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فاطمـه نیـک |  تصـور کنیـد فضایی ها قرار اسـت بـه سـیاره زمین حمله کننـد، فکـر می کنید مرگبارترین سـاحی کـه آن ها بـا خود به 
زمیـن می آورنـد چـه خواهد بود؟ شمشـیر لیزری مثـل فیلم »جنگ سـتارگان« یـا روبات غول پیکـر که هزارتـا دسـت دارد؟! خدمت تان 
عـرض کنیـم کـه سـخت در اشـتباهید. آدم فضایی هـا خیلی زرنگ تـر از این هـا هسـتند و اصًا هـم حوصله بارکشـی از فضا تـا زمین را 
ندارنـد. بـه جایـش کنـار هـر مدرسـه کافی شـاپي می زنند و بـه بروبـچ آدمیـزاد تـا می تواننـد انـواع و اقسـام نوشـیدنی ها را به جز آب 
می فروشـند. این جـوری نسـل بشـر خـودش کم کـم از بیـن مـی رود و زمین می افتـد دسـت آن هـا! می گویید نـه؟! مگر نوشـیدنی ها چه 

خطـری دارنـد؟ کافـی  اسـت حوصله کـرده و ادامه گـزارش مـا را بخوانید تا متوجـه خطر آن ها شـده و از همیـن حاال ترکشـان کنید.

نوشیدنی ها شما را خافکار می کنند

بـدن مـا به خصـوص هنـگام فعالیت هـای ورزشـی نبایـد 
می نوشـیم  این کـه چه چیـزی  امـا  شـود،  کم آبـی  دچـار 
و چـه مقـدار بـه همیـن انـدازه مهـم اسـت. متأسـفانه این 
نوشـیدنی های  اقسـام  و  انـواع  شـهر  درودیـوار  از  روزهـا 
غیر طبیعـی می بـارد. تبلیغـات رنگارنـگ روی بیلبوردهای 
بـزرگ شـهری و کلیپ هـای تصویـری مـا را گیـج کـرده و 
بهمـان وعـده نوشـیدنی سـالم و خوشـمزه اي را می دهنـد. 
ایـن نوشـیدنی های متنـوع کـه به ظاهـر سـالم هسـتند و 
قـرار اسـت بـا چهارتـا پالـپ الکـی ادای طبیعـی بـودن را 
هـم دربیاورنـد، دقـت مـا را در انتخاب مناسـب نوشـیدنی 
کـم کـرده اسـت. غافـل از این کـه بیشـتر از 98درصـد این 
نوشـیدنی ها شـکر مصنوعی، کالری فراوان و کافئین باالیي 
دارند؛ موادی که برای سـامت کودکان و نوجوانان در سـن 
رشـد مضـر بـوده و هیـچ ارزش غذایـی ندارند. شـاید شـما 
هم بارها شـنیده باشـید که شـکر مصنوعی این محصوالت 
باعـث آسـیب دیـدن دنـدان، چاقی بیـش از انـدازه و رژیم 
غذایـی نامناسـب می شـود، اما حتمـاً تابه حال به گوشـتان 
نخـورده کـه براسـاس تحقیقـات با مصـرف نوشـیدنی های 
نامناسـب کـه در ادامـه بـه آن هـا اشـاره می کنیـم میل به 
بازی های رایانه ای، سـیگار کشـیدن و شـب زنده داری در ما 

بروبـچ نوجـوان افزایـش پیـدا می کند.

پهلوان پنبه ها این ها را ننوشند

نوجوان باشـی اهل ورزش هم باشـی و مثـًا یک ذره هم 
پشـت بازو درآورده باشـی، آن وقـت توهـم بـرت می دارد 
کـه آن قـدر پهلـوان شـده ای کـه کـوه هـم نمی توانـد 
تکانـت دهـد. بایـد خدمـت ایـن دسـته از پهلوان پنبه ها 
عـرض کنیم کـه نوشـیدنی های ورزشـی اولین دشـمن 
آبکـی هسـتند که در کمین سـامتی شـما نشسـته اند. 
اگـر فکـر می کنیـد نوشـیدنی های ورزشـی جایگزیـن 
مناسـبی بـرای آبمیوه ها هسـتند و الکترولیت هـا و مواد 
معدنـی از دسـت رفته حیـن فعالیـت ورزشـی را جبـران 
می کننـد، بایـد خدمت تـان عـرض کنیـم که سـخت در 
اشـتباه هسـتید. ایـن نوشـیدنی ها هـم خیلـی شـیرین 
تشـریف داشـته و میزان شکرشـان باالسـت و هم کالری 
بسـیار باالیـي دارنـد. مقـدار اضافـی این مواد بـرای بدن 
شـما ضـروری نیسـت و حتـی بسـیار هـم مضـر اسـت. 
ایـن حـرف را آویـزه گوشـتان کنید کـه نوشـیدنی های 
ورزشـی بـرای بازسـازی و پایـداری بـدن بزرگسـاالن و 
به خصـوص ورزشـکاران حرفه ای تولید شـده اند. بیشـتر 
مـا از لحـاظ فیزیکـی بـه انـدازه ای فعالیـت نداریـم کـه 
جوجـه  بـه  همین جـا  کنیـم.  پیـدا  نیـازی  آن هـا  بـه 
ورزشـکارها توصیـه می کنیم بـه جای این نوشـیدنی ها، 
میان وعده هـای سـالمی مثل پنیـر، آجیل هـا، هندوانه و 
پرتقـال را بـرای جبـران قنـد از دسـت رفته بدنشـان بـه 
همـراه نوشـیدن آب مصـرف کننـد. این مواد سرشـار از 
الکترولیت هـا هسـتند و بـه بازسـازی ذخایر خالی شـده 

کمـک می کننـد.

توهم انرژی دار شدن 

دوره نوجوانـی ویژگی هـای منحصربه فـردی دارد، امـا در 
کنار ایـن ویژگی هـای منحصربه فـرد، باعث وبانی یکسـری 
اتفاق هـا هـم در بـدن ما می شـود. تا این جای کار مشـکلی 
نیسـت، چـون بـدن دارد رونـد طبیعـی خـودش را طـی 
می کند. مشـکل از آن جایی شـروع می شـود که بیشـتر ما 
در ایـن سـن کمـی توهـم زده و قاتی پاتـی می کنیـم؛ مثًا 
دوسـت داریـم یک شـبه زورمـان زیـاد شـود یـا بـه جـای 
این کـه از پـدر و مادرهایمـان در مـورد هر چیزی مشـورت 
بگیریـم فقـط به دوسـتانمان اعتمـاد می کنیـم، این جوری 
می شـود کـه مثـًا اگـر آن هـا بگویند بـرای شـب امتحان 
نوشـابه های  بـه  برسـد  چـه  می خوریـم  بخـور،  وزغ  آب 
انـرژی زا! متأسـفانه این نوشـیدنی ها معمـوالً مملـو از مواد 
تشـکیل دهنده بسـیار نامطلوب هسـتند و مقادیـر فراوانی 
شـکر و کافئیـن و کالـری زیـادی نیـز دارنـد. همان طـور 
کـه گفتیـم این سـه عامـل برای شـما کـه در دوران رشـد 
هسـتید، می توانـد خطرنـاک باشـد و مصـرف آن هـا باعث 
اختـال در خـواب، بـاال رفتـن قنـد خـون و خطـر ابتا به 

دیابـت و چاقی  شـود.

پالپ دارش رو نبر

در حـال حاضر این قدر سـطح آگاهی مردم باال رفته اسـت 
کـه نـوزاد یک روزه هم می داند نوشـابه برای سـامتي ضرر 
دارد، امـا هرچقـدر که ایـن را می دانیم از عـوارض بعضی از 
خوردنی هـای به ظاهر سـاده غافل هسـتیم؛ البته تقصیری 
هـم نداریم، چـون این نوشـیدنی ها معموالً خیلـی با رنگ 
و لعـاب هسـتند و معمـوالً به عنـوان آبمیـوه طبیعی به ما 
غالـب می شـوند. شـاید فکـر کنیـد آبمیوه هـا، نوشـیدنی 
مناسـبی هسـتند. صددرصـد همین طـور اسـت، امـا بـه 
شـرط آن کـه طبیعـی باشـند. متأسـفانه ایـن آبمیوه های 
خوشـمزه  مصنوعـی  شـکر  وسـیله  بـه  نه تنهـا  پاکتـی 
شـده بلکـه بـا رنـگ غیرمجـاز هـم خوش رنگ می شـوند. 
بزرگ تریـن مشـکل این آبمیوه هـا اسـتفاده از درصد باالی 
فروکتـوز )قنـد میـوه( اسـت، این در حالی اسـت کـه روی 
آن هـا نوشـته شـده »بدون شـکر اضافـه«! و از آن جایی که 
دروغ اسـتخوان نـدارد، بـرای سـازندگان ایـن محصـوالت 
مشـکلی پیـش نمی آیـد، امـا مـن و شـمای مصرف کننده 
دیابـت نـوع 2 خواهیـم گرفـت. به جـز ایـن در تحقیقات 
جدیـد ثابت شـده اسـت دانش آموزانی کـه آبمیوه صنعتی 
می خورنـد تـا به خیال خودشـان سـالم بماننـد، ۷9درصد 
بیشـتر در معرض ابتا به آسـم قـرار دارند.  مصـرف باالی 
آبمیوه های صنعتی سـروکار شـما را به بیماری هایی مانند 
چاقـی و اضافـه وزن، سـندرم مقاومت به انسـولین، دیابت، 
فشـار و چربـی خـون، ناراحتی هـای قلبـی و عروقـی و 

می اندازد. سـرطان 

چای شیرین هم بله؟!

چای شـیرین، صبحانـه 99درصد بچه هـای ایرانی از عهد 
تیروکمـان سـنگی بـوده اسـت. خیلـی از والدیـن تصـور 
می کننـد نوشـیدن یـک فنجـان چـای شیرین شـده بـا 
شـکر همـراه صبحانـه برای کـودک بسـیار مفید بـوده و 
باعـث گیرایـی و هـوش بهتر می شـود. واقعیت این اسـت 
شـروع روز بـا خـوردن مقـدار باالیی شـکر، خطـر ابتا به 
مـرض قنـد را چندبرابـر می کنـد و بهتـر اسـت از پـدر و 
مادرهـا بخواهیـد ایـن  کار را ترک کنند، چون رفتارشـان 
مصـداق دوسـتی خالـه خرسـه اسـت. اگـر اصـرار داریـد 
روزتـان را بـا خوردنـی شـیریني شـروع کنید بهتر اسـت 

سـراغ عسـل یـا میوه های شـیریني مثـل تـوت بروید. 

ادای باکاس ها را درنیاورید

حـاال یکـی، دو وجـب قـد کشـیده و پشـت لبتـان سـبز 
شـده و کمـی مسـتقل شـده اید، الزم نیسـت جوگیـر 
شـده و خودتـان را بـه کشـتن بدهیـد. یعنـی چـه که با 
دوسـتانتان می رویـد کافی شـاپ و هرجور نوشـیدنی اي را 
کـه نمی دانیـد چـی هسـت سـفارش می دهیـد؟! هرقدر 
هـم کـه بزرگ شـده باشـید قهوه نوشـیدنی اي اسـت که 
اصـًا برای شـما و همسن وسـال هایتان مناسـب نیسـت. 
قهـوه بـه علت داشـتن کافئین، نوشـیدنی مناسـبی برای 
بزرگسـاالن اسـت و مصـرف آن شـما را بـا اختـال در 
خـواب، بی خوابـی و عدم تمرکـز مواجه می کنـد. آن وقت 
شـما شـب امتحـان بـرای بیـدار مانـدن پارچ پـارچ قهوه 
می خوریـد. به جـای این کارهـا با خوردن نوشـیدنی های 
طبیعـی و سـالم از همیـن حـاال ذائقه تـان را بـه داشـتن 
رژیـم طبیعـی و درسـت عادت دهیـد. باور کنیـد این کار 
تأثیـر باالیـی در روند رشـد، حافظه و قدرت گیرایی شـما 

داشـت. خواهد 
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دشمنان آبکی
چای شیرین، صبحانه 99درصد بچه های 

ایرانی از عهد تیروکمان سنگی بوده است. خیلی از 
والدین تصور می کنند نوشیدن یک فنجان چای 

شیرین شده با شکر همراه صبحانه برای کودک بسیار 
مفید بوده و باعث گیرایی و هوش بهتر می شود

بدن ما به خصوص هناگم فعالیت های 
ورزشی نباید دچار کم آبی شود، اما 

این که چه چیزی می نوشیم و چه مقدار 
به همین اندازه مهم است

بهاره بهنام نیا

وات آر یو فرام؟
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موجود تاریخی دوباره به 
مدارس بازگشته است 

بازگشــت 
پیروزمندانه 

شپــش
4

یک فنــــجان شعر

 تشــنه لـب
اما سربلنــد
 هشتـــمین 
4ضربان قلــبم

دمشنان 
آبکـــی

تصور کنید 
فضایی ها قرار 
است به سیاره 
زمین حمله کنند، 
فکر می کنید 
مرگبارترین سالحی 
که آن ها با خود به 
زمین می آورند چه 
خواهد بود؟
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         روی خط  هشـت      

شـاید در گذشـته ابتـا به شـپش، اتفاقـی حاکی از عـدم رعایت بهداشـت و 
دلیلـی بـر ضعـف فرهنگـی افـراد بـود، اما امروزه با شـیوع گسـترده شـپش 
در مـدارس و مهدکودک هـای همـه مناطـق شـهری، این اتفـاق لزوماً چنین 

معنایـی نـدارد و به گونـه ای دیگـر تعبیر می شـود.
سـال 1392و پیـش از آن هـم اخبار شـیوع شـپش در مدارس شـمال  شـهر 
تهران منتشـر شـد. خبری که خیلی تأیید نشـد و کارشناسـان در واکنش به 
آن گفتنـد شـپش بـاالی شـهر و پایین شـهر نـدارد. عرض شـود خدمت تان 
که شـپش یکی از انگل های نوسـتالژی مدارس ایران اسـت که در گذشـته با 
آن خیلـی بـد برخـورد می شـد و با این کـه شـیوع باالیی داشـت، اما هرکس 
شـپش می گرفـت، کلـی سـرکوفت نوش جـان می کـرد و حـرف می شـنید، 
چون آن موقع ها شـپش داشـتن مسـاوی با بی بهداشـتي بود و دانش آموزی 

خـودش  نه تنهـا  می کـرد  پیـدا  هم زیسـتی  شـپش ها  بـا  کـه 
زیـر سـؤال می رفـت کـه خانـواده اش هـم بایـد خجالـت 

می کشـیدند. بـه همیـن خاطـر هـم خانواده هـا و هـم 
مـدارس هـر هفتـه موهـای دخترخانم ها را بررسـي 

کـرده و کلـه پسـرها را هـم از تـه می تراشـیدند. 
اصـًا رسـم کچل کردن پسـرها در شـروع سـال 
تحصیلـی و کچـل نگه داشتن شـان بـه خاطـر 

جلوگیـری از شـیوع شـپش متداول شـد.
بـه هـر حـال بـا راه انـدازی حمـام در خانه هـا و 
گسـترش امکانات بهداشـتی، چند دهـه بود که 

جنـاب شـپش مـدارس را ترک کرده بـود و هربار 
کـه می آمد خودی نشـان دهـد، در نطفـه خفه اش 

می کردنـد، ولـي آن طـور که رسـانه ها می گوینـد باید 
بازگشـت پیروزمندانه شـپش بـه مدارس را بعـد از دهه ها 

بپذیریـم و اگـر از وجودشـان خیلی ناراحت هسـتیم، فکری به 
حالـش کنیم.

انگلی که وامپایر است

شـپش نوعـی انـگل خونخـوار یـا همـان وامپایـر 
خودمان اسـت که در پوسـت بدن انسان زندگی 
می کنـد. عـرض شـود خدمت تـان کـه جنـاب 
انـگار  نگیریـد، چـون  را دسـت کم  خون آشـام 
شـپش ها هـم بـرای خودشـان طبقـه الکچری 

و طبقـه متوسـط دارنـد. شـپش های الکچـری 
فقط توی پوسـت سـر زندگی می کننـد، اما طبقه 

متوسطشـان بـه یک کف دسـت پوسـت هـم راضی 
هسـتند و به قول قدیمی ها بیشـتر دنبال پوسـت مفت 
هسـتند تـا با خـوردن خونـش خودشـان را خفـه کنند.

شـپش هایی که روی پوسـت سـر زندگـی می کنند، ابعاد بسـیار 
کوچـک در حـد 2 تـا 3 میلی متـر دارنـد و ترشـحاتی 

کـه آزاد می کننـد به شـدت باعـث ایجـاد خـارش در 
سـر می شـود. از آن جـا کـه شـپش از خـون تغذیـه 

محیـط  انسـان  سـر  پوسـت  گرمـای  می کنـد، 
مطلوبـی بـرای ادامـه حیـات ایـن انـگل اسـت. 
شـپش های روی سـر، تخم سـفیدرنگ خـود را 
بـه سـاقه مـو می چسـبانند کـه همین یکـی از 

راه هـای تشـخیص شـپش نیـز اسـت.

فوبیای شپش داریم

همان طـور کـه در ابتـدای مطلـب گفتیم مـا ایرانی ها 
بـه خاطـر نوع نـگاه گذشـتگان مان به شـپش و مسـاوی 

بـودن وجود آن با بی بهداشـتی نسـبت به این انـگل اهل درس 
و مدرسـه فوبیا داریم تا جایی که در حال حاضر کارشناسـان بهداشـت 

معتقدنـد کـه وجـود شـپش های امـروزی و حملـه کردنشـان بـه مـدارس 
بیشـتر از آن کـه بـه خاطـر مسـائل بهداشـتی باشـد، مربـوط بـه پنهانکاری 
خانواده هاسـت. در واقـع خانواده هـا بـا عـدم پذیرش شـپش و پنهـان کردن 
ایـن مسـئله از اطرافیـان و به خصـوص مدرسـه باعـث گسـترش مجـدد این 
انـگل شـده اند. متأسـفانه در حـال حاضر در بیشـتر مـوارد، والدیـن ظرفیت 

پذیـرش ایـن موضـوع را در مـورد فرزندان خـود ندارنـد و در مواجهـه با این 
مسـئله بـه دلیل تـرس زیـاد، واکنش هایـی غیرمنطقـی نشـان داده و جالب 
این کـه بیشـتر مدرسـه را مقصـر می داننـد. در حالـی کـه فرد مبتـا در یک 
جمـع مثـل مدرسـه به خاطر حضـور طوالنی مـدت بچه ها کنار هـم و تماس 
متعددشـان، می توانـد باعـث شـیوع ایـن انگل شـود. خـوب اسـت بدانید که 
ایـن اتفـاق فقـط مختص کشـور ما نیسـت و در حال حاضر آمارهـای موجود 
در جهـان از ابتـای حداقـل 300میلیـون نفـر بـه این انـگل در سراسـر دنیا 
گـزارش می دهنـد و به گفته کارشناسـان ایـن ابتا هیچ ربطی بـه آب وهوای 

محـل زندگـی این افـراد، سـطح درآمد یا بهداشـت آن ها نـدارد.

باالشهری ها مقصرند یا نه؟!

آن طـور کـه رسـانه ها می گویند در مورد بیشـتر بـودن این 
اتفـاق میـان قشـر مرفـه جامعـه و شـیوع دوره ای این 
انـگل در مـدارس باالی شـهر تهـران در مقایسـه با 
اقشـار متوسـط و پایین، آمار رسمی و ثابت شده ای 
وجـود نـدارد و ربط دادن این ماجرا به سـفرهای 
بیشـتر ایـن خانواده هـا یـا نگهـداری حیوانـات 
خانگـی تأییـد نشـده اسـت، هرچند در کشـور 
آمریـکا یکـی از عوامل شـیوع شـپش، حیوانات 
خانگـی به خصـوص سـگ ها اعـام شـده اسـت. 
کارشناسـان معتقدند احتماالً شـیوع بیشـتر این 
پدیده در قشـر مرفـه به خاطر همان ماجـرای انکار 
خانواده هاسـت و ظاهـراً عـدم پذیـرش در ایـن قشـر 
بیشـتر اسـت. سرراسـتش ایـن می شـود کـه با ایـن روند 
دوبـاره شـپش را از تاریخ بیرون کشـیده و به زندگـی امروزمان 

آورده ایم.

مدارس دست به کار شده اند

قطعـی  طـور  بـه  هیچ کـس  کـه  آن جایـی  از 
علـت شـیوع شـپش را کشـف نکـرده اسـت و 
روی  را  هـم چشمشـان  خانواده هـا  از  بعضـی 
از  دوبـاره طرح هایـی  بسـته اند،  واقعیـت  ایـن 
طـرف آموزش و پـرورش بـرای مقابلـه ضربتـی 
بـا ایـن انـگل آغـاز شـده اسـت. در ایـن طرح ها، 
و  پیگیـری  بـرای  بهداشـتی  دسـتورالعمل های 
بررسـی ایـن موضوع به مسـئوالن بهداشـت مدارس 
ارائـه می شـود. همین جـا بگوییـم کـه در حـال حاضـر 
مبـارزه با شـپش به سـختی گذشـته نیسـت و اگـر خودتان 
مبتایـش هسـتید یـا یکـی از دوسـتان و همکاسـی هایتان 
درگیـر ایـن ماجـرا شـده اند، الزم نیسـت نگران تراشـیدن 
سـر و بیرون ریختن همـه لباس هایتان باشـید. امروزه 
داروهایـی بـرای درمـان ایـن انـگل وجـود دارد که 
از  یـا  پزشـک مشـورت کـرده  بـا  اسـت  کافـی 
داروخانه هـا سراغشـان را بگیریـد. خـوب اسـت 
بدانیـد بـه گفتـه کارشناسـان ایـن داروهـا بـا 

احتمـال بـاالی 90درصـد موفق انـد.

بدون خجالت کمک بگیریم

وارد  قدیمـی  خون آشـام  ایـن  بیشـتر  تـا  پـس 
مدرسـه ها نشـده و مخمـان را نخـورده بهتـر اسـت 
وجـودش را بپذیریـم و از خانواده هایمـان بخواهیـم بابت 
ایـن موضـوع خجالت زده نباشـند، چون همان طـور که گفتیم 
نکتـه بسـیار مهـم و قابل توجـه برای کنترل شـیوع این انـگل، پذیرش 
و کنـار آمـدن بـا این واقعیـت در صورت ابتاسـت. از طرفی هم کارشناسـان 
و هـم مسـئوالن در مـدارس و رسـانه ها باید فرهنگ سـازی کنند کـه ابتا به 
انـگل شـپش هیـچ ارتباطی بـا بی  توجهی خانواده هـا ندارد و دلیلـی بر پایین 
بـودن سـطح فرهنـگ، اقتصاد یا بهداشـت خانواده ها نیسـت و بـدون نگرانی 

بـا مشـاهده آن بایـد بـدون پنهانـکاری از دیگران کمـک بگیریم.

موجود تاریخی دوباره به مدارس بازگشته است

بازگشت پیروزمندانه شپش

اسرتاتژی غلط
مشـکل کینکت فناوری استفاده شـده در آن نبود، با این که نسـل اول دوربین های کینکت در شناسـایی انگشـتان دسـت 
مشـکل داشـتند، امـا همـان دوربیـن به مراتـب موفق تـر از محصولـی بـود کـه مایکروسـافت به همـراه ایکس باکـس وان 
عرضـه کـرد. مایکروسـافت از سـال 2010 تا به امـروز نزدیـک به 30میلیون دسـتگاه کینکت به فروش رسـانده کـه از این 
تعداد 24میلیون به نسـل نخسـت کینکت و بقیه به نسـل دوم کینکت اختصاص دارند. سـران این شـرکت اواسـط سـال 
2014 فهمیدنـد کـه کینکـت نبایـد به صـورت اجبـاری روی باندل هـای ایکس باکس وان قـرار می گرفـت؛ موضوعی که 
باعث شـد کنسـول مایکروسـافت 100 دالر گران تر از پلی استیشـن 4 عرضه شـود تا سـونی خیلی زود گوی سـبقت را 
از رقیبـش بربایـد. در ادامـه مایکروسـافت تـا آمد به خودش بجنبد، سـونی اختاف را زیـاد کرد. از آن زمـان غول ردموند 
در حـال اتخـاذ اسـتراتژی جدیـدي بـرای مقابله با سـونی و پلی استیشـن اسـت. یکـی از ایـن اقدامات، حـذف کینکت از 
بیشـتر باندل هـای ایکس باکـس وان بـود. در ادامـه مایکروسـافت روی سـاخت ایکس باکـس وان اس )نمونه کوچک شـده 
ایکس باکـس وان( و ایکس باکـس وان ایکـس )ارتقـای سـخت افزار( متمرکـز شـد. جالب این کـه هر دو مـدل هیچ پورتی 
بـرای اتصـال کینکـت ندارنـد و کاربـر بـرای اتصـال ایـن دسـتگاه حرکتـی بـه ایـن دو مـدل مجبـور بـه خریـد آداپتور 

مخصوصی اسـت که 40 دالر قیمـت دارد! 

یک مجاز بزرگ

یکـی از مسـائلی کـه مـا بایـد بدانیم این اسـت که شـعر هیـچ ربطـی به دنیـای حقیقی 
نـدارد؛ یعنـی مهم  تریـن نظریه  هـای زبان  شناسـی روز دنیـا بـه مـا می  گویـد شـعر بیـان 
واقعیـت بیرونی نیسـت، حتـی اگر تأثیر گرفته از دنیای بیرونی باشـد! یعنی شـعر خودش 
جهانـي اسـت کـه اتفاق  هـای داخـل ایـن جهـان فقـط می  توانـد ارتباط  هـای کوچکـی با 
دنیـای بیـرون داشـته باشـد. این نظریه بسـیار پیچیده اسـت و اصـاًل یادگیـری  اش برای 
شـما ضـروري نیسـت، ایـن را گفتم تا بعدش این جملـه را بگویم: »هر شـعری یک مجاز 

بـزرگ اسـت«. مجـاز بـه این معنی کـه دنیـای درونی و خیالـی خـودش را دارد.     
پـس آرایـه مجـاز می  توانـد بـا این مجـاز بـزرگ که خود شـعر باشـد ارتباط مسـتقیمي 

پیـدا کنـد؛ بـراي مثال به شـعر دکتـر »شـفیعی کدکنی« توجـه کنید:
آخرین برگ سفرنامۀ باران این است/   که زمین چرکین است.

واقعـاً بـاران کـه سـفرنامه نـدارد و آخریـن برگـی هم نـدارد و اصـاًل چنین چیـزی فقط 
خیالـی و مجـازی اسـت، پس مجـاز جزئـی از خیاالت اسـت.

عاقه ظرف و مظروف

عالقـه ظـرف و مظـروف وقتی اسـت که »جـای« و »جای گیر« را بـه جای هم اسـتفاده می  کنیم؛ 
یعنـی هرچیـزی را کـه یک جایـی در جهـان بگیرد می  توانیـم به جـای آن مکان بـه کار ببریم؛ 
البتـه برعکس این داسـتان هم ممکن اسـت. بـرای این عالقـه، بهترین مثال همـان جوش آمدن 
قابلمـه اسـت. وقتـی بـه جـای این  کـه بگوییـم: »آب داخـل قابلمـه جـوش آمـد«، می  گوییـم: 
»قابلمـه جـوش آمـد«؛ داریم عالقه ظـرف و مظروف را بـه کار می  بریم. در این  جـا ظرف قابلمه 

و مظـروف آب اسـت. مـا به جـای مظروف، ظـرف را بـه کار برده  ایم. 
اما بیایید مثال شعری بزنیم:

کمـی اضطـراب و کمـی بی  کسـی/   کنـار دو پیمانه دلواپسـی/   همین بود ته  ماندۀ لیسـتم/   که 
در راه عشـق خـدا نیسـتم/   دو لیوان به من داد و سـیراب کرد/   مرا، مثـل مهتاب بی  تاب کرد/   

خدایا ! چنان کن سـرانجام کار/   تو خشـنود باشـی و ما رسـتگار
شـاعر بـه جـای این  که بگویـد: »دو لیـوان آب به من داد و سـیرابم کـرد«، می گویـد: »دو لیوان 

بـه مـن داد و مرا سـیراب کـرد«. یعنی بـه جای مظروف، ظـرف را بـه کار برده.
یا:

وقتـی کـه آش را بـا خـود/   به سـمت خانۀ جـواد بردم/   نمی  دانسـتم کـه او/   دارد بـا ثار  اهلل/   
زیـر سـایۀ طوبـی طعام می  خـورد/   در چشـم  های اهل محـل/   شـهادت جواد پرپر مـی  زد...

 شـاعر بـه جـای این  که بگوید: »ظـرف آش«، گفته اسـت: »آش«، یعنی به جـای ظرف، مظروف 
را به کار برده. 

عالقه ظرف و مظروف وقتی است که »جای« و »جای گیر« را به جای هم 
استفاده می  کنیم؛ یعنی هرچیزی را که یک جایی در جهان بگیرد می  توانیم به 
جای آن ماکن به اکر ببریم؛ البته برعکس این داستان هم ممکن است

1

2

چرا »کینکت«؛ جاه طلبانه ترین محصول مایکروسافت شکست خورد؟

سقـوط
کینکت

مشلک کینکت فناوری استفاده شده در آن نبود، با این که نسل 
اول دوربین های کینکت در شناسایی انگشتان دست مشلک 

داشتند
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کینکت در سال 2009 و در زمان زمامداری »دان متریک« بر بخش سرگرمی مایکرسافت رونمایی شد. 
هدف متریک و تیمش این بود که ایکس باکس 360 به لطف کینکت بتواند مخاطبان بیشتری را به خود 
جذب کرده و عمر این کنسول را افزایش دهد

اسرتاتژی غلط
مشـکل کینکت فناوری استفاده شـده در آن نبود، با این که نسـل اول دوربین های کینکت در شناسـایی انگشـتان دسـت 
مشـکل داشـتند، امـا همـان دوربیـن به مراتـب موفق تـر از محصولـی بـود کـه مایکروسـافت به همـراه ایکس باکـس وان 
عرضـه کـرد. مایکروسـافت از سـال 2010 تا به امـروز نزدیـک به 30میلیون دسـتگاه کینکت به فروش رسـانده کـه از این 
تعداد 24میلیون به نسـل نخسـت کینکت و بقیه به نسـل دوم کینکت اختصاص دارند. سـران این شـرکت اواسـط سـال 
2014 فهمیدنـد کـه کینکـت نبایـد به صـورت اجبـاری روی باندل هـای ایکس باکس وان قـرار می گرفـت؛ موضوعی که 
باعث شـد کنسـول مایکروسـافت 100 دالر گران تر از پلی استیشـن 4 عرضه شـود تا سـونی خیلی زود گوی سـبقت را 
از رقیبـش بربایـد. در ادامـه مایکروسـافت تـا آمد به خودش بجنبد، سـونی اختاف را زیـاد کرد. از آن زمـان غول ردموند 
در حـال اتخـاذ اسـتراتژی جدیـدي بـرای مقابله با سـونی و پلی استیشـن اسـت. یکـی از ایـن اقدامات، حـذف کینکت از 
بیشـتر باندل هـای ایکس باکـس وان بـود. در ادامـه مایکروسـافت روی سـاخت ایکس باکـس وان اس )نمونه کوچک شـده 
ایکس باکـس وان( و ایکس باکـس وان ایکـس )ارتقـای سـخت افزار( متمرکـز شـد. جالب این کـه هر دو مـدل هیچ پورتی 
بـرای اتصـال کینکـت ندارنـد و کاربـر بـرای اتصـال ایـن دسـتگاه حرکتـی بـه ایـن دو مـدل مجبـور بـه خریـد آداپتور 

مخصوصی اسـت که 40 دالر قیمـت دارد! 

محصولی که می توانست موفق باشد
بـا این کـه کینکت نتوانسـت بین گیمرها به محبوبیت مورد نظر مایکروسـافت برسـد، اما ویژگی های جـذاب آن باعث 
شـد تا بسـیاری از دکترها، مهندسـان و حتی طراحان لباس از آن اسـتفاده کنند؛ براي مثال چند سـال پیش تعدادی 
از فروشـگاه های لبـاس در کالیفرنیـا بـه لطـف کینکـت، مخاطبان خـود را از شـر پرو لبـاس راحت کردنـد. خریداران 
می توانسـتند بـا اسـتفاده از کینکـت لبـاس مـورد نظـر خـود را تنها بـا مشـاهده در آیینه انتخـاب کنند تا فروشـنده 
دیگر نگران پرو لباس و از فرم افتادن آن نباشـد. بسـیاری از پرشـکان با اسـتفاده از کینکت موفق شـدند فناوری های 
عکسـبرداری جدیـدی را بـه علـم پزشـکی اضافه کنند. بـا این حال کینکت در وهله نخسـت باید بـه وظیفه اصلی اش 
عمـل می کـرد؛ یعنـی راضـی کـردن گیمرهـا. وقتـی کینکـت نتوانـد در بـازار اصلی خـود موفق عمـل کنـد، قطعاً نه 

مایکروسـافت و نـه هیـچ کمپانـی دیگری حاضر بـه عرضـه آن در مارکت های دیگر نمی شـود. 

جواب رد نارشان بزرگ

برخـاف انتظارهـا، گذشـت زمـان نتوانسـت کیفیـت بازی های کینکت را بهبود ببخشـد. بیشـتر 
عناویـن کینکـت خانواده محور بودند؛ یعنی مایکروسـافت سـعی کـرد با همان اسـتراتژی نینتندو 
در قبـال کنسـول Wii، کینکـت را بـه فـروش برسـاند، اما پـس از مدتی فروش کینکت به شـدت 
افـت کـرد. نبـود بـازی جـذاب و عنوانی که بتوانـد گیمرهای حرفـه ای را مجاب بـه خرید کینکت 
کنـد، باعـث شـد تا آینـده این محصول بـه خطر بیفتد؛ البته بسـیاری از ناشـران بـزرگ هم چون 
یوبی سـافت و EA در بازی هـای بزرگسـاالنه خود پشـتیبانی از کینکت را لحاظ کـرده بودند، ولی 
هیچ کـدام از ایـن ویژگی هـا تأثیـر مهمی روی گیم پلی بازی نداشـتند. بیشـتر این دسـت عناوین 
از دسـتورات صوتـی کینکـت بهـره می بردند؛ مثًا بـازی »مـس افکـت« )Mass Effect( که در 
آن می شـد بـا اسـتفاده از میکروفـون کینکـت بـه هم تیمی ها دسـتور حملـه یا عقب نشـینی داد. 
یکـی از سـازندگان کینکـت که نمی خواسـت نامش فاش شـود در گفت وگویی با پایـگاه BI گفته 
بـود: »پیـدا کـردن سـازندگانی کـه بتوانند به خوبی از سنسـورهای کینکت اسـتفاده کنند بسـیار 
سـخت اسـت. نباید فرامـوش کرد ناشـران بزرگ متحمـل هزینه های فراوانی شـدند تـا بازی های 
مهمشـان را بـا کنترلـر عـادی هماهنـگ کننـد. موضوعـی که باعـث می شـود آن ها عاقـه ای به 
ریسـک در مورد کینکت نداشـته باشـند.« با چنین اوصافی تنها گزینه موجود برای مایکروسـافت 
تمرکـز روی سـازندگان مسـتقل بـود، اما در طـرف مقابل این سـازندگان هم ترجیـح می دهند به 

جـای کار سـاخت بـازی کینکت، برای سیسـتم عامل هـای iOS و اندروید بازی بسـازند. 

خداحافظی با کینکت

دیگـر مشـکل بـزرگ کینکـت نیـاز بـه آن فضایـی زیاد بـود. مشـکلی که باعث شـد 
بیشـتر مخاطبـان نتواننـد از کینکـت در اتاق خود اسـتفاده کنند و تنها بـا انتقال این 
دسـتگاه بـه فضـای بـاز و سـالن پذیرایی بود که می شـد با آن بـازی کرد. بـا این حال 
هیچ کدام از این مشـکات باعث نشـد که مایکروسـافت قید کینکت را برای کنسـول 
نسـل هشـتم خـود بزنـد و در E3 سـال 2013 اعـام شـد کـه کنسـول ایکس باکس 
وان بـه همـراه کینکـت و با قیمـت 500 دالری عرضه می شـود. ایـن در حالی بود که 
چنـد سـاعت پـس از ایـن کنفرانس، سـونی خبر از قیمـت 400 دالری پلی استیشـن 
4 داد. کینکـت باعـث افزایـش قیمـت کنسـول مایکروسـافت شـد و سـونی به خوبـی 
از ایـن موقعیـت بهره بـرداری کـرد. پلی استیشـن 4 بـه لطـف قیمت کمتـر، گرافیک 
بهتـر و رابـط کاربری منسـجم تر خیلـی زود گوی سـبقت را از ایکس باکـس وان ربود، 
بـه طـوری کـه طـی سـال نخسـت رقابـت، بـه ازای هـر ایکس باکـس وان، سـه عـدد 
پلی استیشـن 4 فروخته می شـد. مایکروسـافت کـه از این اوضاع ناراضی بـود، از حذف 
کینکـت از باندل هـای ایکس باکـس وان خبـر داد تـا کینکـت در آن زمـان یـک قـدم 
دیگـر بـه مرگ نزدیک تر شـود. مایکروسـافت سـال گذشـته خبر از توقـف خط تولید 
کینکـت بـرای ایکس باکـس 360 داد و حـاال هـم که کینکـت 2/0 بـرای ایکس باکس 
وان را از رده خـارج کـرد. محصولـی کـه قـرار بـود انقابـی در دنیای فنـاوری به وجود 
آورد، حتـی نتوانسـت در صنعـت بـازی موفـق باشـد تـا مایکروسـافت آن را بـه جمع 
پروژه هـای شکسـت خورده اش اضافـه کند. با ایـن حال نباید از این حقیقت غافل شـد 
کـه کینکت دسـتگاه بسـیار مـدرن و جاه طلبانه ای بـود که ویژگی های خوبش بسـیار 
بیشـتر از نقص هایـش بـود. شـاید اگـر مایکروسـافت کمـی زیرک تـر عمـل می کـرد، 
کینکـت می توانسـت آینده  خوبی داشـته باشـد؛ دقیقاً مانند سـونی کـه هیچ وقت قید 
دسـته های Move را نـزد و آن را بـه همـراه هدسـت های واقعیـت مجـازی خـود در 

اختیار مخاطبان قـرار داد. 

بازاریابی دیوانه وار
کینکت در سـال 2009 و در زمان زمامداری »دان متریک« بر بخش سـرگرمی مایکرسـافت 
رونمایـی شـد. هـدف متریـک و تیمـش ایـن بـود کـه ایکس باکـس 360 به لطـف کینکت 
بتوانـد مخاطبـان بیشـتری را بـه خـود جـذب کـرده و عمـر ایـن کنسـول را افزایـش دهد. 
مایکروسـافت تـا مدت هـا روی کنترلر حرکتی ماننـد کنترلر Wii کار می کـرد، اما در نهایت 
آن پـروژه را کنـار گذاشـت و روی کینکـت متمرکـز شـد. »شـین کیـم«، نائب رئیـس وقت 
اسـتودیوهای بازی سـازی مایکروسـافت در آن زمـان اعـام کـرد که کینکـت می تواند بقای 
ایکس باکـس 360 را تـا سـال 2015 تضمیـن کنـد؛ البتـه تنها کیـم نبود کـه روی موفقیت 
کینکت شـرط بسـته بود، حتی »اسـتیو بالمر«، مدیرعامل وقت مایکروسـافت هم از کینکت 
بـه عنـوان نسـخه جدیـد ایکس باکس نام بـرد. تقریبـاً همه سـران وقت بزرگ ترین شـرکت 
نرم افـزاری جهـان بـه موفقیـت کینکـت اطمینـان خاطـر داشـتند و بـرای همین قرار شـد 
تـا مایکروسـافت مبلـغ هنگفتـی را صـرف بازاریابـی این محصـول کند. شـعار اصلی کمپین 
تبلیغاتـی کینکت »شـما خودتـان کنترلـر هسـتید« )You Are the Controller( بود و 
مایکروسـافت مبلـغ 500میلیـون دالر بـرای هزینه هـای بازاریابی آن مشـخص کـرد؛ رقمی 
اسـتثنایی کـه حتـی از رقـم بازاریابـی خـود ایکس باکـس 360 در سـال 2005 و 2006 و 
تبلیغـات »هیلـو 3« در سـال 200۷ هـم باالتـر بود. این محصـول به صورت تکـی 150 دالر 
قیمـت داشـت، امـا بـه همـراه ایکس باکـس 360 بـا قیمـت 300 دالر بـه فـروش می رفت؛ 
رقـم مناسـبي کـه می توانسـت مخاطبـان فراوانـی را مجـاب بـه خریـد یـک عدد کنسـول 

ایکس باکـس 360 بـه همـراه کینکـت کند. 

رکوردشکنی بی نتيجه

ریخت وپاش های مایکروسـافت جواب داد و بسـیاری از سـایت ها نمره هاي خوبی به کینکت 
دادنـد، مخصوصـاً سـایت های فنـاوری و غیرمرتبـط بـا بازی. این نمـرات به همـر اه تبلیغات 
عظیـم مایکروسـافت باعـث شـد پـس از گذشـت شـصت روز، فـروش کینکـت از 8میلیون 
نسـخه عبـور کنـد.  ایـن رکورد جدیدي برای بخش سـرگرمی مایکروسـافت بـود تا کینکت 
عنـوان »سـریع ترین فـروش لـوازم جانبـی بـازی« )Video Game Accessories( را 
در کتـاب  رکوردهـای گینـس بـه نـام خـودش ثبـت کـرد. سـازندگان فراوانـی روی عناوین 
کینکـت مشـغول بـه کار  بودند و مایکروسـافت هـم 1۷ عنـوان را در زمان النـچ )افتتاح( در 
اختیـار مخاطبـان قـرار داد. عنـوان Kinect Adventures! بـه صـورت رایـگان روی همه 
دسـتگاه های کینکـت وجـود داشـت. بـا این حـال نبود عنوانـی جـذاب کار را سـخت کرده 
 Response( بـود. بسـیاری از بازی هـای النـچ یا بی کیفیـت بودند یا تأخیر بـاالی کینکـت
time( اعصـاب کاربـران را خـرد کـرده بودنـد؛ البتـه در آن زمـان مایکروسـافت بـا داشـتن 
بهانـه ای هم چـون عرضه محصولي کامًا جدید و نداشـتن دانش آن به انـدازه کافی، انتقادها 
را از خـودش دور کـرده و همه چیـز را بـه آینـده محـول کـرد؛ آینـده ای که متأسـفانه وجود 

خارجی نداشـت. 

کارگاه شعر »هشت«

شعر یک جهان است
عاقه ماکان و مایکون

شـاید اسـم ایـن عالقه سـخت باشـد، ولی فهمیدنـش خیلی راحت اسـت. یکـی از دلیل  هـای این  که این 
عالقـه را بـه شـما می  گویـم این اسـت که بدانیـم گاهـی در زبان عـادی بسـیاری از آرایه  ها را اسـتفاده 
می  کنیـم و خودمـان خبـر نداریم، درسـت مثل همان عالقـه ظرف و مظـروف که در مـورد جوش آمدن 
قابلمـه گفتـم یـا همیـن مثـال آش، اما آن  قـدر ایـن آرایه  ها تکرار می  شـوند که شـکل هنری خودشـان 

را از دسـت می دهند.
مـاکان یعنـی چیـزی کـه بـوده و مایکـون یعنی چیـزی کـه خواهد بـود. وقتی ما بـه دانشـجوی دکتری 
می  گوییـم آقـای دکتر یا به دانشـجوی مهندسـی یک رشـته تحصیلی، لقـب »مهندس« می  دهیـم، داریم 
از ایـن مجـاز اسـتفاده می    کنیـم، ولـی همان  طـوری کـه می    بینید ایـن آرایـه در زبان عادی شـکل هنری 
خود را از دسـت داده اسـت، اما ممکن اسـت یک نفر در شـعر بتواند همین آرایه را خیلی زیبا اسـتفاده 

کنـد. مثالً شـعر زیر برای یک شـهید:
سـالم کـودِک مـادر، سـالم بغـض بـزرگ!/   سـالم مـرغ پرنده، سـالم حضرت عشـق!/   درسـت وقت 
والدت خـدای بـاال سـر/   نوشـت اسـم تـو را یـک کالم: حضـرت عشـق/   اگـر کـه دسـت به دسـت 
»کالهـدوز« دهـی/   تـو را بـه دشـت پـر از گل عـروج خواهـد داد/   برای رد از شـدن ایـن جهان یقین 
دارم/   خـدا بـه روح تـو اذن خـروج خواهـد داد/   صـدای تـو چقـدر آشناسـت بـا  گوشـم/   صـدای 

چک  چـک آب اسـت در دل سـنگی
و آبروی جهان است نعرۀ حقت/   یگانه سرداری، تو رسالت جنگی

همان      طـور کـه دیدیـد، شـاعر در ابتـدای شـعر به جای شـهید گفته: کـودک مـادر! این مجـاز به عالقه 
ماکان اسـت؛ یعنی چیزی که شـهید در گذشـته بوده، شـهید در گذشـته کودک مادرش بوده و شـاعر 
مختـار اسـت بـه جـای حـال او، گذشـته او را اسـتفاده کنـد. دقیقـاً در همان بیت شـاعر مجـاز به عالقه 
مایکـون هـم بـه کار برده، آن  جایی که به جای شـهید از مرغ پرنده اسـتفاده کرده، دقیقـاً عالقه مایکون 

اسـت، چـون در آینـده این فرد شـهید خواهد شـد و شـبیه مرغ پرنده می  شـود.

حرف آخر

این بـار بـرای حـرف آخـر، تمریـن نخواهـم گفت، بـه جـای آن اجـازه می خواهم بـا توجه بـه این  که این 
چنـد وقـت، زلزله  هایـی در کشـور عزیزمـان اتفـاق افتـاده، چند بیتی از شـاعر درگذشـته معاصر، اسـتاد 
بـزرگ غـزل، »حسـین منـزوی« برایتـان این جا به اشـتراک بگـذارم و تقدیم کنـم به همه زلزلـه  زدگان:
گـور شـد گهـواره آری، بنگریـد اینک زمیـن را/   ایـن دهان  واکـرده غّران اژدهـای سـهمگین را/   قریه 
خـواب و کـوه بیدار اسـت و هنگام شـبیخون/   تا بکوبد بر بسـاطش، صخره  های خشـم و کیـن را/   مرگ 
مـن یا توسـت بی  شـک، آن سـتون، آن سـقف، آنک/   کایـن چنین از ظلمت شـب، بهـره می  گیرد کمین 
را/   مـادری آنـک بـه سـجده در نمـاز وحشـت خـود/   خشـته می  سـاید به خـاک کودکان خـود جبین 
را/   دختـرک خامـوش بهتـش بـرده از تنهایی خود/   می  کشـد بر چشـم  های بی  نگاهش آسـتین را/   باز 
می  پرسـی »که  هـا مردنـد؟« می  گویـم »کـه زنده  سـت؟«/   پیرمـرد انـگار با خـود زیر لـب می موید این 
را/   دیگـری سـر می  دهـد غم  نالـۀ شـکر و شـکایت:/   »تـا کجـا می  آزمایی ای خـدا این سـرزمین را!«/   
کـودکان از خـواب ایـن افسـانه بیداری ندارنـد/   با که خواهد گفـت مادر قصه  های دلنشـین را/   از تمام 
قریه یک تن مانده و دیگر کسـی نیسـت/   تا کشـد دسـت تسـال بر سـر آن تنهاترین را/   مرده چوپان 

و نـی  اش افتـاده خون  آلـود، جایی/   خسـته در وی می  نـوازد، باد آهنگـی حزین را

عاقه ظرف و مظروف

عالقـه ظـرف و مظـروف وقتی اسـت که »جـای« و »جای گیر« را بـه جای هم اسـتفاده می  کنیم؛ 
یعنـی هرچیـزی را کـه یک جایـی در جهـان بگیرد می  توانیـم به جـای آن مکان بـه کار ببریم؛ 
البتـه برعکس این داسـتان هم ممکن اسـت. بـرای این عالقـه، بهترین مثال همـان جوش آمدن 
قابلمـه اسـت. وقتـی بـه جـای این  کـه بگوییـم: »آب داخـل قابلمـه جـوش آمـد«، می  گوییـم: 
»قابلمـه جـوش آمـد«؛ داریم عالقه ظـرف و مظروف را بـه کار می  بریم. در این  جـا ظرف قابلمه 

و مظـروف آب اسـت. مـا به جـای مظروف، ظـرف را بـه کار برده  ایم. 
اما بیایید مثال شعری بزنیم:

کمـی اضطـراب و کمـی بی  کسـی/   کنـار دو پیمانه دلواپسـی/   همین بود ته  ماندۀ لیسـتم/   که 
در راه عشـق خـدا نیسـتم/   دو لیوان به من داد و سـیراب کرد/   مرا، مثـل مهتاب بی  تاب کرد/   

خدایا ! چنان کن سـرانجام کار/   تو خشـنود باشـی و ما رسـتگار
شـاعر بـه جـای این  که بگویـد: »دو لیـوان آب به من داد و سـیرابم کـرد«، می گویـد: »دو لیوان 

بـه مـن داد و مرا سـیراب کـرد«. یعنی بـه جای مظروف، ظـرف را بـه کار برده.
یا:

وقتـی کـه آش را بـا خـود/   به سـمت خانۀ جـواد بردم/   نمی  دانسـتم کـه او/   دارد بـا ثار  اهلل/   
زیـر سـایۀ طوبـی طعام می  خـورد/   در چشـم  های اهل محـل/   شـهادت جواد پرپر مـی  زد...

 شـاعر بـه جـای این  که بگوید: »ظـرف آش«، گفته اسـت: »آش«، یعنی به جـای ظرف، مظروف 
را به کار برده. 

عالقه ظرف و مظروف وقتی است که »جای« و »جای گیر« را به جای هم 
استفاده می  کنیم؛ یعنی هرچیزی را که یک جایی در جهان بگیرد می  توانیم به 
..حوگبجای آن ماکن به اکر ببریم؛ البته برعکس این داستان هم ممکن است

2م

3

4

مااکن یعنی 
چیزی که بوده 
و مایکون یعنی 
چیزی که 
خواهد بود

چرا »کینکت«؛ جاه طلبانه ترین محصول مایکروسافت شکست خورد؟

کسری کریمی |  نزدیک به دو سال پیش بود که مایکروسافت از مرگ تدریجی 
»کینکت« خبر داد. این محصول به ظاهر خارق العاده نتوانست انتظارهاي غول 

نرم افزاری جهان را برآورده کند و پس از گذشت مدتی مایکروسافت تصمیم گرفت 
ایکس باکس وان را بدون کینکت عرضه کند. هفته گذشته هم مایکروسافت اعالم 

کرد که خط تولید کینکت را کامالً متوقف کرده و این محصول به  صورت رسمی از 
دنیای گیم خداحافظی می کند. قرار بود کینکت نه تنها دنیای گیم بلکه جهان پیرامون 
ما را دگرگون کند. حداقل این آرزویی بود که مدیران مایکروسافت در ذهن هایشان 

پرورش داده بودند، هرچند کینکت در نهایت راه به جایی نبرد. با این که محصول 
جاه طلبانه غول ردموند از فناوري منحصربه فردی بهره می برد، اما مسئوالن این شرکت 
از همان ابتدا دچار یکسری اشتباه محاسباتی شدند تا کینکت نتواند راه خودش را پیدا 

کند. اشتباهاتی که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. 

سقـوط
کینکت

دیگر مشلک بزرگ 
کینکت نیاز به آن 

فضایی زیاد بود مشلک کینکت فناوری استفاده شده در آن نبود، با این که نسل 
اول دوربین های کینکت در شناسایی انگشتان دست مشلک 

داشتند

ریخت وپاش های 
مایکروسافت جواب داد و 
بسیاری از سایت ها 
نمره هاي خوبی به 
کینکت دادند، مخصوصاً 

سایت های فناوری و 
غیرمرتبط با بازی. این 

نمرات به همر اه تبلیغات 
عظیم مایکروسافت باعث 

شد پس از گذشت 
شصت روز، فروش کینکت 

از 8میلیون نسخه عبور کند
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مهدی آخرتی | با یکی دیگر از جلسات کارگاه شعر در خدمت شما هستیم. در جلسه پیش
 در مورد آرایه »مجاز« حرف زدیم. در مورد »عاقه مجاز« صحبت کردیم، عاقه های »جزء
 و کل«، »الزم  و ملزوم« و »جنس« را شناختیم. امروز می خواهیم در مورد یکی، دو عاقه

 دیگر صحبت  کنیم، اما قبلش در مورد ضرورت مجاز کمی با هم صحبت خواهیم کرد.
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روزآدمبرفی
باالخره چشم بیشتر مردم ایران به برف، روشن شد و روز تولد آدم برفی ها هم رسید نمــــا  هشــت
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ساز

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

یك فنجان شعر

وات آر یو فرام؟

 حتماً شـما هم کسـانی رو دیدیـن که با یه 
بـار خـارج رفتن لهجه شـون عوض میشـه! 
اونهایـی کـه طـوری تیپ می زنن کـه انگار 
نـه انـگار اینجا ایرانـه و به روشـون نمیارن 
کجـا دارن زندگی می کنن و بهشـونم بگی 
چـرا؟ میگـن مـن دارم میـرم از اینجـااااا.
حسرتشـون  چشـم  همیشـه  کـه  کسـانی 
بـه دنبـال زندگـی تـوی کشـورهای دیگه 

است...  
همیـن آدم ها وقتـی با خارجی هایـی مواجه 
میشـن که نسـبت بـه کشورشـون غیرت و 

تعصـب دارن، تعجـب می کنن.
کنیـد  نـگاه  هـم  بـوم  ور  ایـن  از  بیایـن 
چـه خبره...همـون آدم هـا وقتـی کارهـای 
مهاجرتشـون درسـت میشـه و راهـی دیار 
فرنـگ میشـن تـا بـرای همیشـه بمونـن، 
میـدن... نشـون  رو  سـکه  روی  اون  تـازه 
چیزهایـی که سـال به سـال لب نمـی زدن، 
رو عجـز و التمـاس می کنـن کـه از ایـران 
براشـون بفرسـتن: »مامـان تـو رو خـدا یه 
مشـت سـبزی محلی کـه توی آبگوشـتات 
می ریختـی بـرام بفرسـت! تـو رو خـدا اون 
روسـریه بـود، نـخ کـش شـد دیگـه سـر 
نمـی کـردم، ولـی خیلی دوسـتش داشـتم، 
بـرام بفرسـت!« یـا یـاد آدم هایـی می افتن 
کـه سـال بـه سـال هـم از اونـا سـراغی 
نمی گرفتن: »مامان اون دخترعمه همسـایه 
خونـه مامـان بـزرگ اینـا یادتـه پارسـال 
شـب یلـدا خونشـون بـود بـا هـم دوسـت 
شـدیم؟ شمارشـو بفرسـت! مامـان حـال 
عمـو بزرگـه بابـا چطـوره کـه شهرسـتان 

می کـرد!« زندگـی 
از بـس ایرانی هـا تـوی کشـورهای دیگـه 
ایـران  بـه  دنبـال همـه چیزهـای مربـوط 
بـودن...االن از همه فروشـگاه ها و شـیرینی 
فروشـی ها وجاهایـی کـه ملت توی کشـور 
خودمـون ازش اسـتقبال می کنـن، یکـی یه 
شـعبه ام تـو کشـورهای دیگـه زدن تـا بـه 
قول خودشـون، یاد کشورشـون زنده بمونه! 
امـا بایـد از این آدم ها پرسـید اگـه از وطن 
خودتـون راضـی نیسـتین چـرا می خوایـن 
یـادش رو زنـده نگهدارین؟ تا حـاال به این 
فکـر کردیـن که ما بـه وطن نیـاز داریم یا 

وطـن بـه ما؟
وطـن به مـا نیـاز داره...اما مـا بیشـتر...اون 
چیـزی کـه آدم هـا رو بـزرگ می کنـه و 
»هویتـه«  می کنـه،  سـیراب  رو  جانشـون 
رو  وطنـت  بایـد  داشـتن  هویـت  بـرای  و 
باشـی...پس  داشـته  دوسـت  و  بشناسـی 

عاشـق وطنـت بـاش!

یادداشت
بهاره بهنام نیا

  با گوشه چشم فاطمي خود چه ها کني!             
 سنگ سیاه قلب مرا، کهربا کني

  من از پل صراط جزا پرت مي شوم                   
 دستم اگر که روز قیامت رها کني

 آقا چه مي شود که مرا در صف حساب            
 از البه الي آن همه آدم سوا کني

 آقا سعادت دو جهان قسمتم شود                   
 یک بار اگر براي غالمت دعا کني

چرا دوباره نمی باری؟!
پرنده گفت زمین خشک است 

چرا دوباره نمی باری؟! 
چرا خسیس شدی ای ابر 

چرا جوانه نمی کاری؟

و ابر گفت: از این مردم 
چقدر خسته و دلگیرم 
من از لجاجت آدم ها 

عجیب نیست که می میرم 

اگر دوباره ببارم هم 
به خاطر گل روی توست 

پرنده بال بزن اینجا 
نگاهم آه به سوی توست...! 

* ریحانـه قزاق، عضـو نوجوان کانـون پرورش 
فکـري مرکز کالله ، اسـتان گلسـتان 

باران که می بارد...
باران که می بارد تر می شود دنیا

باران دو چشم تو، هر گونه ات دریا 
دنیای من خیس است، باران نیا دیگر 
حیف است تر باشد، این صورت زیبا 

این غصه ها تا کی؟ این درد و این گریه 
آن قدر تنهایم، دنیا شده دریا

این پنجره باز است، غمگین و حیرانم
مانند یک تشنه در مرکز صحرا 

دیدارمان پل بود از چشم من تا ابر 
می سازم این پل را شاید همین فردا 
من با تمام خود حس می کنم هستی 

رد می شوی از پل، می بینمت آنجا 

* فاطمـه کاسـب، عضـو نوجـوان کانـون پـرورش فکري 
کـودکان و نوجوانـان شـماره یـک گرگان

شاعر تبسم
تبسمت را پنهان نکن 

بی پرده 
بی تردید 

به دست باد بده 
باد 

دل سپردنت را فریاد می زند 
باد 

شاعر تبسمت می شود 
تبسمی سرخ 

اما مبهم! 

* فاطمـه سـرایلو، عضـو نوجـوان کانـون پـرورش فکري کـودکان و 
نوجوانان مینودشـت، اسـتان گلسـتان

هشتمین ضربان قلبم
اشک هایم باران می شوند 

و 
سختی هایم

 کوه...
دیگر نگاهم به نگاهت گره خورده است 

و من
هشتمین ضربان قلبم را می شنوم

و صدایم، صدایت می کند 
نور ضریحت 

تا اینجا پیداست 
ولی....

تو همین جایی 
کنار اشک های مادرم 
کنار گریه های پدرم 

بغل دست ضریح...!

* راضیـه چیـن نـان پـور، عضـو نوجـوان کانون پـرورش فکـري کـودکان و 
نوجوانان آزادشـهر، اسـتان گلسـتان 

تشنه لب، اما سربلند
تشنه لب مردند اما، سربلند 

خونشان جاری و لب خشکیده؛ آه!
صورتی از تن جدا پرنور بود 
دشمنان تیری رها کردند باز 
آمد و در کنج قلبم النه کرد 
داد زد؛ اهلل و اکبر، یا حسین!
شد همه جا نور مانند چراغ 

شهد شیرین شهادت بود، آب.

* محدثه رئوفیان، عضو کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان آق قال، استان گلستان

آثار اعضاي کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان استان گلستان


