
 فرصت كروان

چند روز پیش، به طوراتفاقی، یکی از دوستان قدیمی ام 
را در خیابان دیدم. ماه ها بود از او خبری نداشتم. قباًل 
هر وقت حالش را می پرســیدم، مدام از نداشتن زمان 
کافی برای انجام کارهایی که دوست داشت انجام دهد 
گله می کرد. این بار كه حالش را پرســیدم، برعکس 

همیشه، از بی وقتی و مشغولیت هایش شکایت نکرد!
دوســتم، که از ســال ها قبل منتظــر فرصتی بود تا 
ویراستاری یاد بگیرد، برایم تعریف کرد چند ماه است 
در کالس آنالیِن ویراستاری شرکت می کند و کم کم 

کار برای ویرایش هم تحویل می گیرد.
خیلی برایم عجیب بود کســی که همیشه به خاطر 
دانشــگاه و کارهای زیادش غر می زد، حاال وقت پیدا 
کرده است و به کالس ویراســتاری می رود! علت این 
تغییر را پرسیدم و از جوابی که شنیدم بیشتر تعجب 

کردم! دلیلش »کرونا« بود.
از موقعی که کرونا آمده، دانشــگاه و محل کار دوستم 
نیمه تعطیل  شده و بیشتر كارها َمجازی انجام می شود. 
او هم از زمان هایی که در راه و ترافیک تلف می شــده 
است اســتفاده کرده و آن زمان ها را صرف یادگرفتن 

ویراستاری کرده است.
اتفاقًا مدتی بود که دنبال کمک ویراستار برای مجله 
هم می گشتم. به او پیشنهاد دادم بیاید دفتر مجله تا 
به طور آزمایشی، دو سه روزی را کنار ویراستارمان کار 
کند تا فوت  و فن کار دســتش بیاید. او هم از همین 
امروز آمده و از وارد شــدن به کاری که آن را دوســت 

دارد، خوشحال است.
در فاجعه بار بودن ویروس کرونا شــکی نیســت، اما 
می توان از هر اتفاق بدی استفاده هایی مفید کرد؛ مانند 
کاری که دوست من انجام داد. این ماه های کرونایی که 
باید بیشــتر ساعت های روز را در خانه بمانیم، فرصت 
خوبی است برای یادگرفتن مهارت  کار با نرم افزارهای 

فتوشاپ و... ؛ با استفاده از فیلم های آموزشی.
زمان هایی که قباًل در مســیر رفت  و آمد به مدرسه و 
گردش در خیابان تلف مي شد، حاال می تواند به فرصتی 
برای یاد گرفتن کاری مفید تبدیل شــود. حیف است 
بهتریــن روزهای عمرمان را در حســرت یاد گرفتن 
مهارتی بمانیم که حاال زمان و وقت آموختنش با پای 
خودش به ســراغمان آمده است! کرونا تهدیدی است 
که می توانیم آن را به فرصتی بزرگ برای ماهرشدن در 

کارها تبدیل کنیم.
محمد علی قربانی
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