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ﮔﺰارش ﻓﺮدا

لطفا شمشیر نخورید

یادبودهایی برای میرزاخانی

 پوریــا عالمی :یکی بود یکی نبــود .زیر گنبد کبود
یک آقاپســری بلند میشــود میرود خواســتگاری.
خانواده دختره به پســره جواب رد میدهند .پســره
هم که یک دل نه ،صددل عاشق شده بوده ،شکست
عشقی میخورد و بعد از ساعت اداری ،تنگ غروب
آســمون ،ســوار موتورش میشــده و میآمده توی
محله دختــره و به افق چشــم میدوخته و بعد از
نیمســاعت میرفته خانهاش .خالصه یکدفعه که
آمــده بوده و به افق چشــم دوخته بــوده و زیر لب
میخوانده» :پشت درهای بسته ،عاشق دلشکسته،
دوستت دارم عزیزم ،عاشقتم هنوزم «...یکهو میبیند
که برادر دختره و رفیقش از ته کوچه دارند میآیند.
آقاپسر قصه ما با دیدن برادر عروس آینده خوشحال
میشــود و میرود جلو که با برادره سالمعلیک کند
و ســر صحبت را بــاز کند که ایشــاال در آینده فامیل
بشوند .منتها برادر دختره اعصابمصاب نداشته و با
شمشــیر میزند آقاپسر عاشقپیشه قصه ما را نصف
میکند.
نکات ایمنی
این داســتان مال  ۴۰۰ســال پیش و مال سال ۹۴
است.
این داســتان مال فیلم »ارباب حلقهها« یا سریال
»گیم آو ترونز« نیســت و مال همین ورامین خودمان
است.
شمشیر توی داستان واقعا شمشیر است و اینکه
یکنفر در قرن حاضر با شمشیر توی خیابان تردد کند
طبیعی به نظر میرســد .مثل اینکه من بگویم داییم
توی خانه دایناســور نگه مــیدارد که روی تخمش
نشسته تا جوجه شود .واقعا شدنی است.
اینجا ایران است و »لیانشانپو« نیست.
ایــن داســتان تخیلی نیســت و واقعی اســت و
»روزنامه ایران« آن را منتشر کرده است.
نتیجهگیری
 -۱عاشق نشوید.
 -۲عاشق میشوید ،نروید خواستگاری.
 -۳رفتید خواستگاری و جواب رد شنیدید ،بعدا با
برادر طرف رودررو نشوید.
 -۴میخواهید عاشق بشوید ،قبلش بروید کالس
دفاعشخصی.
 -۵میخواهید بروید خواســتگاری ،قبلش توی
خانه ،شمشیرخوردن را تمرین کنید.
» -۶بیمه عشــق« یــا »بیمه خواســتگاری« در
نظام بیمه کشــور اضافه شود تا وقتی کسی میرود
خواســتگاری و دچار خونریزی میشــود یا شمشیر
میخورد ،بتواند از بیمه استفاده کند.
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ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
ﻣﻬﺪى ﻋﺰﯾﺰى

شرق :هنوز بغض و اندوه درگذشت مریم میرزاخانی
پایان نیافته است .بســیاری از رسانههای جهان خبر
رفتن او را پوشش داده و درباره خصوصیات علمی او
ســخن گفتهاند .خانواده او در آمریکا بهسر میبرند و
آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از یکی از بستگانش
منتشر کرده» ،مریم میرزاخانی« احتماال تا شنبه هفته
دیگر و پس از رســیدن خانواده همسرش ،در آمریکا
به خاک سپرده میشود؛ در جایی که دخترش ،آناهیتا
و همسرش در آن زندگی میکنند؛ آناهیتایی که عدم
داشتن تابعیت ایرانی یکی از حسرتهای این لحظات
است .هرچند بیش از  ۶۰نماینده مجلس در نامهای
به هیئترئیســه مجلــس درخواســت کردهاند که
»تالشهای الزم برای اهدای تابعیت ایرانی به فرزند
گرامــی میرزاخانی انجام پذیرد .به امید آنکه شــاهد
مهاجرت میرزاخانیها از میهن پرافتخارمان نباشیم«.
درعینحال پیشنهادهایی از سوی افراد مختلف برای
نامگذاری خیابانی به نام »میرزاخانی« مطرح شــده
و در رســانههای اجتماعــی نیز مورد اســتقبال قرار
گرفته اســت؛ نامگذاری جایــزهای علمی در ریاضی
به یاد او و نامگذاری یک دانشــکده به نام او نیز جزء
دیگر پیشــنهادهایی اســت که در این ساعتها بیان
شــده اســت .بنرهایي به یادبود او نیز در خیابانهاي
تهران نصب شــده است .همچنین قرار بود که دیروز
بعدازظهــر مردم جلو خانه ریاضیــات با اهدای گل،
افســوس خود را بیان کنند؛ همانطــور که دیروز در
رسانهها عکســی از در بسته و چند دستهگل در جلو

دفتر میرزاخانی در استنفورد باعث تأثر شد .قرار است
دانشــگاه شــریف برای میرزاخانی مراســم یادبودی
برگــزار کند ،اما هنوز تاریخ آن مشــخص نیســت .در
بیانیهای که دانشگاه استنفورد به مناسبت درگذشت
پروفســور میرزاخانی در آخر وقت شنبهشــب منتشر
کرد ،اعالم کرده که بعد از بازگشــت دانشــجویان به
دانشگاه ،برای پروفســور میرزاخانی مراسم یادبودی
برگزار خواهد شد» .مارک تسیر الوین« ،رئیس دانشگاه
»اســتنفورد« ،او را »یــک ریاضــیدان ،نظریهپــرداز
درخشان و درعینحال متواضع« توصیف کرده است
و ادامــه داده» :او جوایز را فقط به این دلیل دریافت
میکرد تا برای دیگر زنان الهامبخش باشــد .تا مسیر
وی را در پیــش بگیرند» .مریم« خیلی زود از میان ما

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

رفت .جای او در اینجا ،دانشگاه استنفورد و در سراسر
دنیا ،عزیز و خالی خواهد بود« .در رســانههای جهان
بــا برخی از همــکاران او مصاحبه شــده و برخی از
خصوصیات او مورد ارزیابی قرار گرفته است.
واشنگتنپســت به نقل از آلکس اســکین مینویســد:
»پژوهشهــای ریاضی او با یک نــگاه در هر کتابی قابل
تشخیص بودند .او بیشتر اوقات راهحل مسائل ریاضی را
روی برگههای بزرگ کاغذ مینوشــت و دخترش به این
کار میگفت »نقاشی« و خود میرزاخانی آن را به نوشتن
یک رمان تشبیه میکرد« .میرزاخانی و الکس اسکین به
دنبال حل یکی از چالشهای ریاضی بودند که قریب به
یک قرن است که مورد بحث فیزیکدانان است؛ مسئله
مسیر یک توپ بیلیارد در یک میز چندضلعی.
همچنین رالــف ال کوهن و باربارا کیمبــال براونینگ،
اســتادان ریاضــی اســتنفورد و همــکاران پروفســور
میرزاخانی ،میگویند» :مریم یکی از بزرگترین مغزهای
متفکر زمان خود و یک شخصیت فوقالعاده بود .جای
او بسیار خالی خواهد بود«.
تلگــراف ،دیلیمیــل ،ایندیپندنــت ،لومونــد ،گاردین،
الپاییس ،اشــپیگل ،وایر هند ،انپیآر ،هندو ،نیوزویک،
ســیبیاس ،العربی ،زینیوز ،آرمنپرس ،نیجریاتودی،
ورلدنیوز ،واشنگتنپست ،پاکستانتودی ،ساینس مگ و
فیزیکس برکلی ،از جمله رســانههایی بودند که درباره
این نابغه بزرگ ایرانی نوشتند .مهر خبر داده که مراسم
یادبودی روز پنجشــنبه در مســجد جامع شهرک غرب
تهران در ساعت  ۱۶تا  ۱۷:۳۰برگزار خواهد شد.

ﯾﺎد آر

ﯾﺎدداﺷﺖ

به خدمت گیرنده زمانه
نهچندان موافق

ﻓﻘﺪان ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﻗﺘﻞ آﺗﻨﺎ

ﻣﯿﻨﻮ ﻣﺮﺗﺎﺿﻰﻟﻨﮕﺮودى
زندگی بــرای انســان فرصتی کوتــاه ،محدود و
تکرارناپذیر است.
ازاینرو کیفیت زندگی که در چالش با حل مسائل
بنیادین حیات به دســت میآید بر کمیت آن پیشــی
میگیرد .آنان که بر کیفیت حیات و جادوی بینظیر و
یگانه حضور خویش در جهان باور دارند؛ هوشمندانه
و ارادهگرایانــه فرصت کوتاه و نامکرر زندگی خویش
را صرف تثبیت چیزهای ماندگاری میکنند که مرگ
و نیســتی را بدانها راهی نیست .زندگی مریم مانند
خود او زیبا ،ظریف و شــکننده درعینحال هوشمند
و سرشــار از مفاهیم ماندگار و نامیرا همچون عشق،
علم ،اخالق ،نشاط و خالقیت بود .گردآمدن یکباره
چنین ذخایری در وجود مریــم میرزاخانی او را قادر
کرد تــا زمان و زمانه نهچنــدان موافق را به خدمت
خود گیرد و در قالب اندیشه ماندگار انسانی نامیرایی
را تجربه کند .مریم میرزاخانی از آن دســته آدمیان
بود که در برســاخت مانــدگاری در محدوده کوتاه و
فرصت اندک زندگی موفق بود؛ هم از اینرو میتوان
او را شاهد موفق و گویای زنی دانست که به واسطه
بالندگی در خانواده رشــید و تحــت تربیت والدینی
برابریخواه و در جامعه علمــی طراز عالی نیالوده
به تبعیض جنسیتی ،توانست مرزها و محدودههای
موجود و ممکن را پشتســر بگــذارد و زن ایرانی را
در جهان بلندآوازه کند و کارســتانی از این دســت از
عهده همــگان خارج اســت .ای کاش این امکانات
بــرای تمامی زنان و دختــران ایرانی ممکن و مقدور
شــود تا هر روز شــاهد موفقیت جمعیت و جامعه
زنان هموطن باشیم .آری زندگی مریم مانند خود او
زیبا ،ظریف و شــکننده و نهچندان بلند بود ،اما طول
و ســترگی نظام اندیشــه و اخالق مریم تداومبخش
حیــات علمی و مانــدگار او خواهد شــد .زین پس
مریــم را همچون زندگی در رگهای زمان و در نبض
هــر نظم ریاضی و در هر تپش زیبایی هندســی و در
شــادی حل مســئله و یافتن مجهول و در خالقیت
شگفتیآفرین نظمی نوین جاری و روان خواهیم دید،
همچنین او در مقام شــاهد احترامبرانگیز همچون
چراغی بر قلــب و زندگی زنان و مردان برابریطلب
و توسعهنگر جامعه ایران تابان و فروزان گشته است.

ﻋﻠﻰاﺻﻐﺮ ﺳﯿﺪآﺑﺎدى
واکنش عمومی به مرگ مظلومانه آتنا بســیار زیاد
بود و درباره این ماجراها حرفهای بســیاری زده شد.
یکــی از بحثهای اصلی مردم ،علــل و عوامل وقوع
چنین فجایعی است .خیلی از ما دنبال مقصر گشتیم.
گروهی نحوه پوشــش برخی را مقصــر فاجعه اعالم
کردند .برخی نیروی انتظامی را با این اســتدالل که چرا
آدمی چنین خطرناک راستراســت در شهر میگردد.
گروهی آموزشوپرورش را که چرا آموزشهای الزم را
به بچهها نمیدهد و گروهی مخالفان سند  ۲۰۳۰را که
بخشی از آن به چنین آموزشهایی اشاره دارد.
اگــر در این بحثهــا تأمل کنیم ،در برخــی از آنها
بهــرهای از حقیقــت دیده میشــود .طبیعی اســت
که در وقــوع چنین فجایعی ،فقط یــک مقصر وجود
نــدارد .هم نهادهــای رســمی حافظ امنیــت و هم
نهادهای آموزشــی و هم نهاد خانواده و هم رسانهها
در این زمینــه کوتاهی کردهایم .گاهی دیده میشــود
کــه برخی با ارجاع به حوادث مشــابه در کشــورهای
دیگر میخواهند این موضــوع را عادی جلوه بدهند و
کوششها و پیشنهادهای عمومی را برای جلوگیری از
تکرار فجایعی دیگر غیرضروری میدانند .این دوستان
معموال بخشی از ماجرا را دنبال میکنند و میخوانند؛
مثال از همان آمریکا که مثال میزنند به این بخشــش
توجه ندارند که فاجعهای مشــابه به تصویب قانونی
برای پیشگیری از این دست فجایع انجامید.
حتی اگر چنین قانونی هم وضع نمیشــد و از این
دست فجایع در تمام جهان روی میداد ،باز هم اینقدر
هولناک است که باید برای پیشگیری از آن دنبال راهحل
بــود .به نظرم در کنــار اینکه هر یک از ما بنشــینیم و
کوتاهیهای نهادهای رســمی و غیررسمی را در وقوع
چنیــن فجایعی ردیف کنیم ،باید بنشــینیم و وظایف و
مسئولیتهای خودمان را مرور کنیم .آیا کاری از دست
مــا بهعنوان مادر و پدر برای پیشــگیری از وقوع چنین
حوادثی برای فرزندان خودمان و دیگران ساخته است؟
چهکاری از دستمان ساخته است؟
حمایــت از کودکانمان در مرحله نخســت وظیفه
خود ماست .بخشــی از این حمایت با دقت و مراقبت
حاصل میشود ،اما بخش  -شاید -مهمتر ،آگاهیدادن
به کودکان است .کودکان را باید نسبت به خطرهایی که
در کمینشان است ،آگاه کنیم ،بدون اینکه اعتماد آنان به

جامعه و امیدشان به آینده را مخدوش کنیم .آگاهی از
خطر البته کافی نیست .آنان باید یاد بگیرند چهکار کنند
تا در چنین موقعیتهایی قرار نگیرند و اگر قرار گرفتند،
چه برخوردی داشته باشند؟
بــرای یاددادن همین موضــوع نیازمند گفتوگو با
کودکان هســتیم؛ چیزی که به نظــرم ضعف عمومی
ماســت .متأســفانه اغلب ما بهعنوان پــدر و مادر بلد
نیستیم با کودکانمان گفتوگو کنیم و این مهارت را به
کودکان نیز منتقل نکردهایم.
بخشی از خطرها دقیقا از همینجا ناشی میشوند.
در چنــدروزی کــه از این فاجعه میگــذرد ،برخی
در شــبکههای اجتماعی از تجربههای آزار در کودکی
نوشتهاند .اغلب آنان در یک نکته مشترکند :در برابر آزار
سکوت کرده و آن را به والدین منتقل نکردهاند.
بخشــی از فجایــع و تکــرار ایــن آزارهــا دقیقا از
همینجا ناشی میشــود؛ از سکوت در برابر آزاردهنده
و بیاننکردن موضوع به والدین .البته که این ســکوت
دالیــل متعددی دارد و در جای خــود باید مورد توجه
قرار گیرد ،اما بخشی از این سکوت به نبود گفتوگو بین
والدین و کودکان برمیگردد.
ما معموال در برابر کودکانمان ســه الگوی رفتاری
داریم :تسلیم در برابر کودکان ،بهکرسینشاندن حرفمان
حتی بهزور و ترکیبی از این دو )گاه این و گاه آن(.
کمتــر پیش میآیــد که میــان کــودکان و والدین
گفتوگویی در بگیرد و طرفین برای حرفهایشان دلیل
بیاورند و همدیگــر را قانع کنند .بــرای آموزش موارد
اینچنینــی نیازمنــد گفتوگو میان والدیــن و کودکان
هســتیم .این موارد در آن ســه الگو قابل طرح و بیان
نیستند ،زیرا اوال اعتمادی میان طرفین شکل نمیگیرد
که موضوع مطرح شــود و ثانیا به فرض طرح فضایی
اســتداللی شــکل نمیگیرد که بتــوان در آن به همه
جوانب پرداخت.
بــه نظرم بــا دو دهــه فعالیت در حــوزه کودکان
کتابخواندن یکی از راههایی اســت که میتواند باب
گفتوگو را با کودکان باز کند .کتابهایی به فارســی و
انگلیســی درباره مراقبت از خود برای کودکان منتشر
شــده اســت .میتوان این کتابها را خوانــد و با ارائه
پرسشهایی با کودکان آرامآرام باب گفتوگو را گشود
و موضوعــات را در قالب پرســشهایی بــا او در میان
گذاشت.
حتــی اگر این موضوع را هم در نظر نگیریم ،یکی از
کارکردهای کتابخوانی برای کودکان همین اســت که
امــکان گفتوگوی کودک و والدیــن را فراهم و رابطه
عاطفی خانواده را عمیق میکند.
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دﯾﺪار در ﺑﻰآرﺗﻰ
سعید برآبادی :خمار و خمیر بود ،اما تنبک از دستش
نمیافتاد و ریتــم آهنگی را که میخواند ول نمیکرد.
صــدای محزونــی هم داشــت و کلمات را درســت و
ســرضرب میگفت .آهنگش یکی از همان آهنگهای
کوچهبازاری بود که ترجیعبند آن چنین است »بهشون
بگین که اینجا یه نفر همیشــه مســته /یه نفر همیشه
تنها سر این کوچه نشسته« و واقعا این بیت وصف حال
خودش بود .وقتــی که آهنگخواندنــش در اتوبوس
تمام شــد ،جز دو نفــر از آن انبوه خســته و عرقکرده
چپیده در بیآرتی ،کســی برایش دست به جیب نشد؛
آن دو نفر هم یکی هزار تومــان و یکی دیگر ،یک ۵۰۰
تومانی پاره را هدیه کرد .این بود که تنبکش را زیر بغل
محکم کرد و رو به مسافران با صدایی خمار و بیرمق
گفت» :آقایون ،خانوما ،یه روزی برای این حنجره ،مردم

میاومــدن تا کافه پانــا ،من خواننــده معروفی بودم،
اســمم بهروز بود ،کوچهبازاری میخوندم ،رفته بودم
حال بیشتری بکنن.
درس موسیقی خونده بودم تا مردم ِ
حاال به امــروزم نگا نکنین ،این بازی روزگاره ،اما صدام
که پیر نشــده ،صدام کــه معتاد نشــده« .دو نفر دیگر
هم دست به جیب شــدند و اندکی پول به دستهای
ســیاهش رســاندند ،اما هنوز مانده بود و داشت مردم
را بــا آن چشــمهای رگزده و افیونــی نــگاه میکرد.
ســرچ کردم در گوگل ،خوانندهای به نام بهروز در میان
خوانندههای کوچهبازاری نداشــتهایم ،کافهای هم به
سخت
نام پانا نبوده ،اما مرد صدای خوبی داشت و کار ِ
ایستاده ضربگرفتن روی تنبک را چنان ماهرانه انجام
میداد و چنان سرضرب میخواند که شک نمیکردی
در گذشــته خواننده بوده باشــد .در ایســتگاه بعد ،از

بیآرتی که پیاده شــد ،همراهش پیاده شــدم و با یک
دوهزارتومانی ،ســر حرف را باز کردم؛ گفت که شبها
را در فضــای ســبز اتوبان حکیم میخوابــد ،گفت که
زنش که یک روزی بهخاطر همین صدا عاشقش بوده،
ترکش کرده ،گفت که بعد از بستهشــدن آن کافه ،رفته
و کفاش شــده ،اما بیکاری ،کشاندهاش پای چراغ و تا
سالها نامش را بهروز چراغی گذاشته بودند» :چراغی
که میدونی یعنی چــی؟ از این چراغ فیتیلهایها بود
و
ســیخ تریاک رویش داغ میکردیم ،کسی که همیشه
ِ
چراغ را روشــن نگه میداشــت را میگفتند چراغی«.
اینها را گفت ،پولش را چپاند توی جیبش و آستهآسته
رفت که از وســط اتوبان برود آنطرف و از ساقیهایی
که توی تاریکی سبزههای سر شب ،موتورهایشان دیده
میشد ،دوای امشبش را بخرد.

