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فوکوس
  293 ســال پیش، برابر با بیســت و دوم آوریل 1724 میالدى، امانوئل کانت، فیلسوف شــهیر آلمانى، در امپراتورى پروس به 
دنیا آمد. کانت چهره اى محورى در فلســفه جدید اســت. او تجربه گرایى و عقل گرایى ابتدایى مدرن را در هــم آمیخت و تا به امروز 
تأثیر مهم کانت در مابعدالطبیعه، معرفت شناســى، اخالق، فلســفه سیاســى، زیبایى شناســى و دیگر حوزه ها ادامه دارد. بر سنگ 
نوشته آرامگاه او این جمالت حک شده اســت: «دو چیز، هر چه مکرر تر و ژرف تر به آنها مى اندیشــم، ذهنم را با شگفتى و هیبت باز 

هم تازه تر و فزاینده ترى به خود مشغول مى دارند:  آسمان پرستاره بر فراز من و قانون اخالقى در درون من.»

رخداد
  ساخته شدن سرود ملى کشور فرانسه با عنوان مارسییز، توسط کلود روژه 

دولیل، نظامی موسیقیدان فرانسوي (1792 میالدى)
  آغاز حفر کانال سوئز بین دریاي سرخ و دریاي مدیترانه در غرب 

صحراى سینا و شمال شرق کشور مصر (1859 میالدى)
  اعالن جنگ ایاالت متحده آمریکا به اسپانیا، منجر به شکست 
اسپانیا و واگذارى حاکمیت جزایر فیلیپین، گوام، کوبا و پورتوریکو 

به آمریکا (1898 میالدى)
  آغاز نبرد گالیپولى میان نیروهاى مشــترك بریتانیا، استرالیا و 

نیوزلند با قواى عثمانى در بندر گالیپولى (1915 میالدى)

طلوع
  هنرى فیلدینگ - نویسنده، نمایشنامه نویس و روزنامه نگار برجسته 
بریتانیایــى، صاحب آثــارى چون: تام جونز، املیا، ســفرنامه لیســبون

 (1707 میالدى)
  هنري النگ فالو - ادیب و شاعر معروف آمریکایی، 
از مشــهورترین و پرکارترین شاعران ایاالت متحده 

آمریکا (1807 میالدى) 
  جک نیکلسون - بازیگر آمریکایى، برنده سه جایزه 

اسکار، نقش آفرین در آثارى چون: پرواز بر فراز آشیانه فاخته، 
تاللو، محله چینى ها (1937 میالدى)

غروب
  فلوید بنت - هوانورد معروف آمریکایى، داراى بیشترین پرواز با هواپیما 

در سفرهاى اکتشافى به قطب شمال (1928 میالدى)
  امان اهللا خان - سومین پسر حبیب اهللا خان فرمانرواى افغانستان 
از دودمــان بارکزى، بنیانگذار نظام پادشــاهى در افغانســتان

 (1960 میالدى)
  فرانسوا دوالیه - رئیس جمهورى و دیکتاتور  هائیتى بین 

سال هاى 1957 تا 1971 میالدى (1971 میالدى)
  ریچارد نیکسون - سى و هفتمین رئیس  جمهورى آمریکا، تنها و 

اولین رئیس جمهورى مستعفى ایاالت متحده (1994 میالدى)

 118 سال پیش، برابر با بیست و دوم آوریل 1899 میالدى، والدیمیر ناباکوف، نویسنده شــهیر روس در سنت پترزبورگ به دنیا آمد. ناباکوف تحصیالت خود را در دانشــگاه کمبریج گذراند و در سال 1940 به آمریکا رفت. او با انتشار 
رمان «لولیتا» به اوج شهرت رسید. ناباکوف تا زمان مرگش در سال 1977 میالدى 18 رمان، 8 مجموعه داستان کوتاه، 7 کتاب شعر و 9 نمایشنامه منتشر کرد.

روایت

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل  صفحه آخر 

«روز زمین» و سواد محیط زیستى شهروندان

محمدرضا نیک نژاد
آموزگار

چند روز پیش از امروز، یعنى دوم اردیبهشــت ماه 
برابر بــا  22 آوریــل، متن هایى دربــاره «روز زمین» 
خواندم. هدفم این بود که بتوانــم در کالس بچه ها را 
درباره روز زمین به چالش بکشــم و آگاهى هایمان را 
اندکى بیفزایم. با توجه به تجربه بیســت و چندساله 
آموزگارى ام مى دانستم که مدرسه و آموزش و پرورش 
برنامه اى براى چنین روزى ندارند، از این رو براى پرسش 
از آنان خود را به زحمت نینداختم. مى خواستم مانند 
بیشتر مناسبت هاى اینچنینى، توان و فرصتم را صرف 
دانش آموزان کنــم. از بچه ها خواهش کردم که به من 
توجه کنند. هنگامى که ســکوت کالس را فرا گرفت، 
پرسیدم: «بچه ها کســى مى داند روز زمین چه روزى 
است؟»... ســکوت بود که موج مى زد و چشمانى که 
کنجکاوانه روى چهره ام قفل شــده بــود، زمان را که 

مناسب دیدم، برایشان گفتم که: 
1- «روز زمین، روزى براى افزایش آگاهى و قدردانى 
نسبت به محیط زیست کره  زمین اســت. این روز دوبار 
در سال، یک بار درفصل بهار در نیمکره شمالى و یک بار 
درفصل پاییز در نیمکره جنوبى (که فصل بهار آن نیمکره 

محسوب مى شود) برگزار مى شود. سازمان ملل متحد نیز 
هر سال در اعتدال بهارى، این روز را جشن مى گیرد. این 
رسمى بود که توســط فعال صلح یعنى جان مک کانل 
در  سال 1969 در اجالس یونسکو معرفى شد و توسط 
سناتور آمریکایى گیلورد نلســون به عنوان یک جلسه 
آموزشــى درمورد محیط  زیســت بنیان گذاشته شد. 
درخیلى ازکشــورها روز 22 آوریل همزمــان با 2 یا 3 
اردیبهشت، روز زمین است و جوامع بسیارى نیز هفته 
زمین را با آغاز روز زمین جشــن مى گیرند و تمام هفته 

را به فعالیت هاى زیست محیطى اختصاص مى دهند.» 
2- «پویش روزِ زمین در  ســال 2017، سواد محیط 
 زیستى و آب و هوایى اســت. آموزش و پرورش  بنیان 
پیشرفت اســت. ما نیازمند پرورش شهروندان جهانى 
و چیره به مفاهیم دگرگونى آب و هــوا و آگاه از تهدید 
بى مانند این دگرگونى ها در ســیاره مان هســتیم. ما 
نیازمند توانمندسازى همه شــهروندان با این دانش 
براى الهام بخشیدن به عمل درحمایت از حفظ محیط  
زیست هستیم. ســواد محیط زیســتى و آب و هوایى 
نه تنها موتور محرکه اى براى ســاختن رأى دهندگان 
سبز و پیشبرد سیاســت ها و قوانین زیست محیطى 
و آب و هوایى اســت بلکه بــراى افزایش شــتاب در 
آفرینش فناورى ها و حرفه هاى ســبز است. روز زمین 
امسال، با جامعه خویش براى آموزش سوادى محیط 
زیســتى و آب و هوایى گرد هم آیید و طرح دیگرى با 

تمرکز بر آموزش و پرورش را (پیگیرى کنید)...» (پیام 
روز زمیــن 2017 در تارنماى این ســازمان به آدرس
http: //www.earthday.org) پــس ازپایــان 
حرف هایم، زمینــه براى گفت وگو فراهــم بود. مانند 
همیشــه از برخى دیدگاه هاى هوشــمندانه بچه ها 
شگفت زده شدم و با هم آموختیم و آموزاندیم. اگر این 
گفت وگوى کالسى توانسته باشــد دریک هم کنش 
گروهى، پرسش هایى اندیشــه برانگیز در ذهن بچه ها 
بیافریند، بى گمان کنشى کامیابانه بوده است- دست کم 
امیدوارم چنین بوده باشــد، اما پرسش هاى پایه اى تر 
و آزاردهنده تر این که چرا ســاختار آموزشــى که بنابر 
هدف هاى نویــن اش باید پرورش دهنده شــهروندان 
محیط  زیست دوســت باشــد، همچنان بر هدف ها 
و روش هاى ســنتى خویش یعنى تمرکــز افراطى بر 
دیدگاه هاى کمى- نمره اى از رهگذر حفظ درونمایه هاى 
درســى پاى مى فشــارد؟ در زمانى که وزیر و وکیل و 
حتى بسیارى از شــهروندان بر بیهوده بودن بسیارى از 
آموزه هاى مدرسه اى تأکید مى کنند؛ چرا براى ساختار 
فرهنگى- آموزشى ما همچنان مرغ یک پا دارد!؟ چرا 
درسالى که شعار جهانى روزِ زمین، افزایش سواد محیط 
زیستى است و مهمترین نهاد در سوادافزایى شهروندان 
همین نهاد آموزش است، یکى از بى عمل ترین نهادها 
باید آموزش و پرورش باشد؟ چرا و چرا و چرا... شرح این 

هجران و این خون جگر/  این زمان بگذار تا وقت دگر! 

حرف روز

سحر خیز باشــید چرا که حرکت در آغاز روز 
حضرت محمد (ص)مایه برکت است.

کبر و ناز
ناز را رویى بباید همچو ورد

چون ندارى گرد بدخویى مگرد
یا بگستر فرش زیبایى و حسن

یا بساط کبر و ناز اندر نورد
نیکویى و لطف گو با تاج و کبر

کعبتین و مهره گو با تخته نرد
در سرت بادست و بر رو آب نیست

پس میان ما دو تن زین ست گرد
زشت باشد روى نازیبا و ناز

صعب باشد چشم نابینا و درد
جوهرت ز اول نبودست این چنین

با تو ناز و کبر کرد این کار کرد
زر ز معدن سرخ روى اید برون

صحبت ناجنس کردش روى زرد
کى کند ناخوب را بیداد خوب

چون کند نامرد را کافور مرد
تو همه بادى و ما را با تو صلح

ما تو را خاك و تو را با ما نبرد
لیکن از یاد تو ما را چاره نیست

تا دین خاك ست ما را آب خورد
ناز با ما کن که درباید همى

این نیاز گرم را آن ناز سرد
ور ثنا خواهى که باشد جفت تو

با سنایى چون سنایى باش فرد
در جهان امروز بردار برد اوست

باردى باشد بدو گفتن که برد
سنایى غزنوى

در ستایش بازى
نگاه

خیلى ها امیدوارند روزى فرا برســد که دنیا رنگ صلح 
و صفا به خود ببیند. خیلى ها امیدوارنــد روزى جنگ و 
خونریزى تمام شود. خیلى ها امیدوارند و خیلى ها حتى 
ایمان دارند که آن روز باالخره مى رســد. ایــن روزها اما 
شاید در بى ربط ترین و بى ادعاترین جاى ممکن، فرهنگى 
در حال نزج گرفتن اســت که نمى توان ندیده اش گرفت. 
اگر تا به حال اســم بازى «کلش رویال» را نشنیده باشید 
به جــز در جریــان نبودن تان! مى توان گفــت که آدمى 
منزوى هم هستید و بهتر اســت تا دیر نشده کارى براى 
خود بکنید! البته نگارنده به هیچ وجه قصد ندارد شما را 
از مطالعات و مالقات هاى روزانه منع و به بازى تشویق کند 
ولى نکته غیرقابل انکار این اســت که این بازى ویدیویى 
بسیار پرطرفدار است و هرچند شاید سن و سال نوجوانى، 
محدوده و نقطه هدف اولیه  سازندگانش بوده اما به تدریج 
در دل تمامى سنین جاى خود را باز و مشترى هاى خاص 
خود را پیدا کرده است. اما این که چگونه ممکن است یک 
بازى به اصطالح جنگى، فرهنــگ «صلح طلبى» را رواج 

بدهد خود جاى تعجب دارد که در ادامه کمى در خصوص 
آن توضیح مى دهم. به نظر مى رسد سازندگان کلش رویال 
استراتژى هاى مفیدى در این راســتا دارند. بازى جدید 
برخالف ورژن قبلى آپشن انتقام گیرى ندارد و طرف مقابل 
در نبرد ها هر بار به صورت اتفاقى انتخاب مى شود. مزیت 
ورژن جدید نسبت به قبلى در این است که در میانه  نبرد 
امکان برقرارى ارتباطى بسیار ساده و البته کافى و گویا با 
طرف مقابل (حریف) وجــود دارد و تمام نکته در نوِع این 
ارتباط نهفته اســت. به طور مثال 4 صورتک وجود دارد 
که پادشــاه را در حالت هاى خوشحال، عصبانى، گریان و 
خیلى خندان نشان مى دهد و هر لحظه از بازى مى توان 
براى طرف مقابل یکى از این ها را فرســتاد؛ مثالً هنگامى 
که حریف ضربه اى به یکى از 3 قلعه این پادشاه زده باشد 
یا زمانى که ما در این نبرد از او جلو باشــیم... خالصه این 
خندیــدن و گریه کردن و... بــا افکت صوتى کمیکى نیز 
همراه است که باعث جالب تر و جذاب تر شدن بازى شده 
اســت. اما در دو خط پایینِى این صورتک هاى صدادار، 6 

مستطیل کوچک به چشم مى خورد که حاوى جمالت 
معترضه  کوتاه با مفهوم مناســب هســتند که با ترجمه  
ساده عبارتند از: «موفق باشــى!»، «عالى بازى کردى!»، 
 .«!oops» ممنون!»، «بازى خوبى بود!» و» ،«!wow»
خب همانطــور که مالحظه مى کنید هیچکــدام داراى 
معانى خشونت طلبانه نیستند و این فوق العاده است. در 
واقع شما به تدریج و در خالل بازى متوجه مى شوید که آن 
خندیدن ها و خوشحالى ها هم به ندرت براى مسخره کردن 
به کار مى روند و حتى گاهى احســاس همدردى طرف 
مقابل را مى رسانند. در مجموع این پل ارتباطى هرچند 
اندك به نظر مى رسد اما زبانى با الفباى محدود را بین شمار 
فراوانى که به این بازى مشغول هستند جاانداخته است که 
حتى بازى جنگى را هم شوخى بگیرند و تنها با آن خوش 
بگذرانند... اى کاش به زودى روزى برسد که لذت بردن از 
چیزهاى ساده  زندگى و احترام به ساده ترین حیات ها حتى 
برگ یک گیاه چنان در انسان تقویت شود که هیچ انسانى 

هرگز دست به اسلحه نبرد.

|  آتوسا اسکویى| روزنامه نگار |
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عضو  انجمن
 صنفى مدیران رسانه 
و شرکت تعاونى 
مطبوعات کشور

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۸/۳۰- ۱۸/۰۰

شما  بنویسید  
ما منتشر مى کنیم

صفحه آخر «شــهروند»، در راســتاى 
سیاســت هاى کالن روزنامــه مبنــى بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهیــه محتوا و برقــرارى یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان براى به اشتراك گذاشتن 
«تجربیات شــخصى در حیطه زیســت 

اجتماعى» را به اجرا مى گذارد.
این طــرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــى چــون زندگــى اجتماعى، 
فعالیت هاى مدنى، آداب معاشرت جمعى 
و... با طرح موضوعاتى مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربیات عینى 
خود دعوت مى کند. در حقیقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصمیم دارد با اختصاص 
فضایى مشخص جهت انتشار این مکتوبات، 
از جایگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمینه 
مشــارکت عملى مخاطبان در روند تولید 

محتوا را عینیت ببخشد.
صفحه آخر «شهروند» حق خود را براى 
حک و اصــالح مطالب رســیده محفوظ 
مى داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش هاى عرفى و شرعى حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه هاى خود - هرچند 
با سالیق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

چهارمین دعوت:
 سوانح طبیعى و غیر طبیعى!

در پى پایان مهلت سومین دعوت صفحه 
آخر روزنامه شــهروند (با موضوع خاطرات 
سفر)، در چهارمین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگى صفحه آخر مى خواهیم خاطره، 
نکته، داســتان و یا هر آنچه که در مواجهه 
با سوانح طبیعى و غیر طبیعى مثل سیل، 
زلزله، آتش ســوزى، تصادفــات جاده اى 
و... تجربه کرده ایــد و و فکر مى کنید براى 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنى 
اســت، بنویسید و بفرســتید تا در همین 

صفحه آن را با نام خودتان منتشر کنیم.
عالقه مندان به مشــارکت مى بایست 
متن هاى خود (بین 300 تا 500 کلمه) را 
به صورت تایپ شده به آدرس ایمیل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دریافتى در صورت 
تایید محتوایى با درج نام نویسنده منتشر 
شده و بدیهى است اولویت انتشار با مطالبى 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

یاسر نوروزى
روزنامه نگار

استیکرهاى بدى ُمد شده و اگر یکى از آنها را استفاده 
کنى، اضافه مى شود به فهرست استیکرهایت. دیشب 
حواســم نبود و در پایان مصاحبه ام یکى فرستادم؛ آن 
هم براى خانم بازیگرى که  اِند کالس و تشریفات است. 
خوِد تصویر االغ البته آنقدرها بد نبود که نوشته  زیِر االغ: 
«جذاِب من!» مى دانید؟ تلگرام براى آدم هاى یولى مثل 
من شبیه شلنگ عمل مى کند؛ شلنگى که با فشار آب را 
هدایت مى کند روى حیثیت ام. یکى دیگر از بدى هاى 
آن، ناچــارى عضویت در گروه هاســت. مثل حرامیان 
دم گردنه سراغت مى آیند، خفتت مى کنند و تا چشم 
باز مى کنى مى بینى عضو مادام العمر شــده اى در آنها: 
کانال «طرفداران ســه قلوهاى بهار»، «موبر فرد اعال»، 
«خوشگلى، هزارماشاهللا»، «تأمالت اینترهولوگرافیک»، 
«تا شقایق هست، زندگى باید کرد» و «دشمن خونخوار 
تو»! دایى اسى هم هر شب هفتصد تا کلیپ برایم فوروارد 
مى کند و سر شــب پیام مى دهد: «دیدى؟» هیچ آیا با 
خودش نمى گوید این بیچــاره زن و بچه دارد، زندگى 
دارد، کار دارد و وقت ندارد اندازه ســه ســریال «بازى 
تاج و تخت» بنشیند کلیپ هاى بى مزه مرا ببیند؟ اگر 
هم بپیچم و الکى بنویسم «همه رو دیدم دایى. خیلى 

باحال بود»، شروع مى کند مو به مو بازپرسى کردن ببیند 
آیا دارم مثل یک بولــداگ دروغ مى گویم یا نه. بعد هم 
شکایت مى برد به مامان که  «بچه هاى این دوره و زمونه 
عوض شدن. دیگه حرمت ها از بین رفته.» مادرم دیشب 
تماس گرفت، گفت: «دایى  ات که کسى رو نداره یاسر! 
یه عکس برات فرستاده، زورت اومد بازش کنى؟» گفتم: 
«مامان! دویست تا کلیپ مى فرسته، من که نمى تونم 
همه شــو...» و صداى مادرم را شــنیدم که گفت: «بیا! 
سى و شش  ســال آزگار به دندون کشیدم ا ت، اون وقت 
به خاطر مادرت حــال ندارى جواب یــه بدبختى رو 
بدى؟ اون هم کى؟ دایى ات، پاره  تن  ات، هم خانواده ا ت، 
هم خون ا ت، هم عقیــده  ات، هم مســلک ا ت!» که اگر 
همین طور جلو مى رفت مى رسیدیم به خواندن سرود 
انترناسیونال با دایى! گفتم: «چشم» گوشى را که قطع 
مى کنم، مى بینم سه پیام آمده در تلگرام از سه نفر در 
سه نقطه مختلف جهان که: «بیدارى؟» براى یکى شان 
مى نویســم «آره»، براى دومى مى نویسم «دارم مى رم 
بخوابم» و براى ســومى «نه، خوابم»! از اینها گذشته، 
تازگى ها یک کانال شخصى درســت کرده ام که در آن 
آواز مى خوانم و ضبط مى کنم. کامال شــخصى است و 
براى خودم اســت. مى خواهم همین شب ها یکى شان 
را فوروارد  کنم براى شــجریان. زیرش هم مى نویسم: 
«نظرتون رو مى خواســتم استاد.» شجریان هم گوش 
مى کند و با آن سر تکان مى دهد. بعد هم همایون را صدا 

مى زند، بهش بگوید: «ببین! نصف توئه! یاد بگیر!»

نصف توئه، یاد بگیر!


