
    هما ايراني
خوش به حال فالني، همه دوس�تش دارند. نمي دانم 
شايد به خاطر اين است كه چهره  زيبايي دارد. هر كجا 
كه مي رود همه خواهانش هستند، همه دوست دارند 
بنش�ينند و با او حرف بزنند يا دست كم چند كالمي 
هم صحبتش باش�ند. هر كجا ك�ه كاري دارد خيلي 
زود كارش را راه مي اندازند، ش�ايد به خاطر چشم و 
ابرويي اس�ت كه دارد، خدا مي داند براي چه اين قدر 
طرفدار دارد! هميشه دلم مي خواست به جاي او بودم. 
همه دوستم داشتند و كارم را راه مي انداختند. روي 
هم رفته هم او و هم خيلي هاي ديگر را مي شناس�م 
كه همين طور بين مردم دوست داش�تني هس�تند. 
مانند يكي از همس�ايگاني كه در مجتمع مس�كوني 
محل زندگ�ي ام، زندگي مي كند. همس�ايگان ديگر 
وقت�ي او را مي بينن�د، جوري ب�ا او س�الم  و  عليك 
مي كنند كه انگار كدخداي محل است. يك زن ساده 
و كم رفت و آمدي اس�ت ك�ه خودم نيز ب�ه ندرت او 
را مي بين�م. اما هم�ان زمان هاي كم ه�م كافي بوده 
اس�ت تا جايگاه�ش را در بي�ن همس�ايگان ببينم. 

      
   فرزند محبوب پدر، يا پتكي بر سِر ما؟

انگار هميشه در جمع دوستان، آشنايان و خانواده ها يك 
نفر هست كه محبوبيت بيشتري دارد؛ همان طور كه در 
خانواده ما هست. ما سه خواهر و برادر هستيم كه برادر 
كوچك ترم هميش��ه پتكي است كه بر سر من و برادر 
بزرگ ترم كوبيده مي ش��ود. پدرم او را به قدری دوست 
دارد كه تمام كارهايش را خوب و مثبت مي بيند. حتي 
خرابكاري هاي او را هم خ��وب و درست مي بيند، اصاًل 
انگار اگر بزرگ ترين اشتباهات دنيا را هم انجام بدهد، 
در نگاه پدرم، برادر كوچك ترم از آن مبري است. خوش 
به حال��ش نمي دانم چرا ت��ا اين اندازه از اش��تباهاتش 
چشم پوشي مي شود. همين هفته گذشته يكي از همان 
خرابكاري هاي هميش��گي اش را انجام داد و دل من و 

برادر بزرگ ترمان را سوزاند، اما پدر باز هم طرفداري اش 
را كرد. او رفته بود سر كولر تا براي اينكه خنك تر شود 
كمي آب روي پوش��ال هايش بريزد كه به اشتباه آب را 
روي دينام ريخت و دينام كولر سوخت. پدر ناچار شد 
براي تعمير موتور كولر، كلي هزينه كند و از كار و وقتش 
هم بزند. ولي با اين وجود باز هم او را سرزنش نكرد. فقط 

ديدم كه آهسته به او گفت: پسرم! بيشتر دقت كن!
 نمي دانم پدر من درباره او اين قدر با گذش��ت است يا 

برادر كوچك تر من مهره مار دارد! 
در مح��ل كارم ه��م اين اوض��اع برقرار اس��ت. يكي از 
همكارانم در ش��ركت تبليغاتي كه كارهاي دفتري اش 
را انجام مي دهم، مورد احترام سايرين است، آن هم نه 

يك ذره و نه دو ذره كه بسيار زياد!
گاهي واقعاً به او حسودي ام مي شود. دلم مي خواهد من 

هم جاي او باشم و آن قدر با همكاران بيگانه نباشم. 
تازگي ها فهميده ام نمي توانم آن جور كه بايد و ش��ايد با 
ديگران تعأمل داشته باشم. در برخوردها و روابطم اشكاالتي 
به وجود مي آيد. دلم مي خواهد همه دوستم داشته باشند و 
از من خوش شان بيايد، اما انگار برعكس آن پيش مي آيد؛ به 
جاي اينكه دوستم داشته باشند، از من دوري مي كنند. اگر 
هم دوري نكنند، رفتارشان جوري است كه انگار بود و نبود 
من فرقي ندارد و براي شان مهم نيستم. روي هم رفته از 
برخورد ديگران در هر كجا كه رفت و آمدي دارم و حتي نزد 
پدرم، خود را بي ارزش يا در نگاهي مثبت تر، خنثي مي بينم. 
البته اگر بگويم مي ديدم، بهتر است، چون اين برداشت هاي 
من از برخورد مردم نسبت به خودم چندي پيش تغيير كرد. 
از آن موقع زندگي من تا اندازه زيادي دگرگون شد. تا جايي 
دگرگون ش��د كه راستش ديگر به رفتارها و برخوردهاي 

ديگران فكر هم نمي كنم. 
   ديگ�ر دليلي براي حس�ادت و جل�ب احترام 

ديگران وجود نداشت!
تغيير از روزي ش��روع شد كه در ش��ركت بحثي پيش 
آمد. آن روز ديرم شده بود و بايد زودتر از وقت اداري از 

شركت بيرون مي رفتم. از ابتداي شروع كارم در صبح 
از مدير ش��ركت مرخصي گرفته و موافق��ت او را براي 
اينكه يك ساعت زودتر از ش��ركت بيرون بروم گرفته 
بودم. اما دو ساعتي به پايان ساعت كاري مانده بود كه 
يكي از مديران ش��ركتي كه با ما همكاري دارد، بدون 
هماهنگي قبل��ي از راه رسيد. نمي توانستم ش��ركت را 
ترك كنم چ��ون مي دانستم ممكن اس��ت حضور من 
الزم باشد. بايد مي ماندم و به پرونده هايي كه مورد نياز 
دو مدير بود، رسيدگ��ي مي كردم. ساعت ديگر حتي از 
زمان مقرر اداري هم گذش��ته بود و ساير همكارانم از 
شركت خارج ش��دند. من مانده بودم و مدير شركت و 

مدير شركت همكار. 
باالخره جلسه آن دو تمام ش��د. مدير شركت وقتي از 
جلسه بيرون آمد و من را در پش��ت ميزم ديد، تعجب 
كرد. باورش نمي شد كه هنوز در ش��ركت مانده ام و با 
وجود مرخصي اي كه داش��تم، آن جا را ترك نكردم. او 
اسم اين كار من را مسئوليت پذيري گذاش��ت و گفت: 

»از اينكه امروز تا اين اندازه مسئوليت پذير بودي و كار 
شركت را بر كارهاي مهم خودت ترجيح دادي از شما 

سپاسگزارم.« 
اين جمله او را پس از سال ها هنوز هم ب��ه ياد دارم. از 
فرداي آن روز مدير احترام خاصي براي من قايل بود و 
اين را مي شد در رفتارها و صحبت هايش ديد. حتي در 
آن ماه پاداشي نقدي برايم در نظر گرفت كه به خاطرش 
توانستم حسادت را در چهره برخي از همكارانم ببينم. 
ساير كارمن��دان نيز با ديدن رفتاره��اي احترام آميز او 
احترام بيش��تري به من  گذاش��تند و برخورد بهتري 
داش��تند. جوري كه ديگر احساس مي ك��ردم با بقيه 

فرق دارم! 
نيازم به محترم بودن ديگر در وجودم احساس نمي شد، 
انگار اين نياز در وجود من به اندازه كافي ارضا شده بود. 
از اين رو ديگر به رفتار ديگران اهميتي نمي دادم. ديگر 
برخورد همسايه ها با آن همسايه برايم اهميتي نداشت 
و رفتارهاي پدرم را نسبت به برادر كوچك ترم متمايز و 
خوب تر نمي ديدم. از خ��ودم مي پرسيدم به راستي چرا 
هر يك از آن اف��راد در نگاه من آن ق��در محبوب به نظر 
مي رسيدند و فكر مي كردم كه بايد به جاي آنها باش��م؟ 
انگار شاكله آن احساس حسرت در وجود من فرو ريخته 
بود. چ��راي بزرگي كه ب��ه دليل پرسش هاي��م از دليل 
محبوب بودن آنها داشتم، محو ش��د. ديگر به دنبال آن 
چرايي كه شايد حسادت، پايه و اساس آن بود، نداشتم. 

   آرامشي كه با تغيير نگرش به آن رسيدم
اهل معرفتي را مي شناسم كه رويكردي عارفانه نسبت 
به همه مسائل دارد. يادم مي آيد يك روز درباره حسادت 
حرف مي زد كه اين را از كالمش برداشت كردم. او اعتقاد 
داشت وقتي نسبت به كسي حسادتي داريم، مي تواند 
اين معني را داشته باشد كه آن ويژگي در ما هم هست 
و ش��ايد الزم است براي به دس��ت آوردن آن موقعيت 
و كار حسن��ه تالش كنيم. كاري ك��ه براي مان با ابهت 
است، شايد تلنگري است تا خودمان هم در وجودمان و 
زندگي مان پيدايش كنيم. شايد آن حسرت و حسادت 
به ما مي گويد كه تالشت را براي به دست آوردن آن زياد 

كن، اگر نه هيچ احساسي نسبت به آن نداشتي! 
حاال كه سال ها از ماجراي اضافه كاري ام در ش��ركت 
و ش��نيدن حرف هاي حكيمانه  آن است��اد مي گذرد، 
مي توانم درك كن��م كه هم نگاه ما ب��ه تعامالت ما با 
ديگ��ران مؤثر است و ه��م آن چه از م��ا مي بينند. از 
كجا معلوم ش��ايد آن همسايه با همان كم رفت و آمد 
بودن يا كم ديده ش��دن و رفتارهاي متينش در نگاه 
ديگران محترم ش��ده بود يا مهم تر از آن، شايد اصاًل 
برخوردي كه با او مي ش��د، با من هم مي شد و خودم 
آن را نمي دي��دم و متوجه اش نبودم! چ��ون وقتي به 
رفتارهاي پدرم بيشتر دقت كردم، ديدم كه او نسبت 
به من و ب��رادر بزرگ ترم هم خيلي با گذش��ت است 
و تنها ب��ا برادركوچك ترم نيست ك��ه مهربان است. 
بگذريم از اينكه در ش��ركت به خاطر آن اضافه كاري 
و احساس تعهدم به كاري كه ب��ه عهده گرفته بودم، 

جايگاه خاصي پيدا كردم! 
حاال كه ب��ه آن روزها نگ��اه مي كنم مي بين��م با تغيير 
نگرشم، آرامش بيشتري دارم و زندگي برايم راحت تر 
و آرام ت��ر مي گذرد، در حال��ي كه اطرافيان��م همان ها 
هستن��د، همسايه ها همان ها هستن��د و همكارانم هم 
همان همكاران، خان��واده ام هم همان خانواده اي است 
كه از ابتدا درونش پا به جهان گذاشتم و شكل گرفتم! 
اين درس بزرگي برايم بود كه اميدوارم آن را فراموش 
نكنم. چون در صورت فراموشي آن معلوم نيست، اين 

بار درگير چه مشكلي بشوم!
از زندگي ياد گرفته ام كه درس ها پشت سر هم مي آيد 
و مي روند و اگر يكي از آنه��ا را فراموش كنم من را رها 
نخواهد كرد. آن قدر دنبال��م را مي گيرد تا در جايي آن 
را به من بياموزد. اهل معرفتي كه مي ش��ناسم هميشه 
مي گف��ت، آمده ايم به اي��ن جهان براي ي��اد گرفتن و 
تمرين درس هاي مخصوص به خودمان؛ براي رش��د و 
به خدا پيوست��ن. من اكنون تا ان��دازه اي مي توانم اين 
جمله را درك كنم. در حالي كه باز هم ترس دارم. چون 

فراموشي هميشه در كمين انسان است. 
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سبك ارتباط

روايتي از استعدادهايي كه درك نمي شوند

تو هم مي تواني نويسنده شوي!
قصه زندگي

    سيد اميرحسين حسيني*
ب�ا ش�نيدن ن�ام رس�انه معم�والً م�ا آن را به 
عنوان رس�انه ارتب�اط جمعي مي شناس�يم. 
يعن�ي ابزارهاي�ي ك�ه تعام�ل و ارتب�اط ما با 
خيل كثيري از م�ردم را برق�رار مي كند نظير 
تلويزيون، راديو، س�ينما، روزنام�ه، مجله و... 
ظهور پديده اي به نام اينترنت، موجب پيشرفت 
و تحول عظيمي در ح�وزه فناوري و وس�ايل 
ارتباط جمعي، از جمله پيدايش فضاي مجازي و 
نوع جديدي از رسانه به نام رسانه هاي ديجيتال 
شد. اين تحوالت به سرعت ادامه يافت تا جايي 
كه امروز م�ا تحول جديدي با عنوان »انس�ان 
رسانه« هس�تيم؛ يعني انس�ان هايي كه همه 
چيز را در رس�انه مي بينند و از نگاه رس�انه اي 
همه چيز را مورد بررسي و تأمل قرار مي دهند. 
اين افراد انس�ان هايي هس�تند كه به وسيله 
اين تكنول�وژي مي توانند در جامع�ه اثرگذار 
باشند و موج ايجاد كنند، البته اين امر نيازمند 
درك و توانايي تحليل داده هاي رس�انه است. 

         
اگر ما به دنبال فعاليت رسانه اي هستيم، بايد بيشتر 
از هر چيزي به اثرگذاري توجه نماييم، در غير اين 
صورت فعاليت رسانه اي ما ناقص و بيهوده است، 
بر همين اساس مسئله و درگيري ما در رسانه، بر 
سر اثرگذاري و مؤثر واقع ش��دن است، اما مشكل 
اينجاست كه ما اغلب در استفاده از رسانه و فعاليت 
در آن بهره وري پاييني داريم؛ بهره وري، يعني كار 
خوب را به خوبي انجام دادن. پس خوب تر اين است 
كه بهترين كار ممكن را شناسايي و در جهت مثبت 

آن را انجام دهيم. 
يكي از بهتري��ن كارهاي ممكن ب��راي اثرگذاري 
در جامعه، ك��ار در رسانه ه��اي اجتماعي است؛ 
شبكه هاي اجتماعي، مقياس كوچكي از جامعه 
هستند، پس براي اثرگ��ذاري در جامعه، بايد به 
سراغ فعاليت در اين شبكه ها برويم. رسانه توانايي 
تغيير ذهنيت و نگرش افراد نسبت به يك پديده را 
دارد، با تغيير نگاه و تفسير فرد، نظام ارزشي او به آن 
پديده هم تغيير مي كند و تغيير نظام ارزشي جامعه، 

مي تواند مشروعيت زدايي را به وجود آورد. 
در چنين مواقعي است كه نياز به سواد رسانه اي به 
عنوان مقوله اي مهم و اساسي در مواجهه با پيام هاي 
رسان��ه اي و هنگام ورود و استفاده از ش��بكه هاي 
اجتماعي به خوبي احساس مي شود. افراد بسياري 
هستند كه در فضاي مجازي مطالب و عقايدي را 
برخالف نظام اجتماعي منتشر مي كنند و انرژي و 
موج اين عقايد به متن جامعه منتقل مي شود كه 
نافرماني هاي مدني را به دنبال دارد. در واقع اگر ما 
سواد رسانه اي نداشته باشيم، امنيت ملي و مذهبي 

ما از اين بي سوادي متأثر خواهد شد. 
در فض��اي مجازي ب��ه راحتي مي ت��وان با توجه 
به مواردي ك��ه در ذيل گفته مي ش��ود، عقايد و 
ديدگاه هاي افراد جامعه را به سمت و سوي مدنظر 
هدايت و در زمان اندكي توجه افراد را معطوف به 

اهداف خود خواسته نمود؛
۱. ش��بكه سازي از جمله روش هاي القاي عقايد 
است كه داشتن ش��بكه، مساوي با داشتن قدرت 

نرم است. 
۲. فرهنگ س��ازي نيز در فضاي مج��ازي توانايي 

تحميل رفتار و عقاي��د را دارد؛ آن چيزي كه ما در 
كف جامعه و در حوزه رفتارهاي اجتماعي در بين 
مردم مي بينيم، تأثيري است كه مبتني بر فضاي 
مجازي بر ذه��ن افراد نش��سته و تبديل به نوعي 

فرهنگ شده است. 
۳. جريان سازي در فض��اي مجازي مي تواند همه 
خألها و كمبودهاي دنياي حقيق��ي را براي افراد 

پر كند. 
۴. در فض��اي مج��ازي و در فرآيند گ��ردش آزاد 
اطالعات، با انواع تن��وع ها، ايده آل ه��ا و... مواجه 

هستيم. 
۵. فضاي مج��ازي بر ش��كل گيري خصلت هاي 
اساسي و الگوهاي ارزشي در ميان اعضاي خانواده 

تأثير مي گذارد. 
۶. در فضاي مج��ازي به خوبي مي ت��وان فقدان 
يكپارچگي حسي را مشاهده كرد. در حالت طبيعي 
اطالعات حواس بايد ب��ه صورت هماهنگ به مغز 
ارسال و پردازش ش��ود؛ اما در استفاده بي رويه از 
فضاي مجازي دو حس اصلي ما كه بيشتر درگير 
هستند )شنوايي و بينايي( و به مقدار مختصر المسه 

ضعيف مي شود. 
همچنين هويت افراد متأثر از فضاي مجازي است، 
افرادي كه دو اكانت يا بيش��تر در فضاي مجازي 

دارند، بايد مراقب دو تكه شدن مغز خود باشند. 
۷. اعتياد به اينترنت نيز از جمله مضرات اين فضا 
مي باش��د به طوري كه گاهي مشكالت عديده اي 
را ب��راي خانواده ها ب��ه وجود م��ي آورد. جذابيت 
شبكه هاي اجتماعي مجازي و سهولت فعاليت و 
استفاده از آن سبب تغييرات سبك زندگي به عنوان 
موضوعي مهم و جدي مطرح مي شود كه مستلزم 
يادگيري و سواد رسانه اي پيش از ورود به اين فضا 

و درگيري با ابعاد مختلف آن است. 
شبكه هاي اجتماعي براي بسياري از كاربران، به 
خصوص نسل امروزي كه به طور كامل و مداوم از 
طريق شبكه هاي اجتماعي مجازي با يكديگر در 
تعامل و ارتباط هستند نه فقط راهي براي برقراري 
تماس، بلكه ي��ك روش و سبك زندگي محسوب 
مي شود و توانسته شيوه و سبك زندگي بسياري از 
كاربران اين شبكه ها را تغيير دهد. زيرا اين شبكه ها 
صرفاً انتقال  دهنده پيام نيستند؛ بلكه يك فضاي 
جديد و مدرن براي زيستن مي باش��ند. بسياري 
از رفتاره��اي كاربران متأثر از اين فضا مي باش��د. 
اين ش��بكه ها مي توانند بر ادبيات گفت��اري افراد 
جامعه تأثير بگذارند، نحوه پوشش و نوع برخورد 
با جنس مخالف را تغيير دهن��د و اعتقادات افراد 
را دگرگون نمايند. كاربران ب��ه راحتي مي توانند 
از اين ش��بكه ها براي بي��ان رويدادهاي مختلف 
زندگي خود، خاطرات، موقعيت اجتماعي، حاالت 
روحي و م��واردي نظير اين ه��ا را استفاده نمايند 
يا به وسيله اش��تراك گذاري افكار و عقايدشان با 
ديگران به گفت وگ��و و تعأمل بپردازن��د و به اين 
صورت احساسات گوناگون خ��ود را در زمان هاي 
متفاوت تخليه كنند.  بر همين اساس  تهديدات و 
مشكالت عديده اي را به  همراه دارد. پس بايد توجه 
داشته باشيم كه با باالبردن درك و سواد رسانه اي 
بر استفاده عاقالنه، تحليل گرانه و آسيب شناسانه 
از اين فناوري ارزشمند بكوشيم و به بيان ديگر با 
فرهنگ سازي، ترويج كاربردهاي مفيد و مثبت اين 
شبكه ها، آگاه سازي و هشدار نسبت به كاربردهاي 
مخرب، آسيب زا و منفي اين شبكه ها، فرصت هاي 
اين فضا را افزايش و تهديدهاي آن را كاهش دهيم. 
مردم بسي��اري در سني��ن مختل��ف از كاربران 
ش��بكه هاي اجتماعي به خصوص اينستاگرام و 
توئيتر هستند ولذا نقش اين شبكه ها در تعامالت و 
ارتباطات انساني نقشي غيرقابل انكار، مهم و مؤثر 
است. اگر ش��بكه هاي اجتماعي همسو با شرايط 
فرهنگي و بومي خودمان راه اندازي شود، مي تواند 
مفيدتر و تأثيرگذارتر باشد زيرا بسياري از مباحث و 
اطالعاتي كه در »فيس بوك« و »توئيتر« رد و بدل 
مي شود، مغاير با فرهنگ ديني، اخالقي، اسالمي و 
ايراني ما مي باشد و مي تواند تهديدي براي باورهاي 
ديني، مذهبي و اعتقادي مردم ما كه تربيت شده 
فرهنگ اسالمي هستند، محسوب شود. بدون شك 
يكي از مهم ترين راه هاي رسيدن به اهداف متعالي 
در پاسداش��ت ارزش ها و حفظ بني��ان خانواده، 
آموزش هاي مفيد و مؤثر در اين زمينه به تمامي 
گروه هاي سني است كه قبل از ورود به دنياي بزرگ 

و پيچيده مجازي بايد به آن توجه ويژه اي شود. 
نويسنده و پژوهشگر سواد رسانه اي*

فقدانسوادرسانهاي
سردرگميدرفضايمجازی

تأملي در ژانرشناسي شبكه هاي اجتماعي 

كارت را درست انجام بده تا محبوب ديگران شوي

نورچشميهستند! هميشهبعضيها

وقتي نس�بت به كس�ي حس�ادتي داريم، 
مي تواند اين معني را داش�ته باش�د كه آن 
ويژگي در ما هم هست و ش�ايد الزم است 
براي ب�ه دس�ت آوردن آن موقعي�ت و كار 
حس�نه تالش كنيم. كاري ك�ه براي مان با 
ابهت است، شايد تلنگري است تا خودمان 
هم در وجودمان و زندگي مان پيدايش كنيم. 
شايد آن حسرت و حسادت به ما مي گويد كه 
تالشت را براي به دست آوردن آن زياد كن، 
اگر نه هيچ احساسي نسبت به آن نداشتي!

نياز ب�ه سواد رس�انه اي ب�ه عنوان 
مقوله اي مهم و اساس�ي در مواجهه 
با پيام هاي رس�انه اي و هنگام ورود 
و استفاده از ش�بكه هاي اجتماعي 
به خوبي احس�اس مي ش�ود. افراد 
بس�ياري هس�تند ك�ه در فض�اي 
را  مج�ازي مطال�ب و عقاي�دي 
برخ�الف نظ�ام اجتماعي منتش�ر 
مي كنند و انرژي و م�وج اين عقايد 
به مت�ن جامعه منتقل مي ش�ود كه 
نافرماني ه�اي مدن�ي را ب�ه دنبال 
دارد. در واقع اگر ما س�واد رسانه اي 
نداشته باشيم، امنيت ملي و مذهبي 
ما از اين بي سوادي متأثر خواهد شد. 

  ليالجعفري
براي ابراز آن چه هستيم، نيازي ب��ه انجام كارهاي بزرگ 
نيست. گاهي شهامت گفتن يك سالم يا يك پاسخ سالم 
مي تواند طوالني ترين يا اصلي تري��ن و مهم ترين راه ها را 
باز كند. اي��ن را وقتي درك كردم ك��ه سال ها پيش يكي 
از دوستانم در دانشكده، توانست نخستين مطلبش را در 

نشريه اي رسمي منتشر كند. 
او تا به آن روز نسبت به افرادي كه هنرمند بودند يا دستي 
به قلم داش��تند و مطالب ش��ان به صورت كتاب يا مقاله 
منتشر مي ش��د غبطه مي خورد. هر بار مطلبي از آشنايي 
در جايي مي ديد كه منتشر شده است، جوري درباره اش 
قضاوت مي كرد كه انگار نويسن��ده  آن عملي غيراخالقي 
انج��ام داده اس��ت. حتي ي��ك بار ب��ه من گف��ت، فالن 
همكالسي مان را مي بيني؟ او را بيش��تر از تو مي شناسم. 
شنيده ام براي اينكه مطالبش را منتشر كند، حاضر است 
رشوه هم بدهد. در پاسخ حرف هاي او به راستي كه چيزي 
براي گفتن نداشتم، تنها اين را خوب مي دانستم كه ما نه 
رش��وه دادن او را ديده بوديم و نه رش��وه ندادن او را، پس 
بهتر بود به جاي قضاوت كردن، او را رها كنيم و به كار خود 
برسيم. با اين روش ش��ايد مي توانستيم بيشتر هم به كار 
خودمان برسيم. از سوي ديگر مطالبي كه او مي نوشت را 
خوانده بودم  و به راستي از برخي از نوشته هايش خوشم 
مي آمد. با خود مي گفتم، چه بسا كه آن مطالب با اشتياق 

هم از او درخواست و منتشر شده باشد. 
هر بار كه اين جور حرف ها به ميان مي آمد، تنها راهي كه 
براي رهايي دوستم از اين فكرها به نظرم مي رسيد اين بود 
براي خودمان كاري كنيم. اگر از ديدن نوش��ته هاي چاپ 

شده همكالسي، احساس حسرت مي كرديم پس دست به 
كار شويم و ما هم آن چه را كه عالقه داشتيم، روي كاغذ 
بياوريم. بارها نوشته هاي دوستم را خوانده بودم. روي هم 
رفته او عادت داشت نوشته هايش را به من نشان بدهد تا 
بخوانم. من هم در نوشته هاي او مواردي پيدا مي كردم كه 
نظرم را جلب مي كرد و به نظرم خوب بودند. ولي او هر بار 
از روي ترديد و ناباوري به آن موارد توجهي نشان مي داد و 

در واقع هيچ كدام از آنها را باور نمي كرد. 
 او مي دانست كه مي تواند قلم در دست بگيرد و بنويسد 

ولي فكر نمي كرد كه در اين ب��اره توانايي خاصي دارد 
كه شايد حتي همان همكالسي هم به اندازه او نداشته 
باشد. چند باري به او پيشنهاد دادم تا نوشته هايش را 
به نشريات يا انتشاراتي نشان بدهد تا راهي براي انتشار 
آنها پيدا كند، اما او نااميدتر از آن بود كه بتواند ناش��ر 
يا نش��ريه اي را براي چاپ و انتش��ار آنها متقاعد كند. 
ترس او از مراجعه به انتش��ارات و شنيدن كلمه  »نه«، 
آن قدر زياد بود كه به او اجازه  قدم برداشتن در اين راه 
را نمي داد. تا اينك��ه يك روز از ط��رف روابط عمومي 

دانشكده، فراخواني براي شركت دانشجويان در مسابقه  
نويسندگي منتشر ش��د. وقتي با دوستم و همكالسي 
در راهروي دانش��كده، با آن فراخوان برخورد كرديم. 
همكالسي با اش��تياق گفت كه در آن شركت خواهد 
كرد. به دوستم پيش��نهاد دادم كه او ه��م در مسابقه 
شركت كند، ولي او از اين كار اكراه داشت. تا روز پاياني 
مهلت براي شركت در مسابقه، مشوق دوستم بودم تا 
نوشته هايش را به روابط عمومي دانشكده ارسال كند. 
خوشبختانه دوستم در روز آخر تصميم گرفت كه در 

آن مسابقه شركت كند. 
تا روزي كه اسامي برندگان اعالم ش��ود، دوستم مالمتم 
مي كرد كه چرا به او انگيزه شركت در آن مسابقه را داده ام. 
تا سه هفته روابط ما با دلخوري و مالمت هاي او گذش��ت 
تا اينكه جش��ن اعالم اسامي برندگان ك��ه مراسم ساده و 
كوچكي در سالن اجتماعات دانشكده بود، برگزار شد. نفر 
نخست مسابقه همان همكالسي بود كه دوستم هميشه به 
او رشك مي برد. وقتي همه براي او دست مي زدند توانستم 
حقارت را در نگاه دوستم ببينم. ول��ي نام همكالسي اش 
تنها نام برنده  نفر نخست نبود، چون نام دوست من هم به 
عنوان نفر نخست مسابقه اعالم شد. هرگز آن صحنه را كه 
دوستم با ناباوري نگاهم مي كرد و هنوز هم باورش نمي شد 
كه بايد برود روي سن و جايزه اش را بگيرد از ياد نمي برم. 
او آن روز اين را درك كرد كه چيزي از همكالسي اش كم 
نداشت، فقط شهامت و باور كم تري نسبت به او داشت كه 
از آن روز، آن هم در او تقويت شد. چون پس از آن توانست 
چند كتاب و ميليون ها كلمه را به نام خودش در نشريات 

كشور منتشر كند. 

سبك نگرش


