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نــــگاره

هشدار در مورد سایت های همسریابی

منصوره دهقانی

وظیف همهممرجعیتخبری

«داشــتم با قدرت زمین را کلنگ
مــیزدم که ناگهان متوجه شــدم
یاد
کلنگ به یک چیــز فلزی برخورد
کرد .بیــن خودمان بماند ،همین
کــج بــودن جــام هــم حاصــل
کلنــگ بنده اســت .باالخره کندم
و کندم تــا جام را بیرون کشــیدم،
حمیدرضا محمدی
خــاک اجــازه دیــده شــدن جــام
خبرنگار
را نمــیداد ،فقــط فهمیــدم کــه
فلزی اســت ،نمیدانســتم از جنس طالســت! با لباســم
قســمتی از جام را پاک کردم ،بله جــام از جنس طال بود.
جــام را در دســت گرفتــه و از گــودال خــارج شــدم و رفتم
پیش امریکاییها ،اسم یکیشــان رابرت بود ،اصالً هم از
قیافهاش خوشــم نمیآمد .رابرت با دیدن این صحنه تا
حد انفجار خوشحال شــد و سریعاً با امریکاییهای دیگر
وارد چــادر شــد ».ایــن ماجــرای آن روز عصــر اســت .آن
عصر چهارشنبه ـ نمیدانم کدام ماه و روز – سال .1337
روزی کــه «امامقلی محمدی حســنلویی» آن جام مطال
را کشــف کــرد .جامــی از  900ســال پیش از میالد مســیح،
یعنی  2900ســال قبل که نجاتیافته از یک آتشســوزی
ســهمگین در همــان دوران اســت .امــا بعــد ،همهچیــز
بهنام «رابرت» امریکایی تمام شــد .او کــه «رابرت هنری
دایسون» ( )Robert Henry Dysonنام داشت ،سهسالی
میشد که در رأس یک هیأت مشترک ایرانی و امریکایی،
بــه نقده آمده بود تا تپه باســتانی مانده از عصر ماناییها
را بکاود .او که باستانشناس بخش خاورنزدیک دانشگاه
پنســیلوانیا بود ،در آن زمان  31ســال داشــت امــا تا نوزده
سال بعد ،همچنان به کاوش و پژوهش در آنجا ادامه داد
و در مجمــوع ،چهارده فصل به حفاری پرداخت تا راهی
که از سال  1315در آنجا آغاز شده بود را تمام کند.
او که در ســال  1966از دانشــکده هاروارد دکترای خود را
در همین رشــته دریافت کرد و در ســالهای عمر ،از شــهر

باستانیاَریحا در فلسطین و شهر باستانی نیپور در عراق تا
شهر باستانی شــوش در ایران و مناطق باستانی بحرین را
مورد بررسی قرار داد ،بعد از این سالها ،ریاست دانشکده
هنر و علوم دانشــگاه پنســیلوانیا و ســپس مدیریــت موزه
دانشگاه پنسیلوانیا را برعهده گرفت ،همچنین چندسالی
رئیس مؤسســه باستانشناســی امریکا بود تا دســت آخر،
یکشــنبه شــب  27بهمن ( 16فوریه  )2020در  93سالگی
درگذشــت .ماجــرای آن روز هیجانانگیــز کشــف اما هنوز
ادامه داشت زیرا دایسون «پس از دقایق طوالنی بیرون آمد
وگفت:آفرین،آفرینتوحتماًجایزهخوبیمیگیری.خوب
حــاال بیا داخل! رفتم داخــل چادر .خیلی عجیب و غریب
از مــن پذیرایی کردنــد و تحویلم میگرفتنــد .رابرت کمی
فارســی بلد بود و من هم انگلیسی ،گفت :من میخواهم
معاملــه خوبی با تو بکنم .مقدار خوبی جایزه در اختیار تو
بگذاریم و تو از پیدا شدن این شیء به هیچکسی هیچچیزی
نگــو! حتی به ســرگروهان ایرانی! از چادر کــه بیرون آمدم،
یک راست رفتم پیش سرگروه ایرانی و ماجرا و حرفهای
رابــرت را برایــش تعریف کردم ،صورتم را بوســید و گفت:
ایــن اجنبیهــا میخواهنــد ایــن را هــم از مــا بدزدنــد امــا
اینبــار نمیگذارم .فردای آن روز گروهی از ارومیــــه به تپه
آمده بودند .جام را در داخل جعبهای گذاشــته و از دســت
امریکاییهــا بیرون کشــیدند .بعــد از چند هفتــه ،از طرف
تهــران و دربــار جوایز نفیســی برایم فرســتاده شــد ».حاال
البته باید جام طالی حســنلو را مدیون هردوشان دانست؛
هــم امامقلــی و هم رابــرت .رابرت اگــر آن را مورد تحقیق
قرار نمیداد و دربارهاش مقاالت بســیار نمینوشت ،حاال
رازهای ناگفته و نامکشــوفه بســیاری از ماناییها و آن جام
گرانبها در میان مانده بود و امامقلی اگر آن روز سرسختی
نشــان نمــیداد و خــود را و آن جــام را بــه ثمــن بخس به
امریکاییها میداد ،شــاید حاال بایــد در موزههای عمومی
یا مجموعههای شــخصی امریکا بهدنبــال این طالی ناب
ایرانی میگشتیم ،نه موزه ملی ایران.

به رسمیت شناختن شرایط جدید

مدتــی اســت نگرانیهــا دربــاره خطراتی کــه زبان
نقد
فارســی را تهدیــد میکننــد بــاال گرفته اســت .گفته
فرهنگ
میشــود فضاهای مجازی دارنــد ضربه مهلکی به
ستون چهارشنبه زبان فارســی کــه مظهر هویــت ملی ایرانی اســت،
وارد میآورنــد .گفتــه میشــود حساســیتها کــم
شــده ،آموزش کافی نیست و بیسوادها و آدمهای
نــاآگاه دارنــد تیشــه بــه ریشــه ایــن درخــت تنــاور
«کتاب من» مینویســند «کتابه
میزننــد .به جــای
ِ
روبرت صافاریان مــن» و برعکــس به جای مثالً «خانه» مینویســند
منتقد ،نویسنده
«خان» .به جای «که» مینویســند «ک» و به جای
ِ
و مترجم
«بــه» مینویســند «ب» خالــی و بــه جــای «یــه» ــ
شــکل محاورهای «یک» باشد ــ مینویســند «ی» .نه فقط مینویسند
«وآآآآآآی» ،بلکــه حتــی «اینجججججــا»« .آره» میشــود «عــاره»
و «بلــه» میشــود «بعله» .قواعد نگارش زبان فارســی هــم مانند هر
زبــان دیگــری از دل تاریــخ تحول زبــان بیــرون میآیند .کســره و «ه»
ظاهرکننــده صــدای آن هم پیشــینهای تاریخــی دارند .اما ســخنگوی
عادی زبان ،کاری به این پیشینه ندارد .اینکه چرا در جایی صدای ِ
«»-
را میشــنویم اما نمینویســیم و جای دیگری یــک «ه» هم میآوریم
که خوانده نمیشــود چرا امروز مسألهســاز شده است؟ بیشتر ایرانیان
باسواد نسلهای پیشین در این باره دچار ابهام نبودند .چه چیز تغییر
کرده است؟
بــه گمان مــن تغییــر اساســی را باید در ایــن واقعیت جســتوجو
کــرد کــه امروز بیــش از هر زمــان دیگری مــردم مینویســند .امروز در
شــبکههای مجازی ،از اینســتاگرام و واتساپ گرفته تا پیامکهایی که
روزانــه با هــم مبادله میکنیم ،چیزهایی را مینویســیم کــه قبالً فقط
میگفتیم« :کجایی بابا؟ من یه ســاعته رســیدم« ».اگه نرســیدی ،سر
راهــت ماســت هم بخــر!» «هاهاها!» و کســانی مینویســند کــه برای
خوانــدن فارســی را آموختهاند نه برای نوشــتن .نوشــتن چیزی شــده
اســت مانند حرف زدن .همان انــدازه آزاد ،فــراوان ،غیرقابلکنترل و
مشــکل ــــ من ترجیــح میدهم بگویــم ویژگی ــ
غیرقابلویراســتاری.
ِ
شــرایط جدیــد در یــک کالم این اســت کــه تعــداد بیشــتری از آدمها
مینویســند .باید این شــرایط جدید را به رسمیت شناخت و متناسب

توجوی یک هویت بصری منحصر به فرد
در جس 
آبــی کمرنگ نام نمایشــگاه جدید آیالر دســتگیری اســت
که ایــن روزها در گالری «اُ» پذیرای مخاطبانش اســت.این
نمایشگاهاز25بهمنتا6اسفندماهبرپاست.
بعــد از تحصیالتــم در دانشــگاه
از هنرآمــوزان ســروژ بارســقیان
اتفاق روز بودم و هندســه بصری منحصربه
فرد بارســقیان را مســتقیماً نزد او
آیالر دستگیری
آموختــم؛ همــان هندســه بصری
نقاش
کــه پرســپکتیو را بــر مبنــای فــرم
دایر ه و نیمکره تعریف میکند .در ســالهای گذشته عالوه
بر خلــق آثار نقاشــی ،در زمینه تدریس نقاشــی به کودکان
و چاپ دســتی به بزرگســاالن فعال بودم .آثــار من پیش از
این در یک نمایشــگاه انفرادی و چند نمایشــگاه گروهی در
ایــران و کشــورهای دیگر ،از جمله هلند ،بلژیک و ســوئد به
نمایش درآمدهاند .مجموعه حاضر شــامل نوزده نقاشــی
ترکیب مواد روی پارچه بوم و شــش نقاشی دیجیتال است
کــه نقاشــیهای دیجیتــال در  10نســخه ارائه شــدهاند .این
مجموعه متشکل از آثاری است که طی دو سال اخیر نقاشی
شدهاند .دغدغه و سؤال اصلی من در انتخاب موضوع و در
فرآیند خلق آثار این مجموعه ،چگونگی هر چه نقاشــیتر
شــدن نقاشــیها بــوده اســت .البته بــا بهرهگیــری از همان
هندسهبصریخاصودرنتیجهآنبامتصورشدنامکانات
سه بعدی در سطح دو بعدی ،پیدا کردن ویژگیهای تصویر
دو بعــدی در نحــوه شــکلگیری فکر در فرآیند خلــق آثار و

اگر روزنامه را پایه کار بدانیم ،بخش مدیا باید
پوششدهنده و تکمیلکننده روزنامه باشد و اینها
در کنار هم حرکت کنند
دیگــری از پیــش نمیبــرد .اگر وضــع بههمین منوال ادامــه پیدا کند
مــا در مولتیمدیــا هم بــه موفقیتی نمیرســیم چون اگــر چنین بود
صداوسیما مشکلش را در این حوزه حل میکرد.
نکته مهم و قابل تأمل ،برای رسانههای مکتوبی مثل روزنامه ایران،
همشــهری و ...که ارکان رسانهای در حوزه مطبوعات مکتوب هستند
در وهلــه اول رســیدن بــه ایــن الــزام بدیهــی ،یعنی رفتن به ســمت

آیا نوشتن در وب دارد زبان فارسی را نابود میکند؟

نمایشگاه «آبی کمرنگ» به روایت هنرمند

آزمــودن راههای مختلف دیدن نقاشــی در فضــای گالری،
در حضــور مخاطب و در ترکیب بــا محیط ،به مطالعه این
چگونگی پرداختم .نتیجه این مطالعه ،خلق فضاهایی در
آثار است که زمانی در گذشته ،در آنها حضور داشتم و حاال
هــم مخاطب را هنگام دیدن آثــار ،دعوت به متصور کردن
خویــش در فضای نقاشــیها میکنــم .همانطور کــه از نام
مجموعه نیز بر میآید ،عالوهبر فرم و تاریک و روشنهایی
که در نقاشی عمق ایجاد کرده ،رنگهای به کار رفته در این
آثار در خلق هویت منحصر به فرد آنها نقش قابل توجهی
دارند .شــاید به همین دلیل حضور پررنگ عناصر طبیعی
در تمــام نقاشــیهای ایــن مجموعــه خودنمایــی میکند.
تمرکز بر موضوع طبیعت ،امکان مطالعه و یادگیرى رنگ
را هــم بــرای هنرمند و هم برای مخاطب فراهم میســازد.
حتــی نــام مجموعــه نیــز بیــش و پیــش از هــر چیــز ،رنگ
وســیعترین عناصر بصری طبیعت ،یعنی دریا و آسمان را
به ذهن متبــادر میکند .در مورد انتخاب ایــن نام ،عالوهبر
ارتباطی که این کلمه با کلیت نقاشــی بهعنوان یک مدیوم
هنری دارد ،به چالشــی اشــاره میکند که در خلق این آثار و
انتخاب پالت رنگیشان با آن دست و پنجه نرم کرده است.
قصد داشتم در این مجموعه ،تغییری در فضای همیشگی
کارهایم ایجاد کنم و نســبت به گذشته رنگهای روشنتر و
کمرنگتری را به کار گیرم .هدفی که خواســته یا ناخواسته،
در نهایت آن طور که ابتدا تصور کردم به آن نرسید و انتخاب
این نام هم به جای خالی این رنگ در محیط و فضای کلی
آثار اشاره میکند؛ به کم بودن کمرنگها.

سجاد صفری /ایران

در وهلــه اول مرجــع بــودن و مانــدگاری یــک
یادداشت رســانه در گرو پاســخ بــه مطالبــات مخاطب یا
اول همــان جامعــه هدف خــودش اســت .در حال
حاضــر رســانههای مــا جایــگاه گذشــته خــود
را از دســت دادهانــد آنهــم بــه ایــن دلیــل کــه
پاســخگوی مخاطب نیســتند و مردم خود را در
ایــن رســانهها نمیبینند .پس ابتدا باید رســانه
فریدون صدیقی
بتوانــد مرجعیــت پیشــین خــود را بــه دســت
روزنامهنگار
بیــاورد و اعتمادســازی کند و این هم کار بســیار
دشواری است برای رسانههایی که دانهدانه مخاطب جذب میکنند
و هزارهزار از دست میدهند.
بایــد بــه این نکته توجه داشــت که رادیو و تلویزیون مــا بهعنوان یک
مدیــا از امکانات صوتــی و تصویری و امکانــات فراوانی بهره میبرد
امــا بهدلیــل عــدم اعتمادســازی و انعــکاس خواســت و نیــاز مردم
نتوانســته مرجعی قابل اعتماد برای مخاطب باشــد و ریزش بســیار
زیاد مخاطبانش گواه همین مســأله اســت .رســانههای ما کنشمند
نیســتند و دربرابــر پدیدههــا و رویدادهــا واکنشــی عمــل میکننــد.
اتفاقــی رخ میدهــد و مــا در قبــال آن به هر دلیلی ســکوت میکنیم
و آن اتفــاق در فضای مجازی و رســانههای بینالمللــی بازتاب پیدا
میکنــد و شفافســازی و تحلیل و لحظهبهلحظــه آن را به مخاطب
ارائــه میدهــد اما رســانههای ما تازه و پــس از این اتفاقهــا با تأخیر
بسیار شــروع میکنند به نشان دادن رفتارهای واکنشی به مسأله .در
نهایــت این رفتار واکنشــی مرجعیت خبر را همچنان به رســانههای
اولیــه میدهــد و جز پوشــش آنها چــه در تأیید و چــه در تکذیب کار

از جام طالی امامقلی تا جام طالی رابرت

اول عاشقی
یودیت هرمان
محمود حسینی زاد

به بهانه افتتاح استودیو «ایران» با حضور معاون اول رئیسجمهوری
امکان های به روز باید در خدمت برطرف کردن نیاز جامعه هدف رسانه باشد

درباره «رابرت هنری دایسون» ایرانشناس امریکایی که یکشنبه در  93سالگی درگذشت

رغم همهچیز
به ِ
هیچ آرامشی
نیست؛
امیدهای صبح
در بعدازظهر
دفن میشود.
امکان ندارد که
بشود با این جور
زندگی ،دوستانه
کنار آمد.

عکس نوشت

بهنــوش طباطبایــی دیــروز در
اینســتاگرامش از تســت گریــم یکی
از نقشهایــش در نمایــش «روزهاى
رادیــو» رونمایی کــرد .او قرار اســت
در نمایــش تــازه محمــد رحمانیــان
که اوایــل اســفند روی صحنه میرود
نقــش «شــوکت الملــوک» را بــازی
کند .نقشی که ماریا حاجیها برایش
گریــم متفاوتی طراحی کرده اســت.
غیــر از طباطبایی ،هومــن برق نورد،
افشــین هاشــمی ،احســان کرمــی،
لیلــی رشــیدی ،آرمیــن رحیمیــان،
فهیمــه رحیم نیــا ،مهتــاب نصیرپور
و رویــا میرعلمی هــم در این نمایش
بــازی میکننــد .بهنــوش طباطبایی
در اینســتاگرامش دربــاره ایــن
نقــش تــازهاش نوشــت« :شــوکت
الملوک...خانــوم هــم نــداره همون
شوکت خالى ...کارش که کار آقاشه،
شــوفرى ...زبونــش هم زبونه آقاشــه
همون زبون شــوفرى ...یــه چیزى تو
مایه هاى زرگرى یا مطربى ...بلتى؟»

با آن تغییراتی در نظام آموزشی یا در خط فارسی به وجود آورد.
در ســابق در مــدارس نیــازی به تمرکــز زیاد روی این مســأله «ه»
ظاهرکننــده صــدای کســره نبود .اکنون هســت .بنابرایــن در آموزش
در ســطوح ابتدایــی باید این موضوع را آمــوزش داد با نمونههایی از
فضــای مجازی .نه با تاختــن به فضای مجازی که گویی آفت اســت
و مســخره کردن کســانی که اشتباه مینویســند ،بلکه با کوشش برای
جــا انداختن منطق به کارگیری کســره و ضرورت اســتفاده از «ه» در
جاهایــی و نــاالزم بــودن آن در جاهــای دیگر .اما گاهــی هم میتوان
از ابتکارات کاربران کمســواد آموخت .ابهام و اغتشاشــی که در مورد
صــدای  eدر انتهــای کلمــه به وجود آمــده خبر از ضعفــی در قواعد
نگارش خط فارســی هم میدهد .در یک ســطح باالتر زبانشناسان
و برنامهریــزان زبــان بایــد به این ضعــف ،این فقــدان منطق ،توجه
کنند و شــاید بتوانند با وضع قواعد جدید موضوع را آســانتر سازند.
البتــه در تغییر قواعد باید با احتیاط و محافظهکاری خیلی بیشــتری
حرکت کرد چرا که با عادات زندگی انبوه مردمان سروکار دارد و ارائه
راهحلهای نیندیشیده میتواند مشکل را دوچندان سازد.
شــخصاً فکر میکنــم برخی از ابتــکارات نــگارش در وب جالب و
آموختنیاند .مثالً همین تکرار یک نشانه به قصد تأکید بر آن که در
محاوره اتفــاق میافتد :مثل آآآآخ .برخیهــا میگویند این موضوع
فقط در مورد صدادارهای بلند پذیرفتنی اســت و در مورد بیصداها
نامطلــوب اســت .نمیفهمم چــرا .آنجا هم میتواند جــواب بدهد.
مثــاً آخخخخــخ .چیــزی مثل تشــدید طوالنیتــر .میتوانیــد با من
موافــق نباشــید .میتــوان بحث کــرد در مطلــوب بودن ایــن نوآوری
نویســندگان وب .اما یک نکته را نباید فراموش کرد .نکتهای تکراری
کــه باید مــدام تکرارش کرد :زبــان را گویندگان آن متحــول میکنند.
بایــد بــه عادتهای جدیــد گوینــدگان و نویســندگان زبان کــه همان
عامــه مــردم هســتند توجــه کــرد ،آنهــا را قانونمنــد کرد و بــه مردم
بازگرداند .نوآوریهای عوام چه بسا ضعفهای قواعد نگارش زبان
را نشــان میدهند .باید آنها را بررســی کرد ،نه اینکه با فضلفروشی،
مسخرهشــان کــرد .واقعیــت این اســت که زبــان قواعــد ازلی-ابدی
نــدارد و قواعدشــان هرچنــد بــا احتیــاط و بطئــی ،اما مــدام در حال
دگرگونیاند.

امکانات مولتیمدیا در جهان امروز رســانهای اســت و دیگری مشی
مشخص و بهروز و مثمرثمر داشتن این مدیا .اگر قرار باشد در رسان ه
صوتی و تصویری روزنامهای مهم مثل «ایران» ،همان اخبار منتشر
شده ،انعکاس پیدا کند که هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و کاری
از پیش نخواهد رفت اما اگر در زمان غیاب روزنامه ،در طول ساعاتی
که انتشــار ندارند ،به پوشــش اخبار ،تحلیل آنهــا و مرتفع کردن نیاز
مخاطــب بپردازد میتوان امیدوار بود کــه جامعه هدف خود را پیدا
کنــد و ارتباطــی دوســویه بین آن رســانه و بیننــدگان و شــنوندگانش
برقرار شــود .البته باز هم باید برگردیم به نکته اولی که به آن اشــاره
شــد .خط قرمزهای جاری و ســاری و البته بســیار زیاد ،مخاطب را از
رســانه ناامید میکند و او را به سمت رســانههایی خواهد برد که هم
بموقع و هم با تحلیل و تجزیه لحظهبهلحظه تمام نیاز او را برطرف
میکنند.
قدمی که روزنامه در این راه برداشته است ،قدم مهمی است و البته
ضــروری کــه باید تمــام رســانههای مکتوب مــا به این ســمت بروند
و جایــگاه ویــژه خــود را در این حوزه پیــدا کنند اما بــرای جلوگیری از
تکرار مکررات و هزینههای بیمورد ،باید خط مشــی مناســبی داشته
باشند و رسالتهای کالن خود را روی این مسأله بگذارند که به جای
واگذاری مرجعیت رســانهای به بیبیســی و ...خودشان مرجع خبر
و اولینهــا در تولیــد و پوشــش و تحلیــل اخبــار و اتفاقات روز و شــب
جامعــه باشــند و بــههیچ عنــوان همان کاری کــه در روزنامــه انجام
میشــود را پی نگیرند .در واقع اگر روزنامــه را پایه کار بدانیم ،بخش
مدیا باید پوششدهنده و تکمیلکننده روزنامه باشد و اینها در کنار
هم حرکت کنند.

یــک ماه تــا آغــاز تعطیالت نــوروزی
شهروند
باقــی مانــده و تقریبــاً هــر روز خبری
مجـــازی
دربــاره ایــن تعطیــات داریــم .خبــر
امــروز مربــوط بــه تکالیــف نــوروزی
یگانه خدامی
مــدارس بــود کــه معــاون آمــوزش
ابتدایــی دربــارهاش گفــت« :امســال
هشتـگ
#پیک_ پیک نوروزی نداریــم و اگر برنامههایی
تحــت عنــوان عیدانــه بــه دانشآمــوز
نوروزی
تحمیل شــود غیرقانونی اســت و با این
مدارس برخورد میشود ».اینکه تکلیف عید غیرقانونی اعالم
شــده باعــث شــد بســیاری از دانشآمــوزان دیروز یــاد تکالیف
نــوروز و پیــک شــادی بیفتنــد کــه مجبــور بودنــد در تعطیالت
انجــام بدهنــد و حــل کننــد .خیلیهــا از خاطــرات آن روزهــا و
اینکه این تکالیف باعث میشــد عید برایشــان چندان شــیرین
نباشــد میگفتنــد و خیلیهــا معتقــد بودنــد حــذف تکالیــف
عیــد بــه ضرر دانشآموزان اســت« :حاال کیه که بــه ما غرامت
بپــردازه؟ اون همه عیدامونو خراب کردن؟»« ،تکلیف نوروزی
هم غیرقانونی شــد؟!»« ،دیگه بگید مدرسهام نمیخواد برن
دیگــه تعــارف میکنید؟»« ،یکی از خبرهــای چیپ و مضحک
که هر سال این موقع بعضی خبرنگارا سراغش میرن و منتشر
میکنن ،موضوع پیک نوروزی و ممنوعیتش هســت .چند ساله
که دیگه این پیکها در خیلی مدارس وجود خارجی نداره ولی
این جماعت بازم بهعنوان دشــمن فرضی باهاش میجنگن و
میخــوان جلــوش رو بگیــرن« ،».خدایــی پیک نــوروزی خیلی
ســتم بود ولی از طرفی هم میبینم بچهها و حتی دانشجویان
وقتــی از تعطیــات نــوروز و تعطیــات تابســتانی برمیگردن،
کالً انــگار همــه چــی یادشــون رفتــه و تــازه یکــی دو هفته طول
میکشــه تا به حالت قبل برگردنــد .پیک هم فایده نداره چون
میفته یکی دو شــب آخر .نمیدونــم راه چاره چیه»« ،انتگرال
رو کــه حــذف کــردن االنم میگــن پیــک نــوروزی غیرقانونیه»،
«خــب یه تبریک بگم بــه والدین بچهها ،پیــک نوروزی حذف
شــد .دیگه الزم نیســت پیــک نوروزیه بچه هاتونــو حل کنین»،
«عصــر ســیزده بــدر و پیــک نــوروزی حل نشــده ،همیشــه کل
شــیرینی تعطیلی عیــد رو زهرمارمــون میکرد»« ،حــاال زمان
مــا آنقــدر درگیــر پیک نــوروزی میشــدیم که عیدمــون کوفت
میشــد ،هرجــا هــم میرفتیــم میپرســیدن کوچولــو پیکت رو
تمــوم کــردی؟»« ،معلمــا چــه پــدری ازمــون درمیاوردن ســر
ایــن پیــک نــوروزی و بعــداً تمرینــات اضافــه و غــروب کوفتی
ســیزدهم»« ،بعــد زمان مــا تا میرفتیــم عید دیدنــی ،عیدی
نگرفتــه و آجیل نخورده بلندمون میکردن که باید بریم خونه
پیکتــو حل کنــی!»« ،ما بچه بودیم یه پیک نــوروزی میدادن از
کتاب درســی کلفتتــر میزدیمش زیر بغلمون تــا عید دیدنی
که میریم جواب سؤاالشــو از تحصیلکردههای فامیل بپرســیم
بعــد عید هــم ازش امتحــان میگرفتــن هرکی کــم میگرفت
بــا خط کــش کتــک میخــورد ورقــه رو هم کــه باید پــدر امضا
میکــرد تــا یه دســت هم بــا کمربند تــو خونه کتــک بخوریم»،
«دوران اوج زندگیم ســال چهارم دبســتان بود کــه کل تکالیف
و پیــک نــوروزی رو همــون روز اول نوشــتم و کل تعطیــات به
بقیه بچهها فخر فروشــی میکردم« ،».کل ســال رو که تعطیل
بــودن ،پنجشــنبه هام تعطیلن ،نمرههاشــونم که شــده عالی،
خــوب ،نیاز بــه تالش! از فــردا میرم دم مدارس وایمیســم هر
بچهای رد شــد یه پسگردنی بهش میزنم شــاید یه کم دردم
تسکین پیدا کنه!»« ،مشکل اکثر ماها اینه یا صفریم یا  100االن
دیــدم این پیک نــوروزی رو حذف کردن یــاد تکالیف زیادمون
افتــادم نــه اون زمان خوب بــود نه اینجوری کــه هیچی نمیدن
و اینکــه همین چیز تو تربیت هم تعمیــم یافته مثالً قبالً الکی
ســختگیری میکردن ولی االن یه جور بــار اوردن بچه رو هربی
ادبــی که میکنه تشــویقش میکنن»« ،به ما آنقــدر تکلیف عید
میدادن که تا آخر سیزده بدر کل خانواده مینشستن واسه من
تکلیف حل میکردن« ،».مشــق بهمون میدادن از فالن درس
تــا بهمــان درس ،که نصف کتاب فارســی بود .هــر کس هم تو
یکی دو روز اول نمینوشت تمام عید بهش زهرمار میشد».

