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سن ابتال به بیماری های اعصاب و روان پایین آمده است
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فاطمـه نیـک |  بفرمـا همیـن را می خواسـتید؟! هی نشسـتید خودخـوری کردید و رو بـه دیـوار کالس ناخن هایتـان را جویدیـد، خوبتان 
شـد؟! خوشـحال شـدید که بـا ایـن خودخوری هـا و عصبی بازی ها سـن ابتال بـه بیماری هـای اعصـاب و روان را پاییـن آوردیـد؟! این هم 
آخـر و عاقبـت توجـه نکـردن به دوران حسـاس نوجوانـی، این هـم نتیجه خندیـدن به همکالسـی تان که هـر روز می رفت پیش مشـاور! 
ایـن هـم نتیجـه بی خیالی و توجـه نکردن بـه روح و روان بیچاره تان! درسـت اسـت که به گفته کارشناسـان هنـوز تعداد بیمـاران اعصاب 
و روان جامعـه مـا در حـد اسـتانداردهای بین المللی نیسـت کـه بخواهد فاجعه آمیز باشـد، امـا چیزی که نگران کننده تر اسـت این اسـت 
کـه سـن ابتـال بـه بیماری های اعصـاب و روان در کشـور مـا کاهش پیدا کـرده و سـیر صعـودی دارد. در ادامه نگاهـی به دالیل ایـن اتفاق 

و راه هـای مبـارزه بـا آن می اندازیم.

ما دو بخش داریم

متأسـفانه آدمیزاد دو بخش دارد: بخش جسـمی و فیزیکی 
کـه قابـل لمـس و مشـاهده اسـت و بخـش روح و روان که 
خـودش قابل مشـاهده نیسـت، امـا می تـوان آثـارش را در 
فرد مشـاهده کـرد. بخش اول که خداروشـکر حالش خوب 
اسـت و هـم خودمـان و هـم خانواده هایمـان شـش دنگ 
حواسـمان بهـش هسـت. درسـت از وقتـی که تـوی قنداق 
هسـتیم حتـي قبل تـرش تـا زمانـی کـه قـد می کشـیم 
تـاش  و  برنامه ریـزی  همـه  می شـویم  درخـت  انـدازه  و 
شـبانه روزی والدینمـان به خصـوص سـرکار مادرخانم ها به 
ایـن بخش فیزیکی اسـت و تا ما قد نکشـیده انـدازه نردبان 
نشـده و چاق و چله نشـویم، دسـت از تاش جهادی شـان 
برنمی دارنـد. برعکـس بخـش دوم کـه نه تنهـا حواسـمان 
بهـش نیسـت که تـا می توانیم بـا کم توجهی بهـش حالش 
را خـراب هـم می کنیـم. اصـًا انگارنه انـگار کـه مـا وجـه 
دیگـری هم داریـم و خیلی هم حال و اوضاعش از سـامت 
جسـمی مان مهم تـر اسـت. در حالـی کـه مـا نوجوان ها در 
سـن و شـرایط حساسـی بـه سـرمی بریم و با غفلـت از این 
موضـوع می توانیـم دچـار آسـیب های جبران ناپذیـري در 

بخـش سـامت اعصـاب و روانمان بشـویم. 

چطور بفهمیم روانمان سالم است

شـاید بگوییـد خـب بـه مـا چـه. اوالً کـه تـا بـوده همه 
واسـه  روان  و  اعصـاب  بیماری هـای  می کردنـد  فکـر 
بزرگ ترهاسـت، اصـًا تـا مـا یادمـان اسـت ایـن باباهـا 
بودنـد کـه اعصـاب داشـتن و نداشتنشـان مهـم بـود و 
چـه معنـی داشـت کـه بروبـچ حـرف زیـادی زده و پای 
اعصـاب و روان را وسـط بکشـند. بعـد هـم گیریـم کـه 
قبـول کنیـم بچه هـا هـم اعصـاب دارنـد و ممکن اسـت 
به هـم بریزنـد و بیمـار شـوند؛ خـب مـا کـه بـا عائـم 
ایـن بیماری هـا آشـنا نیسـتیم. اعصـاب آدم که عطسـه 
و سـرفه نمی کنـد کـه تنـدی دسـتش را بگیریـم ببریم 
گفتـه  بـه  کـه  شـود  عـرض  خدمت تـان  درمانـگاه؟! 
کارشناسـان بـرای این که متوجه شـویم یک رفتار سـالم 
اسـت یـا نه، سـه راهـکار وجـود دارد: راهـکار اول توجه 
بـه رفتـار اکثریت مردم اسـت و کارشناسـان اسـمش را 
معیـار آمـاری گذاشـته اند. در این مـدل کاری را اکثریت 
افـراد یعنـی بـاالی 76 درصد مـردم انجـام می دهند، آن 
کار بهنجار اسـت. دومیـن معیار اجتماعی اسـت؛ این که 
کاری از نظـر اجتماعـی و فرهنگـی مـورد تأییـد باشـد. 
بـه عبـارت دیگـر اگـر کاری بـه این شـکل تأیید شـود، 
رفتـاری درسـت محسـوب می شـود و اگـر تأیید نشـود، 
نابهنجـار اسـت. سـومین معیـار خود ما هسـتیم شـاید 
باورتـان نشـود، امـا خود مـا می توانیم بفهمیـم کارهایی 
کـه انجـام می دهیـم درسـت نیسـت یـا این که روبـه راه 
نیسـتیم. ایـن سـه معیار یعنـی این که وقتی مـا کارهای 
غیرمعمولـی انجـام می دهیـم کـه تـا قبـل از ایـن از مـا 
سـر نمـی زده یـا حرکاتـی انجـام می دهیـم کـه معموالً 
اطرافیانمـان انجامـش نمی دهنـد، یک جورهایـی داریـم 
سـه می زنیـم و بایـد بـه بخش اعصـاب و روانمـان توجه 
کنیـم، به جـز ایـن روان شناسـان آزمون ها و تسـت هایی 
دارنـد کـه بـه کمکشـان می تواننـد وضعیت روانـی ما را 
محـک بزننـد و دستشـان بیایـد کـه مـا سـامت روانی 

داریـم یـا نه؟!

روان سالم چطور به دست می آید؟

عـرض شـود خدمت تـان کـه اعصـاب و روان مـا آدمیزادها 
فـرق چندانـی با بخش هـای دیگر بدنمـان نـدارد و ما برای 
رشـد و سـامتش باید برنامه داشته باشـیم و همان طور که 
به فکر تغذیه و ورزش و داروهای مکمل هسـتیم که خدای 
نکـرده پشـه لگدمـان نزند یـا اگر زد چپـه نشـویم، باید به 
اعصـاب و روانمان توجه کنیم، ولـي خورد و خوراک اعصاب 
و روانمان کمی با قسـمت های دیگر بدنمان متفاوت اسـت 
و بـا چهارتـا خوراکی و دوتا بپر بپر درسـت نمی شـود و باید 
بـه دنبـال آمـوزش مهارت هـای فـردی و اجتماعی باشـیم 
کـه جای خالـی اش در جامعه احسـاس می شـود. به خاطر 
داشـته باشـید کـه آمـوزش مهارت حـل مسـئله، مدیریت 
زندگـی و راهکارهـای حـل بحران هـم می تواننـد در زمان 
مشـکات بـه کمـک مـا بیاینـد. در این بیـن رفتن سـراغ 
مشـاوران و افـراد معتبـر کـه متخصص این حوزه هسـتند، 
نبایـد فرامـوش شـود. متأسـفانه بزرگ ترهـای مـا در ایـن 
قسـمت خیلی کند هسـتند و عـادت به مراجعه به مشـاور 
ندارنـد. ما بروبـچ دانش آموز می توانیم این سـبک زندگی را 
تغییـر داده و بـا مراجعه به اهل فن بـه داد اعصاب و روانمان 

برسـیم و هوایشـان را داشته باشیم.

بی خیالی، دردسرساز می شود

در حالـی کـه کارشناسـان از مراجعـه بـه روان شناسـان 
خانواده هـا  بیشـتر  معتبـر حـرف می زننـد،  و مشـاوران 
نسـبت بـه مشـکات روانـی اعضـای خـود بی تفاوت انـد و 
رونـد درمانـی را پیگیـری نمی کنند. هسـتند عـده ای هم 
کـه ایـن کارهـا را سوسـول بازی می دانند و فکـر می کنند 
پـول اضافـی ندارند که خـرج این جور شـیک بازی ها کنند. 
غافـل از این کـه ایـن بی توجهـی به آسـانی کار دستشـان 
می دهـد، چـون مشـکات روانـی به آسـانی در مـا ریشـه 
می کننـد و حتـی می تواننـد آینده مـان را تحـت تأثیـر 
قـرار بدهنـد. کارشناسـان می گوینـد اگـر بـرای مشـکل 
روان شناسـی کاری انجـام ندهیـم، خـودش خود به خـود 
حـل نمی شـود، به خصـوص اگـر مشـکل مورد نظـر جنبه 
اختـال روانـی هم بـه خود بگیـرد؛ آن وقت حتمـاً نیاز به 
درمـان دارد. نکتـه بعـدی که برای خودش مصیبتی اسـت 
بـه روحیه غلطـي در خانواده های ما برمی گردد. متأسـفانه 
بعضـی از خانواده هـا بـا اطاع از مشـکات روحـی و روانی 
بچه هایشـان ترسـیده و از اسـاس منکر این ماجرا می شوند 
یـا این کـه بـه کل آن را مخفـی می کننـد. در حالـی که به 
گفتـه کارشناسـان افرادی که قبـول دارند مشـکلی وجود 
دارد و بـرای برطـرف کردنـش تـاش می کننـد، معمـوالً 
بهتـر می توانند کمک دریافت کنند. از این رو مشکاتشـان 

زودتـر حـل خواهد شـد.

چطور به خودمان کمک کنیم؟

در سـال های اخیـر مسـئوالن وزارت بهداشـت و درمـان 
نسـبت بـه افزایـش 26 درصـدی مبتایـان بـه بیمـاران 
اعصـاب و روان هشـدار داده انـد. آمـاری کـه یـک طرفش 
مربـوط بـه مـا می شـود و حکایـت از ایـن دارد کـه مـا 
نوجوان هـا هـم درگیر مشـکات اعصـاب و روان شـده ایم 
و ایـن اصـًا بـرای خودمـان و آینـده کشـورمان خـوب 
نیسـت. بـه گفتـه کارشناسـان، مـا نوجوان هـا در حـال 
حاضر بیشـتر از هرکسـی نیازمند فضایی آرام و پرمحبت 
هسـتیم. بدون شـک اسـتفاده از روش هـای گفت وگـو در 
خانـواده بـه جای دعـوا و قهر و درگیـری و درک وضعیت 
بحرانی بلوغ، کمک بسـیار مؤثری اسـت که برای عبور از 
مرحلـه  نوجوانی و پذیرفتن مسـئولیت های بزرگسـالی به 
کار مـا خواهـد آمـد. در کنـار آن مـا می توانیم بـا انتخاب 
دوسـتان مناسـب و داشـتن رابطـه صمیمی با خانـواده و 
دوسـتانمان و یادگیـری مهارت های فـردی و اجتماعی به 
خودمـان بیشـتر کمـک کنیم. در نظر داشـته باشـید که 
توانمندسـازی در ایـن دوران مثـًا یادگیـری مهارت های 
هنـری یـا فنـی هـم اعتمادبه نفـس مـا را بـاال بـرده و در 
حـوزه سـامت روان بـه درد مـا خواهـد خـورد. یادتـان 
باشـد بـا آمـوزش به موقـع دوری از رفتارهـای غلـط مثل 
انزواطلبـی به آسـانی از پـس مشـکات برخواهیـم آمـد و 

اعصـاب و روانمـان گـره کـور نمی خورند.

سن ابتال به بیماری های اعصاب و روان پایین آمده است

بپـــا دِپ نزنـــی
در سال های اخیر مسئوالن وزارت 
بهداشت و درمان نسبت به افزایش 

26 درصدی مبتالیان به بیماران 
اعصاب و روان هشدار داده اند

متأسفانه آدمیزاد دو بخش دارد: بخش 
جسمی و فیزیکی که قابل لمس و 

مشاهده است و بخش روح و روان 
که خودش قابل مشاهده نیست، اما 

می توان آثارش را در فرد مشاهده کرد

الهام صالح

قدم های کوچک ما...

2

از ممنوعیت داشتن خودکار 
 قرمز تا اجازه چرت زدن

 در کالس 

قانون های 
عجیب وغریب 
4مدارس جهان

در داستان غرق شویم

روزهـای
ســخت

آقاجــان
4

بپـــا ِدپ 
نزنـــی

بفرما همین را 
می خواستید؟! هی 
نشستید خودخوری 
کردید و رو به دیوار 
کالس ناخن هایتان را 
جویدید، خوبتان شد؟! 
خوشحال شدید که 
با این خودخوری ها و 
عصبی بازی ها سن ابتال 
به بیماری های اعصاب و 
روان را پایین آوردید؟!
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کارگاه شعر »هشت«

»َمجاز« را بشناس...!

  

         روی خط  هشـت      

حتمـاً بـا خوانـدن ایـن خبر فـردا صبـح اول گوشـی موبایلتـان را برداشـته، 
بعـد موهایتـان را روغـن کاری کـرده و یکـی از پیراهن هـای مجلسـی تان را 
می پوشـید و بـرای رفتـن بـه مدرسـه شـال و کاه می کنیـد و اگـر ناظـم 
دم در مدرسـه مانـع ورودتـان شـد فـوری ایـن خبـر را مقابلـش می گیریـد 
و می گوییـد تـا کـی می خواهیـد تابـع قوانین از مـد افتـاده باشـید، بروید از 
چینی هـا یـاد بگیریـد کـه حتـی خوابیـدن در مدرسـه را هـم آزاد کرده انـد. 
عـرض شـود خدمت تان هر جایـی اگر جا باشـد، برای خودش قوانینـي دارد. 
ایـن موضوع شـامل حـال یک مهمانی یا جلسـه کوچک کاری هم می شـود، 
چـه برسـد بـه مکان هـای بزرگ تـر مثـل مـدارس و آموزشـگاه ها! همان طور 
کـه می دانیـد ایـن قوانیـن بـرای ایـن گذاشـته می شـوند که همه چیـز بهتر 
انجـام شـود وگرنه بـا روحیه ای که ما بروبچ پلنگ داریم، سـنگ روی سـنگ 

بنـد نخواهد شـد. عده ای هم هسـتند که نظرشـان کامًا مخالف 
ماسـت و می گوینـد بچه هـا به خصـوص در دوران ابتدایـی 

درس  جمهوری طـور  و  آزاد  کامـًا  فضایـی  در  بایـد 
بخواننـد و هر وقت هرکاری دلشـان خواسـت انجام 

بدهند و دور از جانشـان طبق قوانین جنگل پیش 
برونـد، ولـي اهالی نظـم و قانـون گاه از آن طرف 
بـام افتـاده و با ثبـت قوانیـن عجیب وغریب فک 
آدم را می اندازنـد. متأسـفانه این موضوع شـامل 
حـال مـدارس و سیسـتم های آموزشـی در کل 
دنیـا می شـود و با این همه شـعار دربـاره آموزش 

مـدرن و روش های جدید، هم چنـان دانش آموزان 
در مـدارس درگیـر قوانیـن خاصی هسـتند که اگر 

رعایتشـان نکنند سروکارشـان به جنـاب ناظم و مدیر 
می افتـد، بعـد هـم پرونـده اش را می دهند زیـر بغلش که 

خـوش آمدی! 

قوانین عجیب وغریب مدارس

بهتـر اسـت بـا خوانـدن ایـن خبـر خیلـی جوگیر 
نشـوید. بـه گفتـه رسـانه ها در بعضـی از مدارس 
جهان قوانین سفت وسـختی اعمال می شـود که 
بـرای بسـیاری از والدین، روان شناسـان، معلمان 
و حتـی مدیرهـای مدرسـه جـای سـؤال دارد! 
مـدارس کشـور ما هـم گاه از این قاعده مسـتثنا 

نیسـتند و قوانیـن عجیب وغریـب مثـل ممنـوع 
بـودن دویـدن در زنـگ تفریـح را وضـع کرده انـد، 

ولـي اگـر خیلی از بیدار شـدن در صبـح زود و رفتن 
به مدرسـه در سـاعت هشت شاکی هسـتید یا از این که 

نمی توانیـد توی زنگ هـای تفریح در کاس بمانیـد، ناالنید؛ 
می توانیـد نگاهـی بـه ایـن قوانین انداخته تا روحتان شـاد شـود 

و قـدر عافیـت را بدانیـد. بـرای این کـه با قوانیـن عجیب و 
سـخت مدارس در گوشـه  وکنار دنیا آشنا شـوید، ادامه 

مطلـب را بخوانید.

تنبیه عجیب وغریب نخودی

دانش آمـوزي چینـی مدتـی پیـش عکسـی از 
خـود منتشـر کـرد کـه در آن نشـان مـی داد به 
شـیوه عجیب وغریب تنبیه شـده اسـت. به گفته 

ایـن دانش آمـوز، معلم بـرای تنبیـه او، مجبورش 
کـرده تـا بـا زانـو روی نخودهـای منجمد بایسـتد. 

جالـب این کـه بعضـی از رسـانه ها ادعـا می کننـد که 
ایـن روش تنبیهـی میان والدیـن و دبیران در این کشـور 

آسـیایی رایج اسـت.

دوست صمیمی ممنوع

شـاید باورتـان نشـود، امـا بـه گفته رسـانه ها در کشـور انگلسـتان و توابع آن 
داشـتن دوسـت صمیمـی در مـدارس ممنـوع اسـت. جالـب این کـه مامـان 
و باباهـا و معلم هـا و حتـی روان شناسـان هـم ایـن قانـون را قبـول دارنـد و 
می گوینـد وقتـی دانش آمـوزان گروه هـای چندنفـری از دوسـتان را تشـکیل 
می دهنـد، بسـیار شـادتر خواهند بود و هیـچ دانش آموزی نیـز تنها نمی ماند. 
تـازه درگیـر وابسـتگی و مشـکات بعدی اش هم نمی شـوند؛ البتـه این طرح 
مخالفانـی هم دارد و منتقدانش می گویند براسـاس پژوهش ها، دانش آموزانی 
کـه دوسـتان صمیمـی دارنـد، به لحـاظ ذهنی از سـامت بیشـتری در تمام 

طـول زندگـی دارند و خاصه مخشـان سـالم تر اسـت.

نقاشی موها ممنوع

فکـر نکنیـد فقـط در ایـران آرایش و دسـت کاری صـورت و موهـا در مدارس 
ممنـوع اسـت، بـه گفتـه رسـانه ها مـدارس توکیـو اجـازه رنگ کـردن موها 
را بـه دانش آمـوزان نمی دهـد. جالـب این کـه دانش آمـوزان در 57درصـد از 
مـدارس عمومـی پایتخت کشـور ژاپن، بایـد ثابت کنند که رنگ موهایشـان 
طبیعـی اسـت. ظاهـراً ژاپنی هـا توی این قانـون خیلی جدی هسـتند و برای 
پیشـگیری از دروغگویـی دانش آمـوزان، دبیران با خانـواده آن ها تماس گرفته 
و در رابطـه بـا رنگ موهایشـان سـؤال می پرسـند. بـه گفته آن ها ایـن قانون 
بـرای ایـن اسـت کـه همـه دانش آمـوزان در مدرسـه بـا هـم برابر باشـند. از 

آن جـا کـه همـه دانش آمـوزان یونیفورم هـای یکدسـت دارنـد، کوچک تریـن 
تفاوتـی بسـیار مشـخص و واضح خواهـد بود. 

کلمات ممنوع

 قانـون عجیـب بعدی دربـاره ممنوعیت بـه زبـان آوردن کلمه هایی هم چون 
»ثـروت«، »تولـد« و 48 واژه دیگر اسـت. براسـاس قوانین در شـهر نیویورک، 
دانش آمـوزان اجـازه بـه کار بـردن کلمه هایـی ماننـد ثـروت، تولـد، طـاق، 
بیمـاری را ندارنـد. بـه گفتـه رسـانه ها ایـن قانـون به ایـن خاطر وضع شـده 
اسـت کـه این واژه های حسـاس کـه هرکدام به موضـوع خاصی اشـاره دارند، 
می توانـد بـرای دیگر دانش آمـوزان یـادآور خاطره های تلخی باشـد. مطمئنم 

فکـرش را هـم نمی کردیـد موضـوع این قدر جدی باشـد. 

خودکار قرمز ممنوع

همـه مـا خاطـرات تلـخ و شـیرینی از خـودکار 
قرمـزی کـه مثـل سـاحي مخـوف توی دسـت 
معلم هاسـت، داریـم. خـودکاری که بـا چرخش 
مشـق  دفتـر  یـا  امتحـان  برگـه  روی  خـود 
سرنوشـت مـا را رقـم زده و تکلیفمان را روشـن 
می کنـد. اگـر از ایـن رونـد شـاکی هسـتید و 
تحمـل امضای قرمـز رنگ معلـم را روی دفترتان 
نداریـد و بـا دیدنش آن قـدر اسـترس می گیرید که 
می خواهیـد همـه ناخن هایتان را بجویـد، خبر جالبي 
برایتـان داریـم. بـه گفتـه رسـانه ها در سـال های اخیر در 
کشـورهایی ماننـد اسـترالیا و انگلسـتان اسـتفاده از رنگ قرمز 
بـه وسـیله معلم هـا ممنـوع شـده اسـت. بـه ایـن خاطـر که 
می گوینـد ایـن رنگ در کـودک نوعی ترس ایجـاد کرده 
و بـه لحـاظ روان شناسـی در روحیـه اش تأثیـر منفی 
رنگ هایـی  کـه  بدانیـد  اسـت  می گـذارد. خـوب 
مانند سـبز، صورتی، زرد، بنفـش و آبی رنگ های 
مایم تری هسـتند و حسـی از تهدیـد را منتقل 

نمی کننـد.

 دست بلند کردن ممنوع

دانش آمـوزان  کـه  بـوده  ایـن  بـر  روال  همیشـه 
بـرای پاسـخ دادن بـه سـؤال ها سـر کاس دسـت 
خـود را بلنـد می کردنـد، امـا در ناتینگهـام شـایر در 
کشـور انگلسـتان ایـن کار ممنـوع اسـت. بـه ایـن خاطر که 
می گوینـد همیشـه تعـدادي دانش آمـوز مشـخص ایـن کار را 
انجـام می دهنـد و این امـر در یادگیری بقیـه دانش آموزان 
معلم هـا  شـهر  ایـن  مـدارس  در  دارد.  منفـی  تأثیـر 
خودشـان انتخاب می کننـد که کـدام دانش آموز به 
سـؤال پاسـخ دهد. این طرح مخالفانی هـم دارد و 
بـه گفتـه آن ها با ایـن کار دانش آموران همیشـه 
اسـترس دارند که برای پاسـخگویی سـؤالی که 
جواب آن را نمی دانند، انتخاب شـوند و کسـانی 
کـه جـواب را می دانند، فرصت پاسـخگویی پیدا 

نمی کننـد. 

خوشبو بودن ممنوع

اگـر از بـوی عـرق بیـزار هسـتید، بهتر اسـت گذرتـان به 
مـدارس پنسـیلوانیای آمریکا نیفتد، چون در آن جا اسـتفاده از 

اسـپری بدن ممنوع اسـت. 
بـه ایـن خاطر که تـا پیـش از آن، چندیـن دانش آموز حساسـیت های جدی 
نسـبت بـه اسـپری داشـته اند و از طـرف دیگـر هـم هسـتند بروبچـی کـه با 
اسـپری دوش گرفتـه و آن قـدر زیاد خوشـبو می شـوند که نفـس بقیه گرفته 

می شـود.

 دستشویی رفتن ممنوع

این مورد خداوکیلی خیلی سـتم اسـت. به گفته رسـانه ها در دبیرسـتان های 
شـیکاگو، قانـون عجیبـی بـرای دستشـویی رفتـن وجـود دارد. دانش آموزان 
فقـط اجـازه دارند سـه بار در هر نیم سـال تحصیلی کاس را برای دستشـویی 
رفتـن تـرک کنند. احتماالً بتوانید علت گذاشـتن این قانـون را حدس بزنید، 
ظاهراً بروبچ شـیگاگو به بهانه دستشـویی بارها کاس را دور زده و از مدرسـه 

جیم شـده اند. 

تنبیه های شاخ دار

به گفته رسـانه ها، کشـورهای آسـیایی توی قوانین عجیب وغریب با داشـتن 
تنبیه هـای خـاص دسـت همـه را از پشـت بسـته اند؛ بـراي مثـال ایسـتادن 
روی دسـت ها یکـی از ایـن تنبیه هـای عجیب اسـت. دانش آمـوزان به  خاطر 
حـرف زدن در کاس یـا دیـر آمـدن، بایـد در گوشـه کاس یا حیاط سـروته 
بایسـتند. خداییـش توی سـربازی هـم از این خبرها نیسـت و فوقـش هزارتا 

می روند. پامرغـی 

از ممنوعیت داشتن خودکار قرمز تا اجازه چرت زدن در کالس 

قانون های عجیب وغریب 
مـــدارس جهـــان

مهـدی آخرتـی | سـالم بـه همراهان همیشـگی خـودم؛ امیدوارم در ایـن روزهای زمسـتانی، دلتان به سـبزی بهار و نگاهتان به روشـنی آفتاب باشـد. 
همان  طـور کـه می دانیـد در کارگاه شـعری کـه بـا هـم در ایـن ضمیمـه دنبـال کردیـم، خیلـی از تکنیک  هـا و ریزه  کاری  هـا گفتـه شـده، امـا یکی 
دیگـر از مـواردی کـه خیلـی مهم اسـت و تابه حـال برایتـان نگفته  ام، مبحـث »َمجاز« اسـت. یکی از معنی  هـای کلمه مجـاز در لغت  نامـه »دهخدا«، 
»ضدحقیقـت« یـا »خـالف حقیقـت« اسـت. در ادبیـات هم معنی مجـاز تقریباً همین اسـت. وقتی کلمـه  ای را به جـای کلمه دیگری بـه کار می  بریم 
از آرایـه مجـاز اسـتفاده کرده  ایـم. هرچنـد مدت هـا پیش در مورد مجـاز حرف  هایی بـا هم زده  ایـم، ولی در این دو جلسـه به شـکل کارگاهی مجاز 
را دنبـال خواهیـم کـرد. اولیـن چیـزی که در مـورد مجاز باید یادمان باشـد، این اسـت که مجاز بـر پایه اشـتراک می  چرخد؛ یعنی وقتـی کلمه اي را 
بـه جـای کلمـه دیگـری اسـتفاده می  کنیـم حتماً بیـن آن دو کلمه اشـتراک  هایی وجـود دارد؛ مثالً وقتـی به جای این کـه بگوییم »آب سـماور جوش 
آمـده اسـت«، می  گوییـم: »سـماور جـوش آمده اسـت!« از مجاز اسـتفاده کرده  ایم و بـه جای آب سـماور گفته  ایم: »سـماور!« خب بین آب سـماور 
و سـماور اشـتراکي وجـود دارد و آن هـم ایـن اسـت که سـماور ظرفی اسـت بـرای آب! ولـی نمی  توانیم بـه جای آب سـماور بگوییم یخچـال! چون 

هیـچ ارتباطی به هـم ندارند.

7days to die

هفت روز تا مرگ

زامبی هـا بیـش از هـر موجـود یا اتفـاق دیگری صنعـت سـرگرمی و به نوعی فرهنـگ دنیای 
مـدرن را دسـتخوش تغییـر قـرار دادند. بـا وجود صدها بـازی و فیلمی که تاکنون بـا تأثیر از 
این موجودات زشـت و وحشـتناک سـاخته شـده اند، هیچ تعجبی ندارد که قسـمت عمده ای 
از گیمرهـا بـرای آخرالزمـان زامبـی محـور روزشـماری می کنند تـا به روش هـای مختلف به 
قلـع و قمـع آن هـا بپردازنـد. در ایـن میـان یکـی از عناویـن جـذاب زامبی محور کـه حتی با 
وجـود قـرار داشـتن در مرحلـه آلفـا، محبوبیـت باالیـی دارد، بازی »هفـت روز بـرای مرگ« 
)7Days to Die( اسـت. نقطـه قـوت ایـن بازی ترکیب هوشـمندانه عناصر ترس، اکشـن، 
گشـت و گذار و نقش آفرینـی اسـت. بدون شـک ترکیـب این عناصر بـا پس زمینـه زامبی های 
وحشـی و درون مایـه وام گرفتـه از بازی هـای دفـاع از قلعـه )tower defense( باعث شـده 
سـازندگان بـازی ای بسـازند که بـا وجود تنفر بیـش از حد گیمرهـا از زامبی هـا، بازهم آن ها 

را بـه سـوی این موضوع تکراری سـوق  داده اسـت.

 Conan Exiles

تبعید کونان

دنیـای بی رحمـی کـه کاراکتـر کونـان، آن را خانـه خـود می داند. سـخت ترین شـرایط برای 
زندگی دارد. محیطی بسـیار وحشـتناک که دنیایی مملو از زامبی در مقابل آن یک شـوخی 
احمقانـه اسـت. زنـده مانـدن در این محیـط حتی بـرای کاراکتر بـزرگ و ورزشـکاری مانند 
کونـان هـم چالـش عظیمي اسـت، بنابرایـن گیمرها کـه وظیفه کنتـرل او را بر عهـده دارند 
بایـد غلبـه بـر ایـن چالش هـا را بـر دوش بکشـند. سـازندگان بـه خلـق بیابان هـای سـخت 
و کوهسـتان های سـرد بسـنده نکردنـد و کونـان بایـد عـاوه بـر نبـرد بـا انسـان ها، بـا انواع 
عنکبوت هـا، اژدهایـان و موجـودات اهریمنی هم مبـارزه کند. کونان با کشـتار این موجودات 
می توانـد قدرت هایشـان را تسـخیر کـرده و برای بقـا از آن ها اسـتفاده کند. سـازندگان هیچ 
ابایـی از نمایـش خشـونت لجام گسـیخته در بازی ندارند و با اسـتفاده از ایـن روش بی رحمی 

این سـرزمین و سـاکنان آن را به تصویر کشـیدند.

 Conan
 Exiles
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برخالف همه بازی هایی که پیش تر معرفی کرده ایم، 
این بار خبری از خشونت لجام گسیخته برای بقا در 
سرزمین های بیگانه نیست

کارگاه شعر »هشت«

»َمجاز« را بشناس...!

ح

مهـدی آخرتـی | سـالم بـه همراهان همیشـگی خـودم؛ امیدوارم در ایـن روزهای زمسـتانی، دلتان به سـبزی بهار و نگاهتان به روشـنی آفتاب باشـد. 
همان  طـور کـه می دانیـد در کارگاه شـعری کـه بـا هـم در ایـن ضمیمـه دنبـال کردیـم، خیلـی از تکنیک  هـا و ریزه  کاری  هـا گفتـه شـده، امـا یکی 
دیگـر از مـواردی کـه خیلـی مهم اسـت و تابه حـال برایتـان نگفته  ام، مبحـث »َمجاز« اسـت. یکی از معنی  هـای کلمه مجـاز در لغت  نامـه »دهخدا«، 
»ضدحقیقـت« یـا »خـالف حقیقـت« اسـت. در ادبیـات هم معنی مجـاز تقریباً همین اسـت. وقتی کلمـه  ای را به جـای کلمه دیگری بـه کار می  بریم 
از آرایـه مجـاز اسـتفاده کرده  ایـم. هرچنـد مدت هـا پیش در مورد مجـاز حرف  هایی بـا هم زده  ایـم، ولی در این دو جلسـه به شـکل کارگاهی مجاز 
را دنبـال خواهیـم کـرد. اولیـن چیـزی که در مـورد مجاز باید یادمان باشـد، این اسـت که مجاز بـر پایه اشـتراک می  چرخد؛ یعنی وقتـی کلمه اي را 
بـه جـای کلمـه دیگـری اسـتفاده می  کنیـم حتماً بیـن آن دو کلمه اشـتراک  هایی وجـود دارد؛ مثالً وقتـی به جای این کـه بگوییم »آب سـماور جوش 
آمـده اسـت«، می  گوییـم: »سـماور جـوش آمده اسـت!« از مجاز اسـتفاده کرده  ایم و بـه جای آب سـماور گفته  ایم: »سـماور!« خب بین آب سـماور 
و سـماور اشـتراکي وجـود دارد و آن هـم ایـن اسـت که سـماور ظرفی اسـت بـرای آب! ولـی نمی  توانیم بـه جای آب سـماور بگوییم یخچـال! چون 

هیـچ ارتباطی به هـم ندارند.

عالقه و قرینه!

 اول این  کـه همیـن اشـتراک  ها را در ادبیـات، »عالقـه مجـاز« 
می  گوییـم. حقیقـت در شـعر اسـت کـه بـا توجـه بـه عالقـه، 
می  توانیـم متوجـه بشـویم که بـا مجاز طرفیـم، پس عالقـه مجاز 
ارتبـاط بیـن معنی اصلـی و معنی مجـازی اسـت. دوم باید قرینه 
لفظـی هم در کار باشـد تا مـا کامالً بفهمیم که با مجاز سـروکار 
داریـم. قرینه کـه همان کلیـدواژه یا کلید جمله اسـت، می تواند 
یـک کلمـه یـا یک جملـه باشـد که مجـاز را لـو می  دهـد، پس 

حـاال که معنـی قرینـه و عالقـه را می  دانیـم مثالـي می  زنم:
راه را می  بینم در ظلمت /  من پر از فانوسم

این جـا بـا توجه بـه این  کـه آدم نمی  توانـد درون خـود »فانوس« 
داشـته باشـد، ما می فهمیم کلمـه فانوس مجاز اسـت، پس کلمه 
»مـن« به نوعـی قرینه اسـت. چـون در »مـن« فانـوس نمی  تواند 
باشـد. منظور شـاعر از فانوس نور و روشـنی اسـت، اما عالقه این 
مجـاز را بایـد به طـور جداگانـه بگویم. فعـاًل فقط یادمان باشـد 

کـه این مجـاز به عالقـه الزم و ملزوم اسـت. 
مثال:
تاریخ

پنجۀ آفتاب من بود /  که ماشین لبخندش را زیر گرفت

در این  جـا لبخنـد مجـاز از خـود شـخص اسـت. قرینـه هـم کل 
جملـه اسـت، چـون هیچ وقـت ماشـین لبخنـد را زیـر نمی  گیرد، 
اصـاًل مگـر لبخنـد از آدم جداسـت کـه ماشـین زیـرش بگیرد!

عالقه این مجاز، عالقه جزء و کل است.

عالقه جزء و کل

خـب حـاال کـه کلیتـی دربـاره مجـاز بـه دسـت آوردیم، سـه تا 
از عالقه  هـای مجـاز را برایتـان می  گویـم و چندتـا دیگـر را در 
جلسـات بعـدی خواهـم گفـت. اولیـن عالقـه  ای کـه بـا هـم در 
مـوردش حـرف خواهیم زد، عالقـه )ارتباط( »جزء و کل« اسـت. 
مـا می  توانیـم بـه جـای یـک کل، جزئـی از آن کل را بگوییـم و 
منظورمـان کل باشـد؛ مثـاًل لبخنـد را که جزئی از انسـان اسـت 
بگوییـم و منظورمان انسـان باشـد و یا برعکـس کل را بگوییم و 
منظورمـان جزء باشـد؛ مثالً وقتی انگشـتمان درد می  کند بگوییم: 

دسـتم درد می  کنـد.
مثال در شعر:

آن روز گـدازۀ دلـم را دیـدم /  خاکسـتر تـازۀ دلـم را دیـدم /  
وقتـی کـه بـه روی دوش مـردم می  ر  فـت /  تشـییع جنـازۀ دلـم 

را دیـدم
منظـور از مـردم، عـده  ای از مـردم اسـت کـه جنـازه را تشـییع 
می  کردنـد، شـاعر این  جـا کل را به جای جزء به کار برده اسـت.

یا :
ای سـیب سـرخ غلت  زنـان در مسـیر رود /  یک شـهر تـا به من 

برسـی عاشقت شـده است
شـهر مجـاز از مردم شـهر اسـت؛ یعنـی کل را به جای 

گفته  ایم. جـزء 

یاد تو درون سـر من باغ شـده /  یعنی به بهشـت 
حافظه  ام می  رود 

حافظـه مجـاز از سـر اسـت و سـر مجـاز از آدم! 
پـس دو مجـاز در یک مجـاز اتفاق افتاده اسـت.

عالقه جنس

ایـن عالقـه وقتـی اسـت که بـه جای یـک چیز، 
جنـس آن چیـز را بگوییـم؛ مثـاًل بـه جـای نامه 
بگوییـم: کاغذ یا به جای شمشـیر بگوییم: آهن.

مثال:
موسـی عمـران زدی چوبی به آب /  تا شـکافد 

نیل را بـا اژدها
منظـور از چـوب، عصاسـت، چـون جنـس عصا 
چوبی اسـت. شـاعر به جـای عصا گفتـه چوب.

یا:
دو وجـب پارچـه بر تـن داری /  آخر عمر کجا 

برد؟ خواهی 

منظـور از پارچـه لبـاس اسـت، چـون جنـس 
لبـاس پارچـه اسـت. بـه جای لبـاس شـاعر از 
پارچـه اسـتفاده کـرده، پـس پارچـه مجـاز از 

لبـاس اسـت.

عالقه الزم و ملزوم

ایـن عالقـه وقتی اسـت که چیزی یـا چیزهایی کـه الزم و ملزوم 
هـم هسـتند بـه جـای هـم بـه کار ببریـم. اگـر سـاده  تر بگوییم 
چیـزی کـه دلیـل چیز دیگر اسـت. بـا مثال ایـن مسـئله را بهتر 

می  فهمیـد.
مثال:

آتـش مـرا گـرم کـرد /  چـون لبخندی که بهـار را گـرم   کند. /  
در صـدای مـن بهارها زیـادی فلـوت می  زننـد /  و در دل نگران 

تـو /  پاییـز رخت می  شـوید.
منظـور از آتـش، حرارت آتش اسـت، چون الزمه آتـش، حرارت 

اسـت. پـس در این جـا، آتش مجاز از حرارت اسـت. 
یا:

اول خـون تـو را می  ریـزد /  بعد نگاهت را مـی دزدد /  
و بعـد کفش  هایت را می  پوشـد /  مـرگ به جای 

برادر می  آیـد  تو 
و بـه جـای تـو در آیینـه /  مویـش را شـانه 

می  زنـد.
»خـون ریختـن« در ایـن شـعر، مجـاز از 
قتـل کردن اسـت، زیـرا خـون ریختن و 

قتـل الزم و ملزوم هسـتند. 
و آخرین مثال:

دلش آغشـته از یـخ بود /  غمـش با غم 
مهیـا شـد /  و تا بیـرون زد از خانـه /  دو 

بند کفش وا شـد
یخ مجاز از سـردی اسـت. چون سـردی ملزوم 

است. یخ 

حرف آخر

هرکـس از مـن بپرسـد کـه شـعر 
گفتـن چه چیـزی الزم دارد، من به 
پشـتکار اشـاره می کنم نه استعداد، 
اگر کسـی اسـتعداد داشـته باشد و 
پشـتکار نداشـته باشـد بـه هیچ جا 
از شـاعران  امـا خیلـی  نمی  رسـد، 
متوسط ما اسـتعداد چندانی ندارند، 
اما بـا پشـتکار زیاد موفق شـده  اند 
شـعر بگویند. پس به شـما شاعران 
می  کنـم  توصیـه  عزیـز،  نوجـوان 
بـرای ادبیات و شـعر وقت بگذارید 
و تمریـن کنید. درسـت مثل درس 
و مشـق کـه بـدون تمریـن راه بـه 
هیچ جایـی نمی  برنـد. بـرای تمرین 
در خانـه شـعری بگویید کـه الاقل 
دو مجـاز از سـه مجـازی را که نام 

بردیم داشـته باشـد.

تا هفته دیگر خدا نگهدارتان.

 اول این  که همین اشتراک  ها را 
در ادبیات، »عالقه مجاز« می  گوییم. 

حقیقت در شعر است که با توجه به عالقه، 
می  توانیم متوجه بشویم که با مجاز طرفیم، 

پس عالقه مجاز ارتباط بین معنی 
اصلی و معنی مجازی است

خب حاال که لکیتی درباره مجاز به دست 
آوردیم، سه تا از عالقه  های مجاز را 
برایتان می  گویم و چندتا دیگر را در 

جلسات بعدی خواهم گفت. اولین 
عالقه  ای که با هم در موردش حرف 

خواهیم زد، عالقه )ارتباط( »جزء و 
لک« است

این عالقه وقتی است که 
چیزی یا چیزهایی که الزم 
و ملزوم هم هستند به جای 

هم به اکر ببریم

آتش مرا گرم کرد /  چون لبخندی که بهار را گرم   کند. /  در 
صدای من بهارها زیادی فلوت می  زنند 

 ARK: Survival Evolved

ژوراسیک در جزیره

تصـور کنیـد در پـارک ژوراسـیک گیـر افتاده ایـد و بایـد در مقابـل هـزاران دایناسـور 
بـزرگ و کوچـک از خـود دفـاع کنیـد. ایـن دفـاع تنهـا مختـص بـه مبارزه نیسـت و 
بایـد بـا جمـع آوری منابـع و غذا، عـاوه بر بقـا تجهیزات خـود را نیز گسـترش دهید. 
اگـر تاکنـون دالیـل محبوبیـت ARK: Survival Evolved را متوجـه نشـده اید، 
پـس بهتـر اسـت خودتـان آن را تجربـه کنیـد. همیـن نکتـه کـه در بـازی می تـوان 
سـوار دایناسـورها شـد یکـی از نقـاط قوت آن اسـت. عـاوه بر ایـن موضـوع، کاربران 
می تواننـد بـه مشـاهده زندگـی دایناسـورها پرداخته و به جنـگ و اتحاد بـا گروه های 
مختلـف بازیکنـان بپردازید تا درنهایـت به یکی از بازیکنان قدرتمند بازی بدل شـوید. 
آرک ده هـا نقطـه قـوت دارد کـه بازیکنان به مدد آن ها سـاعت ها جذب آن می شـوند؛ 
از گشـت وگذار در جزیـره گرفتـه تـا مبـارزه بی امـان بـا دایناسـورها. هر روشـی برای 

پیشـبرد بـازی انتخـاب کنید، مطمئنا عاشـق آن می شـوید.

 Life is Feudal

زندگی برای فئودال ها

حـال وقـت آن اسـت کـه بـا بـازی »زندگی یک 
فئـودال«)Life is Feudal(  بـه دوران قـرون 
وسـطی بازگردیـد. بایـد بـا اسـتفاده از شمشـیر 
زنـده  قـرون وسـطی  تاریـک  و سـپر در دوران 
مانـده و پیشـرفت کنیـد. گیمرهـا در نقشـه های 
یکدیگـر  بـا  مبـارزه  بـه  شـصت وچهارنفره 
می پردازنـد. یکـی  از بزرگ ترین نقاط قـوت بازی، 
سیسـتم مبارزات اسـت که در جریان آن گیمرها 
می تواننـد بـه هـدف قـرار دادن اعضـای مختلف 
بـدن دشـمنان بپردازنـد، بنابراین ایـن قابلیت به 
بازیکنـان اجـازه می دهـد نبـرد را بـا اسـتراتژی 
پیش ببرند. شـاید باورش سـخت باشـد، اما بیش 
از 40میلیـون حرکـت ترکیبـی در گیم پلـی قابل 
انتخاب اسـت. بـازی تنها منحصر به نبرد نیسـت 
و گروه هـای مختلـف می تواننـد بـه سـاخت قلعه 

بـرای بقـا در قـرون وسـطی بپردازند.

Life is

گرسنه منان

خشـونت  از  خبـری  این بـار  کرده ایـم،  معرفـی  پیش تـر  کـه  بازی هایـی  همـه  برخـاف 
لجام گسـیخته بـرای بقـا در سـرزمین های بیگانـه نیسـت، برای این کـه بازی به هیـچ عنوان 
خشـن نیسـت. بـازی با رنگ آمیزی هنـری و پویانمایي های جـذاب و زیبا، گیمرهـا را مجاب 
بـه ادامـه بـازی می کند. »گرسـنه نمان« مملو از سـورپرایز  و غافلگیری اسـت. به هیچ عنوان 
متوجـه نخواهیـد شـد کـه ذهـن کاراکتر تـا چـه زمانـی در تاریکی سـالم خواهد مانـد و آیا 
توانایـی رویارویـی بـا موجوداتی که در قلمروي تاریکی پرسـه می زنند، دارد یـا خیر. عاوه بر 
همـه این هـا، گیمرهـا می توانند با همکاری دوسـتان خود علیه تاریکی و گرسـنگی بجنگند.

 Rust

شهر زنگ زده

مگـر می شـود از ژانـر ترسـناک/ بقـا صحبت کنیـم و حرفـی از »راسـت« )Rust( بـه میان 
نیاوریـم. در ایـن بـازی بایـد عـاوه بر سـاخت پناهگاه و جمـع آوری غـذا، به مبـارزه با دیگر 
گیمرهـا نیـز بپردازید. تنها دغدغه در این بازی غذا خوردن یا کشـتن دشـمنان نیسـت بلکه 
زنـده مانـدن در برابـر حمـات دیگر بازماندگان اسـت. می توانیـد در پایگاه بمانیـد و به دفاع 
مشـغول شـوید یـا این که نبـرد را به خاک دشـمنان کشـانده و منابع آن ها را تسـخیر کنید. 
راسـت را می تـوان یکـی از محبوب تریـن عناوین شـبکه اسـتیم دانسـت که هـدف نهایی در 
آن سـاخت شـهر و پناهـگاه و تشـکیل اتحـاد بـا دیگـر بازیکنان برای بقاسـت. در ایـن بازی 
می فهمیـد کـه وقتـی آخرالزمان فرا برسـد، چه به دسـت زامبی ها باشـد، چه به دسـت بمب 
اتـم یـا موجـودات فضایی، هیچ کـدام بزرگترین تهدیـد علیه بقایتـان نخواهند بـود. در همه 
ایـن شـرایط، انسـان های دیگـر هسـتند کـه بزرگ ترین تهدیـد برای بقـا به شـمار می آیند. 

انسـان هایی کـه به وحشـیانه ترین شـکل ممکن شـما را بـه قتل خواهند رسـاند.

The Forrest

تاریکی مطلق

اگر فصل نخسـت سـریال »السـت« را دیده باشـید بدون شـک با آن حس وحال عجیب 
آشـنا هسـتید، حسـی کـه تصور می کنیـد هیوالهـا در پشـت درختان مخفی شـده اند 
و هر لحظه ممکن اسـت به سـوی شـخصیت های داسـتان یـورش ببرنـد. دقیقاً همین 
حس وحـال را می توانیـد در بـازی جنـگل )The Forrest( تجربـه کنیـد. گیمرهـا 
کنتـرل بازمانـده سـقوط هواپیمایـي در جزیـره ای دورافتـاده را در دسـت می گیرنـد. با 
ایـن حـال این جزیره خالی از سـکنه نیسـت و قبیله آدمخـواران در آن جوالن می دهد. 
حـال گیمرهـا بایـد با فـرار از دسـت آدمخـواران بـرای بقا تـاش کنند. یکـی از نکات 
مهـم گیم پلـی بـازی، قابلیت بازی چندنفـره به صورت کوآپ با دوسـتان اسـت و آن ها 
می تواننـد بـا همـکاری یکدیگـر به سـاخت پناهـگاه و یافتـن غـذا بپردازنـد. هرچقدر 

تعداد بیشـتر باشـد، شـانس بقا هـم افزایـش می یابد. 

با بهرتین بازی های ژانر بقا آشنا شوید

زنده بمون...!

کسری کریمی | اگر فکر می کنید برای بقا در آخرالزمان با اندکی تمرین تیراندازی در بازی های 
شوتر زنده مي مانید، سخت در اشتباهید. بازی هایی مانند »رزیدنت اویل« یا »گیاهان در برابر 
زامبی ها« را فراموش کنید. با کاشت کاکتوس یا استفاده از یک شاتگان قدرتمند قرار نیست 
بقای خود را تضمین کنید. مهم ترین کارهایی که باید برای بقا انجام دهید که اهمیتی چندین 

برابر توانایی کار با اسلحه دارند، یافتن غذا، سرپناه و در امان ماندن از خطرات طبیعت است که 
هرکدام نیاز به ده ها مهارت و توانایی دارد. خوشبختانه برخی از بازی سازان دست به ساخت 
عناوینی زدند که تنها محدود به تیراندازی نیستند. در این بازی ها برای بقا باید خانه بسازید ، 

روابط خود را مدیریت کرده و غذا بیابید تا در نهایت شانسی برای بقا داشته باشید. این بار 
تصمیم گرفتیم به بررسی عناوینی بپردازیم که به بهترین شکل راهکارهای زنده ماندن در دنیای 
پساآخرالزمانی یا شرایط بسیار سخت را نمایش داده و به صورتی لذت بخش این مهارت ها را به 

گیمرها می آموزاند. هرچیزی می تواند شما را بکشد و مطمئن باشید زامبی ها و دایناسورها کمترین 
چالش شما برای بقا هستند. گرسنگی، تشنگی و شرایط سخت آب وهوایی می توانند دردناک تر از 

هزار دندان تیز و برنده جانوران وحشی باشند. برای مقابله با همه این شرایط آماده باشید، زیرا 
در نظر نگرفتن هرکدام از فاکتورهای ذکرشده می تواند به مرگ شما بینجامد. وقتی این بازی ها 

را تجربه کنید و متوجه شوید در دوران آخرالزمان چه چالش سخت و طاقت فرسایی برای بقا در 
مقابل خود خواهید داشت، شاید در آرزوی دیدن آخرالزمان زامبی ها اندکی تجدید نظر کنید، 

زیرا زامبی ها یکی از آخرین دالیل ترس و نگرانی تان خواهند بود.

Life is

 Rust
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هیجان سرعت 
چهلمین دوره مسابقات رالی داکار در کشورهای پرو، بولیوی و آرژانتین برگزار شد نمــــا  هشــت
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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

در داستان غرق شویم

قدم های کوچک ما...

به یادداشـــت های ایـــن چنـــد هفتــــه و 
حرف هایـی کـه با تـو زده ام که نـگاه می کنم، 
می بینـم انـگار فقـط پرسـش هایی را بـا تو در 
میـان گذاشـته ام، پرسـش هایی که قـرار بوده 
بـه آن هـا فکـر کنـی، امـا پاسخشـان را فقط 
بـرای خـودت نگـه داری. خوبـی پرسـش و 
پاسـخ در همیـن بـه فکـر وا داشـتن اسـت. 
در این کـه پاسـخ های مختلـف را مـد نظـر 
بگیـری و به بهتریـن نتیجـه برسـی.  حـاال هم 
یک سـؤال دارم؛ یک سـئوال جـدی. چقدر در 
حـد خـودت بـرای بهتـر شـدن اوضـاع دور و 
اطرافـت تـالش می کنـی؟ اصـاًل برایـت مهم 
هسـت؟ شـاید هـم فکـر می کنـی تـالش تو 
بـه  راجـع  بـار دقیقـاً  ایـن  باشـد.  بی فایـده 

کتابخوانـی حـرف می زنـم.
اصـاًل خـودت کتـاب می خوانی؟ خب، شـاید 
یـک خـوره کتـاب باشـی. خیلـی هـم خوب! 
یـک مخاطـب  داشـتن  از  بهتـر  هیـچ چیـز 
کتابخـوان نیسـت. اما این مخاطـب کتابخواِن 
مـا چقـدر بـرای ترغیـب و تشـویق دیگـران 
برمـی دارد؟  حرف هایـی  قـدم  مطالعـه  بـه 
کـه می زنـم، اولیـن مخاطبـش خودم هسـتم. 
مـن یـک کتابخوان حرفـه ای ام. هـر روز برای 
ایـن  از  بخشـی  می گـذارم،  وقـت  مطالعـه 
مطالعـه، کاری اسـت، دقیقاً همان بخشـی که 
کتاب هـا را بـرای تـو معرفـی می کنـم، البتـه 
کـم هـم نیسـت. امـا کتابخوانـی مـن جنبـه 
شـخصی هم دارد، بجـز کتاب هایی کـه برای 
روزنامـه معرفـی می کنـم، خـودم هـم کتـاب 
می خوانـم. دیـدی کـه حرفـه ای هسـتم! امـا 
تـالش بـرای ترویـج کتابخوانـی... ایـن کلمه 
»ترویـج« هـم از آن نـوع کلمه هایـی اسـت 
کـه ایـن روزهـا خیلـی اسـتفاده می شـود. بـا 
کلمـه »تشـویق« مانوس تـرم. خب، مـن برای 
تشـویق مـردم بـه کتابخوانی تـالش می کنم؛ 
تـو،  بـرای  خـوب  کتاب هـای  معرفـی  مثـاًل 
یـا سـعی در عالقه منـد کـردن اطرافیـان بـه 
خوانـش یـک کتـاب. بایـد اعتـراف کنـم که 
تالش سـختی اسـت و گاهـی به معنـی واقعی 
کلمـه، ناکام می مانـم.  راسـتی، تازگی ها یک 
تـالش دیگـر هـم دارم. قـدم کوچکی اسـت، 
خـودم می دانـم، امـا همیـن قدم هـای کوچک 
هـم از حرکـت نکـردن، بهتر اسـت. من توی 
محیـط کارم، یـک میـز کوچک کتـاب دارم؛ 
کتاب هایـی که خـودم خوانـده ام، دوستشـان 
دارم، کوتـاه و خوش خوان انـد. هـر یکی- دو- 
سـه مـاه هم یـک کتـاب جدیـد را به صورت 
ویـژه بـه مخاطبـان معرفی می کنـم. یکی- دو 
تـا نوجـوان، یکـی- دو جلد کتـاب خوانده اند، 
چنـد نفری هـم کتاب هـا را ورق زده اند. کافی 
نیسـت، کوچک اسـت، اما هسـت. حـاال ببینم 
تـو بـرای تشـویق دیگـران بـه کتابخوانی چه 

راهـی داری؟ 

یادداشت
الهام صالح

 یه بچه کنار غم مادرش
 نشسته به دستای تو زل زده

 چه معصوم، انگاری از چشم هاش
  به چشمای معصوم تو پل زده

 چقد عاشقات پاک و خوبن آقا
 می ذاری منم خاک پاشون بشم؟

 آخه عاشق عاشقاتم شدم
فدای امام رضا)ع(شون بشم

آقاجـان عینکـش را روی چشـمانش جابه جـا می کنـد و روزنامـه را باالتـر می گیرد و دقیق می شـود 
بـه تصویـری کـه در یکی از صفحه ها نقش بسـته اسـت. رو به خانم جـان که مادربزرگ من باشـد، 
می گویـد: » ای داد بیـداد! دیـدی خانم گفتـم این عکس آشناسـت! یکی از بچه های گـردان ما بود. 

دیروز تمـام کرده.«
خانم جـان تسـبیحش را می بوسـد و آن را روی جانمـاز می گـذارد و در حالی که چارقد سـفیدش را 

تا می کنـد، می گویـد: »چرا؟ مریـض بود؟«
آقاجان می گوید: »جانباز شیمیایی بود. خیلی وقت بود توی بیمارستان بستری شده بود.«

خانم جان می گوید: »خدا رحمتش کنه. راحت شده بنده خدا!«
آقاجـان روزنامـه را کنـاری می گـذارد و عینکـش را برمـی دارد. چشـمانش را می بنـدد و انـگار در 

خاطـرات خـودش غرق می شـود.
بـا دقـت نگاهـش می کنم؛ چین و چروک های دور چشـم و روی پیشـانی اش و موهایش را که سـفید 

سـفید اسـت مثل برفی که این روزها حسـابی انتظار باریدنش را می کشـم.
همیشـه قیافـه آقاجـان همین طـوری بـوده اسـت؛ یعنـی تـوی ایـن شانزده سـالی کـه از خـدا عمـر 
گرفتـه ام، هیچ وقـت او را طـور دیگـری ندیـده ام. مثالً کمـی جوان تر با موهایی سـیاه یا خاکسـتری.

یک بار از خانم جان پرسیدم: »موهای آقاجان همیشه همین طور سفید بوده؟«
خانم جـان بـه حرفـم خنده تلخـی زده و گفته بـود: »نه عزیز مـادر! آقاجانت هـم روزگاری موهاش 

سـیاه بود. غصـه او را زود پیر کرد.«
منظـور مادربـزرگ از غصـه را از بابا پرسـیدم. به گوشـه ای خیره شـد و گفـت: »آن روزها ما کمتر 
آقاجـان را می دیدیـم؛ یعنـی اصـاًل توی خانـه پیدایش نمی شـد. خیلـی از مردها به جنـگ می رفتند 

و آقاجـان و دوسـتانش این جـا توی شـهر و پایگاه بسـیج امور پشـت جبهـه را مدیریـت می کرد.«
گفتم: »یعنی چی پشت جبهه؟«

گفـت: »خـب آن هایـی که به جبهه می رفتند تکلیفشـان معلـوم بود؛ دفـاع کردن از مرزهـا در برابر 
حملـه دشـمن، ولـی نیازهایـی هم داشـتند؛ مثل فراهم شـدن آذوقه و لبـاس و این  جـور چیزها. حتی 
خانواده هـای آن هـا هم نیاز به سرکشـی داشـتند. آقاجان با تعدادی از دوسـتانش مسـئول این کارها 

بودنـد و بعـد که وسـایل مورد نیـاز رزمنده ها جمع می شـد، آن هـا را به جبهـه می بردند.
کار دیگـري هـم بـود کـه باید انجام می شـد؛ آن هم شناسـایی شـهدا و خبـر دادن بـه خانواده ها و 
انجـام امور مربوط به تشـییع جنازه شـهدا و... بود که سـخت ترین قسـمت ماجرا محسـوب می شـد.
آقاجـان مغـازه را تعطیـل کـرده و همـه فکر و ذکرش شـده بـود کارهـای پایـگاه. خانم جان بعضی 
وقت هـا شـاکی می شـد کـه زندگـی خـرج دارد، امـا گـوش آقاجان بدهـکار ایـن حرف هـا نبود و 

چیزهـای مهم تـری برایـش وجود داشـت. 
مـا آن روزهـا به وضـوح می دیدیـم کـه آقاجـان روزبـه روز پیرتـر و شکسـته تر می شـود. روز به روز 
کم حرف تـر می شـد و بیشـتر تـوی خـودش فـرو می رفت. سـخت اسـت که بیـن آن شـهدا، چهره 

آشـنای دوسـتان و رفیقانـت، هم بازی هـا و همکالسـی هایت را ببینـی.
آقاجـان اولیـن کسـي بـود کـه از شـهادت شـوهرخاله جان باخبـر شـد. مـن آن روز را هیچ وقـت 
فرامـوش نمی کنـم. مادرجـان تـوی حیـاط لبـاس می شسـت و مـن آمـاده می شـدم که به مدرسـه 
بـروم. آقاجـان سراسـیمه در حیـاط را بـاز کرد و بی هیـچ مقدمه ای از خانم جان پرسـید: »اسـم پدر 

حسـین آقا چی بـود؟«
خانم جـان هـاج وواج مانـده بـود که چه اتفاقـی افتاده اسـت. وقتی جدی ات نـگاه آقا جـان را دید، با 

صدایی لرزان گفـت: »احمد!«
و مـن دیـدم کـه زانوهـای آقاجان خم شـد. دیدم کـه روی پله نشسـت و های های شـروع به گریه 
کـرد. چیـزی کـه تـا آن روز سـابقه نداشـت و آن روز فهمیدم که آقاجـان همه رنـج و دردی را که 

آن روزهـا روی شـانه هایش سـنگینی می کـرد، حاال با اشـک هایش زمیـن ریخت.«
آقاجان هنوز چشـم هایش بسـته اسـت. حـاال لبانش هم تـکان می خـورد. نمی دانم چـه می گوید، اما 
یقیـن دارم دوبـاره بـه همـان روزها سـفر کرده اسـت. بـه روزهایی که خـودش می گویـد: »هرچند 
سـخت، بهتریـن لحظه هـای عمـرم بـود، چـون احسـاس می کـردم هدفـی دارم. احسـاس می کردم 

بـرای عقیـده و آرمانـی، وقتـم، سـرمایه و جوانی ام را خـرج می کنم.«
مـن همیشـه در نگاه آقاجان ، درسـت وقتی آلبـوم عکس های آن روزهایش را نگاه می کند، سـنگیني 

و حسـرتي را مي بینم کـه تمامي ندارد. 

زهره اکبرآبادی، مربي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نیشابور.

روزهــای سخــت آقاجــان
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