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شماره 563

4

تکتـم دره کـی |  خیلـی از مـا به دنبال این هسـتیم که هرچه بیشـتر با ائمـه)ع( انس بگیریـم و تا می شـود رابطه قلبی دلنشـینی با آن ها 
برقـرار کنیـم. یکـی از ایـن راه ها این اسـت که سـراغ دعاهایی که آن هـا گفته انـد، برویم. وقتی سـراغ دعاهـا می رویم عالوه بـر برقراری 
ارتبـاط قلبـی به گنجینه ارزشـمندي هم دسـت پیدا می کنیم. راسـتش هر طـور هم حسـاب وکتاب کنیم، راه ورسـم درخواسـت کردن از 
خـدا را ائمـه)ع( بهتـر از مـا می داننـد و به همیـن خاطر بهتر اسـت دعا کـردن را از آن ها یـاد بگیریم. برخـی از دعاها در قالـب یک کتاب 
حاضـر و آمـاده بـه عنـوان صحیفه جمـع آوری شـده اند که حسـابی کار ما را راحـت می کنند، می توانیـم این دعاهـا را بخوانیـم و برخی از 

عبارت های آن را که دوسـت داشـتیم انتخاب کـرده و در قنوت نمازهایمـان بخوانیم. 

دعاهای مادرانه

کتابـی با عنـوان »صحیفه فاطمیه« جمع آوری شـده که 
در آن دعاهـای حضـرت زهرا سـام اهلل علیها گـردآوری 
شـده اسـت. یکـی از عبارت هـای دعایـی کـه حضـرت 
زهـرا)س( بـه کار برده انـد ایـن اسـت کـه خطـاب بـه 
پـروردگار عالـم می گوینـد: »و اسـتعملنی لمـا خلقتنی 
لـه«. یعنـی این که مـن را برای آن چه بـه خاطرش خلق 
کـرده ای بـه کار بگیـر. این عبارت را ممکن اسـت خیلی 
راحـت بـر زبـان بیاوریـم، ولـی وقتی خـوب فکـر کنیم 
کمـی قضیـه سـخت می شـود و وقتی قـرار باشـد عمل 

کنیـم بـاز هـم سـخت تر و سـخت تر خواهد شـد. 

عالقه های کیلویی

وقتـی در جایـگاه انتخـاب قـرار می گیریـم، اصـًا مهـم 
نیسـت موضوع انتخاب چیسـت، موضـوع انتخاب هرچه 
باشـد یکـی از تأثیرگذارتریـن دالیل انتخـاب کردن یک 
راه یـا انتخـاب نکـردن آن راه دیگـر ایـن اسـت کـه بـه 
یکـی عاقـه داریـم و به دیگـری عاقـه نداریـم. ممکن 
اسـت طبـق ایـن فـراز از دعـای حضـرت زهـرا)س( که 
گفتـه شـد بـا خـود بگوییم، پـس بایـد بی خیـال عاقه 
بشـویم؟ مگـر عاقه مهم نیسـت؟ چرا نبایـد خیلی روی 
عاقـه حسـاب کنیـم. یکـی از دالیلـی که نبایـد تنها به 
دنبـال عاقه هایمـان برویـم ایـن اسـت کـه امـکان دارد 
اصًا اسـتعداد الزم را نداشـته باشـیم. مثًا سـراغ کاری 
برویـم کـه شـرایط الزم بـرای آن را نداشـته باشـیم و 
تنهـا چـون عاقـه داشـته ایم وارد آن شـدیم، از طرفـی 
منشـأ عائـق ما خیلـی معلوم نیسـت، گاهـی می بینیم 
کـه مثًا یک رشـته تحصیلی حسـابی در کشـور مطرح 
می شـود و همیـن مطرح شـدن باعث می شـود خیلی ها 
بـه آن عاقـه پیـدا کننـد، مثـل عاقـه ای کـه همـه ما 
بـه شـغل پزشـکی داریم، ولـی آیا همـه ما اسـتعداد آن 
را هـم داریـم؟ ضمـن این کـه عاقه هـا به راحتـی تغییـر 

می کننـد.
مثـًا شـما تصمیم گرفته ایـد در کنکور دکتری شـرکت 
کنیـد و عاقـه هـم داریـد، اگـر اطرافیـان شـما افرادی 
باشـند کـه تشـویق تان کننـد شـما هم بـه ادامه مسـیر 
مطمئن تـر شـده و با جدیـت همیـن راه را می روید، ولی 
اگر اطرافیان شـما کسـانی باشـند که دائـم در گوش تان 
آیـه یـأس بخواننـد و بگوینـد اصـًا چـه نیـازی اسـت 
بـه این کـه مـدرک دانشـگاهی داشـته باشـی؟ خیلی از 
آن هـا کـه دکتـری دارنـد هـم بیـکار هسـتند و تـو تازه 
می خواهی مسـیر اشـتباه آن ها را طی کنـی و چیزهایی 
از ایـن قبیـل، معلـوم اسـت کم کـم تأثیـرش را بر شـما 
باعـث  این هـا  همـه  می شـوید.  بی خیـال  و  می گـذارد 
می شـود کـه تنها روی عاقه خیلی حسـاب بـاز نکنیم و 

سـراغ مـاک محکم تـری برویم. 

خط کش استعدادها

خـوب اسـت کـه دنبـال اسـتعدادهایمان باشـیم و آن ها را 
کشـف کنیـم، ولـی بـاز هـم بایـد بدانیـم چقـدر روی آن 
حسـاب کنیم؟ راستش گاهی شـرایط طوری پیش می رود 
کـه شـما در مسـیر زندگـی در جایـی قـرار می گیریـد که 
اصاً تناسـبی با اسـتعداد شـما نـدارد، آدم هایی کـه زیادی 
دچـار  این جـا  کرده انـد  بـاز  حسـاب  استعدادشـان  روی 
سـرخوردگی و افسـردگی خواهند شد. کسی مانند حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( آیا اسـتعداد مدیریت بر جامعه اسـامی را 
نداشـتند؟ آیا اسـتعداد رهبری بر کل بشـریت را نداشتند؟ 
امـا می بینیـم کـه بـا همـه ایـن اسـتعدادها وقتی شـرایط 
طـور دیگـری رقـم می خورد ایشـان 25 سـال خانه نشـین 
می شـوند، مگر اسـتعداد نداشـتند؟ با این همه استعدادهای 
مدیریتـی و رهبری همه آن 25 سـال را کشـاورزی کردند. 
راسـتش گاهی فکـر می کنم اگر مـا یک صدم آن اسـتعداد 
را داشـتیم و در چنیـن شـرایطی قرار می گرفتیـم، زمین و 
زمـان را به هـم می ریختیـم، ولـی سـکوت و آرامش ایشـان 
نشـان می دهـد کـه در مسـیر زندگـی و انتخاب هایشـان 

مـاک مهم تـری از اسـتعداد را مدنظـر دارند. 
ضمـن آن کـه گاهـی وقت هـا ممکـن اسـت در مسـیری 
اسـتعداد نداشـته باشـیم و کم کـم اوضاع تغییـر کند؛ مثل 
عامـه طباطبایی کـه خودشـان گفته اند در سـال های اول 
طلبگـی هر چه درس هـا را می خواندم چیـزی نمی فهمیدم. 
طبـق این حسـاب وکتاب ها عامـه طباطبایـی نباید طلبه 
بـودن را ادامـه می دادنـد، ولی بعـد از عنایتی که به ایشـان 

می شـود اوضـاع خیلـی تغییـر می کند. 

نیاز جامعه

ممکـن اسـت در یـک نـگاه باالتـر بـا خودمـان بگوییـم ما 
می رویـم دنبـال آن چـه جامعـه بـه آن نیـاز دارد، امـا بـاز 
هـم به همیـن راحتی ها نیسـت، چـون ممکن اسـت اصًا 
جامعـه شـما را نخواهـد؛ مثـال ایـن قسـمت هـم حضرت 
امیرالمؤمنیـن)ع( هسـتند، مگـر جامعه به چنیـن مدیری 
نیـاز نداشـت؟ اصـًا این کـه جامعـه بـه چـه چیـزی نیـاز 
دارد کار کیسـت؟ نیازهـا هـر روز تغییـر می کننـد و خیلی 
دالیـل دیگـر که باز هـم ما را به سـمت پیدا کـردن ماک 

مهم تـری بـرای کارهـا و اعمالمـان سـوق می دهـد. 

بی خیال شویم؟

بـا ایـن اوصاف پـس همه عاقه و اسـتعداد و نیـاز جامعه 
را بگذاریـم کنـار؟ جـواب ایـن سـؤال منفی اسـت. عاقه 
و اسـتعداد مهـم هسـتند، ولـی تعیین کننـده نیسـتند. 
مهـم ایـن اسـت که بـا توجه بـه همـه این ها مسـیری را 
انتخـاب کنیـم، ولی آخـرش باید بگوییم خدایـا هرچه تو 
تعییـن کنی همان می شـود. آخـرش باید بگوییـم خدایا 
تـوکل بـه خـودت.  گاهـی با در نظـر گرفتن همـه این ها 
می بینیـم کـه آن چـه رخ می دهد اصـًا فکـرش را نکرده 
بودیـم، درسـت ترش ایـن اسـت کـه بگوییم انـگار همان 
تـوکل و سـپردن امـور به خـدا را فرامـوش کرده ایم، پس 
آن چـه تابه حـال گفتیـم اصـًا بـه ایـن معنی نیسـت که 
عاقـه و اسـتعداد و نیاز جامعه را در نظـر نگیریم بلکه به 
ایـن معنـی اسـت که بـه هـر مـاک ضریبـی بدهیم که 

مشـخص کننده میـزان اهمیـت آن ماک باشـد. 

آغاز آرامش 

حـاال تازه رسـیدیم بـه آن نقطه ای که حضـرت زهرا)س( 
در دعایشـان اشـاره کرده انـد که خدایا مـن را برای آن چه 
مـرا به خاطرش خلـق کرده ای به کار بگیـر. یعنی ممکن 
اسـت اگر قرار باشـد خودم انتخاب کنم راه های سـرکاری 
بـروم، اصـًا ممکـن اسـت دنبال نخود سـیاه بـروم و بعداً 
بـه اشـتباه بـودن مسـیرم پـی ببـرم. پـس دعـا می کنـم 
کـه خدایـا خـودت هوایـم را داشـته بـاش؛ یعنـی این که 
خدایـا کمـک کـن در هـر شـرایطی وظیفـه ام را به خوبی 
تشـخیص دهم. البته کشـف کردن وظیفه هم کار آسانی 
نیسـت و تشـخیص همیشـه بین خوب و بد نیسـت، گاه 
بیـن چنـد کار خوب بایـد یکـی را انتخاب کنیـم و اتفاقاً 
یکـی از حیله های شـیطان هم این اسـت که مـا را به کار 

خـوب غیرضـروری وسوسـه می کند.

خدایا اشکالی ندارد

بـرای آن کـه خیالمـان از بابـت انجـام دادن وظیفه هایمان 
راحـت باشـد، اول این کـه خیلـی دعـا کنیـم. دعاهایـی از 
همیـن جنـس کـه از خـدا بخواهیـم در همان جایـی قرار 
بگیریـم که باید باشـیم، مضامین دیگری که خیلی شـبیه 
ایـن فراز دعـای حضرت زهـرا)س( اسـت در تعقیبات بعد 
از نمـاز عشـا هـم آمده کـه گفته اند بسـیار هم ثروت سـاز 
اسـت.  دوم این کـه تقـوا داشـته باشـیم، چون کسـانی که 
تقـوا دارنـد خـدا از راه هایـی کـه خودشـان فکـرش را هم 
نمی کننـد بـه آن هـا روزی و کمـک می رسـاند.  هـر روز 
خودمـان و زندگی مـان را بـه خدا بسـپاریم، همه سـعی و 
تاشـمان را انجـام دهیم و اگر باز هم آن چه می خواسـتیم 

نشـد آرام باشـیم و بگوییـم: خدایا اشـکالی ندارد. 

چگونه فاطمی زندگی کنیم؟

دلیل خلقتت را کشف کن

یکی از تأثیرگذارترین دالیل انتخاب کردن 
یک راه یا انتخاب نکردن آن راه دیگر این 
است که به یکی عالقه داریم و به دیگری عالقه 

نداریم

ممکن است در یک ناگه باالتر با 
خودمان بگوییم ما می رویم دنبال 

آن چه جامعه به آن نیاز دارد، اما 
باز هم به همین راحتی ها نیست، 
چون ممکن است اصالً جامعه شما 

را نخواهد

بهاره بهنام نیا

اکغذ بدم خدمت تون؟!
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 دپ باز هـم که
4شدی

تکه اي از ماه
 کتاب و سماور

 و چــای
جا مانده از قطار

4

 دلیــــــــــــــــل
خلقتت را 

 کشف
 کـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

خیلی از ما به دنبال این هستیم که 
هرچه بیشتر با ائمه)ع( انس بگیریم 
و تا می شود رابطه قلبی دلنشینی با 

آن ها برقرار کنیم. یکی از این راه ها 
این است که سراغ دعاهایی که آن ها 

گفته اند، برویم

چگونه فاطمی زندگی کنیم؟



همه تجربه اش کرده ایم، اما کمرت درباره اش می دانیم

از سیر تا پیاز عطسه
ملیحه محمودخواه   |  »مسعود« معموالً نه یک بار، نه دوبار بلکه سه بار پشت سر هم عطسه 
می کند. وارد ماشین که می شود عطسه هایش شروع می شود و هوای آفتابی هم او را مدام 

به عطسه می اندازد؛ البته فقط مسعود این طوري نیست پدرش هم همین طور است، فقط 
کافی است که آدامس داخل دهانش بگذارد تا عطسه هایش شروع شود.  خیلی ها این 

وضعیت را دارند؛ یعنی در شرایط مختلف عطسه شان می گیرد، گاهی بعد از ورزش، نور 
آفتاب یا با آمدن یک باد کوچک.  امروز تصمیم داریم که شما را با رازهای عطسه و 

خرافاتی که در مورد آن وجود دارد، آشنا کنیم. 
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کارگاه شعر »هشت«

 قافیه در
 شعر نیامیی

ک

  

         روی خط  هشـت      

میـان  افسـردگی  پژوهش هـا،  براسـاس  کـه  شـده اند  مدعـی  رسـانه ها 
دانش آمـوزان بسـیار بیشـتر از دهـه قبـل شـایع شـده و آمارهـا نشـان 

دارنـد.  افسـردگی  دانش آمـوزان  یک پنجـم  کـه  می دهنـد 

بیماری بزرگ ترها را گرفته ایم

راسـت و دروغـش بـا خودشـان، امـا رسـانه ها ادعـا کرده اند که بـه  طور کلی 
در دنیـا دانش آمـوزان از دهه گذشـته بیشـتر دپ زده و ایـن دپ زدگی باعث 
شـده اسـت کـه آمـار خودکشـی بیـن بروبـچ دانش آمـوز باال بـرود. اعـداد و 

ارقـام موجـود این را نشـان مي دهند کـه یک پنجـم دانش آموزان 
افسـردگی دارنـد. طبق آخریـن گـزارش از مرکز بهداشـتی 

دلیـل  اضطـراب مهم تریـن  و  اسـترس  روان شناسـی، 
و  اسـت  مشـاوره  بـرای  دانش آمـوزان  درخواسـت 

ظاهـراً ایـن دو موضـوع آن هـا را عاصـی کـرده و 
باعث شـده اسـت که دسـت به دامان مشاوران و 
روان شناسـان بشـوند، در حالی کـه در دهه های 
گذشـته افسـردگی بیمـاری مخصـوص دنیای 
بزرگسـاالن بـود و هیچ کـس تصـور نمی کـرد 
کـه بچه هـا هـم افسـردگی بگیرنـد، امـا مدتی 

بچه هـا  کـه  داده انـد  نشـان  پژوهش هـا  اسـت 
نه تنهـا ماننـد بزرگ ترهایشـان افسـرده شـده و 

دپ می زننـد بلکـه بـه  خاطـر شـرایط ویـژه ای کـه 
دارنـد مشکاتشـان حادتـر هـم خواهـد بود. تـازه این 

همـه ماجـرا نیسـت و آن طوری کـه آمارهـا می گویند این 
بیمـاری مدتی اسـت با شـدت میان مـا نوجوانان و کـودکان در 
حـال افزایـش اسـت و ظاهـراً هم بـه تعـداد بچه های افسـرده 

روزبـه روز اضافـه می شـود. شـاید برایتـان جالب باشـد که 
بدانیـد حدود 2 تـا 5درصد کـودکان و نوجوانان عائم 

دارنـد و حتـی سـال های تحصیـل در  افسـردگی 
مدرسـه را بـا انـدوه می گذراننـد و ایـن افسـردگی 
روند پیشـرفت تحصیلی شـان را نیز کند می کند. 

همیشه پای فضای مجازی در میان است

ظاهـراً به تازگـی محققـان در کشـور انگلسـتان 
انجـام داده انـد و  ایـن خصـوص تحقیقاتـی  در 

براسـاس آن مدعـی شـده اند کـه دوباره هـر بایی 
سـر مـا می آیـد بـه گـردن فضـای مجـازی اسـت و 

رسـانه های اجتماعـی و فنـاوری متهـم ردیـف اول در 
ماجـرای افسـردگی در دانش آمـوزان هسـتند؛ بـه گفتـه 

آن هـا بعضـی از بروبچ دانش آموز در اسـتفاده از فنـاوری و فضای 
مجـازی شـورش را درآورده انـد کـه این ماجـرا باعث بـروز اختال 

در تعامـات اجتماعـی و افزایـش احسـاس انـزوا در آن هـا 
شـده اسـت. متأسـفانه منزوی شـدن پایان کار ما نیسـت 

و آن طـور کـه کارشناسـان می گوینـد اگـر همین طـور 
امـروز و  باشـیم،  آویـزان گوشـی های هوشـمندمان 
فرداسـت کـه دیگر تفـاوت زندگی واقعـی از مجازی 
نوجـوان  بروبـچ  مـا  ظاهـراً  ندهیـم.  تشـخیص  را 
خیلـی نمی توانیـم بیـن بـودن در دنیـای واقعـی و 
دور دور در فضـای مجـازی تعـادل برقـرار کنیـم و 
کفـه ترازو آن قدر به سـمت دنیای مجازی سـنگین 
شـده اسـت کـه تعـادل زندگی مـان به هم خـورده و 

همیـن موضـوع منجـر بـه ایجاد اسـترس در مـا و در 
نهایـت افسـردگی خواهد شـد. جالب این کـه نتیجه یک 

بررسـی نشـان داده اسـت کـه 50درصـد دانش آمـوزان در 
رختخـواب عـاوه بر این که گوشـی دسـت می گیرنـد، پیام هم 

ارسـال می کننـد کـه ایـن رونـد گاه چنـد سـاعت طـول می کشـد و 
آن هـا نیمه شـب و گاه نزدیـک صبـح تـازه بـه خـواب می رونـد. موضوعـی 
کـه خیلـی احتیـاج بـه تحقیـق و بررسـی نـدارد و خـود مـا خیلی شـفاف 
می دانیـم کـه درگیـرش هسـتیم، امـا ظاهـراً نمی خواهیـم قبـول کنیم که 

ایـن عـادت غلـط می توانـد بیمارمـان کند. 

خودکشی در کمین نوجوان هاست

از طـرف دیگـر پژوهش هـای انجام شـده در دانشـگاه لنـدن نشـان داده انـد 

کـه بـه  طـور میانگیـن دختـران انگلیسـی بیشـتر در سـن چهارده سـالگی 
متوسـط دچـار افسـردگی می شـوند و متأسـفانه اسـتفاده از فضـای مجازی 
باعـث افزایـش 71درصـدی احتمـال بروز ایـن اختـال روانی در آن ها شـده 
اسـت. در تحقیـق دیگـری محققـان دانشـگاه سـن دیگوي آمریکا با بررسـی 
بیـش از 133هـزار دانش آمـوز دختـر چهارده سـاله اعـام کرده انـد اسـتفاده 
مـداوم نوجوانـان دختـر از شـبکه های اجتماعـی بـا اقـدام بـه خودکشـی در 
آن هـا ارتبـاط مسـتقیم دارد. ایـن حـرف یعنـی این کـه مـدل اسـتفاده ما از 
ایـن فضـا می توانـد به آسـانی کار مـا را بـه جاهـای باریـک بکشـاند و به جـز 
دپ زدن ممکـن اسـت دور از جـان، جوان مـرگ هـم بشـویم. عـاوه بـر 
این ها کارشناسـان بهداشـتی مدام نسـبت به آسـیب استفاده 
بی رویـه از فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعی برای 
ایـن گروه سـن نوجـوان که ما باشـیم هشـدار داده 
و اعـام کرده انـد کـه اگـر تغییـری در شـیوه 
اسـتفاده دانش آمـوزان از شـبکه های اجتماعی 
و بـه طـور کل فضـای مجـازی ایجاد نشـود، 
بایـد منتظـر عواقـب بدتـری از مشـکات 
روانی مانند چندبرابر شـدن آمار خودکشـی 
در ایـن دوره سـنی باشـیم. بـه همین خاطر 
از مـا می شـنوید از شـرایط بروبـچ اروپایـی 
درس گرفتـه و اگـر جـزو افرادی هسـتید که 
از گوشـی تان جـدا نمی شـوید، همیـن امـروز 
تصمیـم کبـری گرفتـه و بـا تغییري اساسـی در 
سـبک زندگـی  خودتـان تـا می توانید از افسـردگی 
و عواقـب خطرنـاک بعـدی اش دوری کنید، بـاور کنید 
ایـن دور دورهـای بیخود و بی جهت در دنیـای مجازی اصًا 
نمـی ارزد که بـه پایش سـامت روانتان را فـدا کنید، 

نگیـد نگفتید!

افسردگی چه بالیی سرمان می آورد؟

شـاید با دانسـتن باهایی که افسـردگی 
دانش آمـوزان  مـا  سـر  بـه  می توانـد 
بیـاورد، موضـوع را کمـی بیشـتر جدی 
شـوید.  دسـت به کار  زودتـر  و  گرفتـه 
می گوینـد  کارشناسـان  کـه  آن طـور 
مشـکات جسـمانی مداوم و بدون دلیل 
ماننـد ابـراز شـکایت از دل درد، سـردرد و 
تهـوع، چـاق شـدن زیـاد یـا الغـری تابلـو 
می تواننـد از عائم افسـردگی باشـند. بچه های 
افسـرده بـه طـور مـدام غـر زده و از زمیـن و زمـان 
شـاکی هسـتند و هـی آه کشـیده و در دریـای ناامیـدی 
دسـت و پـا زده و مـدام از جماتـی ماننـد »هیچ وقـت 
نمی توانم کاری را درسـت انجـام بدهم« یا »دیگر 
هیچ وقـت خوشـحال نخواهـم بـود« اسـتفاده 

می کننـد.
 می دانیـد ایـن حرف ها سـنگ را هم آب 
می کنـد، چه برسـد بـه شـمای نوجوان. 
بـه همین خاطـر کم کم عزت نفسـتان 
پاییـن آمـده و در اضطـراب بـه سـر 

خواهیـد برد. 
اگـر ایـن حالت هـا در شـما ادامـه پیدا 
کننـد، امـکان دارد که درگیـر اختاالت 
خـواب هـم بشـوید؛ بـرای مثـال افـراد 
و  شـده  بیـدار  شـب  نیمه هـای  افسـرده 
نمی تواننـد دوبـاره بخوابنـد، عـده ای دیگر نیز 
بیشـتر صبح هـا بیـش از انـدازه می خوابنـد و در 
طـول روز چندبـار چـرت می زننـد. نوجوانـان افسـرده 
معموالً خسـته بـه نظر می رسـند، خیلی آهسـته حرکت می کنند 
و صبح هـا بـه زور از خـواب بیـدار می شـوند. دخترهـا بیشـتر منزوی شـده و 
پسـرها بیشـتر عصبی شـده و به قول خودمـان قاطی می کننـد و داد و بیداد 
راه می اندازنـد. بی میلی نسـبت به مدرسـه رفتـن و در ادامه آن افت تحصیلی 
و نمره هـای آن چنانـی عواقـب بعدی افسـردگی خواهنـد بود. وقتـی هم دوز 
افسـردگی در فـرد بـاال مـی رود، فکرهـای عجیب وغریـب به سـرش می زند و 
حتـی ممکـن اسـت کـه برایش تـاش هم بکنـد. به گفتـه کارشناسـان این 

افـکار مریـض می تواننـد تـا تمایـل بـه خودکشـی ادامه پیـدا کنند.

باز هم که دپ شدی

مهدی آخرتی | سـامی چو بوی خوش آشـنایی، حالتان چطور اسـت؟ هنوز هم مثل همیشـه 
مشـتاق خواندن کارگاه  های شـعر هسـتید؟ من که شـکی ندارم که شـما دوسـتان من، مثل 
خـود مـن عاشـق ادبیـات و فرهنـگ کشـور عزیزمان هسـتید. شـما هـم خـوب می  دانید که 
خوانـدن و سـرودن شـعر نه تنهـا قلب را رقیـق می  کند بلکـه در یادگیری مطالـب هم کمک 
زیـادی بـه مـا می  کند، چـون ما برای دریافـت ادبیات باید از ذهنمان اسـتفاده کنیـم و هرقدر 
کـه از ذهنمـان بیشـتر اسـتفاده می  کنیم، ظرفیـت یادگیری  اش بیشـتر می  شـود. عزیـزان! تا 
این جـا در مـورد آرایه  هـا و تکنیک  هـای زیـادی صحبـت کرده  ایـم، قسـمتی از ایـن آرایه  ها 
مربوط به همه انواع شـعر می  شـود و برخی از آن  ها در شـعر کهن و نو، شـکلش فرق می  کند. 
خودم تأکید زیادی دارم که در کنار شـعر کاسـیک، شـعر نو هم آموزش داده شـود، ما همه 
انسـان های معاصـر هسـتیم و بایـد با شـعر معاصرمـان به خوبی آشـنا باشـیم.  از بحث اصلی 
دور نشـویم، گفتیـم بعضـی از چیزهـا در شـعر کاسـیک و نو، شکلشـان فـرق می  کند. یکی 
از ایـن موارد، »قافیه« اسـت. قباً با قافیه در شـعر کاسـیک آشـنا شـده  ایم )کلماتـی که در 
آخر مصرع  ها می  آیند و دو، سـه حرف مشـترک در آخرشـان وجود دارد و شـکل موسـیقایی 
یکسـان دارنـد(، امـا در مورد شـعر نو این داسـتان کمی متفاوت اسـت، با من همراه شـوید تا 

مسئله را بیشـتر روشن کنم.

عطسه
 

عطسـه به خودی خـود بـد نیسـت و در واقـع مکانیسـم دفاعـی بدن اسـت. 
به جـز مـواردی کـه یک لیوان نوشـیدنی گرم در دسـت تان اسـت و آن وقت 

اسـت که بعـد از عطسـه باید جای سـوختگی را درمـان کنید. 
عطسـه بـرای خیلـی مواقع خوب اسـت به خصـوص وقتی جـک و جانوري 

وارد بینـی شـما می شـود و شـما با عطسـه می توانیـد آن را خـارج کنید. 
در واقـع می توانیـد بگویید که وجود یک جسـم خارجی در مجرای تنفسـی 
و برخـورد بـا مژه هـای داخـل بینـی پیامي به مغز شـما می فرسـتد و باعث 

عطسـه می شـود در واقـع این جا حس المسـه کار  کند نه چشـایی. 
زمانـی کـه فـردی عطسـه می کنـد قفسـه سـینه اش به شـدت منقبـض 
می شـود و کلـی هـوا از مجرای بینی عبـور می کند و همین باعث می شـود 

اگـر جسـمی در آن جـا قرار داشـته باشـد بیـرون بپرد.

عطسه در همه آدم ها یکسان نیست 
 

سیسـتم عصبـی در بـدن همـه آدم هـا بـه طـور یکسـان سیم کشـی شـده اسـت، امـا دسـتورها و 
پیام هایـی کـه ایـن عصب هـا بایـد جابه جـا کننـد هرکـدام در هر فـردی راهـی را برای رسـیدن به 
مغـز طـی می کننـد و همیـن باعث می شـود کـه عادت عطسـه کـردن در افـراد مختلـف، متفاوت 
باشـد. بعضـی  در پاییـز و بهـار مدام عطسـه می کننـد و بعضی ها در برابـر نور خورشـید. عادت های 
مختلـف نتیجـه راه های رسـیدن مختلف به مغز اسـت، اما هرچه باشـد عطسـه می توانـد به ایمنی 

بدن شـما کمـک کند. 
در واقـع می تـوان گفـت عطسـه مجـاری بینـی شـما را از باکتری هـا و میکروب هـا پـاک می کنـد. 
وقتـی میکـروب یـا شـیء خارجی در بینی شـما قرار می گیرد مرکز عطسـه که در سـاقه پایین مغز 
قـرار دارد فعـال می شـود و فـوری مغـز بـه اندام هایی مثـل گلو، چشـم و دهان دسـتور می دهد که 
بسـته شـوند و سـپس عضات سـینه منقبض می شـود و در نتیجه حجم زیادي هوا به همراه بزاق 

و مـاده مخاطـی از دهـان و بینـی بیـرون می رود و همین می شـود که عطسـه می کنید.
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عطسه سریع اتفاق می افتد. 
عطسه ها با سرعت 100 مایل 

در ساعت حرکت می کنند. یک 
عطسه می تواند 100،000 میکروب را 

وارد هوا کند.
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همه تجربه اش کرده ایم، اما کمرت درباره اش می دانیم

از سیر تا پیاز عطسه
ملیحه محمودخواه   |  »مسعود« معموالً نه یک بار، نه دوبار بلکه سه بار پشت سر هم عطسه 
می کند. وارد ماشین که می شود عطسه هایش شروع می شود و هوای آفتابی هم او را مدام 

به عطسه می اندازد؛ البته فقط مسعود این طوري نیست پدرش هم همین طور است، فقط 
کافی است که آدامس داخل دهانش بگذارد تا عطسه هایش شروع شود.  خیلی ها این 

وضعیت را دارند؛ یعنی در شرایط مختلف عطسه شان می گیرد، گاهی بعد از ورزش، نور 
آفتاب یا با آمدن یک باد کوچک.  امروز تصمیم داریم که شما را با رازهای عطسه و 

خرافاتی که در مورد آن وجود دارد، آشنا کنیم. 
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شم بعضی ها خیلی مایم تر عطسه می کنند. این گروه از افراد نیز شخصیتشان از روی عطسه شان تشخیص داده می شود. آنها 

آرام تر، وفادارتر و وابسته تر هستند.  اما گروه دیگری که هنگام عطسه کردن جلوی دهانشان را می گیرند نیز شخصیت 
جداگانه ای دارند. این افراد موقر هستند و خجالتی و بیشتر گوشه گیری می کنند

کارگاه شعر »هشت«

 قافیه در
 شعر نیامیی

ل وک ب

عطسه
 

عطسـه به خودی خـود بـد نیسـت و در واقـع مکانیسـم دفاعـی بدن اسـت. 
به جـز مـواردی کـه یک لیوان نوشـیدنی گرم در دسـت تان اسـت و آن وقت 

اسـت که بعـد از عطسـه باید جای سـوختگی را درمـان کنید. 
عطسـه بـرای خیلـی مواقع خوب اسـت به خصـوص وقتی جـک و جانوري 

وارد بینـی شـما می شـود و شـما با عطسـه می توانیـد آن را خـارج کنید. 
در واقـع می توانیـد بگویید که وجود یک جسـم خارجی در مجرای تنفسـی 
و برخـورد بـا مژه هـای داخـل بینـی پیامي به مغز شـما می فرسـتد و باعث 

عطسـه می شـود در واقـع این جا حس المسـه کار  کند نه چشـایی. 
زمانـی کـه فـردی عطسـه می کنـد قفسـه سـینه اش به شـدت منقبـض 
می شـود و کلـی هـوا از مجرای بینی عبـور می کند و همین باعث می شـود 

اگـر جسـمی در آن جـا قرار داشـته باشـد بیـرون بپرد.

عطسه و واکنش به نور 
 

دقـت کرده ایـد کـه بعضی هـا وقتـی به خورشـید نـگاه می کنند یـا این کـه در معرض نـور قـرار می گیرند 
عطسـه می کننـد. در واقـع می گوینـد 25درصـد مـردم جهـان چنیـن خصوصیتـی دارنـد، بـه ایـن نـوع 
عطسـه می گوینـد عطسـه ناشـی از نـور.  امـا علت آن این اسـت کـه عصبی کـه در جمجمه قـرار دارند و 
باعـث عطسـه می شـوند بـه طریقـی با عصـب موجود در چشـم ارتبـاط دارنـد. زمانی که عصـب بینایی با 
نـور تحریـک می شـود و مردمـک نسـبت به نـور واکنـش نشـان می دهد عصـب جمجمه ای نیـز تحریک 
می شـوند و فـرد دچـار عطسـه می شـود.  حـاال آن هایي کـه آلـرژی دارند خیلـی در این زمینه مسـتعدتر 

عمـل می کننـد و بـا نور خورشـید بیشـتر عطسـه می کنند. 

عطسه و شخصیت متفاوت 
 

دانشـمندان می گوینـد چهـار نـوع عطسـه داریـم کـه مطابق بـا شـخصیت افراد 
اسـت.  مثـًا آن هایـی کـه بـا صـدای بلنـد عطسـه می کننـد از نظـر شـخصیت 
تمایـل دارنـد که همیشـه رئیس باشـند و هدایـت گروهي را بر عهـده بگیرند، اما 
بعضی هـا خیلـی مایم تـر عطسـه می کنند. ایـن گـروه از افراد نیز شخصیتشـان 
از روی عطسه شـان تشـخیص داده می شـود. آنهـا آرام تـر، وفادارتـر و وابسـته تر 
هسـتند.  اما گروه دیگری که هنگام عطسـه کردن جلوی دهانشـان را می گیرند 
نیـز شـخصیت جداگانـه ای دارنـد. ایـن افـراد موقر هسـتند و خجالتی و بیشـتر 
گوشـه گیری می کننـد، امـا گـروه آخـر هـم افـرادی هسـتند کـه خیلـی سـریع 
عطسـه می کننـد. پژوهشـگران می گوینـد ایـن افـراد کمی خشـن هسـتند و در 

کارهایشـان هـم تند و تیز هسـتند.

دردسرهای عطسه 
 

امـا همیـن عطسـه ها کـه کلـی از آن هـا تعریـف کردیـم گاهی 
حسـابی دردسرسـاز می شـوند و فـرد آن قـدر عطسـه می کنـد 
کـه مجبـور اسـت بـه دکتـر بـرود و دارو مصـرف کنـد.  گاهـی 
عطسـه زیاد نشـان دهنده بیماری یا سـرماخوردگی و گاهی هم 
حساسـیت اسـت کـه بـه آن آلـرژی می گوینـد، امـا یـک فـرق 
اساسـی دارنـد و آن ایـن اسـت کـه عطسـه در سـرماخوردگی 
تـک و دانـه ای اسـت، امـا در آلرژی پشت سـر هم عطسـه اتفاق 
می افتـد. درضمن در سـرماخوردگی ترشـحات بینی زرد اسـت، 

امـا در آلـرژی بی رنـگ و رقیـق اسـت.

عطسه و خرافات 
 

البتـه عطسـه کـردن هـم برای خـودش کلـی ماجـرا دارد و کلی 
خرافـه و حـرف پشت سـرش وجـود دارد. خیلی هـا وقتـی کسـی 
عطسـه می کنـد و در حـال رفتـن بـه جایـی هسـتند می گویند 
صبـر آمـده و کمـی صبـر می کننـد. خیلی هـا هـم بـا آمـدن 
عطسـه سـریع سـراغ کتـاب حافـظ می رونـد و فـال می گیرنـد. 
خیلی هـا هـم بـا آمـدن عطسـه خانه شـان را مرتـب می کننـد و 
منتظـر مهمـان می ماننـد و خیلی هـا هم عطسـه گربه را نشـانه 
بـارش بـاران می داننـد. بعضي هـا هم کفششـان را بعد از عطسـه 

لنگه به لنگـه می پوشـند و داخـل کفششـان نمـک می ریزنـد.
خیلی هـا معتقدنـد کـه هنـگام عطسـه قلب افـراد از حرکـت باز 
می مانـد، امـا ایـن هم از آن حرف هاسـت. درسـت اسـت که قلب 
منقبـض می شـود و ریتمـش تغییـر می کنـد، امـا از حرکـت باز 

نمی مانـد فقـط ریتمـش تغییـر می کند. 
از شـایعاتی که در مورد عطسـه رواج دارد این اسـت که می گویند 
موقـع عطسـه بایـد چشـمتان را ببندیـد، زیـرا ممکـن اسـت 
چشـمتان از حدقه بیرون بپرد، اما این هم درسـت نیسـت. فقط 
فشـارخون پشـت چشـم موقع عطسـه کـردن کمی باال مـی رود، 
امـا ایـن آن قدرها هم نیسـت که چشـمتان از حدقه بیـرون بپرد!
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زنگ مطلب

اگر به ترتیب هم بخواهیم پیش برویم، اولین شعری که نام شعر »نو« روی آن گذاشته شد، 
»شعر نیمایی« بود. شعری که در آن طول مصرع  ها برابر نیست )برعکس شعر کاسیک( و به 
کار بردن »قافیه« در آن اختیاری است. به افتخار »علی اسفندیاری« یا همان »نیما یوشیج«، 
نام این شعر را نیمایی گذاشته  اند. خب، همان  طور که گفتم در شعر نیمایی مثل شعر کاسیک، 
اجباری به استفاده   کردن از قافیه نیست، شاعر قافیه را برای زیباتر شدن شعر به کار می  برد یا به 
قول خود نیما: در این نوع شعر، قافیه »زنگ مطلب« است. منظورش از زنگ مطلب چیزی است 
که مصرع را محکم می  کند و به مصرع شکل و آهنگ می  دهد. ممکن است در یک شعر نیمایی 
شاعر صاح بداند در سه مصرع قافیه نیاورد، اما در مصرع چهارم بیاورد یا در یک مصرع بیاورد 

و در دو مصرع دیگر خیر. به هر حال استفاده از قافیه در شعر نیمایی، اختیاری است.
با هم  از شعر اجتماعی زیبای »فریدون مشیری« را   برای روشن شدن مطلب قسمت  هایی 

می  خوانیم:

از همان روزی که دست حضرت قابیل
گشت آلوده به خون حضرت هابیل

آدمیت مرده بود
گرچه آدم زنده بود

از همان روزی که »یوسف« را برادرها به چاه انداختند
از همان روزی که با شاق و خون »دیوار چین« را ساختند

آدمیت مرده بود
گرچه آدم زنده بود

بعد هی این آسیاب گشت و گشت
سال  ها از مرگ »آدم« هم گذشت

ای دریغ!
آدمیت برنگشت.

...

صحبت از پژمردن یک برگ نیست
فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست

وای جنگل را بیابان می  کنند
هیچ حیوانی به حیوانی نمی  دارد روا

آن چه این نامردمان با جان انسان می  کنند.

در مصرع اول و دوم »هابیل« با »قابیل« قافیه شده است. مصرع سوم و چهارم قافیه ندارد و باز 
در مصرع بعدی، »ساختند« و »انداختند« با هم قافیه شده  اند و تا آخر. 

قافیه بی قافیه!

همان  طور که گفتم آوردن قافیه در شعر نیمایی، اختیاری است، حاال این سؤال پیش 
می  آید که ممکن است یک شاعر در شعر نیمایی خود از قافیه استفاده کند؟ بله ممکن 
است! شعرهای نیمایی هم داریم که قافیه ندارند؛ البته به نظر خود من شعر نیمایی »مقّفا« 
)با قافیه( از نظر موسیقایی از شعر نیمایی غیرمقفا )بی  قافیه( قوی  تر است، اما گاهی شاعر 
احساس می کند که ممکن است قافیه  ها قدرتش را برای شعر گفتن محدود کنند، برای 

همین از قافیه استفاده نمی  کند:
این روزها این    گونه  ام

ببین دستم چه کند پیش می  رود
پایم چه خسته می  کشدم

گویی کت بسته از خم هر راه رفته  ام
حتی شنیده ام هر بار شیون تیر خاص را

ای دوست! این روزها با هرکه دوست می  شوم
احساس می  کنم آن  قدر دوست بوده  ایم

که دیگر وقت خیانت است...
قسمت  هایی از یک شعر نیمایی بدون قافیه را با هم خواندیم، مثال دیگر این شعر است:

سکوت دسته  گلی بود
میان حنجره من

ترانه ساحل
میان النه صدها صدا پریشان بود

بر آب  ها
پرنده بی  طاقت بود.
صدای تندر خیس

و نور، نور تر آذرخش...

 قافیه خطی

در ادبیات کاسیک ما، بعضی از کلمات به دالیلی با هم قافیه نمی  شدند، اما بعضی از 
کلمه  ها چیزی شبیه قافیه درست می کردند، اما ناقص و معیوب. مثل این که ماشیني 
بسازی، اما در نداشته باشد و زیبا نباشد. به این نقص  ها »عیب  های قافیه« می  گفتیم. پس 
این عیب های قافیه به معنی قافیه نداشتن نیست، فقط به معنی معیوب بودن قافیه است. 
یکی از این عیب  ها »اکفا« بود. این عیب وقتی بود که مثاً ما دو کلمه »طاق« و »باغ« 
را با هم قافیه می  کردیم. این دو کلمه آخرشان از لحاظ تلفظ یکی است، ولی از لحاظ 

نوشتار نه: »غ« و »ق«.
یکی از دلیل  های عیب بودن این نکته در ادبیات کاسیک این بود که در آن زمان ما 
زبانی شبیه به زبان عربی داشتیم و در آن »ت« و »ط«؛ »ق« و »غ«، »ز« و »ظ« و »ض« 
را متفاوت تلفظ می  کردیم، اما امروز همه این کلمات را به یک شکل تلفظ می  کنیم. 
برای همین در شعر امروز، به خصوص شعر نیمایی و شعر »سپید« به این  طور قافیه  ها 
از  با هم قافیه می کنیم و این کار به شکل جدی  »قافیه آوایی« می  گوییم و آن ها را 

عیب  های قافیه محسوب نمی  شود:
و عشق، عشق بلندی نهفته در باغ است

درخت قالب آن
طاق است.

اگرچه سخت
ولی ما به سبزی فردا 

امید بسته  ایم.
دیدید که در این شعر نیمایی، کلمه »باغ« با »طاق« قافیه شده است، در صورتی که 
در شعر کاسیک چنین اجازه  ای نداشتیم و اگر چنین شعری می گفتیم، حتماً به ما ایراد 

می  گرفتند.

تمرین

از آن  جایی که بحث قافیه در شعر نو مفصل است، ادامه این بحث را به جلسه بعدی 
موکول می  کنم. برای این  که بیشتر با قافیه آشنا شوید، به عنوان تمرین در خانه، یک شعر 

نیمایی با قافیه  های زیاد و یک شعر نیمایی بدون قافیه یا کم قافیه کم پیدا کنید.
امیدوارم که از مطلب امروزمان لذت و بهره الزم را برده باشید.

تا هفته بعد و مطلب بعدی شما را به دست ایزد منان می  سپارم: خدا یار و نگهدارتان.
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اگر به ترتیب هم بخواهیم 

پیش برویم، اولین شعری 
که نام شعر »نو« روی آن 
گذاشته شد، »شعر  نیمایی« 
بود. شعری که در آن طول 
مصرعها برابر نیست )برعکس 
شعر الکسیک( و به اکر بردن 
»قافیه« در آن اختیاری 

است

در ادبیات الکسیک ما، بعضی 
از لکمات به دالیلی با هم قافیه 
نمی شدند، اما بعضی از لکمه ها 

چیزی شبیه قافیه درست 
می کردند، اما ناقص و معیوب. 

مثل این که ماشیني بسازی، 
اما در نداشته باشد و زیبا نباشد. 
به این نقصها »عیب های 

قافیه« می گفتیم

هیچ وقت در خواب عطسه 
نمی کنید. وقتی می خوابید، 

اعصاب عطسه هم می خوابند و 
این یعنی وقتی خوابید معمواًل 

عطسه نمی کنید.

طوالنی ترین عطسه: 978 روز 
که به وسیله »دونا گرفیت« از 

انلگستان به ثبت رسیده است. 3

آن هایی که با صدای بلند 
عطسه می کنند از نظر شخصیت 
تمایل دارند که همیشه رئیس 
باشند و هدایت گروهي را بر عهده 
بگیرند

خیلی ها وقتی کسی عطسه 
می کند و در حال رفتن به جایی 
هستند می گویند صبر آمده و کمی 
صبر می کنند

دقت کرده اید که 
بعضی ها وقتی به 
خورشید ناگه می کنند 
یا این که در معرض 
نور قرار می گیرند عطسه 
می کنند
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جشنواره نور نگار
چهارمین جشنواره عکس نور نگار در دو بخش »ایران من« و »بناهای باستانی و تاریخی ایران« برگزار شده است. عکس های دیدنی اش را باهم تماشا می کنیم. نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
اس

ق
ده

ی زا
رض

ف
تی
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م ن

اس
ق ـــذر اج  کبوترانن

سر

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

تكه اي از ماه

کاغذ بدم خدمت تون؟!

همه می گـن همه چیز در دنیا براسـاس 
نظـم و برنامـه اسـت و در طبیعـت، کار 
راز  ایـن  همـه  نمی بینـی.  بی هـدف 
بقاهایـی کـه می سـازن و فقـط باباهـا 
همینـه...  گـواه  می کنـن،  نـگاه  بهـش 
یـه دانشـمند، یـه دوربیـن گذاشـته رو 
کولـش و رفتـه چنـد سـال تـوی یـه 
پرنـده اي  لونـه  دم  دورافتـاده  جزیـره 
نشسـته، ببینـه بعـد از شـش مـاه پاییز 
می کنـه،  مهاجـرت  کـه  زمسـتون  و 
چطـوری برمی گـرده و راهشـو بلـده و 
لونـه اش رو پیـدا می کنـه! بعـد نشـون 
مـی ده ایـن پرنـده از راهـی رد می شـه 
کـه یه پوشـش گیاهـی به خصـوص در 
حـال انقراضـه و ایـن پرنـده هر سـال، 
از اون جایـی کـه برمی گرده و میـاد، از 
بـذر اون گیـاه کمیـاب میـاره و پخش 
می کنـه و نسـل اون گیـاه از منقـرض 
دنیـا  می کنـه...!  پیـدا  نجـات  شـدن 
نظـم چیـده شـده کـه  اون قـدر روی 
حتـی خـود ما هـم گاهی با کشـف های 
کوچـک دوروبـر خودمـون بـه همیـن 

می رسـیم.  نتیجـه 
دنیـا بـا سـرعت زیـاد داره می چرخـه 
و ذره ذره اون، روی نظـم و هـدف داره 
پیـش می ره. عقـب مونـدن از هر لحظه 
شـاید باعـث بشـه کـه از چندیـن دور 
گـردش زمیـن عقـب بمونـی! بی هدف 
و بی برنامـه بـودن باعـث می شـه که به 
هیچ چیـز در این سیسـتم بزرگ متصل 
نباشـی و به راحتـی بـا بـاد بـه حرکـت 
دربیـای! بـادی کـه نمی دونـی از کجـا 
اومـده و بـه کجـا مـی ره و فقط شـاخ و 
برگـی کـه بـه جایی بنـد نیسـتن رو با 

خـودش می َکنـه و می بـره!
و  بنشـین  آخرین بـار  و  اولیـن  بـرای 
بـا خـودت فکـر کـن. ترمـز هرچـی 
بی هدفی و بی برنامگـی رو بکش و روی 
کاغـذ، هدف هایت را بنویـس. اهدافت 
در همیـن هفتـه، همیـن مـاه، سـه مـاه، 
شـش ماه و یک  سـال و پنج سـال و 10 
سـال بعـد. بـذار قدم به قدم با نقشـه راه 
حرکـت کنـی! بـذار لحظه به لحظـه از 
آینـده ات باخبـر باشـی و بدونـی کجـا 

مـی ری! کاغـذ بـدم خدمت تـون؟!

یادداشت
بهاره بهنام نیا

از اسفل سافلین رسیدم به بهشت
ضرب المثل حلقه مستان شده ام
ما را کرمش داد ز هر غصه نجات
بر معرفت و مرام سلطان صلوات

امروز اگر مقام و جایی دارم
خاک قدم همچو شمایی دارم

گفتند که دیوانه شدم حرفی نیست
من نیز در این جهان خدایی دارم

کتاب و سماور و چای
سماور سوت می کشید. سوتش کم کم تبدیل به جیغ شد تا شاید مرا وادار کند سراغش بروم، اما من از خواندن کتاب دست 

بر نمی داشتم. نویسنده اش می گفت از رنگ کتابش خوشش نمی آید، من هم. زیادی شاد است و من این زیادی شاد بودن را دوست 
ندارم. نمی دانم چرا؟ شاید چون زیادی شاد بودن، همه فضاهای توخالی ذهنت را پر می کند و خلئی برایت باقی نمی گذارد و این چیزی 
است که همیشه مرا می ترساند؛ زیادی پر شدن. از این که روزی زیادی پر شوم می ترسم... از این اقناع سنگین کننده که وزنه ای می شود 

روی بال های خیال... خیالی که تنها دستاویز من است... باالخره کتاب را بستم و سراغ سماور رفتم. برای خودم چای ریختم، طبق معمول... 
پررنگ.

زیتون عزیز! 

ببخش که متنم تقلید بچگانه ای از متن های تو شد. تو هر چقدر هم اصرار کنی، آن قدرها هم سیاه نمی نویسی و این خوب است. من که 
امروز دارم برای تو یا شاید واقعاً دل خودم این یادداشت را می نویسم، می دانم سیا ه نمایی به معنای دقیق کلمه یعنی چه... مضحک است 

اگر بدانی رو شدن تبحرم در این سیاه نمایی، کار کافه ای دنج در یک روز بارانی نبود... کار از کار افتادن رادیاتورهای مدرسه در یک 
روز زمستانی بود! 

حتی نمی دانی چقدر از به کار بردن عامت تعجب در این متن احساس ناخوشایندی دارم... چون این یعنی احساس... چیزی که من این 
روزها، سخت کمر به قتلش بسته ام. 

زیتون دیار شرقی ترین چشمان دنیا!

شاید این اولین محفل ادبی واقعی بود که من را به آن راه دادند و چه خوب که تو آن جا بودی. چه خوب که تو اولین کسی در همه طول 
عمرم بودی که روی تن یار مهربانمان که من حتی ندیده بودمش، امضا انداختی و من هیچ وقت آن را فراموش نمی کنم. فراموش نمی کنم 

که گفتی نترس و هرچه می خواهد دل تنگت بنویس. از هیچ چیز نترس و من چه سبز شدم آن شب سرد پاییزی... به مردم لبخند زدم... 
پشت شیشه مغازه گل سرهای بچگانه را تماشا کردم. با جیب خالی به مغازه آبنبات فروشی رفتم تا پاستیل های قرمز، یک دل سیر چشمم 

را نوازش کنند. از کنار فرش فروشی بزرگی رد شدم. چشمم به زیباترین آن ها افتاد و این بار از برگشتن و از نزدیک لمس کردن آن 
نترسیدم و تازه کشف کردم فرش فروشی چقدر از مغازه عطر و ادکلن فروشي خوش بوتر است... چقدر آرام تر است و چه کیفی دارد 

وقتی ال به الیشان قایم می شوی و آن ها را نفس می کشی... 
زیتون عزیز! 

االن باید خودکار روی میز می کوبیدم و وزن پیدا می کردم... اما اگر این ها را نمی نوشتم، فراموشی دست به کار می شد و می دزدیدشان... 
این اولین بار است فاصله بین خطوط را دوبرابر می کنم، شاید راحت تر فهمیده شوند... بغضشان گرفته، دوست دارند مثل همیشه تنگ هم 

بنشینند، ولی خب... یک بار باید جور خاقیتم را بکشند. چایم سرد شد؛ طبق معمول! 

کیمیا عدالتیان عقیلی
 عضو نوجوان انجمن ادبی آفتاب کانون پرورش فکری خراسان رضوی

جا مانده از قطار
)1(

آواره ام 
مثل سربازی که از قطار جا مانده باشد

مثل دخترکی که چادر مادرش را با زنی دیگر 
اشتباه گرفته باشد

مثل ساعتی که موقع سال تحویل 
خواب مانده باشد

)2(
چشمانت معجزه گرند

هرگاه به من نگاه می کنی
غزلی در من سروده می شود

آه ای پیامبر!
من به نگاه تو مسلمان شدم

لیا جوان
عضو نوجوان انجمن ادبی آفتاب کانون پرورش فکری خراسان رضوی


