سخنی با خوانندگان

شکوفه کریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

سال به سر رسید و
این قال به سر نمی رسد
مــی دانیــد گاهــی وقــت هــا یــک جاهایــی در
زندگــی هســت کــه ســرت را پاییــن انداختــه ای
راهــت را میــروی امــا یــک آن یــک تابلــوی
ایســت بــزرگ روبرویــت مــی بینــی .همــان
روزهــای ســرد و پــر از انجمــاد کــه یــک چیــزی
ســر دلــت ســنگینی میکنــد .انــگار کــه یــک تکه
ســنگ قــورت داده باشــی.
همــان روزهــای ناکــوک کــه «پٍلــی لیســت»ات
مــی شــود  « :تنهاتریــن تنهــا منــم  ...آه ای
فلــک ای آســمان .« ...از همــه چیــز و همــه
کــس طلبــکار مــی شــوی .انــگار کــه نتوانــی
نفــس بکشــی ،زمیــن و آســمان برایــت تنــگ
مــی شــود .دلــت مــی خواهــد خــودت را بــرداری
و ببــری یــک جــای دور آنقــدر دور کــه هیــچ
کــس را نشناســی .آنوقــت «خــودت» مثــل بچــه
کوچولوهــا بــه اولیــن شــهربازی کــه رســید بــرود
ســراغ تــاب بــازی و ورجــه وورجــه .آنقــدر بــازی
کنــد تــا از خســتگی بــی هــوش شــود .بعــد آرام
بــروی بــاالی ســرش موهایــش را کنــار بزنــی،
بغلــش کنــی ،بیدارکــه شــد برایــش قصــه هــزار
و یــک شــب بخوانــی تــا بخوابــد .امــا یــک
روزهایــی هــم هســت که بــوی ســبزی تــازه می
دهــد .بــوی عیــدی ،روزهایــی کــه سرخوشــی،
کیفــت را کــج روی دوشــت میانــدازی ،دســتت را
روی همــه شمشــادهای خیابــان مــی کشــی ،بــه

در این شماره:
«زن»
هجای آغازین «زندگی»

شــاخه درختهــا میرســانی و بــی هــوا میخنــدی.
انــگار قــرار اســت اتفــاق خوبــی بیافتــد یــا یــک
چیــزی تغییــر کنــد.
آن وقــت هایــی کــه فکــر مــی کنــی بایــد
کاری کنــی ،یــک خانــه تکانــی اساســی و همــه
غبارهــای روی دلــت را بــرداری یــا مثــا برنامــه
جدیــدی بــرای خــودت تــدارک ببینــی .مثــل
حــال و هــوای ایــن روزهــای اســفند کــه کــه
دارد خــودش را بــرای بهــار ســبز آمــاده مــی کنــد.
طبیعــت دارد خانــه تکانــی مــی کنــد .شــلوغی
هــای انتخابــات هــم ایــن روزهــا خبــر از آمادگی
بــرای تغییــر در مجلــس مــی دهــد هرچنــد کــه
بــه قــول حضــرت حافظ حدیــث برخــی مدعیان«
همــان حکایــت زردوز و بوریــا بــاف اســت» .امــا
آنچــه ایــن روزهــای آخــر ســال را متمایــز
مــی کنــد همیــن حســی اســت کــه محــرک و
نقطــه عطفــی بــرای تصمیــم هایمــان می شــود.
حتمــا نبایــد بــه فکــر تصمیــم بزرگــی باشــیم که
زندگیمــان زیــر و رو کنــد ؛ همیــن پشــت دســت
داغ کــردن هــا و از خــود تعهــد گرفتــن هــا بــرای
کارهایــی کــه نبایــد انجــام دهیــم و حــرف هایــی
کــه نبایــد بزنیــم .همیــن تصمیــم هــای کوچــک
اســت کــه کــم کــم مــا را بــزرگ مــی کنــد.

سیال ولی کوتاه!

نوای نای نوازنده

سیب
هفده مال تا نوروز

یک تجربه استارتاپی

سواد رسانه ای
1

«زن» هجای آغازین «زندگی»
دوبــاره بهــار و دوبــاره همــان شــور تمــام
نشــدنی .دوبــاره از اول آغــاز کــردن .دســت
کشــیدن بــر تــن غبــار گرفتــه احســاس و
شســتن هــر چــه کــدورت اســت و زنــگار.
زندگــی هنــوز در جریــان اســت .بهــار ،دســت
ســحرانگیز طبیعــت ،شــتابان در حــال رنــگ
زدن اســت ،ســبز و ســبزتر و بعضــی جاهــا کم
رنــگ تــر  ...و ایــن جریــان زیبــای زندگــی
اســت .همیــن صــدای خســته ی مــادر در
اســتمدادهای خانــه تکانــی و درســت همیــن
اشــتیاق صورتــی دخترانــه ام بــرای خریــدن

2

ماهــی هــای چشــم تلســکوپی ،یعنــی زندگــی.
وقتــی چشــمان مادربزرگ روشــن از امید ســرزدن
جوانــه هــای گنــدم اســت ،اصــا مگــر می شــود
هیــچ ســمنویی را تصــور کــرد کــه جــز با دســتان
مهربــان او در هــم آمیختــه باشــد؟! ایــن اســت
معجــزه شــیرین زندگــی .همیــن رویــش هــای
پــی در پــی ولــی هــر بــار نــو .زندگــی یعنــی
رویــش! زندگــی یعنــی زایــش و روح بخشــیدن
بــه جهــان ،بــی هیــچ قیــد و بنــد ،بــی هیــچ
منــت و فــارغ از هــر انتظــار.
«زندگــی» بــا «زن» آغــاز مــی شــود و این اســت

بدریه جوکاری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

نــگاه عاشــقانه ی خــدا آنــگاه کــه زن را آفریــد تا
طلیعــه هســتی باشــد .زن بــه زندگــی لبخنــد زد.
زن تمــام وجــودش را در طبــق اخــاص ریخــت
تــا محبــت پــا بگیــرد در نهــاد هســتی ،تــا ذره
ذره عالــم یــادش نــرود تمــام علــت خلقتــش ،
ـی  ...بــه بزرگــی آســمان
بانویــی بــود بــه بزرگـ ِ
محبــت محمــد ،بــه بزرگــی دل علــی ،بــه بزرگی
کرامــت حســن و یــا بــه بزرگــی آزادگی حســین.
نــه! بــه بزرگــی همــه اینهــا هســت و از همــه
اینهــا بزرگتــر اســت .آری! خداوند بانویــی را علت
عالــم امــکان قــرار داد بــه بزرگــی «فاطمــه».
وجــودی آنقــدر پهنــاور کــه از حــد درک خــارج
بــود و خــارج شــد و روز بــه روز مظلــوم تــر.
فاطمــه متولــد شــد .عاشــقانه میــان دســتان
پرمهــر پــدر پــرورش یافــت .فاطمــه «زندگــی»
کــرد .دخترانگــی را در کنــار ســاحل رام رحمــت،
آموخــت و در میــان بوســه هــای پدرانه او سرشــار
شــد .فاطمــه لبریــز صفــا شــد .بــزرگ شــد و
روزی عاشــق علــی ،روزی عاشــق فرزندانــش.
فاطمــه رویــش را و پــرورش را تجربــه کــرده بود
و خــوب مــی دانســت چگونــه برویانــد .فاطمــه
نقطــه آغــاز بــود ،ســرخط بــود ،اصــا سرمشــق
بــود بــرای تمــام قلــم هایــی که بعدهــا از انســان
و انســانیت نوشــتند و رنــگ خــدا بــر تــن ســفید
اندیشــه هــا زدنــد .فاطمــه فقــط ســوگ نیســت.
حــزن بــرای فاطمــه زیبــا اســت چــه آنکــه
فاطمــه تنهــا حــزن نیســت .فاطمــه یــک دنیــا
شــور اســت و تازگــی ...یــادم افتــاد بــه داســتان
شــیرین مــادر بزرگــم کــه پیــش از اینهــا در
باصفاتریــن روســتاهای شــیراز ،نوشــتن «فاطمه»
بــر ســمنو ،زیبایــی ســفره ی عیــد را دوچنــدان
و حــس خــوب ســام و برکــت را افــزون
می کرد .راســتی! شــما هــم مثل من دلتــان برای
رسم های زیبا تنگ شده است؟

علی زرکی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

سیال ولی کوتاه!
هم معنایشان را می دانم و هم نمی دانم.
هیــچ گاه بطــور جــدی پــی شــان را نگرفتــه
بــودم...
لیبرالیســم ،سوسیالیســم ،کمونیســم ،اقنصــاد آزاد،
ســنت ،مدرنیتــه ،قــدرت رســانه و واژه هایــی از
ایــن دســت کلماتــی ســهل ممتنــع هســتند
کــه روزانــه چندیــن بــار از طریــق رســانه هــای
مختلــف بــه گــوش مــی رســند.

را عــوض کــردم ...فــردا بطــور اتفاقــی دوبــاره
برنامــه را دیــدم ،البتــه زمانــی کــه مقــداری از
ابتــدای برنامــه گذشــته بــود .واژه هــای مجــری
برنامــه جذبــم کــرد .همــان مفاهیمــی بــود کــه
بــه دنبــال معنایشــان بــودم ،صــدای تلویزیــون
را بیشــتر کــردم و بــه نزدیــک تلویزیــون رفتــم
تــا بــا توجــه بیشــتری برنامــه را دنبــال کنــم...
بلــه خــودش بــود .برنامــه ای مخصــوص نســل

رویدادهــای فرهنگــی و اجتماعــی تولیــد
مــی شــد و حداقــل نتیجــه ی آن ایــن بــود
کــه توانســت تفکــر انتقــادی را در میــان
مخاطبینــش گســترش دهــد.
برنامــه داشــت کــم کــم پــا مــی گرفــت و جــای
خــود را در میــان مخاطبیــن پیــدا مــی کــرد کــه
تمــام شــد!
اکنــون کــه ایــن یادداشــت را مــی نویســم

اکنــون جامعــه ی جــوان کشــور بــه فهــم عمیق
چنیــن واژه هایــی نیــاز دارد کــه ســبب تغییــر
رویکــرد آنهــا بــه مســایل و باالرفتــن قــدرت
تحلیــل شــان مــی شــود  ،بــه یــاد نــدارم کــه
در کتــب درســی تــا ســطح دیپلــم و پــس از آن
در دانشــگاه  ،بــه ایــن مقــوالت بصــورت جــدی
پرداختــه شــده باشــد.
پــس از اخبــار  20:30برنامــه ی جدیــدی شــروع
مــی شــد کــه عــده ای مــی نشســتند و نظرشــان
را دربــاره ی مســئله خاصــی بیــان مــی کردنــد.
ابتــدا بــه مذاقــم خــوش نیامــد و بــا خــود گفتــم
کــه دیگــر دوره ی چنیــن برنامــه هــای کلیشــه
ای بــه پایــان رســیده و پــس از چند دقیقــه کانال

جــوان بــا مفاهیــم و واژه هایــی کــه گــردش
روزانــه آنهــا در دانشــگاه بســیار زیــاد اســت.
بســیار خوشــحال شــدم کــه پــس از ســال هــا
چنیــن برنامــه ای تولیــد شــده اســت .پــس از
آن برنامــه را بطــور مرتــب دنبــال کــردم .ویژگی
هــای بــارزی داشــت ،هــم قالــب داشــت و هــم
نداشــت ،خــط قرمزهــا را رد مــی کــرد ،بــه زبــان
ســاده ســخن مــی گفــت ،تضــارب آرا را در عیــن
وحــدت بــه حــد اعــای آن نشــان مــی داد و در
یــک کلمــه «ســیال» بــود .شــاید بتوانیــد حدس
بزنیــد کــدام برنامــه را مــی گویــم...
بلــه جیوگــی ،جیوگــی برنامــه ای تحلیلــی-
اجتماعــی بــود کــه بــا هــدف آســیب شناســی

یکــی دو ماهــی مــی شــود کــه پخــش ایــن
برنامــه بــه اتمــام رســیده اســت و البتــه ایــن
روزهــا جــای خالــی آن بــرای تبییــن جایــگاه
انتخابــات خالــی بنظــر مــی رســد .همانگونــه
کــه ســالها اســت در زمینــه ی ورزشــی
برنامــه ای تحلیلی-انتقــادی به توانمنــدی برنامه
نــود ،روی آنتــن اســت ،انتظــار مــی رفــت چنین
برنامــه ای در زمینــه ی فرهنگی-اجتماعــی نیــز
ادامــه داشــته باشــد.
مســولین بایــد بــه فکــر یــک نــود فرهنگــی
باشــند تــا رســانه بتوانــد بیــش از پیــش در
راســتای بــاال بــردن ســواد فرهنگــی نقــش ایفــا
کنــد .
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امینرمضانعلی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

نوای نای نوازنده

دیجیریــدو ( )Didgeridooیکــی از
قدیمیتریــن ســازهای جهــان اســت.این
ســازبادی نخســتین بــار درمیــان بومیــان شــمال
اســترالیا اســتفاده شــد .دیجیریــدو را «ترومپــت
چوبــی طبیعــی» نیــز مینامنــد.
بعضــی بــر ایــن باورنــد کــه بومیــان اســترالیا
دیجیریــدو را از حــدود چهــل هــزار ســال پیش به
کار میبردهانــد ،امــا مطالعــات باستانشناســان
نشــان میدهــد کــه قدمــت ایــن ســاز کمتــر
اســت.
دیجیریدوهــای اولیــه معمــو ًال از ســاقۀ درختــان
اکالیپتــوس ســاخته میشــد کــه بــه وســیلۀ
موریانــه ســوراخ شــده بــود .بومیــان اســترالیا،
زمــان زیــادی را صــرف یافتــن درخــت مناســب
بــرای ســاخت دیجیریــدو میکننــد ،زیــرا میــزان
شــکاف ایجادشــده در تنــه یــا ســاقۀ درخــت برای
ســاخت ســاز بســیار مهــم اســت.
اگــر ســوراخ خیلــی بــزرگ و یــا خیلــی کوچــک
باشــد از کیفیــت ســاز کاســته میشــود .بومیــان
پــس از یافتــن درخــت مناســب ،آن را قطعــه
قطعــه میکننــد ،پوســتش را میکننــد و انتهــای
آن را مــی تراشــند تــا آمــادۀ نواختــن شــود .گاه
نیــز دیجیریدوهــا را بــا نقــوش رنگارنــگ تزییــن
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میکننــد و بــرای راحتــی در هنــگام نواختــن،
دهانــۀ آن را بــه مــوم آغشــته میکننــد.
در گذشــته مراســم رقــص و آوازهــای آیینــی
بومیــان اســترالیا بــا نــوای دیجیریــدو همــراه بود
و ایــن ســاز بخــش جدانشــدنی از ایــن مراســم
محســوب میشــد.
البتــه نواختــن ایــن ســاز تنهــا بــه مراســم
آیینــی محــدود نبــود و بومیــان اســترالیا بــرای
تفریــح وســرگرمی نیــز دیجیریــدو مینواختنــد.
بــا اینکــه امــروزه هــم زنــان و هــم مــردان
میتواننــد دیجیریــدو بنوازنــد ،امــا در گذشــته
فقــط مــردان حــق نواختــن ایــن ســاز را داشــتند.
ســاختن و نواختــن دیجیریــدو در دنیای مــدرن از
اواخــر قــرن بیســتم در جوامــع غربــی رواج یافت.
نواختن دیجیریدو آسان نیست.
نوازنــده بایــد شــگردهای خــاص تنفــس و ایجاد
صــدا بــا تغییــر شــکل دهــان را یــاد بگیــرد.
مهمتریــن نکتــه یادگیــری شــگرد «چرخــۀ
تنفــس» اســت.
درایــن تکنیــک نوازنــده بایــد بیامــوزد کــه چطور
در یــک زمــان از طریــق بینــی نفــس بکشــد و
درهمــان زمــان هــوا را از طریــق دهــان خــارج
کنــد .چنیــن سیســتم تنفســی اکســیژن زیــادی
وارد بــدن میکنــد.
همچنیــن بــه خاطــر لرزشهایــی کــه در اثــر
نواختــن ایــن ســاز در حفرههــای صــورت و
جمجمــه ایجــاد میشــود ،بعــد از چنــد دقیقــه
احســاس آرامــش عمیقــی بــه نوازنــده دســت
میدهــد .
ن رو اســت که امــروزه در برخی از کشــورها
از ایـ 
از دیجیریــدو در علــم پزشــکی اســتفاده میشــود.
در آلمــان درمانگاهــی وجــود دارد کــه برخــی
ناراحتیهــای تنفســی در حنجــره و جمجمــه،
مثــل خــر و پــف یــا پریــدن آب حلــق در زمــان

خــواب را بــا نواختــن دیجیریــدو درمــان میکنــد.
ایــن روش نتیجهبخــش بــوده و طرفــداران
بســیاری پیــدا کردهاســت.
همچنیــن از نواختــن دیجیریــدو بــرای تســکین
دردهــا اســتفاده میشــود .بــه ایــن صــورت کــه
دیجیریــدو را در نزدیکــی عضــو دردنــاک بــدن
مینوازنــد و معتقدنــد کــه صــدای ایــن ســاز
میتوانــد موجــب تســکین درد شــود.
حــس و حالــی کــه چنیــن ســازی بــه انســان
مــی دهــد ،مــی توانــد شــبیه حــس یــک
بعدازظهــر ناشــی از خســتگی کار ،ایســتاده همراه
بــا یــک فنجــان در دســت ،پشــت پنجــره باشــد.
نوایــی طبیعــی برگرفتــه از نــای نوازنــده
کــه همــراه بــا ارتعاشــات آن ،مثالــی بــرای
دلزدگــی هــای ایــن حجــم از ارتباطــات بیهــوده
در زندگــی امــروز اســت .آرام آرام مــی تــوان
همــراه بــا شــنیدن ملــودی هــای ســاز دیجیرید و
خســتگی را از تــن بــه در کــرد.

سپیده واعظ
دانشجوی کارشناسی ارشد دین و رسانه

سیب
چهار.
االن نشســتهام پشــت میــزم .زل زدهام بــه
گلهــای رومیــزی قلمــکاری و منتظــرم.
منتظــرم ســیب بخارپــز اثــر کنــد .دیشــب بــا او
تلفنــی ســرفه میکــردم و الب ـهالی ســرفههام
چنــد کلمــهای هــم حــرف زدم .تمــاس کــه
تمــام شــد فکــر کنــم تــازه توانســت کمــی
تمرکــز کنــد .نمیدانــم ســرفهها مجالــی داد
بــه حرفهــای مهمــی کــه بینمــان ردو بــدل
شــد یــا نــه .چنــد دقیق ـهای کــه گصصذشــت،
پیــام داد کــه کــه اگــر ســیب در خانــه هســت و
از بــوی ســیب بخارپــز بــدم نمیآیــد ،بهتریــن
دارو بــرای ســرفههای آنچنانــی مــن اســت.
سه.
صــدای ســرفههایم تــوی متــرو تجریــش
میپیچــد طــوری کــه خیلیهــا روی پلههــای
برقــی ســرها را برمیگرداننــد کــه ببیننــد صــدا
از کجاســت.
دو.
تــوی تاکســی کــه مینشــینم راننــده میگویــد
«عجــب هوایــی شــده! اسمشــه کــه داریــم
زندگــی میکنیــم .اصــا معلــوم نیســت داریــم
بــا خودمــون چیــکار میکنیــم» و مــن ســرفه.
آخرهــای بزرگــراه کردســتان کــه میرســیم
کمکــم شــک میکنــد ،یــا بــه ســرفههای
مــن یــا بــه ریههــای خــودش .میپرســد
کــه آیــا از آلودگــی هواســت یــا ســرماخوردگی.
میگویــم« :ســرماخوردگیه امــا متاســفانه از
خونــه کــه بیــرون میــام بدتــر میشــه ».موقــع
پیــاده شــدن برایــم یــک روز خــوب را آرزو
میکنــد و مــی گویــد « :مراقــب خــودت
بــاش».
یک.
ای کاش موقــع خداحافظــی از دکتــر الــف
فنجــان چایــی را برمیداشــتم و از ایشــان
خواهــش میکــردم یــک چایــی دیگــر
محبــت کننــد تــا بتوانــم بــا خــودم بیــرون
ببــرم .گلوگرمــی خوبــی میتوانســت باشــد.
از ســاختمان فرهنــگ بیــرون میآیــم و بــه
ســمت ســاختمان اصلی پژوهشــگاه مـیروم .در
یــک روز ابــری پرنــدهای شــریف خســته شــده
از برفــی!! کــه بــرای ســیامین روز متوالــی
کــوالک میکــرد ،بــه زیــر ســقف تــراس

خانــهام آمــد و گفــت  « :پژوهشــگاه زمیــن
بزرگــی دارد امــا فعــا در ایــن ســه ســاختمان
مجــزا از هــم مســتقر اســت» .البتــه نمیدانــم
یکهــو چــه شــد کــه آن را گفــت ،امــا خــب بــه
کار امــروز مــن آمــد .دانشــگاهی هــم کــه دوره
لیسانســم را در آن گذرانــدم همیــن سرنوشــت
را داشــت .بــا داشــتن زمینــی بــه بزرگــی یــک
هکتــار بیــن ســه ســاختمان در دوخیابــان
تقســیم شــده بــود .هــر دو تکــه تکــه ،مثــل
خــودم ،دلــم ،ذهنــم کــه هــر روز ت ک ه
ت ک ه میشــوند .نــه هربــار امــا بیشــتر
مواقعــی کــه دکتــر کاف صحبــت میکننــد ،دلم
میخواهــد بعــد از صحبتشــان دســت بلنــد کنــم
و از ایشــان خواهــش کنــم برایمــان یــک شــعر
بخواننــد .صدایشــان را انــگار بــرای شــعر آفریده
خــدا .و دکتــر کاف «ننــه دریــا» ی شــاملو را
بخواننــد.
دال از غصه سیاس
آخه پس خونه خورشید کجاس؟
قفله؟ وازش میکنیم!
قهره؟ نازش میکنیم!
میکشیم منتشو
میخریم همتشو!
مگــه زوره؟ بــه خــدا هیچکــی بــه تاریکی شــب
تــن نمیده
مــوش کــورم کــه میگــن دشــمن نــوره ،بــه تیغ
تاریکــی گــردن نمیده!
 ...مــن گــوش بدهــم و ت ک ه ت ک
ه ه ا ی دلــم را جمــع کنــم .یــک ت
ک ه ا ش خیلــی دور مانــده پیــش پــدری
در نیجریــه کــه نمیتوانســت اســم دختــرش را
بــه زبــان بیــاورد .مــردی بــا چهــرهای درهــم
شکســته میایســتد .بــا تمــام نیرویــی کــه از
پــس نسـلها زندگــی در شــرایط ســخت آفریقــا
بــه او بــه ارث رســیده ،جلــوی ســرریز شــدن
اش ـکهایش را میگیــرد .بغضــش را تــا نیمــه
فــرو میدهــد و میگویــد « تصمیــم نــدارم
اســم دختــرم را بگویــم چــون هربــار کــه ایــن
کار را میکنــم خیلــی احساســاتی میشــوم و
نمیتوانــم جلــوی گری ـهام را بگیــرم» دختــرش
بــه جــرم مدرســه رفتــن اســیر بوکوحــرام شــده
اســت.
ا ش
ه
ک
ت
ده هزار

مانــده پیــش ده هــزار کــودک مهاجرســوری که
ناپدیــد شــدهاند و پلیــس گمــان میبــرد بــرده
جنســی و کاری شدهباشــند.
یــک ت ک ه ا ش مانــده در
زاغــهای کــه آبراهــام در آن زندگــی میکنــد.
از همســایههایش ،سوســکها (او میگویــد
نزدیکتریــن همسایههایشــان سوســکها
هســتند) ،ســراغ آبراهــام را میگیــرم.
شاخکهایشــان را تــکان میدهنــد ،دور و
نزدیــک میشــوند .انــگار بینشــان اختــاف
افتــاده کــه آیــا بگوینــد یــا نــه .همینطــور کــه
مشــغول شــور هســتند یــاد گریگــوری میافتــم.
اگــر بتوانــد از آلمــان تــا لیبریــا را پــرواز کنــد
دوســتان زیــادی اینجــا پیــدا میکنــد.
دیــروز در یکــی از ســایتهای خبــری ،کتــاب
جدیــدی از هوراکــی موراکامــی را دیــدم.
داســتان سوســکی اســت کــه مســخ میشــود
و در ایــن مســخ تبدیــل بــه یــک انســان
میشــود .خیلیهــا در ذهنــم نقــش میبندنــد.
باخــودم فکرمیکنــم قبــل از آنکــه مســخ
شدهباشــند و بــه هیــات انســان درآمــده باشــند
چــه حیواناتــی بودنــد؟! عصبهایــم حســابی
تحریــک شــدهاند و دیگــر از شــدت ســرفه
شــعر را نمیشــنوم.
دنیــا زنــدون  ....ســرفه  ....چــه چراغــی ....
ســرفه  .....داش آکل  ....ســرفه  .....اگــه بــارون
بزنــه  .....ســرفه  ....میریــزن اشــکای شــور .....
ســرفه  ....دلشــون  ....ســرفه  .....خــدا  ....ســرفه
 .....ن ـ  ....ســرفه  ....انقــدر ســرفه میکنــم کــه
ســیب بخارپــز میــاد جلــوی چشـمهایم .بازهــم
ســرفه میکنــم ،میخواهــم تمــام ســیبهای
عالــم را بــاال بیــاورم ...ای کاش حضــرت آدم
هــم یکشــنبه هفتــه پیــش میرفــت اصفهــان.
دوشــنبه صبــح کــه از خــواب بیــدار میشــد
گلویــش بــه خــارش میافتــاد و مــادرش
بیخبــر از گلــوی او برایــش میگــو درســت
میکــرد و او بــرای آنکــه دل مــادرش نشــکند
میگــو را میخــورد .بعــد آدم سهشــنبه و
چهارشــنبه تــب و لــرز میکــرد .فــردای آن
روز ســرفههایش شــروع میشــد .بعــد آنقــدر
ســرفه میکــرد و ســیبی کــه خــورده بــود را
بــاال مــیآورد و رســم ًا از خــدا عذرخواهــی
میکــرد.
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معصومه عیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

هفده مال تا نوروز
آیین کردهای کرمانج
در بزرگداشت سال نو
انــدک زمانــی مانــده بــه مــاه زیبــا و بینظیــر
فروردیــن ،مــردم کرمانــج بــرای برگــزاری یــک
جشــن بــزرگ خــود را آمــاده میکننــد .ایــن
جشــن آنقــدر بــا اهمیــت و بــزرگ در نــزد قــوم
کردزبــان جلــوه میکنــد کــه هــر جــا و هــر
منــزل ســخن از رســیدن و شــنیدن گامهــای بــا
صالبــت نــوروز اســت .گویــی فقــط در چهــره
مقــدس ایــن ســنت اســت کــه میتواننــد
هویــت و اصــل خــود را بازیابنــد و بــا هــم
تجدیــد میثاقــی داشــته باشــند کــه بــا شــروع
نــوروز یــک ســال دیگــر دور از فشــارهای
روحــی و روانــی امــروز جوامــع ،یکدیگــر را
دوســت بدارنــد ،گام بــا گام هــم بردارنــد،
مشــکالت را ســاخته روزگار بپندارنــد و بــا هــم،
بــا آن دســت و پنجــه نــرم کننــد.
پایهگــذاری نــوروز از نظــر کردهــا از اول
مهــر مــاه هــر ســال ،از جشــن قوچهــا در
پاییــز شــروع شــده ،بــا جســتوخیز برههــا
بــه هنــگام نــوروز و تــدارکات شــش مــاه
دوم ســال یعنــی کشــت و کار گنــدم و جــو و
سرســبزی عیــد ادامــه می-یابــد .ذخیرهســازی
هیــزم و کنــده بــرای پخــت و پــز ،نگهداشــتن
بهتریــن قارمــه (غــذای محلــی) و انــواع میــوه
بــرای شــب عیــد و تهیــه انــواع لبــاس نــو
و زیــورآالت بــرای مراســم نــوروز از دیگــر
ســنتهای کردهــا اســت.
برخــی از ایــن آییــن کــه نــه تنهــا ســالها،
بلکــه قرنهاســت در میــان قــوم کرمانــج
مانــدگار شــده عبارتنــد از:
هفــده مــال :مــال در کــردی بــه معنــای
مقصــد و منــزل اســت .معمــو ًال هفــده روز
مانــده بــه عیــد ،دختــران دمبخــت و ناموفــق
در امــر ازدواج ،هــر کــدام بــرای خــود ،نیتــی
نمــوده و جایــی را در نظــر میگیرنــد تــا
ســنگهای هفــده مــال خــود را دور از چشــم
پســران جــوان در جایــی بگذارنــد .آنهــا در
جایــی کــه هــم آفتــابرو باشــد و هــم ایمــن،
هــر کــدام ســنگ بزرگــی را بــر میدارنــد و
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در کنــار هــم بــه فاصلــه یــک متــری از هــم
میچیننــد؛ و ایــن عمــل آنهــا تــا آخریــن
ســاعات روز آخــر اســفند مانــدگار اســت .در
روایتــی دیگــر اعضــای خانــواده ،هــر کــدام تکه
ســنگی را نشــان میکننــد تــا بعــد از تحویــل
ســال نــو ،هــر کــس ســنگش را بــر مـیدارد که
روییــدن ســبزه در زیــر ایــن ســنگها نشــان از
ســالی پــر بــاران و خوشیمــن و نیــک اســت و
اگــر ســبزه نروییــده باشــد ،مــردم معتقدنــد کــه
آن ســال ،ســال خوبــی نخواهــد بــود و سرشــار
از خشکســالی اســت.

دانو پزی
تقریبـ ًا دو هفتــه مانــده بــه عیــد نوروز در شــبی
خــاص مــردم کرمانــج اقــدام بــه پخــت غذایــی
بــه نــام «دانــو» میکننــد .محتویــات ایــن
غــذا عبــارت از گنــدم ،نخــود ،عــدس و ادویــه
اســت .پــس از آمــاده شــدن دانــو مهــرهای آبــی
رنــگ را داخــل ظــرف دانــو میاندازنــد .آنــگاه
مــادر خانــواده بــا قاشــقی بــزرگ غــذا را بــه
نــام هریــک از اعضــای خانــواده بــر م ـیدارد.
از کوچکتریــن فــرد خانــواده شــروع میکنــد
بــه اســم بــردن ،مهــره بــه نــام هــر کســی
کــه درآیــد آن ســال بــه نــام آن فــرد خواهــد
بــود .اگــر فــرد مــورد نظــر دارای خصوصیــات
اخالقــی خــوب باشــد ســال خــوب و پربرکتــی
در انتظارشــان خواهــد بــود.
آخــر چارشــهمی :بــه آخریــن چهارشــنبه
ســال گفتــه میشــود .تــا قبــل از شــروع ایــن
آییــن ،تمــام کارهــای نظافــت و گردگیــری
تمــام شــده اســت .رســم اســت بــا شــروع
چهارشــنبه نبایــد چیــزی را بــه همســایهها
قــرض و امانــت داد زیــرا اینگونــه مطــرح اســت

کــه امانــت دهنــدگان در ســال بعــد بــا فقــر
و تنگدســتی روبــرو میشــوند .و نیــز چنیــن
مرســوم اســت کــه بــزرگان قــوم و خانــواده در
ایــن روز بــه زیــارت اهــل قبــور رفتــه ،قــرآن و
فاتحــه قرائــت میکننــد و بــرای مردگانشــان
طلــب آمــرزش مینماینــد .همچنیــن در
ایــن شــب ،چنــد خانــواده باهــم قرآنهــا را
بــرروی ســهپایههایی بــه انــدازه قــد انســان
میگذارنــد ودرموقــع اذان مغــرب بــا بوســیدن
کتــاب مقــدس از زیــر سـهپایه عبورمــی کننــد.
ایــن عمــل راســه مرتبــه انجــام میدهنــد،
درواقــع ایــن کار دور انــدازی پلیدیهــا،
تجدیــد بیعــت باقــرآن کریــم و شــروع ســال نو
در پنــاه قــران میباشــد تادرســال نــو طــروات و
پاکــی بــه آنهــا هدیــه کنــد .ازدیگرمراســم این
شــب ایــن اســت کــه عــدهای پــس از نیــت،
خانههایــی کــه درب آنهــا بــه طــرف قبلــه
اســت را انتخــاب میکننــد ،شــب بــه کنــاردرب
ایــن خانــه هارفتــه و بــدون اینکــه صاحبخانــه
متوجــه شــود ،بــه صحبتهــای آنهاگــوش
میدهنــد .اگردرخانــواده صحبــت ازنیکــی
وکارهــای خــوب باشــد ،بــر ایــن باورنــد کــه
نیــت فردگــوش دهنــده بــرآورده میشــود.
عهلهفــه :قبــل از آغــاز ســال نــو و چهــار روز
مانــده بــه عیــد عهلهفیهــا کــه بــر چهــار
نــوع اســت شــروع میشــوند.
عهلهفــی اول کــه بــه عهلهفــی مــرده در
بیــن ایــن قــوم معــروف اســت بــرای افــرادی
کــه بــه رحمــت ایــزدی پیوســته و ســر بــه
زیــر تیــره تــراب بردهانــد برگــزار میشــود.
خانوادههــا در ایــن شــب بــه یــاد آنانــی
کــه روزی بــا خوشــحالی در کنــار ســفره بــا
هــم حاضــر میشــدند قــرآن میخواننــد،
دعــا میکننــد و صدقــه میدهنــد و بــرای
مــردگان طلــب آمــرزش و مغفــرت مینماینــد.
عهلهفــی دوم ،بــه عــه لــه فــی زنــده
معــروف اســت .در ایــن شــب خانــواده هــا
دور هــم جمــع مــی شــوند و بعــد از برپایــی
جشــن هایــی مفصــل ،بــرای ســالم مانــدن
اعضــای خانــواده ســربلندی و موفقیــت آنهــا
دعــا میکننــد و طــول عمــری بــا عــزت و

بــا برکــت را بــرای تمــام اعضــای خانــواده آرزو
میکننــد.
عهلهفــی ســوم بــه عــه لــه فــی ســال کهنــه
معــروف اســت .در ایــن شــب اعضــای خانــواده
دور هــم جمــع میشــوند مــروری بــر روزگار
یــک ســال گذشــته خویــش و اقــوام دارنــد .از
خوبیهــای آن ســال بــه نیکــی یــاد میکننــد
و از اتفاقــات ناگــوار آن ســال ســعی میکننــد
درس عبــرت بگیرنــد .عهلهفــی ســال تــازه:
آخریــن شــب ســال اســت کــه تقریبــ ًا کار
عقــب افتــاده دیگــری نمانــده اســت و افــراد
دســت از کار کشــیده ،خــود را بــرای تحویــل
ســال نــو آمــاده میکننــد.
روز نوروز(عید):
در ایــن روز همــه چیــز نــو میشــود.
کوچکترهــا و بزرگترهــا زیــورآالت و لبــاس نــو
بــه تــن میکننــد ،شــاد و خوشــحالند .ابتــدا
بــه دیــدار افــراد مســن و بزرگســال میرونــد
و بــرای یکدیگــر آرزوی ســربلندی و ســامتی
میکننــد .دیــدار خانوادههــا خســتگی یــک
ســاله را از تــن بیــرون میکنــد .برزگترهــا بــه
کوچکترهــا عیــدی میدهنــد و خانوادههایــی
کــه نــو عــروس دارنــد ،ضمــن تهیــه عیــدی،
طــی مراســم خــاص بــه دیــدار خانــواده قــوم
تازهشــان میرونــد .یکــی از آداب قشــنگی
کــه فقــط در بیــن قــوم کرمانــج مرســوم اســت
بــا تحویــل ســال ،اســتخاره مینماینــد و یکــی
از افــراد مــورد نیــت خــود را در لحظــه تحویــل
ســال نــو بــه منــزل دعــوت مینمایــد و آن
را دلیــل برآینــدهای روشــن در ســال جدیــد و
خوبــی و برکــت قــرار میدهنــد و بــا آغــاز ســال
نــو اعضــای خانــواده بهتریــن و صمیمانهتریــن
محبتهــا را بــه هــم ابــراز مینماینــد.
در نهایــت اینکــه نــوروز بهانــه ای اســت چــرا
کــه :امــروز درعصــر از خویــش گریزیهــا،
بیتوجهــی بــه برخــی از آداب و رســوم
ســنتی کــه بخشــی از فرهنــگ و هویــت ایــن
مــردم محســوب میشــود دغدغــه اصلــی
آزاد اندیشــان کــرد اســت کــه رفــع آن هــم
رســالتی اســت بــر دوش تــک تــک افــراد تــا
اگــر کســانی بــه هــر دلیــل بــه رســوم گذشــته
و بویــژه زبــان و فرهنــگ مــادری خــود پشــت
کــرده انــد ،هویــت خــود را بازشــناخته و بــه
اصــل خویــش برگردنــد.

یک تجربه استارتاپی
صباعنایتی
دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی

همــه چیــز از یــک پیــام تلگرامــی شــروع
شــد .پیامــی کــه مخاطــب را بــه شــرکت
در جشــنوارهی ایدههــا و فرصتهــا فــرا
میخوانــد .ایــن جشــنواره کــه در اصطــاح
فنــیاش رویــداد نامیــده میشــد ،فرصتــی
بــود بــرای مشــارکت در پیشــگیری از
مشــکالت و چالشــهای اجتماعــی کــه در قالــب
یــک برنامــهی اســتارتاپی برگــزار میشــد.
اســتارتاپها تیمهــای نوپایــی هســتند کــه بــر
اســاس یــک ایــدهی خالقانــه شــکل گرفتــه و
بــا آگاهــی از بــازار فــروش و نیــاز مخاطبــان
بــه میــزان تصاعــدی بــه تولیــد ارزش یــا
ثــروت میپردازنــد .در رویــداد اســتارتاپی کــه
مــن در آن حضــور داشــتم و در روزهــای ،14
15و  16بهمــن امســال در دانشــگاه امیرکبیــر
برگــزار شــد ،از آنجــا کــه بــا حمایــت معاونــت
اجتماعــی و پیشگیــری قــوه قضاییــه همــراه
بــود ارزش مــد نظــر بیــش از آن کــه تولیــد
پــول باشــد ،خدمــات اجتماعــی و انســانی موثــر
بــود.
اســتارتاپها ابزارهــای بســیار کارایــی بــرای
راهانــدازی کســب و کارهــای تــازه هســتند.
دانشــجوی حــوزهی علــوم انســانی بیــش از
هــر دانشــجوی دیگــری بــا چالــش پیدا¬کردن
شــغل متناســب بــا تحصیالتــش روبـهرو اســت
و ایــن چالــش در جایــی شــدت میگیــرد کــه
او رابطــهی مســتقیمی بیــن تولیــد ثــروت و
مــواد درســی و فکــری خویــش نمیبینــد .در
نــگاه اول بــه نظــر میرســد کــه علــوم انســانی
عرصــهای بــرای ژرفاندیشــی و چارهجویــی
از مســائلی اســت کــه در نهــاد بشــر ریشــه
دوانده¬اســت و ســاحتی فراتــر از ایــن دارد کــه
بــه مادیــات آلــوده شــود ،امــا در همیــن هنــگام
ایــن تناقــض رخ مینمایــد کــه پــس هزینـهی
الزم بــرای انجــام پروژههــای تحقیقاتــی
چگونــه بایــد تامیــن شــود؟ دم دســتیترین
پاســخ ممکــن ایــن اســت کــه دولــت بایــد
بودجـهای را بــرای ایــن مهــم تخصیــص دهــد،

لیکــن تــا بــه امــروز مــا شــاهد ایــن بودهایــم
کــه دولتهــا نتوانســتهاند پژوهشــگران را از
دغدغههــای مالــی رهایــی بخشــند و عــاوه
بــر ایــن تکیــه بــر دولــت منجــر بــه وابســتگی
دانشــگاه و محققــان میشــود کــه خــود بــا
ذات روش علمــی منافــات دارد .در نتیجــه علوم
بایــد راهــی بــرای عرض ـهی خویــش بیابنــد و
ایــن فاصلــهی نگرانکننــدهی بیــن خدمــات
اجتماعــی و دانشــگاه را پــر کننــد .شــاید یکــی
از مشــکالت دانشــجویان درک نامناســب آنهــا
از مفهــوم کارآفرینــی باشــد .تفکــر بنیادیــن و
عمیــق بخشــی از فرآینــد کارآفرینــی اســت،
امــا نقطـهی پایــان آن نیســت .یــک کارآفریــن
باســواد و خوشفکــر پــس از مطالعــهی
گســترده شــروع بــه ایدهپــردازی میکنــد
تــا نظریههــای علمــی را بــه حــوزهی
عمــل نزدیــک کنــد .یــک دانشــجوی موفــق
دانشــجویی اســت کــه بــه دنبــال خلــق ارزش
اســت ،ارزشــی کــه از طریــق آن بتوانــد هــم
بــه ثــروت دســت یابــد و هــم خدماتــی مفیــد
بــه جامع ـهاش ارائــه دهــد.
در روز اول رویــداد از شــرکتکنندگان خواســته
شــد تــا ایدههــای خــود را در یــک دقیقــه
پرزنــت ( اســتفادهی مــن از لغــات انگلیســی
بــه دلیــل مصطلــح بــودن آنهــا در رویــداد
اســت) کننــد .از  20ایــدهی پرزنــت شــده 10 ،
ایــده بــا رای شــرکتکنندگان برگزیــده شــد
و ســپس کار تیمبنــدی آغــاز شــد .همــهی
افــراد بایــد در  10تیــم بــه طــور متــوازن
پخــش میشــدند و دو روز بعــدی را بــه کار و
پــرورش دادن ایــدهی تیــم خــود میپرداختنــد.
عصــر روز ســوم ،تیمهــا نتیجــهی کار خــود
را کــه شــامل مــدل اقتصــادی طــرح ،ارزش
اجتماعــی و مخاطبــان میشــود بــا اســتفاده
از پاورپوینــت یــا ســاخت پویانمایــی و یــا هــر
وســیلهی ابتــکاری دیگــر پرزنــت کردنــد .در
پایــان داوران ســه ایــده را برگزیــده و بــه
حامیــان رویــداد بــرای تامیــن بودجــه معرفــی
کردنــد.
اگــر ایــن بــار چشــمتان بــه آگهــی یــک رویداد
اســتارتاپی خــورد ،از کنــارش بــه ســادگی عبور
نکنیــد زیــرا فرصتهــا همیشــه چــون ابــر در
گذرند.
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مصیب سروستان
دانشجوی کارشناسی ارشد دین و رسانه

سواد رسانه ای
امــروزه مــا در فضــای اشــباع شــده از
رســانه هــا زندگــی مــی کنیــم و ســیل
پیــام هــا از ســوی رســانه هــا بــه ســوی مــا
مــی آینــد .ایــن وضعیــت باعــث شــده اســت
تــا ســواد رســانه ای مهارتــی حیاتــی بــرای
زیســتن در عصــر کنونــی باشــد .مبحــث
ســواد رســانه ای بــرای اولیــن بــار توســط
مارشــال مــک لوهــان در کتــاب خــود تحــت
عنــوان «درک رسانه؛گســترش ابعــاد وجــودی
انســان»به کار بــرده شــد .مــک لوهــان معتقــد
بــود زمانــی کــه دهکــده ی جهانــی فــرا برســد
بایــد انســانها بــه ســواد جدیــدی بــه نــام
ســواد رســانه ای دســت یابنــد .دریــک تعریــف
بســیار کلــی از دکتــر یونــس شــکر خــواه
ســواد رســانه ای عبــارت اســت از یــک نــوع
درک متکــی بــر مهــارت کــه بــر اســاس آن
مــی تــوان انــواع رســانه هــا و انــواع تولیــدات
آنهــا را شــناخت و از یکدیگــر تفکیــک و
شناســایی کــرد.
ایــن درک بــه چــه کار مــی آیــد؟ بــه زبــان
ســاده ســواد رســانه ای مثــل یــک رژیــم
غذایــی اســت کــه هوشــمندانه مراقــب اســت
کــه چــه مــوادی مناســب هســتند و چــه موادی
مضر؛چــه چیــزی را بایــد مصــرف کــرد و چــه
چیــزی را نــه و یــا اینکــه میــزان مصــرف هــر
مــاده برچــه مبنایــی بایــد استوارباشــد .ســواد
رســانه ای مــی توانــد بــه مخاطبــان بیامــوزد
کــه از حالــت انفعالــی خــارج شــده و بــه
معادلــه متقابــل و فعاالنــه وارد شــوند کــه در
نهایــت بــه نفــع خــود آنــان باشــد بــه دیگــر
ســخن  ،ســواد رســانه ای کمــک مــی کنــد تــا
از ســفره ی رســانه هــا بــه گونــه ای هوشــمند
و مفیــد بهــره منــد شــویم .
ســواد رســانه ای فــن و تکنیکــی اســت
کــه مــا از طریــق آن قــادر مــی شــویم بــه
عنــوان مخاطبــی فعــال و پویــا بــا پیــام هــای
رســانه ای مواجــه شــویم و در برابــر پیــام هــای
رســانه قــدرت تمیز داشــته باشــیم.
هــدف ســواد رســانه ای ایجــاد توانایــی در
افــراد بــرای کنتــرل برنامــه ریــزی رســانه ای
اســت .رســانه هــا مــا را بــه گونــه ای تربیــت
مــی کننــد تــا زندگــی خــود را بــر اســاس
زمــان پخــش برنامــه هــای آنهــا تنظیــم
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کنیــم .کســانی کــه مهــارت ســواد رســانه ای
خــود را توســعه ندهنــد گرفتــار جــزر و مــد
رســانه ای مــی شــوند .بنابرایــن هــدف از
ســواد رســانه ای ایــن اســت کــه بــه افــراد
نشــان دهیــم چگونــه اوضــاع را از رســانه هــا
گرفتــه و بــه خــود بازگرداننــد .اولیــن گام در
انتقــال کنتــرل از رســانه بــه مخاطــب ایــن
اســت کــه بدانیــم رســانه هــا چگونــه ذهنیــت
مــا را برنامــه ریــزی مــی کننــد .ایــن برنامــه
ریــزی توســط رســانه هــا از طریــق محــدود
کــردن انتخــاب هــا و تقویــت و تحکیــم ایــن
انتخــاب هــا بــه صــورت مــداوم و همچنیــن
نیــاز آفرینــی یــا ایجــاد نیــاز مــداوم در مــا

اســت .از طــرف دیگــر مــرز بیــن دنیــای واقعی
مــا و جهــان رســانه هــا و تمایــز ایــن دو از
هــم بــه طــور فزاینــده ای ســخت مــی شــود.
رســانه هــا بــرای ورود مــا بــه دنیایشــان منتظر
نمــی ماننــد .درعــوض پیــام هــای خــود را بــه
دنیــای مــا تحمیــل مــی کننــد.
ازآنجایــی کــه بخش اعظمــی از مواجهه ی ما با
پیــام هــای رســانه توســط خودمــان
برنامه ریزی نمی شود.
متوجــه نمــی شــویم تــا چــه حــد در
معــرض پیــام هــای رســانه ای قــرار
مــی گیریــم  .هــدف ســواد رســانه ای آگاهانــه
در برابــر رســانه هــا قــرار گرفتــن اســت.
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