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کاناپه

دوست دارم هر چند سال یک بار به خودم یادآوری کنم که این ماندن
همیشگی نیست ،هیچ چیز همیشگی نیست و چه خوب که نیست
وقتیمیگویمعاشقاسبابکشیهستمهمهجورینگاهممیکنندکهانگارگفتهامعاشقکبابکردنساقپای

انسان و به دندان کشیدن اش هستم؛ یعنی با حالتی مخلوط از ناباوری ،انزجار و «تو دیگه چه دیوانه ای هستی!»

اسباب کشی خوب است .رفتن به خانهای جدید در محلهای جدید و دیدن آدمهایی جدید و شروع زندگی جدید

را دوســت دارم .کارتن خالی را جلویم میگذارم و دانه دانه چنگ میزنم به اشــیا .جمع کردن شکستنیهای

آشپزخانه راحت است .روزنامه را میپیچی دور کاسه و لیوان و در حین کار ،خطی از خبری را هم میخوانی.

آنالی اکبری | نویسنده و روزنامه نگار

خبرهاراهنگامروزنامهپیچکردنوسایلمیخوانم:سرقتمسلحانهاز
بانک،مافیایبلیتهواپیمایی،دموکراتهادرجستوجویسوپرمن،
حملهداعش،تحریمهایجدیدعلیهایران،زناندرورزشگاه،موفقیتی
جدیدبرای فالنخواننده.
بعد فکــر میکنی این دنیــا را فقط بــرای خواننــده ها ســاختهاند که
بیایند پولها و جایزهها و تحســین و تمجیدها را بردارند و ببرند و دنیا
بماند و آشفتگی هایش.ظرفهای ته کابینت شــبیه فامیلهای دور
ختمبدشانسترها
هستند.همانهاییکهسالییکیدوباردرمراسم ِ
مالقات شــان میکنی و به هم لبخند میزنید و بــه دروغ میگویید از
دیدن هم خوشحال شــدید .چقدر مسخره اســت .یک نفر آن پایین،
ته قبری سفت و سرد خوابیده اســت و عدهای روی خاک ،نزدیک قبر
ایستادهاند،بههملبخندمیزنندوجوریرفتارمیکنندکهانگارهمه
چیز روبه راه است؛ فقط یک نفر از جمعیت زمین کم شده .ظرفهای
ته کابینت معمو ًال هدیههایی هستند که استفاده نشدهاند و احتما ًال
کریستال
هرگزاستفادهنخواهندشد.یکیازآنشکالتخوریهای
ِ

پر نقش و نگار را در دســت میگیــرم ،زل میزنم توی چشــمهایش و
میگویم« :تو جات این جا نیســت .بگرد کسی رو پیدا کن که دوستت
داشته باشــه و تو رو به حبس ابد کابینتی نفرسته ،ای شکالت خوری
زشت ».جمعکردنخردهریزهایکشووکمداتاقخوابسختترین
قسمت کار اســت .هر تکهای را که برمیداری ،چرخ میخوری وسط
گرداب خاطرهای پررنگ یا رنگ و رو رفته .ته کمد کوله پشــتی پیری
خوابیدهاستکهمحتویاتدرونشکمشراازاسبابکشیبهاسباب
کشی دیگر تماشا میکنم .پر است از تکه کاغذهایی قدیمی با دست
خطهایخرچنگقورباغهازسالهایدبیرستان.نامههایخندهدار
ازطرفآدمهایغایبدرزندگی.داستانکهاییمزخرفازسالهای
تمرین نویســندگی .عکسهای به هوا پریدهای از 18و 20سالگی.
پشــتی پیــر جعبــهای هســت کــه میدانــم درونــش
کنــار کولــه
ِ
چیســت امــا مدتهاســت نگاهــش نکــردهام .کارتــن مــوز
منتظــر پــر شــدن اســت ،امــا حــاال وقــت بازیگوشــی اســت.
در جعبــه را باز می کنــم و چشــمم میخــورد به کفشهــای کوچک
شــده بچه .کفشهایــی کــه میتوانســتم آن را مثــل بقیــه چیزها به
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کسی دیگر ببخشــم و نبخشــیدم .در جعبه را میبندم و فکر میکنم
چه خــوب که زمــان میگذرد .چــه خوب که میشــود خوشــی و غم،
رنــج و لــذت ســالهایی از عمــر را ریخــت در دل اشــیا و بــا تماشــای
آن ها فقط خاطرهای را به یــاد آورد که مغز تصمیم به حفظش گرفته.
سلکشــن یادگاریها را راهــی کارتن موز میکنــم تا آن هــا را با خود
بــه زندگــی جدیــد ببرم.جعبه هــا یکی یکــی پر میشــوند و ســتون
میشــوند کنار دیوار .عکسها و قابهــا و نقاشــیها و دیوارکوبها
پاییــن آمدهانــد و میخهــای بالتکلیــف جــا ماندهانــد روی دیــوار.
تماشایاینمنظر هغمانگیزرادوستدارم.دوستدارمهرچندسال
یکباربهخودمیادآوریکنمکهاینماندنهمیشگینیست.هیچچیز
همیشگی نیست و چه خوب که نیست .زندگی بسته بندی شدهمان
را میگذاریم روی شان ه کارگرهای غریبه تا سوار کامیون شوند.خانه
خالیمیماندودلتنگیهایش.فکرمیکنمچهخوباستاینحس
دلتنگی .این حس تکــه تکه کردن جــان و روح و جا گذاشــتن اش در
گوشههای شهر .چه خوب اســت رفتن و همیشــه نماندن .چه خوب
استاسبابکشی.

کتاب

فوایدجسارت وجربزهداشتن!
رابرت کیوساکی

در میان اخبار گزارشی پخش شد .کارگران عصبانی بودند گله
داشــتند که مالکان شــرکت بی انصافی کرده اند .مدیری 45
ســاله هم اخراج شــده بود امــا جلــوی در کارخانــه از نگهبانان
التماس مــی کرد تا بــه او اجازه دهنــد با مالکان شــرکت حرف
بزنند .دوربین بر التماس مدیر اخراجی تمرکز کرده بود تا تمام
دنیا آن را ببینند.

من ازســال  1984مشــغول آموزش حرفه ای بــوده ام .درطی
این مدت توانسته ام به هزارنفر آموزش دهم و اکنون دریافته ام
که همگی ما یک چیز مشترک داریم .و آن ظرفیت فوق العاده و
موهبت های ذاتی الهی است اما آن چه همگی مان را عقب نگه
می دارد درجه ای از تردید داشتن به خودمان است.
نداشتن اطالعات فنی چندان ما را به عقب نمی راند بلکه فقدان
اعتماد به نفس نقش بیشــتری در این عقب ماندگی دارد .البته
درجه آن بین افراد مختلف متفاوت است .آن چه در جهان واقعی

خارج از دانشگاه ها مورد نیاز است اهمیتی بیش از نمره دارد که
می توان آن ها را «دل و جرئت»« ،جربزه»« ،جسارت»« ،شجاعت»
«کله خری»« ،زرنگی» و «ذکاوت» نامید.
در درون هریک از ما یکی از این شخصیت های شجاع ،جسور و
زیرک وجود دارد .البته نقطــه مقابل این خصوصیات هم وجود
دارد .بــه همین دلیــل افرادی مــی توانند زانو بزننــد و التماس
کنند.
بریده ای ازکتاب «پدر پول دار ،پدر بی پول»

کتاب

عکس هفته

به سوی استرالیا

اینجا زنان به جمعآوری جمجمههای انسان میپردازند ،مردان برای بهدست آوردن نیرو اجساد را كباب میكنند و میخورند
*عیسی و عبدا ...امیدوار ،دو برادر پژوهشگر عـــزم کردند تا

جهان را با تمامــی پیچیدگیهایش بکاوند .ســال  ،1333آغاز
سفر پرخطر این دو برادر بود .سفر
آنها به شــگفتانگیزترین مناطق
پنج قاره  10ســال به درازا کشــید
و در زمانی انجام شــد که امکانات
سفر قابل مقایسه با امروز نبود.

اینبــار مقصد مــا اســترالیا بود.
اســترالیا ســرزمین پهنــاوری
اســت ،ســرزمینی اســت كــه
ناگهان در ســالهای گذشــته
گامی به ســوی ترقی و آبادانی
برداشــت امــا خانــه واقعــی
انسانهای اصیل آنجاست،
انســانهایی كــه هنوز ماننــد بشــر«عصر حجر» در
تعقیب شــكارند ،در تالش معاشاند و همچون پدران غارنشــین
ما زندگــی میكننــد .زنان بــه جمــعآوری جمجمههای انســان
میپردازنــد ،مردان بــرای بهدســت آوردن نیرو اجســاد را كباب
میكننــد و میخورنــد و در آنجا جادوگــری یعنی قــادر مطلق!
جالــب توجه بــود كه كشــتی ما هــم «اســترالیا» نام داشــت .این
كشتی متعلق به یك شرکت پراعتبار ایتالیایی بود ،درون كشتی
بیسروصدا نبود زیرا بیش از  700تن زن و مرد ،كوچك و بزرگ،
ایتالیا را ترك كردهبودند و به سوی استرالیا مهاجرت میكردند.
از تعجب دهانمان باز ماندهبود كه چطور ممكن اســت این همه
كار در استرالیا وجود داشتهباشد! تازه دانستیم كه هر ماه چندین
كشــتی ازكشــورهای گوناگون اروپا ،مملو از ملتهــای متفاوت
برای بهدســت آوردن كار به سوی اســترالیا میروند 24 .ساعت
پس از ترك اندونزی ،ناخدای كشتی اعالم کرد كه مشغول عبور
از خط فرضی استوا هستیم و برای نخستین بار بود كه وارد نیمكره
جنوبی میشدیم.
جشن خشن بلوغ
در نخستین برخورد با قبایل «یولن كور» دیدیم كه مشغول تدارك
جشنی هستند ،این جشن برای مراســم بلوغ جوانانی بود كه به
سن 14یا 15سالگی رسیدهبودند و باید سلسلهمراتبی بپیمایند

تا بتوانند همسری اختیار كنند .نخستین شــرط این مراسم این
است كه جادوگر قبیله باید یك دندان فوقانی آن را ریشهكن كند!
یكی از جوانــان روی زمین به پشــت دراز كشــید ،ســرش را روی
زانوان جادوگر گذاشت ،او هم به كمك یك تكه استخوان و یك تكه
سنگ ابتدا لثهها را كنار زد تا از قدرت دندان بكاهد و بعد با چند
ضربه آن را بیرون كشید و ما دیدیم كه جوان خندان به پا خواست و
دندانش را با غرور و سربلندی به همه نشان داد .البته این مراسم با
همین سادگی برگزار نش د بلكه مقدمات كار زیاد بود.قب ً
ال گروهی
از مردان مشــغول نقاشــی بدنشــان بودند ،این نقاشی اهمیت
فراوانی در زندگی آنان دارد .برای این كار تنها دو رنگ مختلف را
كشف كردهاند ،اول رنگ سپید اســت كه از یك نوع گچ صحرایی
به دست میآورند ،دوم رنگ قرمز است كه بدن خود را میبرند و
با رنگ خون پوستهایشان را رنگآمیزی میكنند.
حیله های جالب برای شکار حیوانات
تیرههای دیگری از «یولن كورها» هستند كه در مناطقی زندگی
میكننــد كه آب بســیار كمیاب و در فصل خشــكی نایاب اســت.
در چنیــن مواقعــی هر صبحــگاه از شــبنم جمعآوری شــده روی
برگهای پهن اســتفاده میكردند و با جویدن ریشه یك نوع گیاه

كه آب بیشتری ذخیره داشــت ،آب بدن خود را تأمین میكردند.
چند بار به همراه آنها به شكار رفتیم .در این كار به راستی معجزه
میكردند .برای هرگونه شكاری حیله مخصوص به كار میبردند
كه عقل ما حیران میماند .نخستین شــكاری را كه دنبال كردند
اردك و مرغابیهایی بود كه روی آبهای دهانه رودخانهای كه به
دریا میریخت مشــغول شــنا بودند .یكی از آن بومیان نی بلندی
چید كه به وسیله آن از زیر آب تنفس كند و برای اینكه نوك چوب
نی كه از آب بیرون بود از دیده مرغابیها پنهان باشد مقداری بوته
و شــاخه رویش گذاشــت ،آن وقت مانند یك قورباغه به درون آب
جهید و از زیر آب شــناكنان خــود را به مرغابیها رســاند و دو تا از
آنها را غافلگیر كرد.
الل شدن شکارچیان
چون بیشتر اوقات این بومیان در شكار میگذرد و به ناچار آهسته
یا با علم اشــاره صحبت میكنند ،چنان خو گرفتهاند كه حتی در
خانه نیز ساعات متوالی مانند اللها به مكالمه میپردازند .تنها
گاهی صدای خندهشــان به گوش میرســد .لغاتی كه اینها در
زبان خود به كار میبرند بســیار محدود اســت اما چــون زبان یك
قبیله با قبیلــه دیگر تفــاوت دارد ،ضرورتی برای آموختن لســان
آنهــا احســاس نكردیم .مثــ ً
ا لغتــی را كه بــرای ســتون فقرات
بشــر بــه كار میبرند به سلســله جبــال هــم میگویند یــا لغتی را
كه برای بینی انســان دارند شــامل بینی حیوانات ،كمان و شــبه
جزیره هم میشــود .بیشــتر اوقات زنان قبیله صرف تهیه یك نوع
ســیبزمینی وحشــی میشــود اما عجیب آنكه بومیان درســت
مناطقــی را حفــر میكننــد كــه ایــن ســیبزمینیها در اعمــاق
آن میرویــد درحالیكــه روی زمیــن كمتریــن عالمتــی از وجود
ســیبزمینیها به چشــم نمیخورد .به همین گونه هروقت میل
دارند كه مورچههای عسلی را بخورند به جاهای خاصی میروند
و بدون اینكه كمتریــن اثــری از مورچهها روی زمین باشــد پای
بعضی از درختان اوكالیپتوس را حفر میكنند و این مورچهها را
نوشجان میفرمایند .آنها مورچههای عســلی را كه بهراســتی
شیرین و خوشخوراك هســتند و نیز یك نوع مورچه سیاهرنگ را
هم جمعآوری میكنند ،آن را میسایند و جوهرش را برای درمان
سرفه به كار میبرند.
منبع :وبسایت برادران امیدوار
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ملیتعکاس:چینی

منبع:ایسنا

۲

خیلی از مــا ،تصور می کنیم
کــه فرزنــدان خردســال ما،
انســان هایی بزرگ هستند
در ســایزهایی کوچــک یــا
دســت کم در عمــل بــا آن ها ایــن گونــه رفتار
می کنیم اما یک انســان اولیه غارنشــین را در
نظر بگیرید؛ چه رفتارهایی از او سر می زند؟
* پرتحرک اســت چون بــرای پیدا کــردن غذا
و شــکار کردن و شــکار نشــدن ،نیاز به تحرک
باالیی دارد.
* پر ســر و صداســت؛ جیغ زدن و دادکشیدن
از الزامــات ارتباطــی اوســت .او دایــره لغــات
محدودی دارد.
* صبور نیســت؛ هنوز بخش هایی از مغز او که
مرتبط با شکیبایی است ،تکامل نیافته است بنابراین اگر کسی چیزی را از دستش
بگیرد ،همان لحظه شروع به دعوا و داد و بیداد می کند.
* دوست دارد روی دیواره های غار را خط خطی کند.
* هنوز دنیای اطراف برایش ناشــناخته اســت و با کنجکاوی محیــط را می پاید و
می کوشد همه چیز را تجربه کند ،حتی اگر این تجربه ها برایش خطرناک باشد.
اگر شــما فرزند نوپای زیر پنج ســال در خانــه داریــد ،در واقع با یک انســان اولیه
غارنشین زندگی می کنید.
این را دکتر هاروی کرپ در کتاب «شــادترین کودک محله» می گوید و تاکید می
کند :بله! منظورم از غار نشین دختر و پســر کوچک شماست.وقتی انتظار دارید
کودک سه ساله تان پای توضیحات شما درباره مضرات بازی های موبایلی بنشیند
و بعد متقاعد شود که کمتر سراغ تلفن همراه تان بیاید ،در واقع تصور کرده اید که
با یک انسان بزرگ ســال حرف می زنید .وقتی او مداد رنگی را بر می دارد و روی
دیوار اتاقش را خط خطی می کند و شما عصبانی می شوید ،معنی اش این است
که از او همان انتظاری را دارید که از یک انســان بالغ! وقتی برای داشتن اسباب
بازی مورد عالقه اش جیغ و داد می کند و شــما از کوره در می روید ،یعنی این که
هنوز نمی دانید با یک انسان اولیه غارنشین طرف هستید.
اگر بپذیرید که کودک تان بیش از آن که شــبیه شــمای قرن بیست و یکمی باشد
به انســان های اولیه که در قاره آفریقا زندگی می کردند شــبیه اســت ،به راحتی
می توانید او را درک کنید و با رفتارهایش کنار بیایید بنابراین اگر کودک نوپایی
در خانه دارید ،از این لحظه به بعد به او به چشــم یک غارنشین کوچولوی دوست
داشتنی نگاه کنید .این توصیه ،نتایج کاربردی دارد ،اگر با این نگاه او را ببینید،
هم از وجود و کارهایش لذت بیشتری خواهید برد و کمتر عصبانی می شوید و هم
به او اجازه خواهید داد از دوران تکرار نشدنی کودکی اش لذت بیشتری ببرد.
خبر خوب این که اگر هزاره ها طول کشید تا انسان اولیه به انسان امروزی تبدیل
شود ،مغز کودک شما در سه چهار سال آینده تکامل می یابد و از غار بیرون می آید.

«نظارهگر»برندهعکسهایشفققطبی
ملیتعکاس:آلمانی

