
فاطمـه نیـک | همیشـه سـریال امتحانـات، قسـمتی پایانـی به نـام کارنامـه دارد؛ قسـمتی که مثـل فیلمفارسـی ها یک مرتبـه تکلیف 
همه چیـز در آن مشـخص می شـود. معمـوالً همـه دانش آمـوزان، حتـی بچـه درسـخوان ها هـم درمـورد کارنامـه و نمره هـای داخل آن 
حساسـیت دارنـد و به خاطرش اسـترس زیـادی را تحمـل می کنند. البتـه گرفتن کارنامـه یک طرف و تحویلـش به بزرگ ترهـا یک طرف! 
بدون شـک همـه دانش آمـوزان در امتحانات نمـره خوب نمی گیرنـد و علت این مسـئله نیز به عوامـل مختلفي بسـتگي دارد. ویژگي هاي 
فـردي دانش آمـوز، عوامـل آموزشـگاهي، خانوادگـي و اجتماعـي مي توانـد در نحـوه نتیجه گیـري دانش آموز مؤثـر باشـد. از آنجایی که 
همیـن امـروز و فرداسـت کـه کارنامه هایتـان به همـراه نمره های خوب، متوسـط و شـاید ناپلئونی به دسـتتان برسـد، گفتیم بد نیسـت 

کمـی درمورد برخـورد بـا کارنامه بـا هم گفت وگـو کنیم.
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کارنامه برای ماست

از قدیم االیـام کارنامـه اهـرم فشـاری بـوده کـه پـدر و 
مادرهـا از اول سـال تـوی مشتشـان نگـه می داشـتند 
می کردیـم،  پـا خطـا  از  دسـت  بچه هـا  مـا  هروقـت  و 
درس  می خواسـت  دلشـان  آن هـا  آن جوری کـه  یـا 
نمی خواندیـم، از آن بـا جمله هـای »حـاال کارنامـه ات رو 
هـم می بینیـم« یـا »کارنامه درخشـانت که رسـید، بهت 
می گـم!« بـرای تهدیـد و ارعـاب مـا نوجوانـان اسـتفاده 
می کردنـد. بـرای همیـن به مـرور کارنامـه آنقـدر بـزرگ 
شـد کـه بـرای خـودش تبدیـل بـه یک غـول بی شـاخ و 
دم گشـت، غـول بی شـاخ و دمی کـه این سـال ها آن قدر 
خـودش را گرفتـه کـه دیگـر بـه خـود مـا هـم تحویلش 
نمی دهنـد و عکسـش را روی گوشـی مامـان و بابایمـان 
ارسـال می کننـد. اصـًا هم یک لحظـه با خودشـان فکر 
نمی کننـد کـه ایـن کارنامـه مربـوط بـه ماسـت و این ما 
هسـتیم کـه یک سـال تمـام درس خوانـده و حـاال بایـد 
خودمـان به تنهایـی بـا نتیجـه اعمالمـان روبه رو شـده و 

مسـئولیتش را بپذیریـم.

تو شکست خورده ای

کاری  اسـت کـه شـده، شـما شکسـت خورده ایـد! بهتـر 
اسـت سـرتان را بـاال گرفته و ایـن موضوع را با شـجاعت 
تمـام بپذیریـد. به هرحال مدرسـه که خانه خاله نیسـت، 
اگـر در سـال تحصیلـی بـه انـدازه کافـی تـاش نکنیـد، 
بـدون تردیـد نتیجـه اش را در پایان سـال می بینید. حاال 
بگوییـد ببینیـم نمـره انضباطتـان کـم بـوده یـا این کـه 
تـوی درس هایتـان مشـکل داشـته اید؟ اگـر در انضبـاط 
مشـکل داریـد، بی خـودی همه چیـز را به پـای مدرسـه و 
معلم هایتـان نیندازید و راسـتش را بـه والدینتان بگویید. 
احتمـاالً آن ها بتوانند با مسـئوالن مدرسـه صحبت کرده 
و بـا چند قـول و تعهد، نمره انضباطتان را درسـت کنند. 
اگـر لکـه سـیاه کارنامه تان مربـوط به نمره هایتان اسـت، 
اول از همـه بدانیـد کـه آسـمان بـه زمین نیامده اسـت. 
یـک نمـره بد به معنـی پایـان دنیا نیسـت، بلکـه دارد به 
شـما می گویـد کـه در درس موردنظـر احتیـاج به تاش 

بیشـتر دارید. 

نمره هایت را پنهان نکن

بهتـر اسـت از همیـن حـاال خودتـان را برای برخـورد پدر 
و مادرتـان آمـاده کنیـد. یادتـان باشـد که بـا مخفی کاری 
مشـکلتان حـل نمی شـود، چـون اوالً والدین تـان باالخـره 
ازطریق مدرسـه متوجه می شـوند که شـما چه شاهکاری 
زده ایـد و ثانیـاً با مخفـی کاری و خدای نکـرده دروغ گفتن 
باعـث می شـوید آن هـا اعتمادشـان را بـه شـما از دسـت 
بدهنـد. معمـوالً وقتـی از مـا اشـتباهی سـر می زنـد یـا 
دسـته گلی بـه آب می دهیـم، خیلی بیشـتر از حد معمول 
نگـران واکنـش بزرگ ترهایمان هسـتیم. به جـای ترس یا 
مخفـی کاری، هرچه زودتر نمره هایت را به والدینت نشـان 
بـده، مطمئـن بـاش که آن هـا تو را بـا یک برخـورد خوب 
و همدالنـه غافلگیـر می کننـد. اگـر می ترسـی والدینـت 
بـا دیـدن کارنامـه ات جنجـال راه بیندازنـد یا تـو را تنبیه 
کننـد، بهتـر اسـت این موضوع را با مسـئوالن مدرسـه در 

میـان بگـذاری و از آن هـا در ایـن مورد کمـک بگیری. 

مسئولیتش را بپذیر

انسـان بایـد مسـئولیت کارهایـش را بپذیـرد. ایـن جملـه 
بـرای هیـچ آدم مهمـی نیسـت، اما مطمئن هسـتیم بیشـتر 
آدم هـای مهـم یک بـار در زندگی ایـن جمله را بـه خود گفته 
و بـا پذیرفتـن مسـئولیت کارهایشـان در زندگـی بـه جایـی 
رسـیده اند. اگـر نمـره بـد گرفتـه ای، به خاطـر ایـن اسـت که 
خـوب درس نخوانـده ای و حـاال مجبـوری تا مدتـی عواقبش 
را تحمـل کنی. بهتر اسـت  برای اطاع رسـانی بـه خانواده  تان 
زمـان مناسـبی را انتخـاب کنید؛ مثـًا اول صبح کـه پدرتان 
خـواب مانـده و مجبـور اسـت بـا لبـاس اتـو نـزده به سـر کار 
بـرود، الزم نیسـت بـا چندتـا صفر ناقابـل حالش را بیشـتر از 
قبـل بگیریـد. لطفاً شـب هـم کـه والدینتان خسـته و کوفته 
بـه خانـه برگشـته اند و تـوی راه هـم یـک تصـادف داشـته یا 
یـک چکشـان را برگشـت زده اند، به سراغشـان نرویـد. یادتان 
باشـد وقت شناسـی در چنین موقعیت هایی خیلی خیلی مهم 
اسـت. وقتی فرصت مناسـب را پیدا کردیـد، یک نفس عمیق 
بکشـید و برویـد جلـو! از مـا می شـنوید حتمـاً حتمـاً میزان 
ناراحتـی شـدیدتان را از گرفتـن نمره هـای افتضاح بـه اطاع 
والدینتـان برسـانید. اگر هـم خیلی ناراحت نیسـتید، خودتان 
را سـرافکنده و ناراحـت نشـان بدهیـد. اگر پـدر و مادرتـان از 
حسـتان آگاهی داشته باشند، با شـما همدلی کرده و احتمال 

این کـه سـرتان داد بزننـد، کمتر خواهـد بود.   

چطور با کارنامه برخورد کنیم؟

در هنـگام گرفتـن کارنامـه ممکـن اسـت هرکدام ما نسـبت 
بـه نمره هایی کـه دریافـت کرده ایـم، واکنش متفاوتی نشـان 
ایـن واکنش هـا در چنـد  بدهیـم. بـه اعتقـاد کارشناسـان 
مـورد می تواننـد بـروز کننـد. به عنـوان مثـال اگـر جـزء بچه 
درس خوان هـا هسـتید و  نمره هایتـان خـوب بوده و احسـاس 
خوبـی هـم نسـبت به نحـوه عملکـرد خـود داریـد؛ همه چیز 
روبه راه اسـت و الزم نیسـت کار چندانی انجام بدهید. منتهی 
اگـر نمـره خـوب گرفتـه، اما احسـاس بـدی داریـد و از نتایج 
به دسـت آمده راضـی نیسـتید، اوضـاع اصـًا خـوب نیسـت؛ 
چـون ایـن حس نارضایتـی در بلندمدت می توانـد به عملکرد 
شـما در تحصیـل لطمـه بزنـد و باعث دلسـردی تان بشـود و 
کم کـم باعث شـود کـه دچار افـت تحصیلی بشـوید. چنانچه 
جزء دسـته دوم هسـتید و نمره های خوبـی دریافت نکرده اید، 
بازهـم دو حالـت وجود دارد که می تواند مثبت و منفی باشـد. 
هنگامی که شـما عملکرد ضعیفـی دارید و احسـاس بدی هم 
نسـبت به عملکـرد خود داریـد، بازهم همه چیز روبه راه اسـت 
و الزم نیسـت خودتـان یـا والدینتـان چنـدان نگـران باشـید، 
چـون شـما بـا ایـن حـس تکانـی بـه خودتـان داده و فکـری 
به حـال نمره هـای بدتـان خواهیـد کـرد. مشـکل هنگامـی 
اسـت کـه دانش آموز عملکرد ضعیفـی دارد، اما اصـًا ناراحت 
نیسـت، بلکه طلبکار هم هسـت و می گوید »مگه چی شـده؟! 
اتفاقـی نیفتـاده و تازه فانی را ندیـدی که صفر گرفته!« اینجا 
نتیجـه این دانش آموز قطعاً منفی اسـت و الزم اسـت خودش 
و والدینـش فکـری به حـال این جنـاب طلبکار بکننـد، وگرنه 

بـه زودی در تحصیـل دچار مشـکل می شـود.  

کارنامه نشانگر همه تالش ما نیست

در پایـان یادتـان باشـد که کارنامـه به منزله پایان کار نیسـت. 
بـا گرفتن نمـرات درخشـان و کارنامه قبولي کار تمام نشـده، 
بلکـه بایـد خـود را بـراي مراحل بعدي آمـاده کنیـد. بنابراین 
بهتـر اسـت بعـد از دریافت کارنامـه قبولي و کمی اسـتراحت 
و تفریـح و جینگولک بـازی، بـه فکـر آینـده بـوده و از همیـن 
حـاال برنامـه اي براي خود تنظیم کنیـد و به فکر فعالیت هایي 
باشـید کـه در مسـیر درس خوانـدن و کسـب دانـش بـه 
شـما کمـک کنـد. همچنیـن بـرای آن هایـی که نمـرات کم 
گرفته اند، دنیا تمام نشـده اسـت. یادتان باشـد برخورد غلط با 
یـک کارنامـه ضعیف می تواند شـما را به سـمت عقب افتادگي 
تحصیلي، فرار از مدرسـه، ترک تحصیل، ایجاد یأس و ناامیدي 
و پرخاشـگری هـل دهد. پـس اول به خودتـان روحیه بدهید 
و بعـد بـه فکـر یـک برنامـه درسـت و درمـان بـرای جبـران 

مشـکات درسـی تان باشید.

همین امروز و فرداست که کارنامه هایتان با نمره های درخشان به دستتان برسد 

هی واِی من...!
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بهتر است از همین حاال خودتان را برای برخورد پدر 
و مادرتان آماده کنید . یادتان باشد که با مخفی اکری 

مشلکتان حل نمی شود

از قدیم االیام اکرنامه اهرم فشاری بوده که پدر و مادرها از 
اول سال توی مشتشان نگه می داشتند و هروقت ما بچه ها 
دست از پا خطا می کردیم، یا آن جوری که آن ها دلشان 

می خواست درس نمی خواندیم، از آن با جمله های 
»حاال اکرنامه ات رو هم می بینیم« یا »اکرنامه درخشانت که 

رسید، بهت می گم!«

هی واِی من...!
همین امروز و فرداست که کارنامه هایتان با 
نمره های درخشان به دستتان برسد 

تو شکست خورده ای

مسئولیتش را بپذیر
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کشور فضایی



2w w w . q u d s o n l i n e . i r ان
جو

 نو
مه

می
ض

40
ه 5

ار
ـم

دوشنبه 29 خرداد  1396ش
24 رمضان  19/1438 ژوئن 2017

         روی خط  هشـت      
  

یا!
در

و 
د ت

زی
ری

و ن
ب ر

ضال
فا

ب 
 خ

ره
دا

ف 
أس

ی ت
جا

دم
 ش

وار
د

می
ن ا

مو
ود

ه خ
 ب

کشور فضایی

این سرزمین جدی چی هست؟

آسـگاردیا اولین کشـوری اسـت که قرار اسـت در فضا تشـکیل 
شـود و مأموریـت آن نیـز، بـه ادعـای مؤسسـانش، محافظت از 
زمیـن در برابـر تهدیـدات انسـانی، فضایی و فرازمینـی از جمله 
فرازمینـی  موجـودات  و  فضایـی  زباله هـای  شهاب سـنگ ها، 
احتمالـی اسـت. البتـه تمـام این هـا در صورتی محقـق خواهند 
شـد کـه برنامه هـای این گـروه که بـه واقعیت تبدیل شـده، در 
حـد یـک حرف یا رؤیـا نمانده و به درسـتی پیش بـرود. رهبران 
ایـن پـروژه محـل اسـتقرار کشـور جدیـد را در فضـا و در مـدار 
زمیـن اعـام کرده انـد. آن ها اعتقـاد دارند پیـش از آنکه بتوانند 
رسـماً برای تشـکیل یک کشـور جدیـد به سـازمان ملل متحد 
درخواسـت دهند، باید حداقل ده ها هزار شـهروند داشته باشند. 
به همین خاطر، آن ها از سـال گذشـته فراخـوان داده و به گفته 
خودشـان با آنکه می دانسـتند خیلی ها به آن ها خواهند خندید 
یا سرکارشـان خواهند گذاشـت، بـه دنبال این بودنـد که با این 
فراخـوان تعداد شـهروند مورد نظر خـود را جمع کنند. به گفته 
مؤسـس این پـروژه، هدف از شـکل گیری کشـور تـازه ای تحت 
ایـن عنوان، »خدمت به بشـریت« و برقـراری »صلح و امنیت در 

فضا« اسـت. جالب اسـت بدانید کـه به نظر آن ها تـرک زمین اصًا 
عجیـب نیسـت و می گوینـد: »ترک کردن زمیـن جزئی 

از طبیعت انسـان اسـت. انسـان ها قاره آفریقا را ترک 
کردند و کل سـیاره زمین را به تسـخیر خود 

نیـز محـدود  درآوردنـد. منابـع زمیـن 
اسـت و از طـرف دیگـر، همه انسـان 
هـا دوسـت دارنـد جایـی بروند که 
هیچ انسـان دیگری پیـش از آن به 

آنجا نرفته باشـد.« 

چه کسانی شهروند
 این سرزمین جدید هستند؟

از زمـان اعـام موضـوع شـهروند فضایی 
کـه از سـال گذشـته اتفـاق افتـاد، حـدود 

500 هـزار درخواسـت دریافـت شـد؛ گرچه 
در میـان آن ها درخواسـت های سـرکاری حذف 

شـدند امـا اکنـون آسـگاردیا حـدود 200 هـزار 
متقاضـی جـدی دارد.

دکتـر ایگور آشـوربیلی، دانشـمند و رهبر این پـروژه، در یک کنفرانس مطبوعاتی 
اعـام کـرد کـه 18 ژوئـن روز وحـدت ملی آسـگاردیا خواهد بـود. عاوه بـر آن، 
تقویـم جدیـدی از روز 01 خواهنـد داشـت و سـاکنین بـرای 
تصویـب قانـون اساسـی ایـن کشـور، پرچـم، نشـان ملـی و 
سـرود ملـی رأی خواهنـد داد. اگرچـه مؤسـس ایـن پـروژه 
دوسـت دارد همـه چیـز را خیلی رؤیایی نشـان دهـد اما هنوز 
مشـخص نیسـت کـه مسـئوالن این پـروژه بـا مشـکل جاذبه 
چـه خواهنـد کـرد. نکتـه دیگـر، عدم تعادل جنسـیتی اسـت 
زیـرا تنهـا 17 درصـد از متقاضیـان، زن هسـتند. مانـع بعدی، 
به رسمیت شناخته شـدن توسـط سـازمان ملل اسـت. مؤسـس 
این پروژه معتقد اسـت تا سـال 2018 این اتفـاق خواهد افتاد؛ 
گرچه اگر بشـنویم ماهواره کوچک آسـگاردیا-1 تنها بخشی از 

آسـگاردیا خواهـد بـود کـه زمیـن را ترک کرده اسـت.

آیا واقعاً می توان در فضا کشور تازه ای تأسیس کرد؟

طبـق قوانیـن بین المللـی فعلـی دربـاره فضـا، مسـئولیت هر 
چیزی که به فضا فرسـتاده می شـود از جمله هر گونه آسـیب 
یا زیانی به سـاکنین زمین، با کشـوری اسـت که آن را فرستاده 
اسـت. بنابرایـن اگر روی زمین کشـوری تحت عنوان آسـگاردیا به 
رسـمیت شـناخته شود، می توان مسـئولیت هر آنچه از سوی 
آن در فضا مسـتقر می شـود را نیز به همان کشـور نسبت 
داد. مشـاور حقوقـی تیم آسـگاردیا به رسـانه ها گفته 
اسـت کـه بـا وجـود شـهروندان منتخـب، دولـت و 
فضاپیمایـی قابـل اقامت کـه بتـوان آن را قلمرو 
معیـار   4 از  معیـار   3 آسـگاردیا  دانسـت، 
کشـوربودن را محقـق خواهـد کـرد. معیار 
به رسمیت شناخته شـدن  نیـز  چهـارم 
توسط کشـورهای عضو سازمان ملل 

متحد اسـت.

ایرنا

شنا تعطیل

حتمـاً فکـرش را هـم نمی کردیـد کـه به خاطـر ورود پسـماند صنعتـی و شـیرآبه  زباله هـای انباشته شـده در حاشـیه رودخانه های 
مازنـدران، 11 شـناگاه در سـاحل خـزر تعطیـل شـود. به گفته رسـانه ها، در سـال گذشـته 51 شـناگاه در سـاحل 338 کیلومتری 
مازنـدران سـاماندهی شـد کـه طبق بررسـی زیسـت محیطی، حـدود 25 درصـد از این شـناگاه ها به دلیـل ورود پسـماند واحدهای 

صنعتـی و شـیرآبه زباله هـای انباشته شـده در حاشـیه رودخانه هـا، بـه عنـوان مناطق شـنا ممنـوع اعام شـده اند.

ایرنا

شیرکاکائوی گاوهای قهوه ای!

می خواهیـد باورکنیـد یـا نـه، اما جالب اسـت بدانید کـه حدود 16.4 میلیـون نفر از جمعیت »شـیر نوش« آمریکایـی نمی دانند که 
شـیرکاکائو از شـیر بـه اضافـه کاکائو و شـکر تهیه می شـود. این حضرات باهوش و باسـواد تصـور می کنند که شـیرکاکائو از گاوهای 
قهوه ای رنگ به دسـت می آید. بیشـتر آمریکایی ها دارای ضعف اطاعات کشـاورزی و خوراکی هسـتند و این نخسـتین بار نیسـت 
کـه بـا چنیـن آمـاری مواجه می شـویم. در اوایـل دهه 90 میـادی، از هـر 5 آمریکایی یک نفر نمی دانسـت که همبرگر از گوشـت 

گاو تهیه می شـود.

 فارس

زندگی فقیرانه کودکان کشورهای پولدار

اگـر تـا بـه حـال فکـر می کردید که وضـع کودکان در کشـورهای جهان سـوم و فقیر دنیـا خراب اسـت، باید خدمتتـان عرض کنم 
که سـخت در اشـتباه بودید. چون بر اسـاس گزارش جدیدی که توسـط صندوق کودکان سـازمان ملل متحد )یونیسـف( منتشـر 
شـده اسـت، یک پنجـم کـودکان کشـورهای ثروتمنـد در فقر زندگـی می کنند. این موضـوع بدین معنی اسـت که حداقـل از هر 5 
کودک، یک کودک در شـرایط نابسـامان زندگی از نظر تغذیه، تحصیل، پوشـاک، رفاه نسـبی و هر چیز دیگری که شـامل نیازهای 

اولیه او می شـود، زندگـی می کند.

ثبت نام 200 هزار نفر برای زندگی در آسمان

سـال گذشـته حدود 200 هـزار نفر از مـردم زمین تصمیـم گرفتند که دیگـر نخواهند در 
زمیـن زندگـی کننـد و برای شـهروندی اولیـن ملت فضایـی با نـام »آسـگاردیا« ثبت نام 
کردنـد. ایـن سـرزمین فضایـی در واقـع یـک سیسـتم ماهـواره ای خواهـد بـود کـه به 
دور زمیـن می گـردد و قـرار اسـت افـراد در آن زندگـی کننـد. اکنـون رئیـس این ملت 

برنامه هایـی بـرای پرتـاب اولیـن ماهـواره را اعالم کرده اسـت.

تصویر عینی

عزیـزان مـن! »عیـن« در عربـی بـه معنـای چشـم اسـت. 
تصویـر عینـی یـا »فیزیکـی« یعنـی تصویری که می شـود 
اجـزای آن را در اطـراف دید. شـاید بارها ایـن تصاویر را دور 
و بـر خودمـان دیـده باشـیم. ممکـن اسـت خـوِد تصویر را 
دیـده باشـیم و ممکن اسـت چیزهایی کـه در تصویر وجود 
دارنـد را دیده باشـیم. هرچند در ایـن تصویرها تخیل به کار 
مـی رود امـا بـه هر حـال چیزهایی که در تشـبیه اسـتفاده 

می شـوند، مصـداق و مثـال بیرونـی دارنـد. مثاً:
درخت ها چون شمشیر در خاک فرو رفته اند.

مـا هـم درخـت را می توانیـم ببینیم و هـم شمشـیر را. اما 
اگـر مثـًا می گفتیـم »غـم مثـل شمشـیری در خاک 

فـرو رفتـه«، تصویرمـان عینی نبود چون غـم را که 
نمی شـود دیـد! ایـن تصاویـر عینی باعث می شـود 

کـه مخاطـب احسـاس نزدیکـی بـه شـعر کند، بـا آن 
همذات پنـداری نماید و حس کند شـعر برای او گفته 

شـده و لـذت زیـادی ببرد.
مثاً:

به مغرب سینه ماالن قرص خورشید
نهان می گشت پشت کوهساران

فرو می ریخت گردی زعفران رنگ
به روی نیزه ها و نیزه  داران

ایـن دو بیـت صحنـه  یـک جنـگ را در وقت غـروب »گرد 
ایـن  تمـام  ببینیـد!  می کننـد.  توصیـف  زعفران رنـگ« 
صحنه هـا مثـل فیلم از جلوی چشـم مـا رد می شـوند و ما 

احسـاس اشـتراک بـا آن می کنیـم.
یا:

مثل گیاهی که باد خمش کرده باشد
به سویت تعظیم می کنم
وقتی که حرم مهربان تو

به من لبخند می زند
ایـن تصویـر نیـز عینی اسـت چـون همـه  چیزهـای آن در 
بیـرون وجـود دارنـد و مثـل یـک نقاشـی واقعی اسـت. یا:

مثل گیاهی که باد خمش کرده باشد
به سویت تعظیم می کنم
وقتی که حرم مهربان تو

به من لبخند می زند
ایـن تصویـر هـم عینی اسـت، چون همـه  چیزهـای آن در 

بیـرون وجـود دارنـد و مثـل یک نقاشـی واقعی اسـت.
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تصویر انتزاعی

نـوع  بـه جـز تصویـر عینـی، یـک 
آن  بـه  کـه  داریـم  دیگـر  تصویـر 
»انتزاعـی« یا »ذهنـی« می گوییم. این 
تصویرهـا برخاف تصویرهای عینـی، مثالی در 
بیـرون ندارنـد و همـه  آن هـا را فقـط در ذهـن 
می شـود تصـور کرد. بیشـتر متخصصان شـعر 
ایـن نـوع تصویرهـا را دوسـت دارنـد، چون 
درک بعضـی از این تصویرها سـخت اسـت 
و مخاطـب عـادی خیلـی بـا آن هـا ارتبـاط 

برقـرار نمی کنـد.
مثاً :

نور در باور من نفس می کشید
مهربانی مثل گیاه در آسمان رویید

و من به شب اعتقادی نداشتم
تصویـر اوِل ایـن بنـد کامـًا انتزاعـی و ذهنـی 
اسـت. ما نمی  توانیـم »بـاور« را ببینیم و مثالی 
در دنیـای واقعـی ندارد، یعنی فیزیکی نیسـت 
و فقـط در ذهـن ما وجـود دارد. نفس کشـیدن 
نـور را فقـط می توانیم تصور کنیـم و در دنیای 

بیـرون وجـود ندارد.
یا :

چشم من، عکس تو، نوار سیاه
پشت در انتظار می گرید

سرزمینم که بی تو خالی شد
رم درون سزار می گرید

ایـن تصویـر هـم ذهنـی اسـت، چـون انتظـار، 
گریـه نمی کند و رم درون سـزار نیسـت. این ها 
چیزهایـی اسـت که فقط در ذهن شـاعر وجود 

دارد، پـس ذهنی اسـت.

تصاویر عینی باعث می شود که مخاطب 
احساس نزدیکی به شعر کند، با آن 

همذات پنداری نماید و حس کند شعر 
برای او گفته شده و لذت زیادی ببرد
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خوانش کتاب »آخرین پدربزرگ«

باب جون نمیری...!

با سر توی قبر

از کودکی هـای دور آغـاز می شـود، از زمانـی کـه او و بـاب جـون در تعزیه، 

ایفـای نقـش می کردنـد: »علی اصغـر کـه بـودم، بـاب جـون مصطفـی 

»حضـرت عبـاس« بـود. مـن کـه یـادم نمی آیـد، بزرگ ترهـا این طـور 

می گوینـد. بعـد کـه قـد کشـیدم، یـک چارقـد مشـکی کهنه سـرم 

کردنـد و شـدم سـکینه. می گفتنـد: بچـه اسـت، هنـوز صدایش 

دخترانـه اسـت.« امـا ماجـرای اصلـی کتـاب، به موضـوع مرگ 

راه  از  ناگهـان  کـه  نزدیـک  مـرگ  همـان  دارد،  اختصـاص 

می رسـد. مرگـی کـه در این داسـتان، مرگ اطرافیان اسـت و 

اول از همـه، مرگ پدربزرگ احمد؛ یکی از دوسـتان حمید. او 

در ابتـدا، ناگهـان بـه داخل یک قبـر می افتد: »داشـتم از ترس 

بیهوش می شـدم. مثل کسـی که سـرش را زیر آب کرده باشـند، 

یـک لحظـه صداهـای اطـراف تـوی گوشـم خوابیـد. وقتی بـه خودم 

آمـدم، دیـدم تـوی قبر ایسـتاده ام و دسـتم را گرفته ام به کناره هـای قبر و 

سـعی می کنـم خودم را باال بکشـم. چند جـای آرنج و کمـرم موقع افتادن 

گرفتـه بـود بـه سـنگ های تیـز کنـار قبر و حسـابی زخمی شـده بـود.«

نترس! نمرده ام!

نگرانی هـا تمامـی نـدارد. حمیـد هـر بار دچار ایـن ترس و توهم می شـود که باب جون در خـواب از دنیا رفتـه: »چای را ریختم، گذاشـتم توی 

سـینی و راه افتـادم طـرف ایـوان. دسـتم را طـوری می لرزانـدم که تلق و تولوق اسـتکان و نعلبکی همه جا را برداشـته بود. نصـف چای ریخته 

بـود تـوی نعلبکـی؛ امـا نگـران چـای نبودم. می خواسـتم باب جون از سـر و صدا بیـدار شـود.«  او هر کاری می کند تا با سـر و صـدا باب جون 

را بیـدار کنـد: »بـه ایـوان که رسـیدم دمپایی های پاسـتیکی را پـا کردم و در حالی کـه آنها را لخ لخ روی کاشـی می کشـیدم، رفتم طرف باب 

جـون. بعـد سـینی را بـا شـدت گذاشـتم روی میـز کنار دسـتش؛ اما باب جـون انگار نـه انگار، تـکان نخورد.« این تصور هسـت کـه باب جون 

دوبـاره نقـش یـک ُمـرده را ایفـا می کند: »بـرای یک لحظه فکر کردم باز دارد فیلم بازی می کند. سـرم را در سـایه روشـن غـروب بردم نزدیک 

دهانـش تـا بلکـه صدای نفسـهایش را بشـنوم؛ امـا نه، صدایـی نمی آمد.« اما بـاب جون واقعا فیلـم بازی می کنـد :»صدایی نمی آمد. گوشـم را 

نزدیک تـر بـردم. بـاز صدایـی حـس نکـردم. انگار سـال ها بود که نفس نمی کشـید. دیگر داشـتم بغـض می کردم کـه یکدفعه گرمایـی را توی 

گوشـم احسـاس کـردم. بـاب جون بـود. زمزمه کرد: نتـرس! نمرده ام. مثـل اینکه ما از دسـت تو خواب راحـت نداریم.«
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الهـام صالـح | تـا حاال شـده بـه مرگ فکـر کنیـد؟ برایتان پیـش آمده کـه از این فکر بترسـید؟ شـاید گاهـی به مـرگ خود فکر کـرده باشـید، اما 
ترسـناک تر از ایـن اتفـاق، زمانی اسـت که به مـرگ دیگران فکـر کنید؛ یا خـدای نکرده مرگ مـادر، پـدر، مادربزرگ، پدربـزرگ، یا دوسـتان. ممکن 
اسـت این تصور باعث اذیت شـما شـود. طبیعی اسـت! نگرانی درباره سـالمتی دیگران هم طبیعی اسـت. در کتاب »آخرین پدربزرگ«، راوی داسـتان 
نگـران پدربـزرگ پیـر خـود اسـت کـه او را باب جون صـدا می زند. بـاب جون هـم که از ایـن نگرانـی آگاه اسـت، هرازگاهی بـا اسـتفاده از این نقطه 
ضعـف، سـر به سـر نوه خود می گـذارد. »آخرین پدربـزرگ«، کتابی درباره اندیشـیدن به مرگ عزیزان اسـت و نویسـنده آن به خوبی توانسـته نگرانی 
و اضطراب هـای یـک پسـر نوجـوان را در رابطـه با این موضـوع به مخاطب خود منتقل کند. شـاید بـا خواندن این کتـاب، کمی از نگرانی های شـما کم 

شـود و بفهمیـد کـه نگرانی هایتـان بی دلیل بـوده. امـا فراموش نکنید که مـرگ، یک اتفـاق طبیعی در زندگی و بازگشـت همه به سـوی خدا اسـت.

شوخی باب جون

گریـه کردن. دیگر داشـتم یقین می کـردم که کار نمی کـرد. خـودم را انداختـم رویـش و شـروع کـردم بـه باشـد: »دویـدم بـاالی سـرش. مثـل همیشـه ُخـر ُخـر حمیـد، دائـم نگـران اسـت مبـادا باب جـون فـوت کرده 
تمام شـده اسـت. باب جـون تـکان نمی خورد. 
مامـان و بابـا نگاهـی پـر از نگرانـی بـه هـم 
کردنـد و خـم شـدند بـاالی سـر بـاب 
جـون...« نـه! از مرگ خبری نیسـت. باب 
جـون، همـه را سـر کار گذاشـته: »سـرم 
را گذاشـتم روی سـینه بـاب جـون، بلکه 
صـدای قلبـش را بشـنوم. یکهو حـس کردم 
چیـزی تـوی گوشـم رفـت. هـول پریـدم. بعدش 
روی سـینه اش گذاشـته بـود و می گفـت: آقـا جـون الهی هـم صـدای خنده بـاب جون بلند شـد. مامان دسـتش را 

قربونـت بـرم. کشـتی مـا را از ترس.«

آساگردیا اولین 
کشوری است که قرار است در فضا 
تشکیل شود و مأموریت آن نیز، به 
ادعای مؤسسانش، محافظت از 

زمین در برابر تهدیدات انسانی، فضایی 
و فرازمینی از جمله شهاب سنگ ها، 

زباله های فضایی و موجودات فرازمینی 
احتمالی است
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ش حمید، آنقدر با مسئله مرگ درگیر است که دائم دراین باره فکر می کند و حتی کابوس می بیند. این بار در یک کابوس، خودش  
از دنیا رفته است: »دیدن مر گ دیگران آدم را ناراحت می کند. دیدن مرگ عزیزان خود آدم هم، آدم را خیلی خیلی ناراحت و 
پریشان می کند؛ اما دیدن مرگ خود آدم، اصال گفتنی نیست

وقتش است!

آن که تمام کرد!
از قدیـم گفته انـد »کار را کـه کـرد؟ آنکـه تمـام 
کـرد«. بـرای اینکـه کار را تمـام کـرده باشـیم، با 
هـم یک شـعر می گوییم کـه هم تصویـر انتزاعی 

داشـته باشـد و هـم عینی.
یادش به خیر

آن وقت که مادر
در چهارراه نماز می ایستاد

با باغی در فکر چادر نمازش
یادش به خیر

آن وقت ها تفنگ چوبی را
به سمت باد نشانه می گرفتم

تا تمرین کنم
نشانه گرفتن به سمت دشمن را

از جبهه نامه می نویسم مادر!
کودکی هایم را فراموش نکن

که تمرین نبرد بود
مثـل  تصاویـری  می بینیـد،  کـه  همان طـور 
»در چهـارراه نمـاز ایسـتادن« تلفیقـی هسـتند، 
»شـانه گرفتن تفنـگ به سـمت باد« عینی اسـت 
و »باغـی در فکـر چـادر نماز« ذهنی اسـت، چون 
نمی تـوان تصـور کـرد که چـادر نماز فکر داشـته 
باشـد و در آن فکـر باغـی وجـود داشـته باشـد. 
امیـدوارم از کارگاه شـعر امـروز لذت برده باشـید. 

تـا مطلـب بعدی خـدا نگهـدار!

گاهـی وقت هـا تصویرهـا یـک قسمتشـان عینـی و فیزیکـی 
اسـت و قسـمت دیگرشـان انتزاعـی و ذهنی. به نظـر خود من، 
ایـن نـوع تصویرهـا از بهتریـن نـوع تصویرها هسـتند چـون نه 
خیلـی سـاده هسـتند و نـه خیلی معماگونـه و پیچیـده. ضمناً 
ایـن تصویرهـا را هم مخاطب هـای عـادی درک می کنند و هم 
متخصصان شـعر. اگـر به ادبیات فارسـی نگاه کنیـم، می بینیم 
که شـعرهای خـوب معموالً تصویرهای تلفیقی زیـادی در خود 
داشـته اند. مخصوصـاً شـعر معاصـر باعـث شـد کـه تصویرهای 
تلفیقـی بیشـتر اسـتفاده شـود. حاال دلیلـش را بعـداً می گویم.

مثاً دقت کنید:
غم چون مورچه ای روی دستم راه می رود.

مـا می توانیـم مورچـه را تصـور کنیـم کـه روی دسـت راه 
مـی رود امـا غـم را نـه. چـون مورچـه عینـی اسـت و غـم 
انتزاعـی. پـس می توانیـم بـه ایـن تصویـر تلفیقـی بگوییم.

یا:
می گفت: یلدا یعنی که بیشتر یاد خدا باشیم

یعنی وقت بیشتری داریم
تا بنده تر باشیم

من هم به همان فکر می کردم
و سایه شب یلدا را دیدم

که نماز می خواند
دوسـتان خوبـم! اگـر دقـت کنیـد می بینیـد کـه تصویـر 

نماز خوانـدن یلـدا، تلفیقـی اسـت. چون مـا می توانیـم نماز 
خوانـدن را تصـور کنیـم، امـا نمـاز خوانـدن یلدا را نـه! یک 
نکتـه  مهـم این اسـت کـه جداکـردن تصویـر تلفیقـی از 2 
تصویـر دیگـر کمی سـخت اسـت. بـرای همین هـر جا فکر 
کردیـد کـه یـک تصویـر مثـاِل فیزیکـی و بیرونـی دارد اما 
در عیـن حـال کمـی ذهنـی هـم هسـت، بایـد بگوییـد که 
ایـن تصویـر تلفیقـی اسـت. یـک نکتـه  مهـم این اسـت که 
جداکـردن تصویـر تلفیقـی از 2 تصویـر دیگر کمی سـخت 
اسـت. بـرای همیـن هرجـا فکـر کردیـد کـه تصویـر مثـال 
فیزیکـی بیـرون دارد امـا در عیـن حـال کمـی ذهنـی هـم 

هسـت بایـد بگوییـد ایـن تصویـر تلفیقی اسـت.

تصویر تلفیقی

تصویر انتزاعی

نـوع  بـه جـز تصویـر عینـی، یـک 
آن  بـه  کـه  داریـم  دیگـر  تصویـر 
»انتزاعـی« یا »ذهنـی« می گوییم. این 
تصویرهـا برخاف تصویرهای عینـی، مثالی در 
بیـرون ندارنـد و همـه  آن هـا را فقـط در ذهـن 
می شـود تصـور کرد. بیشـتر متخصصان شـعر 
ایـن نـوع تصویرهـا را دوسـت دارنـد، چون 
درک بعضـی از این تصویرها سـخت اسـت 
و مخاطـب عـادی خیلـی بـا آن هـا ارتبـاط 

برقـرار نمی کنـد.
مثاً :

نور در باور من نفس می کشید
مهربانی مثل گیاه در آسمان رویید

و من به شب اعتقادی نداشتم
تصویـر اوِل ایـن بنـد کامـًا انتزاعـی و ذهنـی 
اسـت. ما نمی  توانیـم »بـاور« را ببینیم و مثالی 
در دنیـای واقعـی ندارد، یعنی فیزیکی نیسـت 
و فقـط در ذهـن ما وجـود دارد. نفس کشـیدن 
نـور را فقـط می توانیم تصور کنیـم و در دنیای 

بیـرون وجـود ندارد.
یا :

چشم من، عکس تو، نوار سیاه
پشت در انتظار می گرید

سرزمینم که بی تو خالی شد
رم درون سزار می گرید

ایـن تصویـر هـم ذهنـی اسـت، چـون انتظـار، 
گریـه نمی کند و رم درون سـزار نیسـت. این ها 
چیزهایـی اسـت که فقط در ذهن شـاعر وجود 

دارد، پـس ذهنی اسـت.
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به جز تصویر عینی، یک 
نوع تصویر دیگر داریم که 
به آن »انتزاعی« یا 
»ذهنی« می گوییم

تصاویر عینی باعث می شود که مخاطب 
احساس نزدیکی به شعر کند، با آن 

همذات پنداری نماید و حس کند شعر 
برای او گفته شده و لذت زیادی ببرد

اگهی وقت ها تصویرها یک قسمتشان 
عینی و فیزیکی است و قسمت دیگرشان 
انتزاعی و ذهنی. به نظر خود من، این 
نوع تصویرها از بهترین نوع تصویرها 
هستند

مدرسه شعر »هشت«

خوانش کتاب »آخرین پدربزرگ«

باب جون نمیری...!
باب جون و خاله فرخنده

پیرمـرد تنها اسـت، همه مشـکل او همین اسـت. می خواهد 
بـاز سـر و سـامانی بگیرد، اما مـادر حمید 

مخالـف اسـت. یک بار کـه حمید به 
همـراه بـاب جون و خالـه فرخنده 

به قبرسـتان می رونـد، باب جون 
از او می خواهـد تـا خبـری را بـه 
بقیـه منتقـل کنـد: بـاب جـون 

همان طـور کـه عصایـش را گرفته 
بـود طـرف مـن، ادامـه داد: »خب این خانـم کیه؟« 
گفتم:»خالـه فرخنـده اسـت دیگـر.« بـاب جـون 
نگاهـی بـه خالـه فرخنـده انداخـت و گفت:»نه باب 
جـون. از ایـن به بعـد این خانم اسـمش ننه فرخنده 
اسـت، فهمیـدی؟ ننـه فرخنده. بـرو ایـن را به همه 
بگـو!« مامـان همچنان راضی نیسـت. صد سـال هم 
کـه بگـذرد بـاز تغییری نمی کنـد: »مامان یـک وای 
بلنـد گفـت و کوبیـد روی زانویش. تمام تنم شـروع 
بـه لرزیدن کـرد. بابا از خبری که داده بود پشـیمان 
شـد. مامان طـوری نگاهم کرد که فهمیـدم باید هر 
طـور شـده پا بگـذارم به فـرار. بعد هم نشسـت روی 
زمیـن. صورتـش را میان دو دسـتش گرفت و زد زیر 

گریـه. بابا اشـاره کـرد از اتاق بـروم بیرون.«

کابوس مرگ

کـرد. پـس آنهایی کـه ندارند صدقـه بدهند، چـه کار می کنند. صدقـه که نیسـت، حتما با دعا هم می شـود عمر آدم هـا را زیاد گفتـم: خدایـا! خـودت می دانـی کـه من دلـم پاکه، تـازه فقط هـر طریقـی می خواهد از زیر صدقـه دادن در بـرود: »به خودم چالـه کوچک و سـکندری خـوردم و افتادم زمیـن.«  حمید به همان طـور بی هـوا می رفتـم کـه یکهـو پایـم رفـت تـوی یک را از دسـت بدهـم. پولهـا را تـا کـردم و تـوی جیبم گذاشـتم. تـا قسـمتی برایش سـخت اسـت: »خیلـی زورم می آمـد آنها کـه باب جـون را خیلـی دوسـت دارد، اما صدقـه دادن کمی سـه تـا اسـکناس نـوی دویسـت تومانـی بودنـد.« هـر چند »از مغـازه آمـدم بیـرون. یک بـار دیگـر پولهایم را شـمردم. جلوگیـری کنـد. یکـی از ایـن راه ها هـم صدقه دادن اسـت: اسـت، سـعی می کنـد بـه هـر طریقی که شـده، از مـرگ او بـرای حمیـد، همیشـه مـرگ بـاب جـون یـک کابـوس 
اصـا هـر چقـدر الزم باشـد نمـاز می خوانـم. نمـاز کـه خرجی نیـت سـامتی بـاب جـون می خوانـم و خیالـم راحت می شـود. می کنـم. سـر راه سـری به مسـجد می زنـم، چند رکعـت نماز به خـودم را راضـی کـردم: ایـن بـار بـا نمـاز و دعـا مشـکل را حل راه حلـی کـه انتخـاب می کنـد، نمـاز خوانـدن اسـت: »باالخره همه شـان جوان مـرگ می شـوند دیگـر.« 

ندارد.«

مرگ خود آدم

می دانسـتم همه از گریه هایشـان پشـیمان می شـوند. این بـار پایم را نیشـگون نگرفتـم. دیگر برایم و نـان تـازه مـی داد. لبخنـد زدم. گریـه نمی کـردم. می دانسـتم باب جـون آن پایین منتظر ماسـت. و کابـوس می بینـد، امـا پدربـزرگ باالخره از دنیا مـی رود: »یک نفس عمیق کشـیدم. هوا بوی صبح مـی زد و چنـگ می انداخـت به سـر و صورتش.« اما خب، معلوم اسـت که راوی نمرده. او زنده اسـت می بینـد: »بیچـاره مـادرم، هـی می آمـد جلـو چشـمم. تمـام موهایش سـفید شـده بـود. هی جیغ غصـه بـاب جون کار دسـتم داد و دق مرگ شـدم. آره بخندیـد.« او اطرافیانش را هـم در این کابوس دیـدن مـرگ خـود آدم، اصـا گفتنـی نیسـت. بایـد بمیرید تـا بفهمید من چـه می گویـم. آخرش می کنـد. دیـدن مـرگ عزیـزان خـود آدم هـم، آدم را خیلـی خیلی ناراحت و پریشـان می کنـد؛ اما می بینـد. ایـن بـار در یک کابـوس، خودش از دنیا رفته اسـت: »دیـدن مرگ دیگـران آدم را ناراحت حمیـد، آنقـدر بـا مسـئله مـرگ درگیـر اسـت کـه دائـم دراین بـاره فکـر می کنـد و حتـی کابوس 
فرقـی نمی کـرد خوابم یا بیـدار.«

نترس! نمرده ام!

نگرانی هـا تمامـی نـدارد. حمیـد هـر بار دچار ایـن ترس و توهم می شـود که باب جون در خـواب از دنیا رفتـه: »چای را ریختم، گذاشـتم توی 

سـینی و راه افتـادم طـرف ایـوان. دسـتم را طـوری می لرزانـدم که تلق و تولوق اسـتکان و نعلبکی همه جا را برداشـته بود. نصـف چای ریخته 

بـود تـوی نعلبکـی؛ امـا نگـران چـای نبودم. می خواسـتم باب جون از سـر و صدا بیـدار شـود.«  او هر کاری می کند تا با سـر و صـدا باب جون 

را بیـدار کنـد: »بـه ایـوان که رسـیدم دمپایی های پاسـتیکی را پـا کردم و در حالی کـه آنها را لخ لخ روی کاشـی می کشـیدم، رفتم طرف باب 

جـون. بعـد سـینی را بـا شـدت گذاشـتم روی میـز کنار دسـتش؛ اما باب جـون انگار نـه انگار، تـکان نخورد.« این تصور هسـت کـه باب جون 

دوبـاره نقـش یـک ُمـرده را ایفـا می کند: »بـرای یک لحظه فکر کردم باز دارد فیلم بازی می کند. سـرم را در سـایه روشـن غـروب بردم نزدیک 

دهانـش تـا بلکـه صدای نفسـهایش را بشـنوم؛ امـا نه، صدایـی نمی آمد.« اما بـاب جون واقعا فیلـم بازی می کنـد :»صدایی نمی آمد. گوشـم را 

نزدیک تـر بـردم. بـاز صدایـی حـس نکـردم. انگار سـال ها بود که نفس نمی کشـید. دیگر داشـتم بغـض می کردم کـه یکدفعه گرمایـی را توی 

گوشـم احسـاس کـردم. بـاب جون بـود. زمزمه کرد: نتـرس! نمرده ام. مثـل اینکه ما از دسـت تو خواب راحـت نداریم.«

الهـام صالـح | تـا حاال شـده بـه مرگ فکـر کنیـد؟ برایتان پیـش آمده کـه از این فکر بترسـید؟ شـاید گاهـی به مـرگ خود فکر کـرده باشـید، اما 
ترسـناک تر از ایـن اتفـاق، زمانی اسـت که به مـرگ دیگران فکـر کنید؛ یا خـدای نکرده مرگ مـادر، پـدر، مادربزرگ، پدربـزرگ، یا دوسـتان. ممکن 
اسـت این تصور باعث اذیت شـما شـود. طبیعی اسـت! نگرانی درباره سـالمتی دیگران هم طبیعی اسـت. در کتاب »آخرین پدربزرگ«، راوی داسـتان 
نگـران پدربـزرگ پیـر خـود اسـت کـه او را باب جون صـدا می زند. بـاب جون هـم که از ایـن نگرانـی آگاه اسـت، هرازگاهی بـا اسـتفاده از این نقطه 
ضعـف، سـر به سـر نوه خود می گـذارد. »آخرین پدربـزرگ«، کتابی درباره اندیشـیدن به مرگ عزیزان اسـت و نویسـنده آن به خوبی توانسـته نگرانی 
و اضطراب هـای یـک پسـر نوجـوان را در رابطـه با این موضـوع به مخاطب خود منتقل کند. شـاید بـا خواندن این کتـاب، کمی از نگرانی های شـما کم 

شـود و بفهمیـد کـه نگرانی هایتـان بی دلیل بـوده. امـا فراموش نکنید که مـرگ، یک اتفـاق طبیعی در زندگی و بازگشـت همه به سـوی خدا اسـت.

شوخی باب جون

گریـه کردن. دیگر داشـتم یقین می کـردم که کار نمی کـرد. خـودم را انداختـم رویـش و شـروع کـردم بـه باشـد: »دویـدم بـاالی سـرش. مثـل همیشـه ُخـر ُخـر حمیـد، دائـم نگـران اسـت مبـادا باب جـون فـوت کرده 
تمام شـده اسـت. باب جـون تـکان نمی خورد. 
مامـان و بابـا نگاهـی پـر از نگرانـی بـه هـم 
کردنـد و خـم شـدند بـاالی سـر بـاب 
جـون...« نـه! از مرگ خبری نیسـت. باب 
جـون، همـه را سـر کار گذاشـته: »سـرم 
را گذاشـتم روی سـینه بـاب جـون، بلکه 
صـدای قلبـش را بشـنوم. یکهو حـس کردم 
چیـزی تـوی گوشـم رفـت. هـول پریـدم. بعدش 
روی سـینه اش گذاشـته بـود و می گفـت: آقـا جـون الهی هـم صـدای خنده بـاب جون بلند شـد. مامان دسـتش را 

قربونـت بـرم. کشـتی مـا را از ترس.«
چای را ریختم، گذاشتم 
توی سینی و راه افتادم 

طرف ایوان. دستم را 
طوری می لرزاندم که تلق و 
تولوق استاکن و نعلبکی همه 

جا را برداشته بود. نصف چای 
ریخته بود توی نعلبکی؛ اما 

نگران چای نبودم

داشتم از ترس بیهوش 
می شدم. مثل کسی که 
سرش را زیر آب کرده باشند، 
یک لحظه صداهای اطراف 
توی گوشم خوابید

 آخرین پدربزرگ
 نویسنده: 
 محمدحسن حسینی
 تهران: کانون پرورش فکری
 کودکان و نوجوانان
 68 ص، مصور
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دویدم باالی سرش. مثل 
همیشه ُخر ُخر نمی کرد. خودم را 

انداختم رویش و شروع کردم به 
گریه کردن

دنیاروچطورمیینیب؟!دنیاروچطورمیینیب؟!دنیاروچطورمیینیب؟!دنیاروچطورمیینیب؟!

مهدی آخرتی

سـالم بـه دوسـتان هنرمند 
یکـی  دربـاره   امـروز  نوجوانـم! 

صحبـت  شـعر  مسـائل  مهم تریـن  از 
می کنیـم. نـام ایـن عنصـر مهـم »تصویـر« 

اسـت. البتـه اگـر یادتـان باشـد، قبـاًل در مـورد 
تصویرسـازی بـا هم حـرف زده ایم امـا امـروز در مورد 

انـواع تصویـر صحبـت خواهیـم کـرد.
از آنجایـی کـه امروز سـینما و تلویزیون بیشـترین مخاطب 

بـه سـمت  بایـد  هـم  امـروز  دارنـد، شـعر  هنرهـا  در  را 
تصویری تر شـدن بـرود تـا بتوانـد مردمـی کـه بـه  تصاویـر 

عـادت کرده انـد را راضـی نگـه دارد. تصویرسـازی در شـعر 
باعث می شـود مخاطـب در ذهن خودش یک تابلوی نقاشـی، 

فیلـم یا عکس درسـت کنـد و از آن لذت ببـرد. البته یادمان 
باشـد تصویرهایی که درسـت می کنیم باید بـرای مخاطب 

قابـل درک و فهم باشـد، نه اینکه یک معمـا با تصاویر 
درسـت کنی و از مخاطب توقع داشـته باشیم 

بشـود. متوجه  که 

دنیا رو چطور 
می بینی؟!

  



جوونـا  روحیـات  از  یکـی  می گـن 
می گـم.  کـه  بـودم  شـدنه.  جوگیـر 
مـن خـودم قبـاًل خیلـی زود جوگیـر 
می دیـدم  مثـاًل  یعنـی  می شـدم؛ 
یه عـده دارن تـوی خیابـون می زنـن 
این کـه  بـدون  هـم.  سـروکله  بـه 
بپرسـم ماجرا از چـه قـراره، می رفتم 
تـوی ماجـرا و بزن کـه می زنـی! بعد 
از اون کـه یک دفعه قاطی دعوا شـدم 
و آخرش معلوم شـد یک طـرف دعوا 
نیروهـای لباس شـخصی بودند که تو 
کمیـن یه عـده الت وپات بودنـد و من 
نخـود آش رو هـم با خودشـون بردن 
و اگـه نبود اعتراف خـود اون حضرات 
الت کـه گفتـه بودنـد: »ایـن یـارو با 
مـا نیسـت«، نمی دونید چه بالیی سـر 
مـن اومده بـود. البتـه اونا دلشـون به 
حال من نسـوخته بود، کسـر شأنشون 
بـود کـه یـک جـوون محصـل قاطی 
دارو دسته شـون شـده و می خواسـتند 
بـه هرنحو شـده، این لکه ننـگ رو از 

دامنشـون پـاک کنند! 
تـــوی  هـــم  دیگــه  چندبــــار 
همــچین مخمصـه ای گرفتار شـدم، 
مثـل اون دفعـه که بـا پسـرخاله م که 
دان3 کاراتـه بـود، داشـتیم می رفتیم 
و مـن بـه امیـد همراهـی پسـرخاله م 
وارد یـک دعـوای خیابونـی شـدم و 
حسـابی کتـک خـوردم و پسـرخاله م 
انگشـت سرازیرشـو سـر بـاال نکـرد 
و وقتـی بهـش گفتـم: »نامـرد مـن با 
تکیـه بـه قـدرت تـو وارد ایـن ماجرا 
شـدم و...«، با خونسـردی گفـت: »ما 
عهد بسـتیم کـه از ایـن تکنیک ها تو 

خیابـون اسـتفاده نکنیـم.« 
آخـه یکـی نیسـت بگـه »مسـلمون! 
قبـل از دعـوا مـن رو توجیـه کـن تـا 
وارد این گود نشـم. همیـن یکی دوبار 
و چندبـار دیگـه باعث شـد که دیگه 
حواسـمو جمع کنـم و دیگه هیچ وقت 
نشـم.  فضاهـا  این جـور  گـود  وارد 
راستشـو بخوایـد، تـا ایـن تجربه هـا 
پیـر شـدم. ولـی  رو کسـب کـردم، 
شـما خودتونـو نخود هـر آش نکنید و 

به عبارتـی جوگیـر نشـید!  

یادداشت های یک جوان دیروزی 

جوگیر
قاسم رفیعا

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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همه مهمان هستیم )12(
رمضان، ماه مهمانی خداست. ماهی که همه مسلمانان جهان در آن مهمان هستند. نمــــا  هشــت
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ق وقتی همه به عشق تو پروانه می شوند

پروانه ها کنایه و افسانه می شوند
 روح بهار هستی و این بوته های خار
از عطر گام های تو ریحانه می شوند

با دیدن جمال زلیخاکش شما
یوسف شناس ها همه دیوانه می شوند
 شانه به شانه، شاه و گدا در سرایتان
مهمان سفره های کریمانه می شوند

ـــذر می  کبوترانن
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

تکه ای از ماه

باغ گـــالبی

 هنـوز آفتـاب پاییـن ننشسـته بـود کـه رسـیدیم باغ آقـا سـکندر. بابا همیشـه همین طـور بود؛ دوسـت نداشـت زیر 
منـت کسـی باشـد، حتی زیـر منت آقا سـکندر. آقا سـکندر یک باغ گالبی داشـت که هـر پنج شـنبه، جمعه عروس 
دامادهـا می آمدنـد آن جـا بـرای چیـدن گالبـی. ننـه بـا خاله معصـوم و خالـه ربـاب پچ پچ داشـتند و پشت سـر آقا 
سـکندر حـرف می زدنـد. هروقـت هم به آن ها می گفتـم »غیبت نکنیـد«، خاله ربـاب آب دهانش را قـورت می داد و 
آهسـته و شـمرده می گفـت: »نـه! مـا داریـم با هم حـرف می زنیم.« تـا می گفتم »نـه« و صدایـم را باال می بـردم، ننه 
از موهـای بافتـه شـده ام می گرفـت و مرا می کشـید طرف خـودش و دوتا نیشـگون از بازوهایم می گرفـت و مرا پرت 

می کـرد و خالـه معصـوم کـه دل رحم تـر بـود پادرمیانی می کـرد و من هـم راهـم را می کشـیدم و می رفتم.
به قـول ننـه، دایـی احمـد مثـل بـز کوهـی بـود؛ به خاطـر این کـه از همه چیز بـاال می رفـت، حتی دیـوار راسـت. دایی 
از بـاالی درخـت چنـد گالبـی رسـیده پـرت می کنـد روی زمیـن، مـن هـم یکـی از آن هـا را گاز می زنـم. رد نیـش 
دندان هایـم روی گالبـی می مانـد، لثـه ام خـون می آیـد و با انگشـتم قسـمت خونـی اش را برمـی دارم. دایـی از باالی 

درخـت داد می زنـد: »این قـدر نخـور بچـه! اسـهال می شـی!«
بی بـی قلیـان چـاق می کند و چنـد قل می زند و قلیـان را می گـذارد جلوی آقا سـکندر و می گوید: »قلیـان چاق چاق 
اسـت.« آقـا سـکندر فـری بـه سـیبیل های کلفتـش می دهد و نـی قلیـان را می گـذارد روی لبـش و چند قـل می زند 
و دودهـای قلیـان را دایـره وار بیـرون می دهـد. از تنباکـو میـوه ای بـدم می آیـد. از هر حبـاب دهان آقا سـکندر بوی 
طالبـی می آیـد. مـی روم دامـن بی بـی را می چسـبم، دسـتش را روی سـرم می کشـد، دسـتانش زبرند، مـن نازکردن 

بی بی را دوسـت نـدارم.
دایـی احمـد تکانـی بـه درخـت می دهد و چنـد گالبی می افتـد روی زمیـن و یکیش هم می خـورد به فرق سـرم. آخ 
بلنـدي می کشـم. دایـی دسـتپاچه می گویـد: »چیزیـت نشـد؟« من هم سـری تـکان می دهـم و می گویـم: »یکی از 
سـیم های سـرم کنـده شـده.« بی بی می گویـد: »یواش تـر! این طوری کسـی ایـن گالبی هـا را نمی خرد.« خالـه رباب 
تـوی گـوش خاله معصـوم می گه: »بی بی رو نگا، فکر می کنه شـوهرش ورشکسـت می شـه! حـاال از این همـه دارایی 
چـی بـه مـا می ماسـه؟« بی  بـی مـرا زیـر کار می کشـد. من هـم گالبی هـا را از زیـر درخت جمـع می کنـم و تندتند 
تـوی جعبـه می گـذارم. بی بـی عصازنـان به طرفـم می آیـد و می گویـد: »یواش تـر بـذار دخترجـان!« بی بـی گـرد و 
خـاک عصایـش را بـا چیـن دامنـش پاک می کنـد، بعد مـی رود پیش آقـا سـکندر و قلیـان را از دسـتش می گیرد و 
خـودش می کشـد. جعبه هـای خالـی را روی هـم سـوار می کنـم و بـه دیـوار تکیـه می دهـم. به باغ همسـایه سـرکی 

می کشـم، سـیب های سـبزش از آن آویـزان شـده. مـزه ترشـش را دوسـت دارم. نمی توانـم از دیوار باال بـروم، یحیی 
را صـدا می زنـم تـا بیایـد و یکی دوتا سـیب بچینـد. برایش قـالب می گیرم، با این که دو سـه سـال از مـن کوچک تر 
اسـت، قـد و قـواره اش دوبرابـر من اسـت. یحیی با سه شـماره مـی رود و سـیب ها را از پشـت دیوار به مـن می دهد و 
می گویـد: »همـه ش رو نخـور! واسـه من هم نگـه دار!« یحیـی بعضی وقت هـا زبانش می گیـرد و ِمن ِمـن می کند، ولی 

پسـر خوبی است.
***

آقـا سـکندر سـیگارش را روشـن می کنـد و به طـرف بابـا می گیـرد. بابـا دسـتش را کنـار می زنـد و می گویـد: 
»نمی کشـم.« آقـا سـکندر سـیگار را می انـدازد روی زمیـن و شـانه جیبـی اش را برمـی دارد و سـیبیل هایش را شـانه 
می کنـد و بعـد مـی رود سـمت بی بـی و چیزی تـوی گوشـش می گوید. بی بـی عصازنان سـمت بابا می آیـد. عصایش 
را می گـذارد روی شـانه بابـا و می گویـد: »آقـا سـکندر جـای بابای تـورو داره! چـرا ایـن کارو کـردی؟« بابا عصای 
بی بـی را از روی شـانه اش می انـدازد و شـلوارش را تـکان می دهـد و می گویـد: »اون کـه آقاجون من نیسـت! صدبار 
بهـت گفتـم بـا این وصلت کار نشـیم. فکر کـردی بـا ازدواج بـا اون بچه هاتو سروسـامون دادی؟ همین االنـم همه از 
چشـم هـم افتادیـم.« بعـد مـی رود سـمت ننه و بـا چند حرکت چشـم بـه او می فهمانـد که برونـد. من زیـر درختی 
نشسـته ام، بابـا می آیـد طرفـم و گوشـه لباسـم را می کشـد و می بـرد طرف ماشـین. بابـا در ماشـین را بـاز می کند و 
دسـتش را بـه در ماشـین می زنـد، دسـتش خـون می آید. آقا سـکندر دسـتمالی را که بی بـی برایش گلـدوزی کرده 
طـرف بابـا می گیـرد، بابا دسـت او را پـس می زند. آقا سـکندر سـرش را می کند توی گـوش بابا و چیـزی می گوید. 
بابـا سـرخ می شـود به قـد دسـت خونـی اش. خالـه ربـاب و خاله معصومـه جعبه هـای گالبی را بـا پا می کشـند تا دم 
ماشـین. آقـا سـکندر جعبه هـای گالبی را برمی دارد و می گذارد پشـت ماشـین، بابا چشـم غره می رود به ننـه. انگاری 
کـه می گویـد: »بـذار پاییـن، نمی خوام زیـر منت باشـم.« ننه محـل نمی گـذارد و با خاله ها روبوسـی می کنـد. بی بی 
عصازنـان از دور می آیـد و بـه شـوخی می گویـد: »خـوردن حـالل، بـردن حـرام.« بابـا لجـش می گیـرد و جعبه های 
گالبـی را برمـی دارد و می گـذارد روی زمیـن و می پـرد پشـت فرمـان و از تـوی اتـاق ماشـین داد می زنـد: »بریـم.« 
بی بـی دسـتم را می کشـد، می شـینم تـوی ماشـین. بابـا گاز می دهـد و گـرد و خـاک به پـا می کنـد توی بـاغ گالبی.

زهرا فیروز آبادی، عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان مشهد 


