
88498471سبك زندگي

دوش��نبه 27 دی 1400 | 14 جمادی الثان��ی  1443 || روزنامه جوان |  شماره 86401    

سبك تربيت

فرزندم روي كمك من حساب كن
نقش حمايتي والدين چگونه بايد باشد؟

   زهرا هنربخش 
پدر و مادرها معموالً نمي دانند در چه مواقعي و تا چه ان�دازه از فرزندان خود حمايت كنند، به عنوان 
مثال برخي والدي�ن از تأثيرات مثب�ت حمايت خود از فرزند بر پيش�رفت تحصيلي اط�اع ندارند. 
اينكه چه نوع كمكي كنند و اين حمايت تا چه حد باشد را نمي دانند. وقتي پاي يادگيري كودكان در 
ميان باشد، تمام اطاعات والدين تا حدودي به علت آميخته  بودنش�ان، كارآيي ندارد. اكثر والدين 
از اينكه مدام بايد با فرزندانش�ان بر س�ر انجام تكاليف كلنجار بروند، اظهار تأسف مي كنند. به نظر 
مي رسد با افزايش تمايل براي ش�ركت در بازي هاي ورزشي و بازي هاي كامپيوتري، ويدئو و موبايلي 
كه به شكل گسترده در دس�ترس همگان بوده و يكي از ديگري جذاب ترند باعث حواس پرتي هايي 
مي شود كه كودكان را از انبوه تكاليفشان باز مي دارد. اين مبارزه هر روزه كه بسيار طاقت  فرساست 
مي تواند كاه�ش ان�رژي و ناراحتي والدي�ن و فرزن�دان را به ي�ك ميزان به همراه داش�ته باش�د. 

   نقش حمايتي والدين در انجام تكاليف فرزندان
تشويق و كمك كردن كودكان براي انجام تكاليفشان 
يكي از راه هايي است كه از طريق آن والدين مي توانند 
در تحصيالت كودكانشان دخيل باشند. شايد اين مسئله 
كه والدين وقتي صحبت از تحصيالت فرزندانشان باشد، 
بسيار باانگيزه مي شوند، س��بب شده تا از مدت ها قبل 
مشاركت والدين به عنوان بخش��ي مهم در پيشرفت 
دانش آموزان و اصالح مدرسه در نظر گرفته شود. به  رغم 
اين موضوع، والدين ممكن است ندانند كه از كجا بايد 

شروع كنند. 
در موضوع حمايت والدي��ن در انجام تكاليف فرزندان 
مي بينيم ك��ه بعضي از والدي��ن تمام��اً از قضيه كنار 
مي كش��ند تا خودشان مس��ئوليت را برعهده بگيرند. 
برخي ديگر شرايط را به طور دقيقي كنترل و معموالً 
هم روش هايي را به فرزندانشان ديكته مي كنند. ساير 
والدين ممكن است جايي در ميانه باشند و براي مثال 
سعي دارند انجام  تكليف را كاري دلپسند كنند يا آن را 
همراه با پاداش كرده و حتي فرصتي براي يادگيري در 

كنار فرزندانشان ببينند. 
زماني كه مسائل به خوبي پيش مي رود، چتر حمايت 
والدين مي تواند به طرز قابل توجهي متفاوت باش��د و 
بر انگيزه و پش��تكار فرزندان اثر بگذارد. به طور مثال، 
وقتي كودك در سؤال رياضي مش��كل دارد، بعضي از 
والدين ممكن است مسئله را برايش پاسخ دهند و اما 
برخي ديگر سؤال هايي كمك كننده بپرسند، تا در آخر 
خود كودك آن س��ؤال را حل كند. از طريق هركدام از 
اين رويه ها فرزند پيامي متف��اوت را درباره  توانايي ها و 
اس��تعداد خود از والدينش دريافت مي كند. تمام آنها 
هم تأثيري بلندمدت بر عاليق و پيش��رفت تحصيلي 

آنها خواهد داشت. 
پدر و مادره��ا بدون آنكه بدانند، مدت ه��ا قبل از آنكه 
كودكانش��ان را راهي اولين روز مدرسه يا مهدكودك 
كنند، آنها را در فعاليت هايي وارد مي كنند كه س��بب 
افزايش يادگيري شان در رياضي، ادبيات و... مي شود. 
همان طور كه بس��ياري از تحقيقات دريافته اند، مقدار 
ورودي هاي زباني و شناختي كه والدين فراهم مي كنند 
)مانند صحبت كردن با فرزن��دان، توضيح دادن درباره 
مفاهيم عددي و فضايي، بازي كردن با اسباب بازي ها و 
ديگر بازي ها و...( پيشرفت تحصيلي آينده  فرزندان را 
پيش بيني مي كند. براي مثال، مقدار كلي صحبت هاي 
والدين، غني بودن واژگاني كه به كار مي برند و پيچيدگي 
ساختار جمالتشان براي رشد زباني كودك با اهميت 
است. بنابراين والدين بايد به ياد داشته باشند كه در هر 
مرحله از رشد كودك، پيام هايي مهم درباره  نگرش ها و 

عقايد خودشان به كودك منتقل مي كنند. 
   استفاده بيش از حد از رسانه ممنوع!

قرار گرفتن به مدت طوالني در معرض رسانه ها باعث 

پرخاشگري كودكان مي شود و اين فرقي نمي كند كه 
در معرض مستقيم يا غير مستقيم رسانه ها باشند. بر 
اساس تحقيقات، كودكاني كه در معرض اخبار استرس 
آور رسانه ها قرار گرفته بودند طي هفت هفته بعد دچار 
اختالل پس از اس��ترس ش��ده بودند. اگرچه دور نگه 
داش��تن كامل كودكان از اخبار ناراح��ت كننده واقع 
بينانه نيست اما ايده خوبي است كه دسترسي آنها به 
پوشش هاي رسانه اي چه به صورت شبكه هاي مجازي و 
چه تلويزيون محدود شود. شما مي توانيد با كودك خود 
صحبت  و ذهن او را منحرف به موضوع ديگري كنيد. به 
عنوان مثال، مثاًل يك بازي خانوادگي انجام دهيد يا با 

همديگر آشپزي كنيد. 
والدين باي��د در مواق��ع مختلف همچ��ون تغييرات 
بيولوژيك كودكان و ديگر مسائل، حامي كودك باشند 
تا از استرس دور شود، در غير اين صورت اين كودكان 
در محيط هاي خوب و بد حساسيت زياد از اندازه نشان 
خواهند داد. اگر آنها در محيط هاي حمايتي رشد كنند، 
در اين شرايط رفتار بهتري خواهند داشت. با اين حال 
اگر همين كودك در مشكالت و آسيب ها بزرگ شود؛ 
بيش از يك كودك عادي تحت تأثير استرس شرايط 

قرار مي گيرد. 
   اجازه تمسخر كودكتان را به هيچ فردي ندهيد

برخي كودكان به ويژه در اوق��ات پرتنش يا نامطمئن 
بيش از ديگران به توجه و حمايت نياز دارند. والدين در 
اين شريط براي ايجاد انعطاف پذيري و كاهش استرس 
كودك بايد او را به گسترش مهارت هاي خود مديريتي 

و كنترل هيجان تشويق كنند. 
والدين هنگام تمس��خر فرزند از س��وي بستگان چه 
نزديك و درجه يك و چه اقوام دور و دوستان بايد حامي 
فرزندانشان باش��ند. آنان نبايد به آثار مخرب تمسخر 
كودك و نوجوان هن��گام اس��تفاده از جمالتي مانند 
»تو خنگي«، »تو احمقي«، »گيجي«، »دائماً اش��تباه 
مي كني«، »نمي فهمي« و... بي توجه باشند، در حالي 
كه بيشتر مواقع بچه هايي كه دائماً مورد ريشخند اقوام 
قرار گرفته اند آثار مخرب آن تا مدت ها بر باورهاي آنها اثر 

گذاشته و تا هنگام بزرگسالي نيز ادامه داشته است. 
   برقراري ارتباط صميمي با كودك

فرزنداني كه با والدينشان صميمي هستند و از طرف آنها 
حمايت مي شوند كمتر به آسيب هاي اجتماعي مانند 
اعتياد گرايش پيدا مي كنند. نتايج پژوهش ها نش��ان 
داده است داشتن ارتباط صميمانه با والدين در دوران 

نوجواني فرزندان اهميت زيادي دارد. 
با اين حال، بايد براي ارتباط صميمانه با فرزندان حد و 
مرز تعريف كرد. اگر افراطي به فرزندتان نزديك شويد و 
تمام رفتارها و اعمالش را كنترل كنيد، اعتماد به نفسش  

پايين مي آيد. 
»صميمي و حامي « به معناي »آسان گير و اهمال كار 
« نيست. فرزنداني كه به وس��يله والدينشان تحقير و 
تنبيه بدني شده اند بسيار بيش��تر از همساالنشان كه 
چنين نبوده اند در معرض اعتياد به م��واد مخدر قرار 
دارند. طراحي و اجراي استراتژي فرزندپروري حمايت 
كننده، عبارت از ايجاد ارتباط صميمانه، حفاظت كننده 
و تعيين و اجراي قوانين مشخص محدود كننده است 
تا فرزندان ياد بگيرند بايد مسئوليت كارها و رفتارشان 

را بپذيرند. 
برخي والدين در نقش حمايتگر، دانش كافي براي حل 
مسائل درسي فرزندان را ندارند، اشكالي ندارد، زيرا در 
عوض مي توانند اطمينان حاصل  كنند كه فعاليت هاي 
خارج از مدرس��ه، تجارب يادگيري س��ازنده اي را به 
كودكان ارائه مي دهد يا اينكه مي توانند فرزندشان را به 
طريقي تشويق و ستايش كنند كه ذهنيت رشد و انگيزه 
ذاتي آنها را بهبود بخشد يا اعمال و رفتارهايي داشته 
باشند كه نشان دهنده اهميت و ارزش يادگيري است، 
از جمله هنگامي كه فرزند در حال حل مشكلي است، 
با او در يادگيري شريك شوند. به هر حال طوري رفتار 
كنيد كه كودك حس كند حامي او هستيد و مي تواند 

روي كمك شما حساب باز كند. 

   پايان دورهمي هاي صميمي
اكنون وجود گوشي هاي تلفن همراه لمسي و هوشمند 
جايگزين تمام آنها ش��ده و يكجورهاي��ي به آن همه 
س��ادگي و ذوق و دلخوش��ي پايان داده است. پايان 
داده به آن روزهاي خ��وش و آن همه يكرنگي. به آن 
دورهمي هاي صميمي خانوادگي. به قول بزرگي كه 
مي گفت: خدا نبخشد آن كسي را كه موبايل را اختراع 
كرد و نگذرد از آن كس��ي ك��ه روي تلفن هاي همراه 
دوربين گذاش��ت! چون قديم خبري از سلفي نبود و 
همه اعضاي خانواده و اقوام دور هم جمع مي شدند و 
برنامه هاي شاد و طنز تلويزيوني تماشا مي كردند اما 
امروز از آنجايي كه پيش��رفت در تكنولوژي رابطه اي 
معكوس دارد با بيشتر شدن ارتباطات و صميميت ها 
در بين خانواده و اقوام، همه سرها درون گوشي هاست 

و هيچ كس خبر از ديگري ندارد. 
   لعنت بر مخترع موبايل!

امروز به قدري گوشي ها جوانان را سر به زير كرده اند 
كه بزرگان خانواده ها شب و روز بر مخترع و سازندگان 
تلفن همراه لعنت مي فرستند! در صورتي كه مشكل 
از فناوري و پيشرفت و توسعه ارتباطات نيست، بلكه 
ايراد و مش��كل اصلي از خود ماست. از خيلي از ما كه 
فرهنگ و جنبه اس��تفاده از خيلي چيزها را نداريم و 
به جاي اس��تفاده درس��ت و اصولي از وسايل ارتباط 
جمعي، خودمان را معتادش كرده و روز و شب، آرامش 

و آسايش خود و ديگران را تباه مي كنيم. 
   تعادل زندگي مان به هم خورده است؟

آيا تا به حال به اين موضوع انديشيده ايد كه چرا رفت و 
آمدها و احوال پرسيدن ها و محبت و صميميت ها بين 
اعضاي خانواده ها و اقوام دور و نزديك كم ش��ده؟آيا 

تنها به خاطر شيوع ويروس كروناس��ت؟ يا به خاطر 
مش��كالت و اوضاع اقتصادي و گراني ها؟ يا چيزهاي 
ديگر؟ همه اي��ن عوامل و موارد اثرگذار هس��تند و با 
وجود اينكه هيچ چيز بي تأثير نيست اما دليل اصلي 
را در بروز و ظه��ور اينترنت و فض��اي مجازي و تنوع 
شبكه هاي اجتماعي بايد جس��ت. نتايج تحقيقات و 
مطالعات محققان و پژوهشگران اين حوزه كاربردي 
حكاي��ت از اين ام��ر دارد كه فضاي مج��ازي امروزه 
عامل اساس��ي و اصلي جدايي بس��ياري از آدم ها از 
يكديگر اس��ت. فضايي كه اين روزها به نوعي فرصت 
با هم بودن كنار اعضاي خان��واده را از همه ما گرفته 
اس��ت. ش��بكه هاي گوناگون اجتماعي، تع��ادل در 

زندگي مان را بر هم زده و س��بك و س��ياق زندگي و 
تعامالت اجتماعي مان را با مشكالت عديده اي روبه رو 

ساخته است. 
   اينستاگرام شده همه چيزمان!

با گستردگي شبكه ها و فضاي ناامن و مسموم مجازي، 
ام��روزه ديگر خبري از آن همه ش��ور و نش��اط براي 
ارتباط گيري با ديگران نيس��ت. خبري نيست از آن 
نشستن هاي شبانه دس��ته جمعي دور حوض حياط 
و عطر چاي س��ماور ذغالي و ش��يطنت و بازي! از آن 
همه شب نش��يني و درددل كردن ه��ا و بگو و بخند و 
اس��م فاميل بازي! اين روزها با پيدا ش��دن سر و كله 
اينستاگرام، تلگرام، واتس اپ، وايبر، وي چت و ديگر 
شبكه هاي مجازي و برنامه هاي جورواجور و نفوذ آنها 
به بطن زندگي ها، دورهمي هاي خانوادگي مان رنگ 
باخته و آن همه صفا و صميميت، س��ادگي و محبت 
بينمان از بين رفته اس��ت. چرا؟ چون همه چيزمان 
شده صفحه اينستاگرام و پست ها و استوري هايمان و 

اليك و كامنت هاي ديگران. 
   گوشي شده همه كس و كارمان!

به جاي دور و بري ها، آدم ها و عزيزانمان گوشي هاي 
همراه م��ان ش��ده اند ي��ار و هم��راه و هم��ه كس و 
كارمان! هم��ه ما به نوع��ي درگير دني��اي مجازي و 
معتاد گوشي هايمان هستيم. واقعاً آدم هاي عجيبي 
ش��ده ايم. موقع خواب اگر گوش��ي موبايل پيش مان 
نباش��د و از بودنش كنار بالش��ت و س��رمان مطمئن 
نشويم، كالفه و بي قرار مي شويم و خوابمان نمي برد. 
آنقدر در درياي بيكران مجازي غرق شده ايم كه ديگر 
ش��ب و روز نمي شناس��يم و زندگي برايمان بي معنا 
شده و نمي توانيم از بودن و زندگي در دنياي حقيقي 

لذت ببريم. 
   گرفتار مجازي شده ايم

جان كالم اينكه اگر بخواهيم با خود كمي روراس��ت 
باش��يم، بايد بپذيريم آنقدر گرفتار مجازي ش��ده ايم 
كه هميشه و در همه حال از تمام كارهاي روزمره مان 
عقب مي مانيم و از عزيزانمان بي خبر و غافل هستيم. 
به محض اينكه از خواب بيدار مي شويم، قبل از هر چيز 
با چشمان نيمه باز ابتدا دنبال موبايل خود مي گرديم 
تا پيام ها و كامنت هاي زير پست هايمان را چك كنيم. 
امروزه با وجود همراه بودن گوشي هاي همراه، خيل 
عظيمي از انس��ان ها به نوعي افسرده و تنها هستند و 
بايد هر چه سريع تر براي اين مهم تدبيري انديشيد. 
به لطف ظهور مجازستان هر كسي در سلول انفرادي 
خود به سر مي برد، طوري كه گوشي هايمان، تبديل 
به زنداني مجهز ش��ده اند و س��قف آرزوهايمان شده 
نصب برنامه هاي مختل��ف جديد و ارتقاي س��رعت 

اينترنت اين زندان!

بپذيري�م آنق�در گرفت�ار مج�ازي 
ش�ده ايم كه هميش�ه و در همه حال 
از تم�ام كاره�اي روزمره م�ان عقب 
مي ماني�م و از عزيزانم�ان بي خب�ر و 
غافل هس�تيم. ب�ه مح�ض اينكه از 
خواب بيدار مي شويم، قبل از هر چيز 
با چشمان نيمه باز ابتدا دنبال موبايل 
خود مي گرديم تا پيام ها و كامنت هاي 
زي�ر پس�ت هايمان را چ�ك كني�م

امروز به قدري گوشي ها جوانان را سر 
به زير كرده اند كه ب�زرگان خانواده ها 
شب و روز  بر مخترع و سازندگان تلفن 
همراه لعنت مي فرس�تند! در صورتي 
كه مش�كل از فناوري و پيش�رفت و 
توس�عه ارتباط�ات نيس�ت، بلك�ه 
ايراد و مش�كل اصلي از خود ماس�ت

»صميمي و حامي« به معناي »آسان گير 
و اهمال كار« نيس�ت. فرزنداني كه به 
وسيله والدينشان تحقير و تنبيه بدني 
شده اند بسيار بيشتر از همساالنشان 
كه چنين نبوده ان�د در معرض اعتياد 
به مواد مخ�در قرار دارن�د. طراحي و 
اج�راي اس�تراتژي فرزندپ�روري 
حمايت كننده، عبارت از ايجاد ارتباط 
صميمانه و حفاظت كنن�ده و تعيين 
و اج�راي قواني�ن مش�خص محدود 
كننده است تا فرزندان ياد بگيرند بايد 
مسئوليت كارها و رفتارشان را بپذيرند

ظهور دنياي مجازي
 و پايان دورهمي هاي صميمي

زندان همراه!

نسيم زندگي

بپيوند با هر كه از تو ببرد
4 روايت درباره صله ارحام

اسام دين مهرباني و مهرورزي با ديگران است 
و صله ارح�ام نيز به همي�ن دليل م�ورد تأكيد 
ف�راوان دين ماس�ت. از بح�ث ش�يوع كرونا و 
محدوديت هاي ناگزير آن ك�ه بگذريم كمرنگ 
ش�دن صله رحم دقيقًا نقطه مقاب�ل آموزه هاي 
ديني ما ق�رار مي گيرد. به نظر مي رس�د كاهش 
رفت و آمد فاميلي ريشه در موارد بسيار ديگري 
دارد كه توس�عه فناوري ه�اي ارتباطي از جمله 
آن اس�ت. مروري بر چند روايت از متون ديني، 
اهميت صل�ه ارحام را به خوبي نش�ان مي دهد. 

      

سفارش رسول خدا)ص(
مردى خدمت پيامبر اكرم)ص( آمد و عرض 
كرد: ي��ا رس��ول اهلل! فاميل م��ن تصميم 
گرفته اند بر من حمله كنند و از من ببرند و 
 دش��نامم دهند، آيا من ح��ق دارم آنها را

 ترك گويم؟
فرمودن��د: در آن ص��ورت خداوند همه ش��ما را ترك 

مى كند. عرض كرد: پس چه كنم؟
فرمودند: بپيوند با هر كه از تو ببرد و عطا كن به هر كه 
محرومت كند و در گذر از هر كه به تو ستم نمايد، زيرا 

چون چنين كنى، خدا تو را بر آنها يارى دهد. 

سفارش امام صادق)ع(
م��ردى از اصحاب ام��ام ص��ادق)ع( به 
حض��رت ع��رض ك��رد: ب��رادران و 
پسرعموهايم فشار زيادى بر خانه ام وارد 
كرده اند تا جايي كه در يك اتاق زندگى 
مى كنم، اگر در اين باره )به آنها يا حاكم( شكايت و گله 
كنم، آنچه اموال دارم را مى گيرند.  امام فرمودند: صبر 
كن، همانا بعد از س��ختى فرج و گشايشى برايت مى 

شود. آن مرد گفت: از اقدام عليه آنها منصرف شدم. 
چيزى نگذشت »وبا« در سنه 131 ه  .ق آمد و همه آن 

اقوامى كه او را اذيت مى كردند مردند. 

بعد از مدتى خدمت امام رس��يد و امام فرمودند: حال 
اقوامت چطور اس��ت؟ گفت: همه مردند! فرمود: آنها 
به خاطر اذيت به تو كه خويش آنها بودى و به عقوبت 
عملشان )قطع رحم( نسبت به تو مردند، آيا تو دوست 
داشتى آنان زنده بمانند و فشار و اذيت بر تو وارد كنند؟ 

گفت: نه واهلل. 

صله رحم امام)ع(
حسين بن على پسر عموى امام صادق 
)ع( از افراد ش��جاع و پر صالبت بود، به 
طورى كه به او رمح آل ابوطالب )نيزه 
خاندان ابوطالب( مى گفتند. از آنجايى 
كه بينى پهنى داشت به حسن افطس معروف گرديد. 
او در ماجراى قيام عبداهلل محض )نواده امام حس��ن( 
بر ضد منصور دوانيقى خليفه عباس��ى پرچمدار بود و 

سر همين موضوع با امام صادق)ع( كدورتى داشت، به 
حدى كه يك بار با كارد پهن ب��ه امام حمله كرد تا آن 

حضرت را بكشد. 
س��المه يكى از كنيزهاى امام مى گويد: در آن هنگام 
كه امام در بستر شهادت قرار گرفت، در بالينش بودم 
و پرستارى مى كردم، بيهوش شد، وقتى به هوش آمد، 
به من فرمود: 70 دينار به حسن افطس بدهيد و فالن 

مقدار و فالن مقدار به افراد ديگر بپردازيد. 
عرض ك��ردم: آيا به مردى ك��ه با كارد په��ن و تيز به 
شما حمله كرد و مى خواس��ت شما را بكشد 70 دينار 

بدهيم؟
فرمود: آيا مى خواهى مشمول اين آيه باشم كه خداوند 
مى فرماي��د: آنها ك��ه پيوندهايى كه خداون��د به آنها 
امر كرده اس��ت برق��رار مى دارند و از پروردگارش��ان 
مى ترسند و از بدى حساب بيم دارند... داراى عاقبت 

نيك در سراى آخرت خواهند بود.  سپس فرمود: آرى 
اى سالمه خداوند بهش��ت را آفريد و پاكيزه و خوشبو 
ساخت، به طورى كه بوى خوش آن فاصله مسير 2هزار 
سال راه به مشام او مى رس��د، ولى اين بوى خوش به 
مشام قطع كننده پيوند و خويشاوندى و عاق والدين 

نمى رسد. 

عدم صله رحم و مرگ
ش��عيب عقر قوقى گويد: امام موسى بن 
جعفر)ع( فرمود: فردا مردى از اهل مغرب 
به نام يعقوب تورا مالق��ات مى كند و از 
اح��وال من مى پرس��د، او را ب��ه خانه ام 

راهنمايى كن. 
من او را در طواف يافتم و حال احوال كردم، ديدم مرا 

مى شناسد. 
گفتم: از كجا مرا ش��ناختى؟ گفت: در خواب كسى 
مرا گفت كه ش��عيب را مالقات كن و آنچه خواهى از 
او بپرس. چون بيدار شدم نام تورا پرسيدم. تورا به من 
نشان دادند. او را مردى عاقل يافتم و به درخواستش او 
را به خانه امام بردم و اجازه طلبيدم و امام اجازه دادند.  
چون نگاه امام به او افتاد، فرم��ود: اى يعقوب ديروز 
اينجا )مكه( وارد ش��دى، ما بين تو و برادرت فالنجا 
نزاعى واقع شد و كار به جايى رس��يد كه همديگر را 
دشنام داديد و اين طريقه ما و دين پدران ما نيست، 
ما كسى را به اين كارها امر نمى كنيم، از خداى يگانه 
و بى ش��ريك بپرهيز. به اين زودى مرگ ما بين تو و 
برادرت جدايى خواهد افكند و اين به خاطر آن شد كه 

شما قطع رحم كرديد. 
او پرسيد: فدايت ش��وم، مرگ من كى خواهد رسيد؟ 
فرمود: همانا اجل تو نيز نزديك بوده لكن چون تو در 
فالن منزل با عمه ات صله كردى و رحم خود را وصل 

كردى 20 سال به عمرت افزوده شد. 
شعيب گويد: بعد از يك سال يعقوب را در حج ديدم و 
احوال او را پرسيدم، گفت: برادرم در آن سفر به وطن 
نرسيده وفات يافت و در بين راه به خاك سپرده شد. 

سبك ارتباط

  ناديا اسماعيلي
ياد آن روزها بخير! ايامي كه وقتي مي خواستيم با كسي كه راه دور بود و فرسنگ ها با ما فاصله داشت، 
ارتباط بگيريم، مجبور بوديم سري به اداره پست بزنيم و برايش نامه پست كنيم. تلفن هاي سكه اي 
و كارتي را يادتان اس�ت؟ زمان هايي كه در هر ش�هر تنها يك مخابرات بود و بيش�تر از چند دقيقه 
صحبت كردن با تلفن برايمان مقدور نبود، امروز ش�ده نوس�تالژي. آن موقع ه�ا مي رفتيم مخابرات 
و در صف تلفن مي ايس�تاديم تا نوبتمان ش�ود. با شهرس�تان تماس مي گرفتيم و منتظر مي مانديم 
تا طرف پش�ت خط حاضر ش�ود. مس�ئول مخابرات از طريق بلندگو اقوام مان را صدا مي كرد: آقاي 
فاني! تلفن! خانم فاني! تلفن! تازه كل اهالي هم خبردار مي شدند از اين تماس گرفته شده از شهر 
دور و ما اين س�مت خط چقدر كيف مي كرديم. بچه كه بوديم از اين زنگ زدن ها ذوق مي كرديم. اوج 
تكنولوژي آن زمان تماس با روس�تا و حال و احوال كردن با فاميل هاي روستايي مان بود. حتي گاهي 
حيرت مي كرديم از اينكه چطور صدايمان تا روس�تايمان مي رس�د! س�ال ها از آن زمان ها گذشت و 
اوج الكچري بودنمان ش�د اس�تفاده از تلفن بيس�يم خانگي. وقتي مهمان مي آمد خانه مان، جلوي 
آنها گوش�ي بيس�يم را برمي داش�تيم و در خانه راه مي رفتيم و صحبت مي كرديم و مدام آنتن دهي 
آن را تا حياط هم چك مي كرديم و كيفور مي ش�ديم و كلي پز مي داديم! آن روزها گذش�ت و حاال... 


