چقدر مبارزه کردهاید؟
بسیار بسیار بسیار زیاد .معتقدم نبوغ نیروی جدیت و پشتکار آدمی است؛ همان
تفکر دیل کارنگی ،روانشناس معروف .برای موفقیت خیلی باید تالش کرد .هیچ
مقصودی به ســادگی به دســت نمیآید و باید زمان و جان گذاشت .اگر ایثار
همهجانبه نباشد ،امکان ندارد آدم به موفقیت نهایی دست پیدا کند.
نقطة شروع بازیگري کجا باید باشد؟
شروع بازیگری یعنی اینکه سواد داشته باشی و کتاب خوانده باشی .یعنی مطالعه
مطالعه و مطالعه؛ حتی بچههایی که سن کمی دارند .درستترین راه این است
که به روش آکادمیک شروع کنید .یعنی یا در دانشگاه رشتة بازیگری بخوانید یا
وارد کالسهای بازیگری شوید .البته این کالسها شما را بازیگر نمیکنند و باید
اســتعدادش را در خودتان داشته باشید .کالسها در واقع استعدادتان را شکوفا
میکنند .این کتابها و سواد اجتماعی پشتوانة شما میشوند تا بتوانید بازیگری
را جدی و حرفهای دنبال کنید.
شنیدهایم که برای ورود به این رشته خیلی باید هزینه کرد!
برای رسیدن به هر هدفی باید هزینه کرد .بازیگری ویژهتر است ،چون متقاضی
بیشتری دارد .بخشی از هزینة آن مادی است که باید برای کالسها پرداخت ،ولی
هزینة واقعی آن چیزی است که با تمام وجودتان باید بگذارید و میشود هزینة
جانی شما .به این معنی که روح و روانت را باید در این مسیر بگذاری ،خودت
را وقف کنی و برای آموزش در این راه زمان بگذاری .با این تعریف بازیگری قطعاً
یکی از پرهزینهترین رشتههاست.

اگر فرزندان خودتان بخواهند وارد این رشته شوند ،جلویشان را
میگیرید؟
مســلماً نه .ولی برایشان توضیح میدهم که بین کارهای گروهی ،بازیگری به
شدت سخت و دشوار است.
بچهها فیلم خوب و بد
را از کجا تشخیص بدهند؟
بچهها بایــد آموزش ببینند که
معیار خوب و بد چیســت تا قوة
تشــخیص پیدا کنند .وقتی زیاد
مطالعه کنند،کتاب خـــوب ،متن
خـــوب و داستان کوتاه خـــوب را
تشخیص میدهند .یا وقتی زیاد فیلم
میبینند ،تشخیص میدهند که یک
فیلم بد ،قصهاش چقدر قالبی است،
یا نو نیست و تکراری است ،یا بیراهه
دارد حرف میزند .بنابراین ســاختار
خوب را هم تشخیص میدهند .استنلی
کوبریک ،فیلمساز بزرگ ،میگوید :من
آنقدر فیلم بد دیدهام که یاد گرفتهام
چطور فیلم خوب بســازم .بچهها هم
تنها وقتی میفهمند ،که عمیقاً مطالعه
کرده باشند و مقیاس و معیار دستشان
آمده باشد.
درخانواده مجلههای رشد
مشترکهستید؟
این مجله برای پســرم ،ماهور بسیار جالب است .چون قسمتهای گوناگون
علمی و هنری دارد و این دستهبندیها برای بچهها جذاباند.
بزرگترین آرزوی کاری شما چیست؟
من به نوعی به آرزویم رســیدهام ،خدا را شــاکرم .شــاید پرکار نباشم ،ولی
گزیدهکارم .هر وقت کار تاریخی با کارگردانهای شاخص ساخته میشود ،مرا به
کار دعوت میکنند که نشان میدهد ،مسیرم را درست انتخاب کردهام .دوست
دارم یک کار تئاتری خوب انجام بدهم و با این گروه تئاتری و برای اجرا ،یک سال
به دور دنیا سفر کنم .چون از نظر من بازیگری یعنی سفری اودیسهوار به روان
آدمی و به زمان و مکانهای متفاوت.
حرف آخر؟
حرف آخرم جملهای اســت از یک منتقد معروف سینما به نام اندرو ساریس:
«هیچ چیز در دنیا جاودانهتر از این نیســت که آدم ها بنشینند و سهمشان از
جاودانگی جهان و زمان را به این صرف کنند که گپ بزنند ».کتاب خواندن و فیلم
دیدن در واقع نوعی گپزدن با آن کتاب و فیلم است .قدر لحظههای جوانیتان را
بدانید و تا میتوانید ،مطالعه کنید که سواد و دانش و خرد ،چراغ روشنگر آیندة
شما خواهد بود و آیندة شما را تضمین میکند .این شمایید که آیندة مملکت ما
را رقم میزنید .هر قدر بینش ،سواد و دانش بیشتری داشته باشید ،آیندة بهتری
برای ایران عزیزمان رقم میخورد.
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مﻴﺪﺍنِ ﻗﺼهﮔويي
آشنایي با هنر نﻘالي
روﺡاﷲ مالمير

در چند شــمارة قبل ،دربارة تأﺛیر هنرهای نمایشی تکنفره در
قابل تحملشدن شرایﻂ سخت کرونایی و خانهنشینی مطالبی برای
شما نوشتیم و به رشتههای نمایشی پانتومیم ،مونودرام و نقالی اشاره
کردیم .در این شــماره رشتة نقالی را که یکی از هنرهای اصیل ایرانی
اســت ،بیشتر معرفی میکنیم .فراموش نکنید که برای موفقیت در هر
کاری ،مطالعه و شناخت دقیق آن حرف اول را میزند.
آشنايی با رشتة نقالی در مسابقههای دانشآموزی
رشــتة هنری نقالی یکی از فعالیتهای انفرادي اســت که از ســال
تحصیلی  1393-94گسترش آن بین دانشآموزان دورههاي اول و دوم
متوســطه در دو بخش پسران و دختران آغاز شد و به این ترتیب زمینة
رقابتی سالم و تربیتﻲ در عرصة هنرهاي نمایشﻲ در مدرسهها به وجود
آمد .از جمله هدفهای این رشــتة نوپا در مدرسهها میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
 ..1کشــف و پرورش اســتعدادهاي فردي دانشآموزان در
زمینة هنرهاي نمایشﻲ؛
 ..۲آشــنایﻲ دانشآموزان دورههای اول و دوم متوســطه با
نمایشهای س ّنتی و آیینی؛
 ..3بهرهگیری دانشآموزان از ادبیات کهن فارسﻲ ،از جمله
شاهنامه و  ...براي فعالیتهاي هنري.
واﮊة نقالی
نقالی در لغت به معنی کار و پیشة فردی
اســت به نام نقال که کاال و یا چیزی را از
جایی به جای دیگر میبرد و نقل میکند.
امــا در اصطالح به پیشــه و هنر کســی
میگویند کــه داســتانها و واقعههای
هیجانانگیز و جذابی را که شــنیده و یا
خوانده است ،برای سرگرمکردن مردم
نقل و بیان میکند .تنها ابزار نقال یک
چوبدستی است که به آن « َمن تَشا»
هم مﻲگویند.
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نقال کيست؟
مصاحب در دایرﺉالمعارف خود در مورد ویژگﻲ کار و هنر نقال آورده
است« :شخص نکتهســنﺞ و باخبر از تاریخ ،اخبار ،اشعار ،نوادر و امثال،
در حیــن تقریر داستان ،به مقتضاي روحیة مستمع و اشخاﺹ داستان،
حاالتﻲ از قبیل غضب ،عشق ،سرور ،غم ،تحکم ،چاکري و  ...به خود
میگیرد و به هنگام لزوم آواز میخواند».
عالمه دهخدا نیز در همین زمینه نوشته است« :اضافهگو ،قصهخوان.
کسﻲ که قصه و حکایت بیان میکند .کسﻲ که در قهوهخانهها و مجامعﻲ
از این قبیل داستانهــای حماسﻲ و سرگذشت پهلوانان و عیاران را به
آهنگﻲ خاﺹ نقل مﻲکند».
در «ویکیپدیــا» در خصوﺹ نقالی آمده اســت« :نقالــی ایرانی یا
افسانهگویی ایرانی ،کهنترین شــکل بازگویی افسانهها در ایران
است و از مدتها پیش نقش مهمی در جامعه دارد .نقال کسی
اســت که نقل حماسی میگوید و مضمون نقلهایش بیشتر
پیرامون داستان شاهان و پهلوانان ایران زمین است».
حرفة نقالی
نقالﻲ مثل خیلی از هنرهای دیگر توسﻂ مردم به وجود
آمده اســت .ابتدا حاکمان توجه جدي به آن نداشــتند ،اما
از دورة صفویه به بعد رســمیت پیدا کرد و تحت حمایت
حکمرانان قرار گرفت.
در آغــاز صفویــه ،فردي به نام مالحســین
واعﻆ کاشفﻲ سبزواري ،در کتاب «فتوتنامة
سلطانﻲ» ،دربارة اهل معرکه )معرکهگیران(
صحبت مﻲکنــد و آنها را به ســه گروه
تقســیم مﻲکند :اهل بــازي ،اهل زور و
اهل سخن .همچنین آداب قصهگویﻲ،
ابــزار ،مــکان و  ...در آن روزگار را
شــرح میدهد .در این دوره کتاب
«طرازاالخبار» هم نوشــته شــده
که شــیوة نقالﻲ و نیازهایﻲ را که
نقال داشته ،به طور مفصل شرح داده

است .حتﻲ شعرهای موردنیاز نقاالن را آورده است.
وجود این کتابها نشــان مﻲدهد که از این دوره به بعد نقالﻲ چقدر
موردتوجــه مردم و حکمرانان بوده و در اجتماع کاربرد و تأﺛیر داشــته
اســت .نقاالن به این هنر به چشــم یک شغل نگاه مﻲکردند و جاهایی
مثل قهوهخانهها محل ﺛابتﻲ براي آنان بود .به این ترتیب شــغل نقالﻲ
رسمیت پیدا کرد.
توجه به نقشها و مﻜانها در نقالي
در هر حکایت ،روایت و یا نقلی ،شــخصیتهایی هستند که حادﺛه و
یا واقعهای را میســازند و عمل و عکسالعمل دارند .نقال با نقل عملها
و عکسالعملهای شخصیتهای قصه و حتی گاهی اجرای نقش آنها،
کار خود را پیش میبرد .عمل و عکسالعمل شخصیتها در مکان خاصی
اتفاق میافتد .پس نقال باید به مکانها نیز اشــاره کند و بتواند مکان و
یا مکانهای موجود در قصه را بهخوبی برای مخاطب شــرح دهد تا در
ذهن او نقش ببندد.
استفاده از «تکنیک نقش در نقش» که همواره در هنرهای نمایشی
مورد اســتفاده قــرار میگیرد ،از جمله مهارتهای مهمی اســت که
زمینههای موفقیت بیشــتر را برای نقال در حرفهاش فراهم میآورد.
منظور از تکنیک نقش در نقش این است که یک بازیگر در عین حال
دو یا چند نقش را به طور دنبال هم )مســتمر( ایفا کند .براي مثال،
دانشآمــوزي که میخواهد نقل رستم و سهراب را اجرا کند ،گاهی
نقش رستم و گاهی نقش سهراب را بازی میکند و به جای هر کدام،
رفتار و گفتار آنها را نقل میکند.
توجه به تخيل و بداههپردازی در نقل
یکــی از موضوعهایــی کــه نقال خیلــی باید بــه آن توجه کند،
«بداههگویی» اســت .اگر نقال بخواهد داستانی را جمله به جمله و یا
کلمه به کلمه حفﻆ کند و بگوید ،بدون شــک دچار مشکل میشود.
نقال باید کل و اســاس داســتان را حفﻆ کند ،اما همیشه بکوشد به
صورت بداهه داســتان را تعریف کند .یعنی به زبان خودش داســتان
را بگوید .این موضوع به قــوة تخیل نقال کمک میکند .مث ً
ال زندهیاد
مرشد ترابی یک داســتان را بارها و بارها با حفﻆ اساس داستان ،به
شکلهای متفاوتی نقل کرده است .او موقعیت مجلس و مدت زمانی را
که در اختیار داشت در نظر میگرفت و گاهی شخصیتها و قصههای
فرعی را نیز به داستان اضافه میکرد.
یکی از تمرینهایی که نقال برای مهارت بیشتر میتواند انجام دهد،
تمرین تخیل و بداههپردازی در نقل است .در این نوع تمرین ،نقال اجازه
دارد خیالپردازی کند و قصه را گســترش دهد .مث ً
ال وقتی قرار اســت
نقال از زبان یک اسیر قصهاش را برای ما تعریف کند ،در اینجا اسیر اول
شخص میشود و نوع روایت تغییر میکند .او میگوید« :در یکی از روزها
که در بند غل و زنجیر زندان اسیر بودم ،نگهبان به سراغم آمد .زنجیر از
دست و پای من گشود و مرا به دربار شاهی برد »...
البته باید توجه داشته باشید ،این تمرین فقﻂ برای تقویت قوة تخیل
است و نقال خواهناخواه مجبور است ،همیشه از زبان سومشخص استفاده
کند .چون نقال در مورد حادﺛهای که در گذشــته اتفاق افتاده اســت،
صحبت میکند و باید فعل جملهها گذشتة ساده باشد« :سوار شد ،به راه
افتاد ،ایستاد ،رفت ،خوابید و »...

توجه به ايﺠاد تعليﻖ در نقل
یکی از راههای تعلیق« ،قصه در قصه گفتن» است .یعنی همزمان
که نقال مشــغول گفتن قصة اصلی اســت ،به دلیلی از ادامة داستان
اصلی دست میکشد و قصة کوتاه دیگری را بیان میکند .در این حالت
مخاطب انتظار میکشد ببیند داستان اصلی چه میشود .نقال قصة کوتاه
را که تمام کرد ،دوباره به سراغ قصة اصلی میرود و آن را ادامه میدهد.
این روش معموالً برای بیان یک حکایت اندرزگونه صورت میگیرد .پس
یکی از ضرورتهای کار نقالی این اســت که نقال حکایتهای زیادی را
در حافظة خود داشته باشد؛ به ویژه حکایتهای پندآمیز .برای رسیدن
به این مهارت باید کتابهای زیادی را بخواند و با نظم و نثر به اندازة الزم
و کافی آشنایی داشته باشد.
در کالم نقالها هم نظم هســت و هم نثر .یعنی یک داستان از ابتدا
تــا به انتها فقﻂ نظم و یا فقﻂ نثر نیســت .بلکه بیشــتر وقتها به نثر
داستان را میگویند .استفاده از کالم منظوم و شعر باعﺚ تنوع در کالم
و جذابترشدن گفتار نقال میشود.
معيارهای ارزيابی نقالی
خوب است بدانید ،فعالیتها و آﺛار هنری همواره توسﻂ یک یا چند
نفر داور ارزیابی و بررسی میشود تا سطح کیفی آنها در مقایسه با آﺛار
دیگر مشخص شــود .برخی از معیارهای ارزیابی در هنر نقالی که الزم
اســت دانشآموزان عالقهمند به این هنر به آنها توجه داشــته باشند،
عبارتاند از:
 .1انتخاب صحیح محتوا و دانشآموزی بودن متن نقالی ،مثل توجه
به ارزشهاي دینﻲ ،ملﻲ و بومﻲ؛
 .۲پرداخت مناسب و استفادة درست از وسایل نقالﻲ؛
 .3بالغت ،فصاحت ،خوانش صحیح و وضوح صدا در بیان؛
 .4استفادة درست و بجا از حرکتهای بدنی در اجرا؛
 .5موفقیت در فضاسازي موقعیتهاي نقل؛
 .6موفقیت در انتقال پیام و موضوع؛
 .7ارتباﻁ و مشارکت الزم با مخاطبان در حین اجرا؛
 .8تمرکز و تسلﻂ در اجرا؛
 .9خالقیت و نوآوری.
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این همان احســاس ناخوشایندی است که شاید در راه رفتن به
مهمانــی ،بعد از اینکه گوشــیمان را در جیب یا کیف همراهمان
نیافتیم ،به ما دست بدهد؛ یک احساس ناامنی!
هراس نبود گوشــی از آن چیزی که فکر میکنیم شایعتر است.
مطالعهای که در ســال  ،2009یعنی  11سال پیش ،در هند روی
دانشجویان پزشکی انجام شد ،نشان داد که  20درصد دانشجوها از
همراه نداشتن گوشی خود احساس اضطراب میکردند .مطالعات
انجامشــده در سالهای اخیر نشــان میدهند که بین  77تا 99
درصد افراد از نوموفوبیای خفیف تا شدید رنج میبرند و این مشکل
در افراد کمسن و نوجوانان بسیار شایعتر است.
چرا باید از نبود گوشــی تلفن همراه خود دچار وحشت شویم؟
یک پاســخ ســاده این است که ما گاهی بهشــدت به برنامههای
کاربردی گوشــی خود نیاز داریم .مث ً
ال شــاید همان شبی که به
مهمانی دعوت شده و گوشــیمان را جا گذاشته بودیم ،قرار بوده
اســت یک تماس تلفنی مهم داشته باشیم ،یا دوستمان قرار بوده
از طریق یک پیامرســان ،تعدادی مطلب درسی برای امتحان فردا
برایمان بفرســتد .یا اینکه میخواستیم در راه برگشت ،از تاکسی
اینترنتی اســتفاده کنیم .شاید در این مواقع حس ناراحتی ما تا
حدی منطقی باشد.
اما این همة ماجرا نیست .گاهی بدون اینکه به گوشی نیاز
ضروری داشته باشیم ،از نبود آن دچار اضطراب میشویم.
مــا بارها و بارها در طول روز گوشــی خود را بیهدف
چک میکنیم ،ساعتهای متمادی را به گشتن در
شــبکههای اجتماعی میگذرانیم و گوشی را با
خودمان به رختخواب ،سر سفرة غذا یا حتی
دستشویی میبریم!
گاهی بعضی از ما از مصرف بیش از حد
تلفن همراه خسته میشویم .احساس
میکنیــم ،وقــت زیــادی را صرف
اســتفاده از آن کردهایم ،به کارهای
روزانهمان نرســیدهایم ،درســمان را
نخواندهایــم ،مطلبی را که قــرار بوده
بــرای کالس ارائه دهیم ،آمــاده نکردهایم ،یا
برای انجامدادن آن احســاس تنبلی و بیحوصلگی
میکنیــم .اینگونه مواقع به خود نهیــب میزنیم که :بس
اســت! بلند شــو و به کارهایت برس! با تنفر گوشی را به کناری
پرت میکنیم و برای مدتی میکوشــیم از آن دوری کنیم و به
آن ســر نزنیم .ولی بعد از حداکثر چند ساعت ،دوباره ناخودآگاه
سروقتش میرویم.
بســیاری از کاربران تلفن همراه میگویند ،بعد از پدیدارشدن

گوشیهای هوشمند ،حوصله و تمرکز آنها برای مطالعة کتابهای
درسی و غیردرسی بهشدت کاهش یافته است .به این شکل که بعد
از چند دقیقه مطالعه ،وسوس ة شدیدی برای سرزدن به تلفن همراه
خود دارند که تمرکز آنها را از بین میبرد .خیلی وقتها هم بعد از
چککردن تلفن همراه در آن غرق میشوند و هرگز به سر مطالعة
خود برنمیگردند!
این عالئم ،یعنی ایجاد اختالل در زندگی روزانه ،کاهش کیفیت
عملکرد در کار یا تحصیل ،وجود وسوسة مصرف و عدم موفقیت
در ترک مصرف ،همان عالئم اصلی اعتیاد هستند که همیشه در
توضیح اعتیاد به مواد مخدر یا ســایر شــکلهای اعتیاد به آنها
اشاره میشود.
اینکــه آیا هراس نبود گوشــی ناشــی از اعتیاد به گوشــی
هوشمند ،شــبکههای اجتماعی یا اینترنت است یا فقط ناشی از
اضطراب ذاتی خود فرد ،بین متخصصان مورد بحث است .اما شاید
هم علت ترکیبی از هردوی اینها باشــد! گفته میشود اعتیاد به
گوشی هوشمند ،یکی از بزرگترین اعتیادهای غیرمخدری در قرن
بیستویک است و نوموفوبیا ،یا همان هراس نبود گوشی ،یکی از
مظاهر این اعتیاد به شمار میرود.
شــاید از خودتان بپرسید پس چه اشــکالی دارد که به گوشی
هوشــمند معتاد شویم؟ این وســیلة الکترونیکی پر از برنامههای
کاربــردی مفید ،اطالعــات بهروز ،عکس و فیلــم ،و موزیکهای
سرگرمکننده است و به ما امکان میدهد ،با دنیای اطراف در تماس
دائمی باشیم .واقعیت این است که اعتیاد به گوشی هوشمند مانند
سایر شکلهای اعتیاد ،داری اثرات بد روانی و جسمی است .شیوع
مشکالت جسمی مثل اختالل خواب ،سردرد ،دردهای شانه ،کمر،
گردن و مچ ،سوزش و اشکریزش چشم و خستگی ،در افراد دچار
این مشکل زیاد است.
نوجوانان دچار اعتیاد به گوشــی هوشمند ،بیشتر دچار احساس
فشار روانی ،اضطراب و افسردگی میشوند .مشخص نیست که این
مشــکالت روانی علت اعتیاد به گوشی هوشمند هستند یا معلول
آن .اما بدون شــک اختالل خواب ،کمشدن حوصله و کاهش نمرة
درسی در افراد دچار اعتیاد به گوشی هوشمند میتواند باعث اثرات
منفی روانی زیادی شود.
شاید درست باشد که گوشی هوشمند ارتباط ما را با دنیای بیرون
به ارتباطی راحت و همیشگی تبدیل کرده است .اما تجربة شخصی
من نشــان میدهد ،ما بیش از ارتباط با دنیای بیرون به تماس با
دنیای درون خود نیاز داریم که در این مورد ،گوشــی هوشمند و
شبکههای اجتماعی نمیتوانند کوچکترین کمکی بکنند! شما را
ن گوشــی حســابی تنگ
نمیدانم ،ولی دل من برای روزهای بدو 
شده است!
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بخش شعر زیر نظر:
سعیده موسويزاده

ﺍزﻛﺠابﻔهﻴﻢﺷاﻋريﻢ؟
اسماعيل امينی

راســتي از كجا بفهمیم شــاعریم؟ از كجا مطمئن بشویم ،این چیزهایي كه مينویسیم شعر اســت؟ این را ميدانیم كه
دوستانمان و بزرگترها نوشتههاي ما را ميخوانند و با مهرباني تشویقمان ميكنند .حتي گاهي به ما ميگویند كه تو شاعر
شدهاي.
مدرسه هم خیلي دوست دارد كه ما شاعر باشیم و شعر بسازیم و در مسابقهها رتبه بیاوریم تا پردهنویسي كند و عكسمان
را بزرگ چاپ كند و روي در و دیوار مدرسه بزند .ما هم البته خوشمان ميآید كه معروف بشویم ،جایزه بگیریم و تلویزیون
نشانمان بدهد .اما با همة این حرفها ،از كجا بفهمیم كه كجاي كار هستیم و براي بهترشدن شعرمان باید چهكار كنیم؟
***
یك راه خیلي ساده وجود دارد براي اینکه بفهمیم شعرمان در چه حدي است و آنچه نوشتهایم ،چقدر شعر است.
شعرهاي خوب را بخوانیم و سعي كنیم آنها را خوب درك كنیم.
شعرهاي خوب را از كجا پیدا كنیم؟ اینترنت كه پر است از شعرهاي جعلي و سطحي!
بهترین راه براي پیداكردن شعرهاي خوب ،استفاده از راهنمایي كساني است كه شعر را ميشناسند؛ مانند معلمهاي ادبیات،
شاعران و منتقدان ادبي .همچنین استفاده از آثار شاعران بزرگ.
راســتي این نكته یادمان نرود كه شــاعران مشهور اینترنتي ،همگي شاعران خوبي نیستند و بسیاري از چهرههاي مشهور
اینترنتي ،شعرشان چندان خواندني نیست.
وقتي با شــعر خوب سر وكار داشته باشیم و با مطالعه و تأمل انس بگیریم ،كمكم یاد ميگیریم كه به شعر خودمان هم با
تأمل نگاه كنیم و بتوانیم ضعفها و كاستيهاي آن را تشخیص بدهیم.
این را هم یادمان باشد كه اگر شعر بزرگان را ميخوانیم ،نه براي تقلید از آنهاست .شعر تقلیدي فایدهاي ندارد .چون شعر
وقتي ارزش دارد كه شبیه خودمان باشد .با نگاه ،كلمهها ،عاطفهها و اندیشة خودمان و با زبان خودمان با دیگران حرف بزند.
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اوﺝ و موﺝ

آیا شــما هم از کسانی هســتید که وقتی شعر ،یا متنی
مینویســید ،آن را از نقطهگذاری و اعرابگذاری سرشار
میکنید؟ همیشه فکر میکنید اگر این عالئم را نگذارید،
همة آدمها گمراه خواهند شــد و متن شــما را اشتباه
خواهند خواند؟ اگر هم شــما چنین نیستید ،بعضی
اینطوریاند .مث ً
ال شخصی شعر زیبای ساعد باقري را
چنینمینویسد:
شکستَنم بیصدا بود  ...ولی تُو آن را شنيدی!
چگونه ُشک ِر تو گويم؟ که گريِه را آفريدی! ...
چه لﺤﻈههای َعزيزی  ...پَناهگا ِه دلم شد؟
چه داﻍهای شريفی  ...برای دل برگزيدی

ﻋﻼﺋﻢ
جاﺩﺓﺷعر

حرفهای ما هنوز ناتمام ...
تا نگاه میکنی:
وقت رفتن است

یکی دیگر از عالئمی که خیلی وقتها بدون ضرورت
به کار میرود ،عالمت «!» اســت که آن را به اشــتباه
مﺤمدکاظم کاظمی
«عالمت تعجب» میگوییم و در واقع باید آن را عالمت
اخطار نامید .خیلیها عادت کردهاند که تا به پایان مصراع
شعر رسیدند ،یکی از این عالمت بگذارند و به این صورت شاید
فکر میکنند که شعرشان بیشتر تأثیر میگذارد .نه عزیز دل برادر،
تأثیر باید در کلمه باشد و در احساسی که پشت آن کلمه نهفته است .این
عالمت چماقمانند را مثل نقل و نبات خرج نکنید .فقط وقتی میخواهید خطاب یا
عالئم نگارشــی ،مثل تابلوهای راهنمایی و رانندگیاند .برای این هستند که هشدار یا درنگی خاص در کلمه را القا کنید ،آن را به کار برید .مث ً
ال در این دو سطر
شخص مسیر را به اشتباه نرود یا به خطر برخورد نکند .ولی اگر کنار جاده سرشار از شعر يوسفعلی ميرشکاﮎ این عالمت درست به کار رفته است.
پوشان همزاد!
از عالئم و آن هم عالئم غیرالزم باشد ،ممکن است شخص را بیشتر گیج کند ،یا
جنگ ،بهزا ِد آیینه ِ
کاش یک بار دیگر صدای تو را میشنیدم
تمرکزش موقع رانندگی به هم بخورد و باعث تصادف شود.
ِ
اینجا شاعر به جنگ خطاب میکند .میگوید« :ای جنگ ،ای بهزاد آیینهپوشان
در شعر هم آنچه مهم است تمرکز روی کلمههاست و این عالئم فقط آنجا الزماند
که در نبودنشان ،شعر به خوبی خوانده و دریافت نشود .یعنی شخص ممکن است همزاد» ولی چون کلمة «ای» در وزن شعر نمیگنجیده و شاعر آن را حذف کرده،
«گریه» را چه بخواند که ما از نگرانیاش آن را «گریِه» مینویسیم؟ البته اگر الزم این عالمت الزم است تا نشان دهد که عبارت خطابی است.
باشد باید عالمتگذاری کنیم .مث ً
و باالخره ،عالمت دیگری که خیلی در شعر اسراف میشود ،عالمت خط تیره
ال در این بیت از ناصر خسرو باید «معلم» به
ّ
َ
معنی «نقشدار و نگارین» را به صورت « ُمعلم» اعرابگذاری کرد ،تا با « ُمعلم» به برای جملة معترضه اســت .این رسم شده است که بعضیها هر کلمهای را که
حالت قید یا جملة معترضه دارد ،داخل یک جفت خط تیره میگذارند و در شعر
معنی آموزگار اشتباه نشود.
دستانداز ایجاد میکنند .اینها هم خیلی وقتها الزم نیست .مث ً
ال در این بیت
به مروارید و دیبا شاد باشد هر كسي جز من
از حسين منزوی ممکن است تصور کنیم «دل مغرورم» و «ماه بلند من» باید
كه دیباي بناگوشم به مروارید شد ُم ْعلَم
ّ
حاال اگر خواستیم این بیت زیر را بنویسیم چه؟ اینجا هم برعکس باید معلم را بین دو خط تیره بیاید:
پلنگ من _ دل مغرورم _ پرید و پنجه به خالی زد
هم اعرابگذاری کنیم؟ تا با آن « ُم ْعلَم» اشتباه نشود؟
که عشق _ ماه بلند من _ ورای دسترسیدن بود
درس معلم اَر بود زمزمة محبتی
ولی در هر دو مورد کار با یک جفت ویرگول راه میافتد:
جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را
پلنگ من ،دل مغرورم ،پرید و پنجه به خالی زد
نه دیگر .ما تا حاال کدام آدم را دیدهایم که به صورت طبیعیُ « ،معلّم» به معنی
که عشق ،ماه بلند من ،ورای دسترسیدن بود
آموزگار را « ُم ْعلَم» بخواند؟
خیلی جاها میشــود این عالئم را ساده ساخت ،خالصه کرد و یا حتی حذف
پس یک قاعده این میتواند باشد که« :اعرابگذاری فقط وقتی الزم است که
احتمال زیاد میدهیم افراد کلمه را اشتباه بخوانند ».مث ً
ال در همان بیت سعدی کرد ،بدون اینکه به شــعر صدمهای بخورد .و البته در بیشتر مواقع با حذف این
میشــود «بود» را اعرابگذاری کرد و «ب َود» نوشت ،چون ممکن است شخص عالئم شعر بهتر خوانده میشود و خواننده هم دیگر تصور نمیکند که به شعور او
توهین کردهایم .چون وقتی خیلی عالمتگذاری میکنیم ،انگار خواننده را بیسواد
متوجه نباشد که اینجا «ب َود» به معنی «باشد» است.
حاال برویم ســراغ نقطهگذاریها .اینجا هم همین حکایت است .هر جا حس تصور میکنیم .این را در نظر داشته باشیم که شعر را کسانی میخوانند که آشنایی
میکنیم که شخص شعر را درست میخواند ،بگذاریم که بخواند و مزاحم او نشویم .مختصری با شعر دارند.
و باالخره یک موضوع مهم دیگر .یکی از خصوصیات شــعر ،ابهام و رازآلودگی
چهکارش داریم؟ من بســیار دیدهام که شاعرانی ،به خصوص شاعران جوان در
گذاشتن سه نقطه « »...افراط میکنند .حس میکنند که به این صورت شعرشان آن اســت .گاهی یک شعر را دو نفر به دو صورت میخوانند و دو برداشت دارند.
را ابهامآمیزتر میســازند و میگذارند که خواننده هم خودش بخشی از متن را مث ً
ال در این شعر بيدل ،هم میتوان گفت« :چون زمزمة صو ِر قیامت ،کلماتم»،
قیامتکلماتم» در این مواقع هم میشود ما عبارت را
در ذهن ادامه دهد .بله این ســه نقطه برای همین کار است که بقیة مطلب را و هم« :چون زمزمة صور،
ْ
به خواننده وا بگذاریم ،به شــرطی که واقعاً شــعر هم چنین ایجاب کند .یعنی عالمتگذاری نکنیم و بگذاریم که مخاطب در برداشت خودش آزاد باشد .چه بسا
ناگفتههایی داشته باشد که ما به جایشان سه نقطه گذاشتهایم .مث ً
ال مرحوم قيصر که برداشت او درستتر باشد و زیباتر .اینجا دیگر عالمتگذاری مثل این است که
امينپور ،در این شعر میخواهد از «ناتمام بودن» حرفها بگوید .میتواند بگوید :وسط بزرگراه نرده بکشیم .نه ،بگذاریم هر کسی در خط (الین) خودش مسیر را
«حرفهای ما هنوز ناتمام ماندهاند ».ولی عمداًعبارت را ناتمام میگذارد تا ادامهاش طی کند .البته وقتی حس میکنیم شخص دارد بیراهه میرود ،عالمتگذاری
الزم میشود؛ اما در حد معقول.
را ما حدس بزنیم .اینجا دیگر سه نقطه الزم است.
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ﺧﻠﻮت واژهﻫﺎ

ﻗﻠﻤﺴـﺘﻮن

«پاييز»
صدای باران را میشنوی؟
پاییز پشت در
هیچ خانه نمیماند
در را که ببندی
از الی درز پنجرهها هم که شده
به قلبت رسوخ میکند
پاییز مسری است
همه را مبتال میکند.
اما مبتالها با هم فرق میکنند
یکی عطر نارنگی خانهاش را پر کرده
یکی هم مست عطر
پوست خشک شدة
نارنگی سال قبل است
يگانه بلوچيان ۱۷ ،ساله از ايﻼم
دوست خوبمان خانم یگانه بلوچیان ،ایدهپرداز بسیار خوبی است.
ابتدا مــا بهعنوان خواننده تصور میکنیم ،شــعری دربارة پاییز
میخوانیم .اما وقتی شــعر جلو میرود ،کمکم متوجه میشویم،
آنچه گفته میشــود چیزی فراتر از اتفاقاتی است که در طبیعت
میافتد .پدیدهای است که به قول خود شاعر میتواند در قلب ما
رسوخ کند .پس روایت شعر از توصیف معمولی یک اتفاق طبیعی
پیچیدهتر است .در همین نقطه میشود یکی از تفاوتهای شعر
را با زبان و اتفاقات روزمره پیدا کرد.
رخداد شاعرانة بزرگ در پایان اثر یگانه عزیز رقم میخورد .شاعر
محتوا و مفهوم خاصی را در ذهنش دارد و بدون اینکه معنی مورد
نظرش را خیلی رک و صریح بیان کند ،آن را در قالب یک تصویر
ملموس اما دو الیه به ما نشان میدهد؛ تصویری که از تجربههای
عادی ما شــکل گرفته است .شاعر از کسی صحبت میکند که
درگیر گذشتههاست و او را مقابل کسی قرار میدهد که به زمان
حال فکر میکند .به نوعی تفاوت این دو شــخصیت را در چند
سطر کوتاه به خوبی نشان میدهد .او جرقهای در ذهن ما ایجاد
میکند تا ادامة آنچه را که میگوید ،خودمان در ذهنمان بسازیم.
البته ای کاش دوست شاعرمان روی زبان و ایجاز تمرکز بیشتری
داشته باشد و در انتخاب و چینش کلمات دقت بیشتری به خرج
دهد تا شعر عالوه بر ایده و مفهوم زیبا ،بیان و زبان قدرتمندتری
داشته باشد.
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كبري بابايي

«درخت»
عاشقی بهار است
اما
پاییزی در راه است
میشنوی
صدای خشخش دلم زیر پایت
برای تو چقدر دلنشین
اما چقدر دردناک
این چرخه
سالهای عمر تو
برای من سالهای مرگ
تا به کی
چرا این پاییز تمامی ندارد
مرحم دردم بهاری دیگر
که هرگز نرسد
مﺤمدمبين بسطامی ۱۶ ،ساله از ايﻼم
محمدمبین بســطامی به جــای اینکه احساســش را صریح و
معمولــی روی کاغذ بیاورد ،هنرمندی به خــرج داده و آن را با
خیال پیوند زده است .این اتفاقی است که اثر او را به دنیای شعر
هدایت کرده است .خیالهای محمدمبین میتوانستند تصویری
ماندگار برای ما بسازند.
اگر این شعر را چند بار با دقت بخوانیم ،متوجه میشویم که شاعر
خودش را در هیئت درخت به تصویر کشــیده است؛ درختی که
بهار را طی کرده اســت و پاییز را تجربه میکند .حاال الزم است
بپرسیم :این درخت تا چه حد در شعر دیده میشود؟ درختبودن
او در این شعر چقدر تأثیرگذار است؟ آیا تنها اشارهای به درخت
شده یا نقشی اصلی و کلیدی برای او در نظر گرفته شده است؟
نکتة دیگر اینکه تصویرسازیهای شاعر از پاییز تا چه اندازه تازه
و نو هســتند؟ آیا تصویر برگهای خشک ،نمود کامل و نویی از
فصل پاییز است و میتواند تابلویی تمامعیار پیش چشم مخاطب
بگذارد؟ آیا این تصویرها با تصویرهای شعر شاعران دیگر تفاوتی
دارنــد؟ حرف نو و نگاه جدیدی را مطرﺡ میکنند؟ پاییز شــعر
محمدمبین با پاییز شعر دیگران چه فرقي دارد؟ شاید الزم باشد
وقت نوشتن ،از اولین ،دومین و سومین ایدهمان با احتیاط استفاده
کنیم و دنبال فکرهای تازهتر بگردیم .محمدمبین با این شــعر
نشان داده که در زمینة سرودن چقدر تواناست و پیچیدگیهای
شــعر را بهخوبی میشناســد .امیدوارم باز هم آثار خوب او را با
تصویرهای تازه و زیبا بخوانیم.

ﻧﻢ ﺑﺎران

زهرا زاهدی

شعر افﻐانستان

تنهايي

كفبيني
بیهوده نگرانی
که از دست بروم
در هر جادهای که پا بگذارم
در هر درهای که پرت شوم
در هر سیالبی که غرق شوم
در مشت توام
ُمشتت را باز کن
در کف دستت
جهانم را ببین
با جادههای بسیار
با درههای عمیق و گذرگاههایش
که در مشت توست.

لطفا بارکد را
اسکن کنيد!

تنهایی غمانگیز است
اگر کسانی را که دست بر شانهات
گفتهاند تنها نیستی
دوست بداری
چند نفر در صدای تو ایستاده بودند
من جای انگشتهایت را روی شانهام
نشانه گذاشتهام
النهای ساختهام برای گنجشکهایی که نامت را
میدانند
و صدای خودم را از یاد بردهام
گوشهایم زندان دستهجمعی پرندههاست
تا پرواز نکردهایم
کمی برایمان آواز بخوان
و روی شانة راستم دانه بپاش
حنا حاﺝجعفری

آينة تمام قد
چقدر بد شده دنیا چقدر بد شدهایم
به جای گرمی آغوش دست رد شدهایم
تو از من آن همه دور و من از تو این همه دور
شبیه آنچه که بیگانه میشود شدهایم
میان پیلة احساسمان تفاهم نیست
که در منیت خود حبس تا ابد شدهایم
من و تو میوة یک شاخهایم و یک ریشه
جدا شدهایم و سبدسبد شدهایم
چقدر عیبنما و چقدر عیبشمار
شبیه آینههای تمام قد شدهایم
مﺤمد سلمانی

ارزش گوهر
لطفا بارکد را
اسکن کنيد!

مرغی نهاد روی به باغی ز خرمنی
ناگاه دید دانة لعلی به روزنی
پنداشت چینهایست به چاالکیاش ربود
آری نداشت جز هوس چینهچیدنی
چون دید هیچ نیست فکندش به خاک و رفت
زینسانش آزمود ،چه نیک آزمودنی
خواندش گهر به پیش که من لعل روشنم
روزی به این شکاف فتادم ز گردنی
چون من نکرده جلوهگری هیچ شاهدی
چون من نپرورانده گهر هیچ معدنی
ما را فکند حادثهای ور نه هیچ گاه
گوهر چو سنگریزه نیفتد به برزنی
با چشم عقل گر نگهی سوی من کنی
بینی هزار جلوه به نظارهکردنی
در چهرهام ببین چه خوشیها و تابهاست
افتاده و زبون شدم از اوفتادنی
خندید مرغ و گفت که با این فروغ و رنگ
بفروشمت اگر ،بخرد کس به ارزنی؟
در و دانه تواند شناختن
چون فرق ٌ
آن کو نداشت وقت نگه چشم روشنی!
در دهر بس کتاب و دبستان بود ولیک
درس ادیب را چه کند طفل کودنی
اهل مجاز را ز حقیقت چه آگهی است
دیو آدمی نگشت به اندرز گفتنی
آن به که مرغ صبح زند خیمه در چمن
خفاش را به دیده ،چه دشتی چه گلشنی
نجست پرتو گوهر ز مهرهای
دانا ُ
عاقل نخواست پاکی جان خوش از تنی
پروین چگونه جامه تواند برید و دوخت
آن کس که نخنکرده به یک عمر سوزنی
پروين اعتصامی
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رشته خیال

مﻦﺧوﺩرﺍﻧشانﺩﺍﺩﻡ!
فصــﻞ یکم :لنــدن  2فوریه  1970ـ منزل شــخصی
سِ ر رابرت هیوز
پیشخدمت در حالیکه با وســواس مخصوص خدمتکاران
خانوادگی ،در گوشهای مشغول مرتبکردن پردة اتاق پذیرایی
است ،صدای زنگ خانه را میشنود .آرام به سمت در میرود و
آن را باز میکند.
بله ،درست حدس زده بود ،آنا دختر ِسر رابرت و همسرش بودند
که با قیافهای اندوهگین پشــت در ایستاده بودند .پیشخدمت با
احترام و تواضع آنها را به داخل دعوت میکند و آنها بدون اینکه
چیزی بگویند ،وارد میشوند و به سمت پلههای طبقة باال حرکت
میکنند.
هوا سرد است و خورشید آخرین پرتوهای خود را از روی زمین
برچیده ،و غروبی دهشتانگیز خودنمایی میکند .پیشخدمت
در را میبندد و دنبال آنان به راه میافتد.
طبقه باال ،در اتاق اســتراحتِ ،ســر رابرت پیر با چشــمانی
بیفروغ و جثهای نحیف روی تختخواب دراز کشــیده است.
پتویی تا روی سینه او کشیده شده است و گویی ترس و سرما
هر دو او را احاطه کردهاند .نفسهای سختی که میتوان آنها
را شمرد ،توأم با خسخس سینه ،از آخرین لحظههای زندگی
او حکایت میکنند.
آنا در حالیکه کنار بستر ِســر رابرت ،روی صندلی نشسته،
دستی از مهربانی بر سر پدر پیر میکشد و با چشمانی غمبار به
او نگاه میکند .شــوهرش کمی عقبتر ایستاده و کام ً
ال ساکت
است.
آنا به آرامی به پدرش میگوید« :سالم پدر».
ِســر رابرت به زحمت به او نگاهــی میاندازد و با صدایی که
بهزور شنیده میشــود و به عالمت پاسخگویی کمی سرش را
تکان میدهد و سالم را جواب میگوید .اما دومرتبه چشمانش
به نقطهای در گوشة اتاق خیره میشود.
***
پیشخدمت که دم در ایستاده ،مدتها بود که هر وقت برای
نظافت و رســیدگی به اتاق ِســر رابرت میآمد ،او را در حالی
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میدید که خیره به ســویی مینگریست .این نگاه همواره او را
میترساند و ســعی میکرد کارش را زودتر تمام کند و از اتاق
خارج شود.
آنا در حالیکه مضطرب بود با عمق وجودش احساس میکرد
که پدر آخرین نفسهای زندگی را میکشد .او پدرش را خیلی
دوســت داشــت .هرچند با عقاید او موافق نبود ،اما همواره از
داشــتن پدری که شــهرت جهانی داشــت و از مشهورترین
فیلســوفان دوران به شــمار میآمد ،احســاس غرور و افتخار
میکرد.
او هیچوقت با پدرش بحث نمیکرد ،اما دغدغهای دلهرهآور،
همیشــه او را آزار میداد .آنا كه برخــالف پدرش بود ،به خدا
اعتقاد داشــت .پیش خودش فکر میکــرد ،اکنون که پدر در
آســتانة ترک دنیاســت ،آیا میتواند روزنهای در اعماق وجود
پدرش پیدا کند و او را با خدا آشتی دهد؟!
***
آنا در حالیکه دســت پدر را در دستانش به آرامی میفشرد،
خود را آمادة ســخن گفتن کرد که ناگهان با چشمان خاموش
پدر روبهرو شد و نفسهایی که دیگر شنیده نمیشدند ...
ِسر رابرت هیوز ،فیلســوف معروف و ریاضیدان بزرگ جان
داده بود .آنا نتوانســت آنچه را که در دل به آن امید بسته بود،
برای پدرش به زبان آورد و این حســرت در چهرة افســردة او
کام ً
ال مشهود بود.
به یادش آمد یک بار وقتی که با پدرش در مورد خدا صحبت کرده
بود ،او با کلماتی که میشــد بوی غرور علمی را از آن احساس کرد،
استداللهای آنا را خرد و حقیر تلقی میکرد .آنجا بود که آنا احساس
کرد باید فرصتی مناسب برای حرفهایش پیدا کند .او امید داشت در
این دمهای آخر این فرصت را پیدا کند ،اما افسوس . ...
فصﻞ دوم :بیرون از زمان و مکان ـ در ملکوت
ِسر رابرت پس از آنکه چشمانش روی آنا بسته شد ،اندکی بعد
خود را در فضایی شگرف ،فارغ از زمان و مکان یافت .احساس
عجیبی بود؛ سکوتی سنگین و ظلمتی بیپایان.

او دیگر هیچکس و هیچچیز از دنیای گذشته را درک نمیکرد.
همة آنچه تا دیروز برایش مهــم و غرورآفرین بودند ،همچون
حبابی از خیال ترکیده بودند .او تنها بود ،تنهاتر از همیشه .در
عالمی که با دنیای عادی خیلی فرق داشت.
ناگهان صدای زنگی ممتد و پیوســته توجه او را جلب کرد،
و پرتو نوری که مدام روشــن و روشــنتر میشد  ...چنان این
لحظهها پرشکوه و در عین حال حیرتآور بودند که ِسر رابرت
تا به حال اینچنین خود را ناچیز و بیمقدار احساس نکرده بود.
او با تمام وجودش حضور خدا را احساس میکرد .و اینک گویا
خدا بود که با او سخن میگفت:
 Üرابرت ،بندة ما  ...تو چقدر از ما دور بودی!
 Üاما من هیچگاه تو را نیافتم که حضورت را احســاس کنم.
پس این عتاب تو چه معنا دارد؟!
رابرت زمانی که به خدا پاســخ میداد ،درون خود دلشورهای
پریشانگر احساس میکرد .اما گویی خود را برای این پاسخگویی
آماده کرده بود.
آنگاه نــدا آمد« :اما من ،مدام خودم را به تو نشــان دادم و
پیوسته به ســراغت میآمدم .من هر صبح با طلوع خورشید،
وقتی که پرتوهای طالیی آن ،حیات و امید را به دنیا میبخشید،
خود را به تو نشان دادم.
من هر روز با غروب خورشید ،پایان زندگی و اینکه باید مهیای
مرگ بود را به تو آموختم و به تو نشــان دادم که چرخش عالم
در دست من است.
من هر بهار با رویش گلها و شــکوفههای درختان خود را به
تو نشان دادم.
من با آبی که از آسمان فرو ریختم و با چشمهای که از زمین
جوشاندم ،خود را به تو نشان دادم.
من زمین را زیر پایت هموار کردم و آســمان را باالی سرت
سقفی محکم قرار دادم.

من با تابلوهایی که هر روز در پهنة افق ،هنگام غروب آفتاب بر
صفحة آسمان کشیدم ،خودم را به تو نشان دادم.
من »...
خدا این نشــانهها را یکی پس از دیگری به رابرت میگفت و
رابرت ،در سکوتی سنگین به یاد زندگیاش در دنیا افتاده بود.
گویی این جملهها همان چیزهایی بودند که رابرت از وجدان
و درون خویش و هنگامی که در دنیا بود میشنید ،ولی همواره
ندای قلبش را انکار میکرد و تمام این نشانهها را فقط محصول
طبیعت الشعور و ناشی از اتفاقی در عالم ماده تلقی میکرد.
خدا ادامه داد« :یادت هســت وقتی تمام فکرت را مشــغول
یــک موضوع پیچیدة ریاضی کرده بودی ،مســئلهای که تمام
دانشــمندان از حل آن عاجز مانده بودند ،ناگهان راهحل مانند
جرقــهای در ذهنت درخشــید و تو آن را یافتــی و پس از آن
بهعنوان یک ریاضیدان بزرگ شــناخته شدی؟  ...آن جرقه را
من در ذهن تو انداختم ،ولی تو به هیچکدام از نشــانههای من
توجه نکردی!»
خــدا با رابرت ســخن میگفت و او در حالیکه ســر به زیر
انداخته بود ،به یاد زمانی افتاد که مصاحبهگری از او پرســیده
بود« :اگر پس از مرگ بفهمی خدا و آخرت راســت بوده است،
آنوقت به خدا که او را انکار میکنی ،چه جوابی خواهی داد؟»
و او در پاســخ گفتــه بود« :بــه خدا میگویم چــرا دالیل
محکمتری برای اثبات وجود خودت نشــان ندادی تا من به تو
ایمان بیاورم؟!»
ِسر رابرت هیوز شرمسارانه و حسرتمندانه به این پاسخ خود
فکر میکرد و خدا به ســخن خود ادامه داد« :من مدام خود را
به تو نشان دادم».
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ت،
بع
د
مـ
از
ـر
ی
دم
ک
دو
سـ
میافتــ
ـال
ناحیة
د .مردم این ناح
ناحیة منجمدش
یه
دیگر به زندگی
ده
از
ن
ا
اگ
تف
اق
ها
ات
ن
ب
ی
از
م
که
صحب
یک
یشود و
ت میکنند ،متو
دفعه افتاده حیر
جه
ت
م
م
زندگی به جریان
ی
ی
ک
ش
ون
نن
د
د.
ا
که
ما
اوضاع
وقتی با مر
در دنیای تو
این منجمدشــ
از چه قرار است.
دم دو ناحیة دیگر
ساعت چند ا
س
دن برای مردم نا
ح
ت؟
یة
ال
ف
با
ر،
هر
همة ما تج
سه
و برا
ربه کردهایم که
ســال یک بار ،ب
ی مردم ناحیة ج
و
را
قت
هر
ی
ی
پن
مر
با
ﺞ
دم
دو
سـ
نا
س
ح
ـا
تان
ل
ی
پی
یة ب
جشــن
مان
تولد گرفتهایم
ک بار اتفاق میافت
شبینی کنند که
و
د.
م
هر چهار سال یک
ه
با
وع
م
ای
د
ه
ن
من
چ
ح
ج
یز
م
سا
د
عال
شدن
زمان
ی است،
ب ،مردم هر
میشــود که
خیلی زود می
گ
شــان کی از راه م
هر
ی
ذر
ر
ناحیه میتوانند
د.
س
60
ا
ــ
ما
سـ
د
و
ـا
».
ل
قت
با
ی
ی
ک حساب س
می
ی ســر کالس
ک بار ،کل جها
یک درس کس
رانگشتی معلوم
گوید« :در این ی
ن شوماخر به مد
لکننده نشست
ک
ت
ه
ای
ی
سا
م،
ل
ک
ان
هی
گ
سـ
چ
ار
ـا
ت
ا
ل
ً
ص
غی
نمیگذر
یری
منجم
ال زمان
د! به نظر میرس
به زندگی خود
د خواهد شد .او
در جهان رﺥ نم
د،
شا
ی
ز
ن
ا
ده
ما
دا
د
ن
و
مه
آ
پ
م
ن
ی
ط
س
د
ور
از
آن را ان
هند؛ ان
گذش
که ساعتها
دازه میگیرنــ
طبق حسا
گار که هیچ اتفاق
د،
ب
ی
ت آن ،تمام مردم
با
و
ن
ز
ک
یف
ما
تا
تاب
ن
ده
شا
آ
ا
ن
ن
س
ی
ط
را
ور
ت .اما همة آ
ک سال بدون تغی
میفهمد ،فرق
شو
که ذهن ما آن
نها میدانند که
دارد .پس می
ماخر میگوید« :
یر گذشته است».
ش
ای
ود
ن
ِب
آ
گف
زم
یر
ای
ون
ت
ی
ی
ش
ف
داری
کر
ک زمان
ی نشان میدهد
م که به ذهنها
زمان میتواند مع
ی
که
نا
ما
دا
حت
ب
ش
ی
ا
ته
ست
گ
با
گر
ک
ت
ش
ی
د
ز
ن
غی
».
یر
ی مان
دارد ،و
ذهنی که بست
ی اتفاق نیفتد هم
گ
ی
ب
ه
ک
س
ی
زمان
دارد که
را تجربه میکن
د.
ا
ما
از
ک
جا
م
علوم که
زمان ،جایی بی
رون از تمام ذه
ن
ها
و
ج
ود
منتقدان شوماخر میگویند« :این آزمایش
داشته باشد؟
فکری ایراد دارد .چون اگر کل جهان منجمد
شود ،دیگر به حالت اول برنمیگردد! در
زمانهایی که فقﻂ یک ناحیه منجمد
باشد ،میشود قبول کرد که تغییرات
ناحیههای دیگر باعﺚ به حرکت درآمدن
قسمت منجمدشده بشود .اما اگر کل
جهان در سکون مطلق باشد ،چه چیزی
میتواند آن را دوباره به حرکت در آورد؟»

برتراند راس
ل )فیلسوف مشهور
قرن بیست(
میگفت« :گذشته
و حال و آ
ینده متعلق به زمان
نیستند،
بلکه متعلق به یک
اه
ه
ذهن آگ س
تند .اگر هیچ ذهن
آگاهی وجود
نداشته باشد ،زمان
هم وجود ندارد».

دربارهاﺵ ف
کر کن« :خیلی از فیلسوفان ف
کر میکنند گذشته و آینده
وجود ندارند و
تنها چیزی که وجود دارد،
لحظة حال اســت .آیا این
حرف در
ســت است؟ آیا ما دربارة آین
ده
ای
که
وج
ود
ندا
رد،
می
توانیم
چیزی بدانیم؟ اگر بله ،چطور
چنین چیزی ممکن است؟»
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کاوشگر

ﭼگونه دنيای دیﺠيتال ﺧود را مدیریت کنيم؟

ﺧاﻧهﺗﻜاﻧي ﺍلﻜﺘروﻧﻴﻜي

با شــیوع ویــروس کووید ،19
شــرایط کاری و زندگی شخصی بیشتر افراد
تغییر کرده است .همه ما ترجیح میدهیم بسیاری از
کارهایی را که قب ً
ال حضوری انجام میدادیم ،اکنون در خانه و
برخط (آنالین) انجام دهیم .هرچند این سبک زندگی ،رفتوآمد
را کم میکند ،اما همچنین به این معنی است که به احتمال زیاد
هر ثانیه از روز با ارتباطات دیجیتال بمباران میشویم؛ از ایمیلهای
شخصی و کاری که «اینباکس» ما را شلوغ میکنند ،تا اعالنهای
اینستاگرام و توییتر.
در چنین مواردی دچار خستگی ناشی از فناوری میشویم .اگر
شما هم از این خستگی رنج میبرید ،روشهایی وجود
دارند که میتوانید از آنها برای ســازماندهی
زندگی دیجیتالی خود استفاده کنید.

مﺸخﺺ کردن مرزبندیها
استاد علوم رایانة «دانشگاه جورج
کال نيوپورت،
و فرهنگ مینویسد ،عقیده دارد:
تاون» که در مورد فناوری
«روش واکنشی» 1مینامد ،میشوند.
بسیاری از مردم تسلیم آنچه او
و ایمیلهای خود واکنش نشــان
میگویــد« :آنها بالفاصله به پیامها
او
یام معلم فرزندشان ،و لحظهای دیگر
ند .یک لحظه در حال پاســخ به پ
میده
هستند .به اینترتیب مرز بین کارهای
شــرکت در یک کنفرانس برخط
در حال
شخصی و حرفهای محو میشود».
ً رهم ریخته اســت .شــما هرگز کار
وپورت میگوید« :این زندگی کامال د
دکتــر نی
همیشه احساس عقب ماندن دارید».
و
نمیکنید
تال ثابت تنظیم کنید که به وضوﺡ
وگیری از این چرخه ،یک برنامة دیجی
برای جل
زمانی را با خانوادة خود میگذرانید
ص کند ،چه موقع کار میکنید ،چه
مشخ
به پیامها و ایمیلها فقط در زمان
چه زمانی اســتراحت میکنید .حال
و
ــخ دهید .برای پیامهای شخصی نیز
مشخصشده برای آن کار پاس
گذارید .عنوانهای خبری روز را فقط
زمان مشخصی را کنار ب
تا در طول ســاعت کاری اخبار را
صبح مرور کنید
بهطور غیرعادی دنبال نکنید.
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تعيينانتﻈارات
با دیگرا
ن ،یا اگر دانشآموز هستی
د ،با همكالسيهاي خود
پا
در مورد زمان سخ
گویی به آنها صحبت کن
ید .لينت اوکيف ،مدیر
تحقیق و نوآوری در «
کنسرسیوم آموزش برخ
ط»
(ی
ک
س
ازم
ان
غی
رانت
راهنماییهای آموزش
فاعی که
دیجیتال به مربیان ارائه م
ی
ده
د)
م
ی
گو
ید:
«ان
تظ
افراد درگیر تعیین
کنترل صندوق ورودی ايميل
ارات را برای همة
کنید .این میتواند به کاه
ش
ح
جم
پ
یام
ها
ی
دری
افت
مردم روشن سازد
یکی از ســادهترین راهها برای پاکســازی اینباکس ،لغو
ی شما کمک کند و برای
که برنامة شما ممکن است
با
پ
یام
آن
ها
مط
ابق
ت
ن
باید به دانشآم
داشته
اشــتراک از فهرســت ایمیلهاســت .در هر دو نرمافزار
باشد .برای مثال ،مربیان
وزان خود اطالع دهند كه
آیا
پ
س
از
ساع
ت
ها
ی
خیر».
مدرسه به ا
« »Gmailو « ،»Apple's Mailاگــر ایمیل شــما در
یمیلها پاسخ میدهند یا
ايوانا ليت
فهرســت ایمیلهای اشــتراکی قرار بگیرد ،به شما اطالع
رات ،استاد ارتباطات در
کا
لج
مع
لم
ان
دا
نش
گاه
بیشتر در دسترس با
کلمبیا میگوید« :انت
میدهند و با گزینة «لغو اشــتراک» ۲میتوانید از آن خارج
ظار میرود که ما بسیار
شیم ،اما ما مسئولیتهای
فر
اوان
ی
دار
یم
و
زن
دگ
ی
م
ان اکن
با این حساب ،توض
شوید .همچنین میتوانید ایمیلها را با فیلترکردن براساس
ون بسیار آشفته است».
یح دهید که ترجیح می
ده
ید
چگ
ونه
در
دس
تر
ممکن است
س باشید.
فرستنده ،گیرنده یا موضوع ،مرتب یا محدود کنید.
احساس تکلیف کنید که فوراً
به
هر
ای
می
ل،
پ
یام در شبکههای ا
پاسخ دهید ،اما دايان بيل
میتوانید فیلتری ایجاد کنید که بهطور خودکار ایمیلی بهعنوان
جتماعی ،و پیامرسانها
ی ،استاد ارتباطات در «دا
نش
گاه
ک
ورن
ل»
م
ی
گوی
د:
است که آنچه برا
خواندهشــده عالمتگذاری و به بایگانی فرستاده شود ،یا یک
«یادآوری این نکته مهم
ی ما وقفه ايﺠاد میکن
د،
ً
مع
مو
ال
به
شخ
ﺺ
دي
برخی از درخو
برچسب خاص به آن داده شود.
گری کمک میکند».
استها فوری هستند و
ب
عض
ی
نه.
ق
بل
از
این
که ک
در اینباکس شخصی خود ،برای صورتحسابها یا یادآوری قرار
متوقف کنید ،به این فکر
ارتان را برای پاسخ دادن
کنید که چه زمانی می
ت
وان
ید
برا
ی
کم
ک
به
بگذاریــد و
مالقاتها یک برچســب در نظر بگیرید تا در این مجموعه گم
دیگران وقت
چه زمانی باید روی کمک
به
خ
ودت
ان
ت
مر
کز
ک
نی
نشوند و بررسی کنید که :آیا اگر ایمیلهای شخصی و کاری خود را
د .برای مثال،
اگر برای انجام
کاری به یک ســاعت زم
ان نیــاز دارید ،صندوق
در یک صندوق ورودی ادغام کنید ،بازده بیشتری خواهید داشت؟
ورودی ایم
یل خود را ببندید و تا زم
ان
ا
نج
ام
کار
آن
اگر نگران فراموششدن یادداشتهای مهم مربوط به هر یک از این
را بررسی نکنید.
دو گروه هستید و دائماً بین این دو جابهجا میشوید ،آنها را در یک
آدرس وارد کنید .این کار را در جیمیل میتوانید با استفاده از قابلیت
« »mail fetcherانجام دهید .یا در سرویس « »Outlookبا ایجاد
نام مســتعار ،میتوانید ایمیلها را از حسابهای متفاوت دریافت یا
ارسال کنید .این هر دو سرویس همچنین دارای ویژگیهایی هستند
که میتوانند بهطور خودکار تمام ایمیلهای شــما را از یک حساب به
حساب دیگر هدایت کنند.
اگر با تیم بزرگ از دانشآموزان دیگر كار ميكنید ،یک جریان کارآمد ایجاد کنید .این
به معنای انداختن ایدهها در یک « »Google docمشترک ،یا برگزاری جلسههای
شما مسئول هستيد
هفتگی برای رسیدن به اهداف خاص باشد.
کارها را بهتر پیش ببرند .دکتر
کی در سبک زندگی میتوانند
گاهی تغییرات کوچ
برای جلوگیری از اتالف وقت ،هنگام ارسال ایمیل برای برنامهریزی جلسهها ،از
ای دیجیتالی خود وقت بگذارید
ند برای بررسی هر یک از ابزاره
اوکیف توصیه میک
یک تقویم مشترک مانند « »YouCanBookMe« ، »Calendlyیا «»x.ai
زندگی من عجین میشوند؟»
با
ونه
چگ
و بپرسید« :این ابزار
استفاده کنید تا همکارانتان بتوانند در دسترسبودن شما را ببینند .اگر بهطور
پایان ساعات کاری ،چک کردن
همیشه در تماس باشید ،پس از
اگر مجبور نیستید
مرتب ،جلســههایی با افراد خارج از سازمان خود دارید ،این ابزارها میتوانند
ید .اگر ساعت هوشمندی دارید
گﭗهای کاری را به تعویق بینداز
اعالنهای ایمیل و
با تقویمهای  Googleو  Outlookتلفیق شوند .بنابراین الزم نیست بین
شده است ،پس از پایان کار ،ساعت
ورودی و تلفن شما همگامسازی
سرویسهای متفاوت جابهجا شوید.
که با صندوق
رید یا اعالنها را خاموش کنید.
یک «ذخیرهکنندة زمان» دیگر این است که به جای تایﭗ پاسخ یکسان به
را در بیاو
آنها برای کار ،اتصال به اینترنت
ند امروزی همهکاره هستند .ما از
تلفنهای هوشم
سؤالها و درخواســتهای متداول« ،الگویی» 3را ذخیره کنید تا در صورت
شته باشید که نحوة استفاده از
درو استفاده میکنیم .اما به یاد دا
و حتی خرید خو
لزوم ،سریع از آن بهره بگیرید .از ابزارهای برخط مانند «Trello« ،»Flow-
که دیگر تماشای فیلم و مطالعه
ید .دکتر لیترات تصمیم گرفت
کن
آنها را کنترل
 »eیا « »Asanaبرای ایجاد تابلوی وظایف استفاده کنید که مسئولیتهای
 4برای مطالعه خرید و تلویزیون
جام ندهد .بنابراین یک «کیندل»
را با تلفن خود ان
شــما را با توجه به فوریت و پیشرفت ســازماندهی میکنند .اگر این ابزارها
را بیشتر روشن کرد.
برای شــما مناســب نیســتند ،جیمیل دارای یک ویژگی کار در اپلیکیشن
کههای اجتماعی را باال و پایین
ات اینستاگرام ،توییتر یا دیگر شب
اگر بیوقفه صفح
تقویم است که به شما امکان میدهد ،فهرستی دیجیتالی از کارها ایجاد کنید.
میدهند ،دنبال نکنید .همین
که ارزش زیادی به زندگی شما ن
را
انی
میکنید ،کس
 Outlookهم دارای ویژگی مشــابهی به نام « »To Doاست .حتی میتوانید
اگر از برنامهای حداقل یک بار
زارهای دیگر اعمال کنید؛ یعنی
تفکر را برای نرماف
به سادگی از قلم و کاغذ برای ثبت اولویتهای روز خود استفاده کنید.
استفاده از ویژگی زمان صفحة
کنید ،از شرش خالص شوید .با
در ماه استفاده نمی
ند ساعت از تلفن خود استفاده
میتوانید ببینید که هر هفته چ
پینوشتها
نمایش «آیفون»
از نرمافزاری خاص و تماسهای
ای برای محدود کردن اســتفاده
1. reactive method
کردهاید و برنامه
2. unsubscribe
خود ایجاد کنید.
میکنید که چند بار ایمیلها و
3. template
ســت که شما برای خود تعیین
 .4یک ســختافزار الکترونیکی است که توسط
نکتة اصلی این ا
لی« :در شبکههای اجتماعی ،چه
ســی کنید و به گفتة دکتر بی
شــرکت آمازون ســاخته و منتشــر شده است
پیامهایتان را برر
در لحظه واکنش نشان ندهید؟»
و بــرای خواندن کتــاب الکترونیکــی و دیگر
اگر
شود
می
کسی عصبانی
رسانههای دیجیتال بهکار میرود.
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۸

پريسا پرمور
کيميا هاشمی

ﺟﺪول ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ
در این جدول تعددی ضربالمثل زبان فارسی
را آوردهایم.
 ۲4حرف خط نخورده باقــی میماند که از به
هم پیوستنشان یک ضربالمثل دیگر به دست
میاید .پاسخ را به مجله رشد جوان بفرستید و
در مسابقه تابستانی ما شرکت کنید.
 éآدم پول را پیدا میکند نه پول آدم را.
 éآدم ترسو همیشه سالم است.
 éاز خدا پنهان نیست از شما چه پنهان.
 éبه تنور سرد ،نون نمیزنند.
 éبه دعای گربه سیاه باران نمیآید.
 éدستکم از کسی یا چیزی نداشتن.
 éدست ما به دامان شما نمیرسد.
 éدل سفره نیست که بتوان نزد هر کس باز کرد.
 éدوغ و دوشاب در نظرش یکسان است.
 éراه باریک و شب تاریک و منزل بس دراز.
 éرد احسان غلط است.
 éرضا به قضا دادن.
 éلفت و لعاب دادن.
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 IIIغلط اســت ،زیرا روز سهشــنبه نمیتوان دو شهر  3و  4را
بازدید کرد.

ﻟ
ﺒ
ﺨ
ﻨ
ﺪ
ﺟ
ﻮﺍﻥ
بخش طنز

زیر نظر نسیم عرب امیري

تصویرگر :سام سلماسی

ﺑﺤﺮﻃﻮﻳﻞ
سعيد طﻼيی

بعد خرداد ،که فارغ شدم از لذت تحصیل ،همان روز که شد مدرسه تعطیل،
تمــام فک و فامیل و همه طایفه و ایل ســفر رفته و ما نیز به همراه همه رو به
شــمالیم و همه توی ترافیک بد جادة چالــوس در این فکر و خیالیم که وقتی
برســیم از همهجا راحت و بیدغدغه و فکر و ماللیم و همه در سفری دورهمی
روی روالیم و شبی بر لب دریا و شبی جنگل و القصه فقط در پی حالیم و به هر
گوشه که اتراق نماییم به دنبال اجاقیم و ذغالیم که ما عاشق چاییم و طرفدار
دوآتیشــة انواع کبابیم و باللیم و خالصه همة طایفــه تا حد توان در پی لذات
حاللیم به هر حال.
پس از خســتگی راه و ترافیک به نزدیکی دریا که رسیدیم و صدای تن امواج
خشن را که شنیدیم پیاده شده و ذوقزده تا لب دریا همه یکدفعه دویدیم ولی
حیف که بر دامن ســاحل بهجز آلودگی و پاکت چیپس و پفک و بطری نوشابه
و جز کیســه پالســتیک ندیدیم و در آن حال همه شاکی و ناالن و پکر دست
کشیدیم به ســر ،از ته دل آه برآورده که این وضع چه وضعی است دگر؟ دفن
شده ساحل دریا به فضوالت بشر تا به کمر ،دامنش آلودهشده دختر زیبای خزر.
کنج دلش جای صدف پرشده از قوطی کنسرو و صد و یک مدل آشغال.
همانجا به ســرم زد که به همکاری فامیل که بودنــد همه حاضر و آماده و
تکمیل گروهی بشــود ضربتی از جمع جوانان پرانگیزه و باجربزه تشــکیل که
بیمنت و تعلیل بیایند کمک ،ظرف دو ساعت بشود پاک مگر ساحل و اینگونه
کمی حداقل حل بشــود مشکل و آرام بگیرد دل و مدیون زمین نیز نباشیم که
القصه همین طور شد و ما همه خوشحال.
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3۵

از د﹁︐︣﹤ ︠︀︵︣ات
﹉ ر︋︀ت ...
علی زراندوز
امروز باز دوباره مامان و بابا مرا با خواهرم مقایسه کردند .آنها گفتند ،در
حالیکه من هنوز نتوانستهام برنامهنویســی یک برنامة رایانهای برای زنگ
بیدارباش صبحگاهی را تمام کنم ،خواهرم نهتنها یک آنتیویروس کاردرست
نوشته ،بلکه نصف برنامة سفر کاوشگر مدرسهمان به مریخ را هم تمام کرده!
من نمیدانم این چه اخالقی اســت که پــدر و مادرهای رباتیک دارند .آخر
مگر میشــود بچهرباتها را با هم مقایسه کرد؟! باالخره هر رباتی در زمینة
خاصی استعداد دارد.
موضوع را با پدربزرگم که یواشــکی دربارة آدمها (که هزاران سال قبل از
ما رباتها ،روی زمین زندگی میکردند) اطالعاتی دارد ،در میان گذاشــتم
و گفتم« :اص ً
ال کاشــکی من به جای بچهربات ،همون هزار ســال قبل بچة
آدمها بودم!»
بابا بزرگ سری تکان داد و گفت« :شرمنده نوة گلم! ولی تا اونجا که من از
نوشتههای باقیمونده از آدمها فهمیدم ،بعضی پدر و مادرها تو مقایسهکردنهاشون یه چیزهایی از بچههاشون توقع داشتن
که االن بعد از هزار سال از عهدة ما رباتها هم خارجه! برو مانیتور بابا و مامانت رو ماچ کن و قدرشون رو بدون!»
***
چند روز قبل پدربزرگ گفت چیزی را در میان آثار بهجامانده از آدمها پیدا کرده که گویا انسانها به آن «شعر» میگفتند.
بعد چیزی خواند و گفت که این ،شعر است .راستش من چیزی از آن سر در نیاوردم .پس امروز دل به دریا زدم و از معلممان
دربارة معنی آن جمله پرسیدم .معلممان گفت« :یکبار دیگر بخوان ببینم ».من هم شعری را که پدربزرگ از زمان آدمها
پیدا کرده بود ،دوباره خواندم« :مرده بدم زنده شدم ،گریه بدم خنده شدم ،دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم».
معلممان کمی تنظیمهای هارد و ســیپییواش را تغییر داد و مدتی هم به شــبکة بین رباتها متصل شــد و سرانجام
در حالیکه از فناش دود بلند میشد ،گفت« :این متن دربارة قطع عالئم حیاتی ،بازگشت عالئم حیاتی ،دو حالت ناشناس
برای رباتها ،تشکیل دو دولت در نظامهای سیاسی و یک کلمة بیمعنی به نام عشق است!» بعد هم سوخت!
آقای ناظم وقتی فهمید چیکار کردیم ،به ما اخطار کرد که این سومین معلمی است که امسال میسوزانیم و اگر معلم
بعدی را هم بســوزانیم ،والدینمان باید شهریة امسال را سهبرابر بپردازند .یادم باشد دربارة این شعر و معنی کلمة عجیب
«عشق» ،در آخرین روز سال تحصیلی از معلم جدیدمان سؤال کنم.
***
شنیده بودم یک خانوادة ربات جدید به محلهمان آمدهاند ،اما تا امروز بچهشان را ندیده بودم .وقتی هم دیدمش ،حسابی
تعجب کردم .چون همینطور که راه میرفت ،پشــت ســرش یک عالمه از رباتهای محل او را دنبال میکردند .از یکی از
آنها پرسیدم« :چرا این بچهربات تازهوارد را دنبال میکنید؟»
گفت« :مگه نمیدونی؟ بابا و مامانش رباتهای دنبالکننده جمعکن تو اینستاگراماند! تو هم دنبالشون کن .این روزها
نون تو دنبال کردنه!»
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ء
ِ﹋ـ ِ︣م ︻︭︀ره ︨﹠﹌ ﹡﹝﹉
صابر قديمي

بابا بزی منتظر است شنگول از ُسمشویی بیرون بیاید ...
بابا بزی :یک بار نشــد ما از کا ِه خوابمان بلند شــویم و بیاییم تا سر و
ُسممان را بشوییم ،شنگولخان زودتر از ما نرفته باشد ُسمشویی .عجله
کن برهام ،دیرمان شد.
شنگول :سالم بابا بزی ،بابا بزی سالم .به روی چشم .فقط باید نیمساعت
صبر کنی تا این کرم عصارة سنگ نمکی که زدم ،به خورد کلهام بره .بعد
سرمو بشورم بیام بیرون.
بابا بزی :چقدر بگویم از این لوازم آرایشــی غیربهداشتی استفاده نکن
شنگول گاگولم! این همه هزینه میکنی ،آخرش هم همان بزی هستی که
بودی! بنا گوشــم مو درآورد از بس که تو را نصیحت کردم و هیچ تأثیری
بر تو نداشت.
شنگول :بابا جونم چرا عصبانی میشی؟ این کرم معجزه میکنه .همة
جوشای سرســیاه رو پاک میکنه .تازه روی بزبولهای خون هم تأثیرات
شگرفی داره!
بابا بزی :شــگرف! بزبولهای خون! تو اص ً
ال معنی این لغات را میدانی
که بعبعشان میکنی؟!

شنگول :اوکی ،هرچی شما بگی.
بابا بزی :چرا مهمل میگویی؟ یادت رفته بــرای از بینبردن چروک
پیشانیت رفتی و بُزاکس کردی؟ معجزهاش هم این بود که چهرهات شبیه
خر شرﮎ بشود! بیا بیرون دیرمان شد.
شــنگول :حاال که اینجوری شــد ،امروز میرم پیش دکتر گوگول،
دماغمم عمل میکنم.
بابا بزی :تو فقط بیا بیرون ،هر کاهی که دوستداری نوشجان کن.
مامان بزی :چه خبره اول صبح طویله رو گذاشتین رو شاخهتون؟! بابا
بزی خب چرا ُسمشویی فرنگی نمیری!
بابا بزی :درود بر مامان بزی عزیز .صبح عالی پرتقالی! حبة انگور در
آنجا تشریف دارند و منگول هم پشت در نوبت گرفته است  ...بهبه باالخره
شنگولخان تشریف آوردند بیرون ،چشم ما روشن.
مامان بزی :من عجله دارم ،ببخشید.
بابــا بزی :عجب گیری کردهایم ها! دو ســاعت آزگار ماندهایم منتظر
شــنگول ،حاال هم که نوبتمان شد ،شما رفتید .همین کارها را میکنید،
حیوان از طویله فراری میشود .باز هم دیرمان شد ...
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تصویرگر :طاهر شعباني

آژا﹡︦︠︊︣ی﹞︡ر︨﹤
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻣﻘﺪﻣﯽ

﹫︍︦︋︤رگ
ﺷﺮوﯾﻦ

در َکلّة من نقشة فردای بزرگی است
حاصل رﺅیای بزرگی است
این نقشهکشی
ِ
مریخ
اسبابکشی میکنم از ماه به ّ
شامل دنیای بزرگی است
اندیشة من ِ
از مغزم اگر دود درآمد ن َهراسید
حل معمای بزرگی است
چون در صد ِد ِّ

هر کس بشود ِ
صرف دو خط علم ،حیاتش
در زندگیاش تاج ِر کاالی بزرگی است
 خبر« :برای مراقبــت از آزمونهای مجــازی ،از روشهای جدید
استفاده میشود».

قایق دانش
سوراخ نباید بشود ِ
راهی دریای بزرگی است
چون ِ
قایق ما ِ

حدس اوليه :طــرﺡ «هر دانشآمــوز ،یک پهپاد» بــرای مراقبت از
امتحانهای مجازی راهاندازی خواهد شد.
حدس ثانويه :دانشآموز دوربین گوشی یا رایانهاش را روشن میکند و
مراقب از راه دور زل میزند بهش.
آگهی معلمها :به یک کارشناس «روشهای جدید» نیازمندیم.
آگهی دانشآموزها :به یک کارشناس «روشهای جدیدتر» نیازمندیم.
پيﺸنهاد :همان روش قدیمی بهتر نبود؟ مث ً
ال مامانها یا باباها را بهعنوان
مراقب امتحانی استخدام کنید.

«هر سیبزمینی نشود چیپس عزیزم»
معنای بزرگی است
این مصرع من حاوی
ِ

ســﺆال :برای کســب نمرههای خوب در امتحانهای مجازی چه باید
کنیم؟
الف .روشهای جدید را بشناسیم.
ب .رایانة معلم را هک کنیم.
مراقب مراقب باشیم.
ج.
ِ
د .خواهش میکنم برای گزینة «درس بخوانیم» اصرار نکنید.

38
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تالش من و تو میرسد از راه
پاداش ِ
ِ
هدایای بزرگی است!
در جعبة تقدیر،
ِ

ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ

وای از ﹨﹝︡م ︋︡
ﻣ

ﺼﻄﻔﻲ ﻣ

ﺸﺎﻳﺨﻲ

خانهای بود و در آنجا پسری
پسر با ادب و پرهنری

ناگهان هوش و حواسش کم شد
رفت با بیادبان همدم شد

نمرههایش همه از دم پایین
میمک چهرة او اخمآگین

تا بخواهید کالسش باال
در خو ِر احسن و باریکال

مادرش گفت کجا؟ گوش نکرد
پدرش گفت بیا! گوش نکرد

دفترش شوتشده روی اجاق
اتودش پر زده چسبیده به تاق

نظم و ترتیب در او مستحکم
نه به اندازه ،زیادی آدم

کمکمک رو به بداخالقی رفت
رو به ناسازی و الباقی رفت

لنگهجوراب و کالهش مفقود
روزها روﺡ و روان میفرسود

شب به شب ،آفت اعصاب نبود
روز تا ساعت یک خواب نبود

فک و فامیل از او ناراضی
خاله ناشاد و عمو ناراضی

از دالزاری این ده وجبی
پدرش خسته و مادر عصبی

منش و شخصیتش استاندارد
کام ً
ال پیشرو و آوانگارد

با اهالی محل لج میکرد
ـ «دهنش را به همه کج میکرد» ـ

مشکلش را به مشاور گفتند
هرچه را باطن و ظاهر گفتند

در فراگیری آموزش ،تک
ضدبیحالی و در کوشش ،تک

کمپلت ،باعث زحمت شده بود
میشود گفت مصیبت شده بود

کمکمک رو به خوشاخالقی رفت
بدیاش دک شد و شالقی رفت

چهره آراسته با لبخندی
همه مشتاق چنین فرزندی

وقت و بیوقت دهن میجنباند
زنگ تفریح فقط میلنباند

وای از نقش ب ِد آدم بد
این همه خوب ،چرا همدم بد

با اهالی محل ،خوشبرخورد
کد او خوبی و مِهرش پسفورد

دوسه خروار پفک را میخورد
فیل با دیدن او جا میخورد
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ﻧﻮرﺳﯿﺪهﻫﺎ
زﻫﺮا ﻓﺮﻧﻴﺎ

سﻼاااام .من میخوام بگم چرا رشتههای نﻈری،
کار دانﺸیها و فنیها رو مسخره میکنن؟؟
سالم و درود بر شما .اص ً
ال آنقدر کیف میکنیم میبینیم کسی
قبل از اینکه شروع کند به نق زدن ،سالم میکند! همین سالم اول
پیامت ،به ما کلی انرژی داد.
دوم اینکه یعنی چه که مســخره میکنند؟ حاال انگار خودشان همگی
از دم مهندس موشــک میشوند و پزشک فوق تخصص در حد پروفسور
سميعی که کار دانشیها و فنیها را مسخره میکنند .دیگر چارتا درس
دبیرستانی که این حرفها را ندارد .اص ً
ال اسم رشتههایشان نظری است.
بایــد دربارة هر موضوعی نظــر بدهند .خالصه که مســخرهکردن اص ً
ال
کار خوبی نیســت .بروند مشتقشــان را بگیرند با آن قیافههایشان! دفعة
بعدی ببینم کاردانشــیهای ما را مسخره کردهاید ،از همینجا به مؤلف
کتابهای درســی میگویم دو فصل سخت به درسهایتان اضافه کند و
همة سؤالهای کنکور هم از همانجا بیاید.
رشــد جوان خيلی باهات حال میکنم .اص ً
ﻼ وقتی اين
بخش رو میخونــم ،میگم چه باحال! چقدر همه باهات
راحتن .ايول.
کیف کردم .قربان داداش! اص ً
ال ما اینجا محیطی ساختهایم تا هرکسی هر
موقعی دوست داشت ،هر چیزی بگوید .پیام بدهد ،غر بزند (فحش ندهد)
و خالی شود .جالب است بدانید که ما هم با شما راحتیم .شما غر میزنید،
ما هم آنقدر احســاس راحتی میکنیم که خودمان هم به پیامهای شما
غر میزنیم.
اص ً
ال پیام قبلی را ببینید! نویســنده خودش انگار با محصالن رشتههای
نظری مشــکل شخصی داشــته وگرنه دعوای بین فنیها و نظریها که
همیشه بوده ،اص ً
ال چرا باید خودش را قاطی کند؟ خالصه که ما هم با شما
احساس راحتی میکنیم و فقط شما نیستید که موقع خواندن مجله لم
میدهید و پیژامه پایتان میکنید!
عاشﻖ عاشقی باش و دوستداشتن را دوست بدار از تنفر
متنفر باش و از جدايی جدا باش!
خانم صافی ،از سمنان
در جوانی با رشد جوان رشد کن و حرفهای دلت را به حرفهای دلم
بگــو و هنگام مجله خواندن ،مجله بخــوان( .یعنی ما هم بلدیم از این
جملهها بگوییم!)
سﻼم .من احمدرضا بختوه ،دانشآموز قاﺋمﺸهر از استان
مازندران هستم .خواستم بگم که برنامة مﺠﻼت رشد رو
نصب کردم و دوباره پﺲ از ســالها تونستم رشد بخونم! ولی
خداييش اين مديرای ما هم هر ســاله پول برای بيمه و مﺠله
میگيرن ،ولی مﺠلهای درکار نيست! االن پاية يازدهمم .آخرين
بار که رشد خوندم ،کﻼس پنﺠم بودم ...
ســالم احمدرضا .آفرین! درستش همین اســت .تو یک خوانندة واقعی
هستی.گاهی پیامهایی دریافت میکنیم که مجله به دستمان دیر میرسد
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و نمیرســد و اینها! اما یک رشــد جوانی واقعی اپلیکیشــن ما را نصب
میکند و درعرض ســه سوت دخل مجله را میآورد .البته حاال که خوب
فکر میکنم ،میبینم تو خیلی هم رشد جوانی نیستی .این پنج شش سال
بدون ما چطور دوام آوردی؟ بارها شده انسانها بدون آب و اکسیژن و غذا
زنده بمانند ،اما بدون رشد جوان ،نه!
خانم نويسندة بخش پيامها .توروخدا بگو چندسالته؟ من
همهاش حﺲ میکنم همسن آبﺠی کوچيکمی!
من جای شــما بودم چنین سؤالی نمیپرســیدم .از سرنوشت کسانیکه
سن نویسندة این ستون را میدانند ،اطالعات دقیقی در دسترس نیست.
دانســتن این تاریخ طلسمی را زنده میسازد که نصیحت خواهرانة من به
شما این اســت که امتحانش نکنید .در افسانههای گوناگون پارسی ذکر
شده ،مأمور ثبت احوالی که تاریخ تولد نویسنده را در شناسنامهاش ثبت
کرده ،دچار بیماری العالجی شده است (که حتی اسم هم ندارد) .هرچند
خودش اصرار دارد که بگوید یک حساسیت فصلی ساده بوده ،اما شاهدان
امر میگویند این حجم از عطســه و سرفه برای زمانیکه هنوز خبری از
کرونا نبود ،طبیعی نیست .حاال خودتان میدانید .بگویم چند سالم است یا
میتوانید زندگیتان را بدون دانستن این راز مخوف ادامه دهید؟ (اما چشم
بسته میگویم که از آبجی کوچیکة شما بزرگترم!)
ببين میخوام يه سﺆالی ازت بﭙرسم ،جدی و منطقی جواب
بده .وقتی ما همهاش داريــم همهچی رو تايﭗ میکنيم،
ديگه امتﺤان امﻼ چه معنی داره؟ بابا ما اص ً
ﻼ قرار نيست ديگه به
اين چيزای پيش پاافتاده فکر کنيم .صدتا «ز» داريم! چه میدونم
که چی رو با کدومش مینويسن؟!
من کــه کارهای نیســتم نظر بدهــم ،اما پیام شــما را به دوســتان
آموزشوپرورش انتقال میدهم .البته کمی هم درست میگوییدها! این
چیزها خیلی پیشپا افتاده هســتند .وقت دانشآموز را میگیرند .شما
غنیســازی اورانیوم و جراحی قلب بازتان همینطور معطل «ز» مانده.
واقعاً مسئولین باید به این موضوع فکر کنند .اص ً
ال میدانید ساالنه نمرة
چه تعداد دانشآموز قربانی تقلب در امال ،صفر میشــود؟ حتماً باید به
این موضوع رســیدگی شود .فقط از یك چیزي سردرنیاوردم ،اگر تایﭗ
كني ،ميتواني«ز» و«ذ» و«ض» و«ﻅ» را با هم قاطي كني؟!
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