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گوش دادن یکی از مهارت های بسیار مهم ارتباطات 
است و این که چقدر خوب گوش می   دهیم، تأثیر بزرگی 
بر عملکرد شغلی ما و رابطه مان با دیگران دارد. ما گوش 

می   دهیم تا:  
*اطالعات کسب کنیم

*متوجه آنچه دیگران مدنظر دارند، بشویم
*لذت ببریم
*یاد بگیریم

و همه ما می   انگاریم که شنونده های خوبی هستیم. 
اما درواقع، اکثریت ما این گونه نیستیم؛ طبق تحقیقات 
صورت گرفت��ه، ما تنه��ا بی��ن ۲۵ تا ۵۰ درص��د آنچه 
می    شنویم را به خاطر می  سپاریم؛ این نتیجه، بدین معنی 
اس��ت که وقتی که برای ۱۰ دقیقه با مشتری، رئیس، 
دوست یا افراد خانواده خود صحبت می  کنیم، تنها نیمی   
از صحبت ها را کامال متوجه می   شویم؛ حتی زمانی که از 

کسی آدرس می  پرسیم نیز این مسأله صادق است.
همه ما می  توانیم مهارت گوش دادن را در خود تقویت 
کنیم. با بهتر گوش دادن، ما بهره وری و همچنین توانایی 
خود برای مذاکره، تحت تأثیر قرار دادن دیگران یا متقاعد 
کردن آن��ان را افزایش می   دهیم. مهم ت��ر این که از این 
طریق، از مجادله و سوءتفاهم اجتناب خواهیم کرد. همه 

این موارد برای موفقیت در محل کار الزم است.
گوش دادن فعاالنه چیست؟

برای آن که ش��نونده بهتری باش��یم، باید »شنیدن 
فعاالن��ه« را تمرین کنیم؛ تالش��ی آگاهانه نه تنها برای 
این که کلمات��ی که دیگری می  گوید را بش��نویم، بلکه 
تمامی   پیامی   که او می  فرس��تد را متوجه ش��ویم.برای 
این که بتوانیم به این هدف برسیم، باید به طرف مقابل 
با دقت گوش دهیم. نباید به خود اجازه دهیم که دیگر 
اتفاقات پیرامونی ما حواس��مان را پ��رت کند و مهم تر 
این که نباید وقتی دیگ��ری درحال حرف زدن اس��ت، 
ما به فکر یافتن پاسخی برای گفته های او یا به عبارتی، 
درحال پرورش ای��ده ای برای مقابله ب��ا گفته های وی 
باش��یم. همین طور، نمی  توانیم به خود اجازه دهیم که 
خسته ش��ویم یا تمرکز خود را از دس��ت بدهیم. نکته: 
اگر در موردی خ��اص، تمرکز کردن روی حرف دیگری 
برایمان دشوار اس��ت، س��عی کنید آنچه طرف مقابل 
می  گوید را در ذهن خود تکرار کنید؛ این روش پیام آنان 
را تقویت کرده و به تمرکز ما کمک می  کند. برای این که 
مهارت های شنوایی خود را تقویت کنیم، بهتر است به 

طرف مقابل نشان دهیم که ما به آنچه او می  گوید، گوش 
می  دهیم. برای این که متوجه اهمیت این موضوع شویم، 
بهتر اس��ت به خاطر بیاوریم که آیا تا به حال اتفاق افتاده 
در گفت وگو با دیگری، از خود پرس��یده باشیم که آیا او 
واقعا به ما گوش می  دهد یا خیر! از خود پرسیده باشیم 
که آیا او اصال متوجه منظور من شد و آیا اصال ارزش دارد 
که حرفمان را ادامه دهیم؛ درس��ت مثل این که با دیوار 
صحب��ت می  کنیم. تصدیق صحبت دیگ��ری می   تواند 
به سادگی یک سر تکان دادن یا »بله« گفتن باشد. نباید 
لزوما با حرف های طرف مقابل موافق باشیم، بلکه با این 
کار نشان می  دهیم درحال گوش دادن هستیم. استفاده 
از زبان بدن و نشانه های دیگر برای تصدیق دیگران نیز 
به ما یادآوری می  کند که توجه کنیم و نگذاریم فکرمان 
منحرف شود. بهتر است سعی کنیم به گونه ای به گوینده 
پاسخ گوییم که هم او تش��ویق به ادامه صحبت شود و 
هم ما بتوانیم آن اطالعاتی که می  خواهیم را به دس��ت 
آوریم. با سر تکان دادن و بله گفتن های گاه به گاه به گوینده 
نشان می  دهیم که به بحث عالقه مند هستیم و پرسش  و 

توضیح و تفسیر گاه به گاه بیانگر این است که ما متوجه 
منظور وی شده ایم.

چگونه شنونده ای فعال باشیم؟
گوش دادن فعاالن��ه ۵ اصل مه��م دارد. این اصول به 
ما کم��ک می  کنند تا اطمینان حاص��ل کنیم به طرف 
مقابل گوش می  دهی��م و او نیز می  داند که ما به او گوش 

می  دهیم.
۱( توجه کنیم

کامال متوجه گوینده باشیم و پیام او را تصدیق کنیم؛ 
بدانیم که ارتباط غیرکالمی   نیز بسیار مهم است.

*به گوینده نگاه کنیم.
*فکرهای منحرف کننده را کنار بگذاریم.

*در ذهن خود به دنبال تکذیب و عمل متقابل نباشیم.
*از این ک��ه حواس��مان ب��ا عوامل محیط��ی مانند 

گفت وگوهای حاشیه ای پرت شود، خودداری کنیم.
*به زبان بدن گوینده نیز توجه کنیم.

۲( نشان دهیم که گوش می  دهیم
برای این که توجه خود را به گفت وگو نش��ان دهیم از 

زبان بدن و اشارات استفاده کنیم.
*گاه به گاه سر خود را تکان دهیم.

*از لبخند و دیگر حالت های چهره استفاده کنیم.
*از طرز ایستادن یا نشستن خود آگاه باشیم و بدانیم 

که مناسب و مشوق ادامه گفت وگوست.
*سعی کنیم تا جای ممکن خود را در شرایطی مشابه 
با فرد مقابل ق��رار دهیم. مثال اگر ف��رد صحبت کننده 

ایستاده، ما نیز بایستیم.
*با اظهارنظرهای گاه به گاه و تاییدهای کوچک مانند 

»آها« و »بله« گوینده را تشویق به ادامه صحبت کنیم.
۳( بازخورد بدهیم

برداشت های شخصی، فرضیات، قضاوت ها و باورهای 
ما می  تواند آنچه ما می  ش��نویم را تحریف کند و تغییر 
دهد. به عنوان یک شنونده، کار ما این است که آنچه گفته 
می   شود را بشنویم. برای این کار شاید الزم باشد که آنچه 

گفته می  شود را منعکس کنیم و سوال بپرسیم.
*آنچه مطرح شده اس��ت را با تکرار منعکس کنیم: 
برای مثال، می  توانیم بگوییم »آنچه من می  ش��نوم این 

است که...« یا »به نظر می  رسد شما می  گویید که...«.
*برای مشخص ش��دن بعضی نکات سوال بپرسیم، 
برای مثال:   »منظورتان از این که گفتید... چیس��ت؟«، 

»آیا منظورتان این است که...؟«
*هر از گاهی آنچه گفته شده است را خالصه کنید.

۴( قضاوت را به تأخیر بیندازیم 
قطع کردن صحبت، زمان را هدر می  دهد، گوینده را 

خسته کرده و درک ما را نیز محدود می  کند.
*پیش از این که سوال خود را مطرح کنیم، به گوینده 

اجازه دهیم که نکته خود را تمام کند.
*با بحث متقاب��ل و ایده های مخالف صحبت را قطع 

نکنیم.
۵( پاسخ مناسب بدهیم

گوش دادن فعاالنه مدلی برای احترام و درک اس��ت. 
هنگام��ی   که این گونه گ��وش فرامی   دهی��م، اطالعات 
دریافت می  کنیم و با دیدگاه های دیگر آشنا می  شویم. 
بهتر است به خاطر داشته باشیم که با حمله به گوینده یا 

خوار و کوچک کردن وی هیچ چیز کسب نخواهیم کرد.
*در پاسخ خود شفاف، باز و صادق باشیم.

*دیدگاه خود را قاطعانه بیان کنیم.
*با دیگری آن گون��ه رفتار کنیم ک��ه فکر می  کنیم 

صحیح است.

چگونه فعاالنه گوش دهیم؟

 فراخوان اهدای کتاب به کودکان 
نیازمند طرح یاری  نوروز 1394

هدیه کتاب به کودکان، اهدای بال 
پرواز به دانایی است

بهره مندی از آموزش و دسترس��ی به کتاب، حق 
همه انسان ها است؛ در هر جایی که زندگی می کنند 
از بزرگترین شهر ها گرفته تا روستاهای کم امکانات. 
اما متاس��فانه بس��یاری از ک��ودکان و نوجوانان در 
روس��تاهای دورافتاده و مناطق مح��روم از این حق 
بی بهره اند. بنیاد خیریه طباطبایی برای کودکان که 
هدفش کمک به رش��د و پویایی کودکان و ارتقای 
س��طح زندگی آنها اس��ت قصد دارد در راس��تای 
طرح یاری نوروز که هر س��اله به اج��را در می آورد 
به مناس��بت عید نوروز نود به ک��ودکان و نوجوانان 
کتاب هدیه دهد. عالقه مندان ب��ه همکاری در این 
طرح فرهنگی و انسان دوس��تانه تا بیس��ت و پنجم 
اسفندماه فرصت دارند کتاب های اهدایی خود را به 
نش��انی تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل 
کریم خان زند، کوچه حقیقت  طلب، پالک۳، واحد۷ 
یا به نشانی تهران، صندوق پستی ۱۵۸۱۵-۱۱۶۵ 
به نام بنیاد خیریه طباطبایی برای کودکان ارس��ال 
کنند کتاب های ارس��الی حتما باید نو و متناس��ب 
با س��ن کودکان و نوجوانان باش��د. عالقه مندان به 
کمک مالی نی��ز می توانن��د وجه م��ورد نظر خود 
را به حس��اب جاری طالیی بانک س��په به ش��ماره 
۸۰۸۰۰۱۶۴۱۰۶ به نام بنی��اد خیریه طباطبایی 
برای کودکان واریز کنند و سپس مبلغ و شماره سند 
واریزی را به شماره ۰۲۱۸۸۳۲۲۵۷۶ پیامک بزنند. 
این کمک های مال��ی صرفا جهت خرید کتاب های 
مناس��ب و اهدای آن به کودکان هزینه خواهد شد. 
برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانید به شماره 
۰۲۱۸۸۳۲۲۵۷۶ پیام��ک بزنید یا با آدرس ایمیل 

.)info@tcffc.org( بنیاد مکاتبه کنید

کارگاه هنر و کودک در بهار 94 برگزار 
می شود

کارگاه هن��ر و کودک برای گروه س��نی ۴-۶  
سال توس��ط خانم اقلیدس در بهار 9۴ در خانه 
کتابدار برگزار می ش��ود:  ظرفی��ت کارگاه:  ۱۰ 
نفر/ تاریخ شروع:  ۵ اردیبهش��ت/ مربی کارگاه:  
 خانم اقلیدس / تعداد جلسات:  ۸ جلسه / منبع: 

http: //www.hlpr.ir 

مراسم  سال نو در خانه کودک ناصرخسرو
به نقل از روابط عمومی خانه کودک ناصرخسرو 
)تحت حمایت انجمن حمایت از حقوق کودکان(، 
مراسم  س��ال نو در خانه کودک ناصر خسرو برگزار 
می شود:  شما هم در مراسم  سال نوی خانه کودک 
ناصرخسرو شرکت کنید تا  س��ال 9۴ را با کودکان 
آغاز کنیم! نش��انی، ته��ران، میدان ام��ام خمینی، 
 خیابان ناصر خسرو، رو به روی وزارت دارایی، کوچه 
خدا بنده لو، کوچه دانش پ��رور، خانه کودک ناصر 
http: //www.irsprc.org/main  :خسرو منبع

قاین: تقدیر از کتابدار کتابخانه سیار حامی 
برای تحت پوشش قرار دادن 18 روستا

تقدیر از آقای زراعتکار کتابدار کتابخانه سیار 
حامی که ۱۸ روستا در شهرستان قاین را پوشش 
می دهد. در این جلس��ه که آقای شوش��تری از 
جامعه خیرین قاین، آقای نوربخش و آقای مددی 
مسئول نهاد کتابخانه های قاین حضور داشتند، 
از اس��تقبال زنان روس��تایی از کتابخانه و نیاز به 
کتاب های بیشتر صحبت شد. در این ۴ ماه، جمعا 
۶9۱ نفر عض��و کتابخانه ش��ده و کارت دریافت 
نکردند که ۴۰۷ زن و ۲۸۴ مرد هس��تند. ضمن 
تشکر از زحمات دلسوزانه آقای زراعتکار، انجمن 
حامی به ایش��ان اطمینان می ده��د که تالش 
خود را متمرکز ک��رده و امیدوار اس��ت به زودی 
با ارس��ال کتاب های جدید به نی��از خانواده های 
عالقه مند پاس��خ مناس��ب بدهیم. همچنین از 
حضور اعض��ای هیأت امنای کتابخانه س��یار در 
انجمن ابراز خرس��ندی و آرزو کرده است که این 
 ارتباطات هر چه پر بارتر و مفید تر ادامه یابد.منبع:
http://www.hamiassociation.org/fa/news

 هفته جهانی پول: آشناسازی کودکان
 و نوجوانان با مهارت های اقتصادی

ماهنامه قلک همزمان با برگزاری نخستین هفته 
جهانی پول در ایران، ۵۰۰ نس��خه از ش��ماره های 
گذشته قلک را برای توزیع در مدارس مناطق محروم 
در اختیار »انجمن حامی« قرار داد.هر س��اله هفته 
جهانی پول به  صورت یکپارچه توسط سازمان های 
مردم نه��اد در کش��ورهای مختلف جه��ان برگزار 
می شود که هدف از برنامه های این هفته، آشناسازی 
ک��ودکان و نوجوان��ان ب��ا موضوعات اقتص��ادی و 
مهارت های اقتصادی زندگی اس��ت. ماهنامه قلک 
برای اولین بار در ایران هفته جهان��ی پول را برگزار 
می کند. قلک که برای نخستین بار در دنیا با موضوع 
ارتقای س��بک اقتصادی زندگی کودکان منتش��ر 
می شود، همراه با جامعه جهانی، طرح های ویژه ای 
را برای آشناس��ازی ک��ودک و نوج��وان با مفاهیم 
اقتص��ادی در ای��ن هفته ت��دارک دیده اس��ت که 
ازجمله این برنامه ها، داستان خوانی و شعرخوانی با 
موضوع معرفی مشاغل، حفظ چرخه محیط زیست، 
پ��ول و مفاهی��م صرفه جویی ان��رژی و همچنین 
انجام بازی های گروهی درباره  آش��نایی با بانک در 
مهدهای ک��ودک و کالس های م��دارس به صورت 
گسترده است. توزیع رایگان ۳ هزار نسخه از ماهنامه 
قل��ک در برخی مناط��ق مح��روم و کتابخانه های 
مدارس شهرس��تان ها از دیگر برنامه های ماهنامه 
قلک در هفته جهانی پول اس��ت که تع��داد ۵۰۰ 
نس��خه از این ماهنامه برای توزی��ع میان کودکان 
مناطق مختلف کش��ور در اختی��ار انجمن حامی 
قرار گرفت.هفته جهانی پ��ول در روزهای ۱9 تا ۲۵ 
اسفندماه توسط ماهنامه قلک برگزار می شود.منبع:  
http://www.hamiassociation.org/fa/news

اخبار نیکوکاری

 بایزید بسطامی 
دزدها و زهرا حقانی!

روزهای آخر  سال اس��ت و البد باید به چیزهایی 
بپردازم که قسمتی از هویت و خویشتن اصیل مان 
است. باید از داوطلبی در حفظ میراث و گرامیداشت 
آنچه که داریم و هنوز از دس��ت نداده ایم بنویس��م 
و قدری ش��عار هم بدهم. بگویم س��الی که می آید 
این گونه باشیم و از همین طریق بر غنای فرهنگی 
 و مش��ارکت های داوطلبانه خ��ود بیفزاییم و حرف

 اضافه نزنم. 
مثال شاید در همین رابطه نباید کاری داشته باشم 
به این که س��نگ قبر بایزید بسطامی، عارف مشهور 
ایران��ی را در همین چند هفته دزدیده اند. شیش��ه 
محافظ سنگ قبر را برای انجام مرمت برمی دارند و 
می شود آنچه که نباید می ش��د! محوطه مجموعه 
تاریخی بس��طام و آرامگاه امامزاده محمد، مجهز به 
دوربین مداربسته است و البد دوربین را هم برده اند 
که کس��ی الم  تا کام حرف نمی زن��د! آرامگاه بایزید 
بس��طامی دارای یک پنجره مس��قف آهنی است، 
روی قبر، یک سنگ مرمر قرار داشته که کلماتی از 
مناجات مشهور حضرت علی بن ابی طالب)ع( بر آن 

حک بوده، سقف آهنی اما هنوز سرجایش است...
مثال ش��اید نباید بگویم مجله فوربس نوش��ته: 
»اینشتین بعدی یک زن ایرانی ۲۷ ساله با نام زهرا 
حقانی اس��ت.« چرا آنها باید بدانند ما چه مغزهایی 
داریم و خودمان ندانیم! او یک محقق ایرانی اس��ت 
که دکترای خود را در مطالعات نیروی جاذبه زمین 
و اخترشناسی از دانشگاه شهیدبهشتی ایران دریافت 
کرده و اکنون به عنوان اس��تادیار دانشکده فیزیک 
در دانشگاه دامغان مش��غول فعالیت است. حقانی 
به تش��ریح نظریات و تئوری های آلبرت اینشتین و 
کشفیاتی که در س��ال های اخیر براساس فرضیه ها 
ازجمله تصویربرداری ه��ای دوربین فضایی  هابل از 
یک ستاره درحال انفجار که نور برآمده از آن گروهی 
از کهکشان ها را نابود کرده، پرداخته. شرکتی با نام 
»اس��پارو« درحال تحقیق و تهیه گزارشی از اسامی 
دانشمندان و پژوهشگرانی از سراسر دنیاست که در 
رابطه با اینشتین به تحقیق می پردازند و زهرا حقانی، 
یکی از افرادی است که توجه این شرکت را به خود 
 جلب کرده تا نظریات و بررس��ی های او موردتوجه

 قرار گیرد.
مثال شاید نباید...

نمی دان��م چرا م��ا داوطلب حفظ آنچ��ه داریم، 
نمی شویم. نمی دانم چرا داوطلب کشف اندیشه ها 
و افکار جدید نمی ش��ویم. نمی دانم چ��را با وجود 
این همه حرف و ش��عار و تش��کل های مردم نهادی 
که دارند رشد می کنند و ریش��ه می دوانند، بازهم 
سنگ قبرهایمان را می برند و نیروهای جدیدمان را 
شناسایی می کنند و ما خود را به ندیدن و نشنیدن و 

نفهمیدن   می زنیم؟
آخر  س��ال اس��ت. موعظه، حال می خواهد و نه 
من اهل موعظ��ه ام. دعوت تان می کنم به حکایتی 
از زندگی بایزید: نقل اس��ت که چون م��ادر او را به 
مکتب فرستاد، در س��وره لقمان به این آیت رسید:   
ش��کر گوی مرا و ش��کر گوی مادر و پ��در را چون 
معنی این آیه بدانس��ت نزد مادر رفت و گفت: »در 
دو خانه کدخدایی چون کنم، ی��ا از خدا در خواه تا 
همه آن تو باش��م یا مرا به خدا بخ��ش تا همه آن او 
باشم، مادر گفت: تو را در کار خدا کردم و حق خود 
به تو بخش��یدم«. پس بایزید از بسطام بیرون رفت 
و ۳۰ سال در ش��ام و شامات می گش��ت و ریاضت 

می کشید.
حاال حال موعظه هم پیدا کردم: میراث فرهنگی 
به کلیه آثار باقی مانده از گذشتگان گفته می شود 
که دارای ارزش فرهنگی باش��د. ای��ن آثار می تواند 
دربرگیرنده آثار ملموس )مانند بناهای باستانی( یا 
آثار ناملموس )مانند آداب و رسوم یک منطقه( باشد 
که امروزه در حفظ آن برای آیندگان می کوش��ند. 
میراث فرهنگی منحصربه فرد، غیرقابل جایگزینی 
و درمی��ان نس��ل ها از ارزش و احت��رام برخ��وردار 
است. چیزهای کوچکتر ازجمله آثار هنری و دیگر 
شاهکارهای فرهنگی در موزه ها و گالری های هنری 
گردآوری می شوند درحالی که برخی دیگر همچون 
بناهای باس��تانی درمجموع ی��ک میراث فرهنگی 

شناخته می شود.
میراث بر جای مانده از گذشتگان در مطالعه تاریخ 
بشر موثر هس��تند. حفظ آنها نیازهای گذشتگان 
را بازگ��و می کند و در پس هریک داس��تانی نهفته 
اس��ت. از دیدگاه��ی دیگر، حفظ آث��ار می تواند به 
اعتبارسنجی خاطرات گذشتگان کمک کند. امروزه 
روش های رایانه ای می تواند با دقت بسیاری شکل 
و ظاهر آثار اکتش��افی را به دس��ت آورد و داده های 
بس��یاری را از شیوه زندگی گذش��تگان ارایه کند. 
متأس��فانه بیش��ترین خطری که آثار باس��تانی را 
تهدید می کند، از سوی گردشگران و سارقان است. 
مواردی از قبیل دست زدن به آثار یا حتی نوری که 
برای دیدن آنها مورد نیاز اس��ت و دیگر خطرهایی 
که در راه شناساندن و قابل درک ساختن آثار ایجاد 
می ش��ود. درواقع این خط��ر، این حقیقت که همه 
آثار کشف شده در یک روند دگرگونی پیوسته قرار 
دارند، را تقویت می کند، بنابراین آنچه می کوشیم 
ثابت بماند، در اصل درحال دگرگونی است و هرگز 

آنچه که در ابتدا بوده نخواهد بود.
دگرگونی مش��ابهی نیز در ارزش آث��ار برای هر 
نس��ل وجود دارد و چیزی ک��ه آنان را با گذش��ته 
پیوند می دهد. آنچه برای یک نسل میراث فرهنگی 
شناخته می شود، ممکن است توسط نسل بعدی 
حذف شود، تنها برای این که توسط نسل پسین تر 

احیا شود. ما باید داوطلب حفظ این آثار باشیم...

کربیبیکوت این توس��ط یه قبیل��ه جداافتاده 
احاط��ه ش��ده ب��ود و به لط��ف دول��ت کلمبیا 
و هم��کاران کلمبیای��ی، اکن��ون ای��ن منطقه 
گس��ترش یافته اس��ت. این منطق��ه بزرگتر از 
ایالت مریلند اس��ت. گنجینه ای از تنوع گیاهی. 
برای اولین بار در س��ال۱9۴۳ گیاه شناس��ی در 
آن جا توس��ط اس��تادم ریچارد ش��التس مورد 
مطالع��ه قرار گرف��ت، در این ج��ا در باالی کوه 
بل دیده می ش��ود. کوه مق��دس کاریخواناس. 
بگذارید نشان تان بدهم امروز چه شکلی است. 
پرواز روی چیربکوت، متوجه می ش��وید کوه ها 
هنوز دس��ت نخورده بودند. هیچ دانش��مندی 
باالی آنها نرفته. درحقیقت، هیچ کس��ی باالی 
کوه ه��ای بل قبل از ش��التس در  س��ال ۱9۴۳ 
نرفته بود. ما به کوهای بل رس��یدیم درست در 

بخش شرقی. بگذارید نشان تان بدهم امروز چه 
شکلی است.

نه تنها گنجین��ه گیاهی از میان رفته و نه تنها 
خانه ای��ن ۳ قبیله ج��دا افتاده تخریب ش��ده 
بلکه بزرگترین میراث گنجین��ه ای از هنر قبل 
از کلمبی��ا در جهان از بین رفته اس��ت: بیش از 
۲۰۰هزار نقاش��ی. دانش��مند هلن��دی توماس 
وان در هام��ن آن را به عنوان کلیای سیس��تین 

جنگل های آمازون توصیف کرد.
حرکت از کیریبکوت به سوی جنوب شرقی، 
در جنگل های آمازون کلمبیا. به خاطر داش��ته 
باش��ید، بخش کلمبیای��ی آم��ازون بزرگتر از 
نیوانگلند هس��ت )بخش��ی در ش��مال شرقی 
آمریکا(. آمازون بزرگترین جنگل جهان اس��ت 
و برزیل بزرگترین بخ��ش آن را در اختیار دارد، 

اما نه تمامی آن را. به س��وی این دو پارک ملی 
حرکت می کنی��م، کاویناری و پی��ور در بخش 
آمازون کلمبیا مرز برزیل در سمت راست است 
این اقامتگاه چندین گروه از مردم جدا افتاده و 
بدون ارتباط با جهان است. چنانچه شناخت از 
منطقه داشته باش��ید می توانید به سقف ها نگاه 
کرده و خانه های دراز شکل بومیان منطقه به نام 
مالوکاس را ببینید و تنوع را در این فرهنگ نیز 
ببینید. درحقیقت اینها قبایل مختلفی هستند. 
به همان اندازه که این منطقه جداافتاده اس��ت 
بگذارید نشانتان بدهم که بیرون از آن جا چقدر 
شلوغ اس��ت. در این جا ما تجارت و حمل ونقل 
منطقه پوتومایو را گسترده تر می کند. با کاهش 
اقت��دار دولت به دلی��ل جنگ داخل��ی کلمبیا، 
جهان خارج خ��ودش را در منطقه آنها نش��ان 

داده. به طرف ش��مال، ما معادن غیرقانونی طال 
را داریم، همچنین در س��مت ش��رق، از طرف 
برزیل. شکار و ماهیگیری تجاری افزایش یافته. 
همچنین ثب��ت امالک به ص��ورت غیرقانونی از 
طرف جنوب ص��ورت می گی��رد و قاچاقچیان 
موادمخدر س��عی می کنند که آنه��ا را به طرف 
پارک سوق دهند و به برزیل بفرستند. به همین 
دلیل که در گذشته شما حرفی از سرخپوستان 
جداافتاده نمی شنیدید. اما جهان درحال تغییر 
است. اینها ماشکو پیروس ها در مرز برزیل و پرو 
هس��تند که به صورت اتفاقی از جن��گل بیرون 
افتادن��د زیرا آنه��ا عمدتا از س��وی قاچاقچیان 
موادمخدر و قاچاقچیان الوار تعقیب می شدند. 
در پرو، تجارت بس��یار کثیفی هس��ت که به آن 

سفر اکتشافی انسان می گویند. 
آنها ش��ما را ب��ه ن��زد گروه ه��ای جداافتاده 
می برند ت��ا از آنها عکس بگیری��د. البته، زمانی 
که ش��ما به آنها لباس و ابزار می دهی��د به آنها 
بیماری هم می دهید. ما این را »س��فر اکتشافی 

غیرانسانی« می نامیم. 

داستان های داوطلبانه

پاورقی  هفته 4

 جنگل و  پاسخ تمام پرسش هایی
   که  ما هنوز نکرده ایم  

او وجب به وجب خاک ایران را گشته بود. شاید 
بتوان با تخمین و تا این زمان گفت که از افشار بیش 
از ۳۰۰ کتاب در زمینه های مختلف مورد عالقه  این 
پژوهش��گر توانا و همچنین بیش از ۲ هزار مقاله و 
یادداشت انتشار یافته است. ایرج افشار ۶۵  سال از 

عمر ۸۵ساله  خود را قلم زده است.
تورج دریایی:  

»ایرج افشار درمیان ما دیگر نیست، اما در طول 
زندگانی اش با رفتار و ک��ردار و دانش خود هزاران 
دانش��جو و محقق را یاری کرده است. این میراث 
افشار برای ایرانیان و جهانیان بود و هرکدام ما به نوبه 
خود مدیون او هستیم. به جرأت می توان گفت که با 
رفتن او یکی از بزرگترین ایران شناسان قرن بیستم 
از میان ما رفته است. بنده حقیر در هر مجلسی از 
ایشان نکته های جدیدی می آموختم و بر بیسوادی 

محض خود واقف تر و خجل تر می شدم.«
ریچارد فرای:  

»بودند کسانی در گذشته که وسعت دانشی که 
ایرج داشت را داشتند اما دیگر نه. در مفهوم مدرن 
دانش ورزی در ایران، به زبان فارس��ی، کسی سرتر 
از ایرج نب��ود. او مدرن بود، اما به صورت ناهمزمانی 
یک حکیم و عالم کهن نیز. مثل کس��انی نبود که 
می شوند استاد دانشگاه و متمرکز می شوند بر یک 

موضوع.«
محمدرضا    شفیعی کدکنی:  

»ایرج افشار دفتری داشت که در سفرها، همواره 
آن را با خودش می آورد و بدون آن دفتر، سفر برای 
او مح��ال بود. ش��اید حدود ۳۰۰صفح��ه و در هر 
صفحه نام آخرین شخص و شماره تلفن و آدرس 
ایشان. این دفتر براس��اس اقالیم و ایاالت و نواحی 
ایران تقسیم و تدوین ش��ده بود؛ مثال آذربایجان، 

خراسان و کردستان. 
در ذیل ه��ر ایالتی نام ش��هرها و ش��هرک ها و 
روستاها به ترتیب الفبایی و آن گاه در ذیل هر شهر و 
روستایی، نام دوستان و آدرس و شماره تلفن ایشان 
باز به ترتیب الفبایی... ش��خصیت افش��ار، در این 
س��فرها، آهنربایی بود که براده های فرهنگی را از 

همه نوع برگرد  خویش جمع می کرد و در میدان 
مغناطیسی مهربانی و فروتنی و دانش بیکران او، 
همه گونه افراد را می توانستی بیابی و بشناسی و از 
ایشان بیاموزی. از این چش��م انداز نیز، ایرج افشار 

یگانه  روزگار بود و مرد بی همتای زمانه  ما.«
ایرج افش��ار ۱۶ مهرماه ۱۳۰۴ در شهر یزد دیده 
به جهان گش��ود. پدر ایرج، محمود افش��اریزدی 
از ش��خصیت های فرهنگی و ایران دوس��ت زمانه  
خود بود. ایرج افشار تحصیالت ابتدایی خود را در 
دبستان »زرتشتیان« و »شاپور تجریش« به انجام 

رساند و پس از آن وارد دبیرستان فیروز بهرام شد. 
دبیرس��تان فیروز بهرام یکی از دبیرستان های 
قدیمی و زرتش��تی شهر تهران اس��ت که در سال 
۱۳۱۱بنا نهاده شد. افشار از  سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۸ 
در دانشکده  حقوق دانشگاه تهران در رشته  قضایی 
تحصیل کرد و رس��اله  خود را در دوره  لیسانس با 

عنوان »اقلیت ها در ایران« ارایه داد. 
افش��ار از  س��ال ۱۳۲9 به عن��وان دبی��ر در 
دبیرس��تان های تهران به تدریس مشغول شد. او 
در  س��ال ۱۳۳۰ به دانشگاه تهران منتقل شد و در 
کتابخانه  دانشکده  حقوق، که بزرگترین کتابخانه  
دانشکده ای ایران در آن س��ال ها بود، به کتابداری 
مشغول ش��د و فنون کتابداری را هم از راه علمی و 

هم تجربی آموخت.
ایرج افش��ار ۱۲ اس��فند ماه به دلیل بیماری در 
بیمارستان جم تهران بستری شد و روز ۱۸ اسفند 

۱۳۸9 در ۸۵ سالگی درگذشت.

ای��ن انجمن که از ۱۳۷۳/9/۲۴ پس از پش��ت س��ر 
گذاشتن مراحل قانوني تش��کیل انجمن هاي خیریه 
شروع به کار کرده است و اصلي ترین هدف خود را در این 
مرحله از فعالیت، باال بردن آگاهي جامعه نسبت به این 
بیماري، نحوه تشخیص و درمان آن مي داند.  مهم ترین 

برنامه هاي انجمن به قرار ذیل است: 
تاکنون بیش از ۶۰ عنوان کتاب را این انجمن درباره 
۱۵۰ نوع س��رطان شناخته شده منتش��ر کرده است. 
بهاي این کتاب ه��ا بس��یار ارزان و زبانش همان گونه 
که گفته شد بسیار ساده است. اس��تقبال مردم از این 
کتاب ها به راستي کم نظیر است. تا آن جا که ما در  سال 
گذشته تقریبا ۲۴هزار جلد کتاب را در سراسر ایران به 

فروش رساندیم. 
راه اندازي سیس��تم نداي بهروزي: این سیس��تم به 
منظور اطالع رس��اني درباره عالیم س��رطان ش��ایع، 
عوارض برخ��ي از روش ه��اي درمان��ي )پرتودرماني، 
ش��یمي درماني(، مراکز درماني بیماري س��رطاني و 
مراکز تهیه دارو در سراس��ر ایران راه اندازي شده است. 
 کلیه هموطن��ان مي توانند با این سیس��تم گویا طي

 ۲۴ س��اعت ش��بانه روز تم��اس بگیرن��د و اطالعات 
موردنظرشان را به دس��ت آورند. الزم به یادآوري است 
که این سیستم اولین مرکز اطالع رساني درباره بیماري 

سرطان در خاورمیانه است. 
شماره تلفن نداي بهروزي بابل:   ۲۲9۴۷۷۷ – ۰۱۱۱

شماره تلفن نداي بهروزي تهران:  ۷۷۵۲۳۳۴۴ – ۰۲۱
شماره تلفن نداي بهروزي قائمشهر: ۲۲۴9۵۵۵ – ۰۱۲۳
شماره تلفن نداي بهروزي بیرجند:  ۲۲۱۴۰۴۵ - ۰۵۶۱

این سیس��تم را افراد خیر به ش��هرهاي خود هدیه 
کرده اند. انجمن نیز جهت قدرداني ن��ام این افراد را در 

ابتداي سیستم آورده است. 
برنامه  تشخیصي

کلینیک تش��خیصي انجم��ن در تاری��خ بهمن ماه 
۱۳۷۵ در بابل و تیرماه ۱۳۷۶ در آمل گش��ایش یافت. 
ای��ن کلینیک ها درح��ال حاضر خانم ه��ا را به صورت 
تقریبا رایگان مورد معاینه پس��تان و آزمایش اسمیر 
)تشخیص مش��کالت مربوط به رحم( قرار مي دهند.  
پرونده هاي بیم��اران در انجمن باقي مي ماند و ما خود 
را موظف مي دانیم که در مواقع ل��زوم )هر ۶ ماه یا یک 
سال، یک بار( با صاحبان پرونده ها تماس گرفته، آنان 
را به تکرار آزمایش تشویق کنیم. در مدت زماني که از 
گشایش این کلینیک ها گذشته است بیش از ۶۰هزار 
خانم تحت این آزمایش ها قرار گرفته اند. ۳ سالي است 
که از گش��ایش کلینیک پوس��ت انجمن مي گذرد در 
همین مدت ما بیش از ۱۰ بیمار سرطان پوست را مورد 
شناسایي قرار داده ایم که درمان در مورد همه آنها ادامه 

دارد. 
ذکر این نکته نیز خالي از ضرورت نیست که انجمن بر 
آن است تا به کمک دانشگاه هاي علوم پزشکي طرحي 
را براي غربالگري س��رطان پوس��ت نیز به مرحله اجرا 

بگذارد. 
مشاوره پزشكي

افتخار ما بر این است که در راستاي پیشبرد اهداف 
خود گام موثر دیگري را براي نزدیکتر شدن به تشخیص 
و اق��دام به موقع برداش��ته ایم. پزش��کان انجمن براي 
پاسخگویي به پرسش هاي شما در این زمینه در خدمت 

هموطنان خواهند بود. 
تلفن:   ۳۲۷۴۳۳۱ – ۰۱۱۱

گروه درماني
انجمن س��رطان دیري  اس��ت که یکي از مهم ترین 
راه حل ها را دیدار بیماران سرطاني با یکدیگر مي داند. 
در این برخورد بیماران س��رطاني تجربیات خود را در 
اختیار یکدیگر مي گذارند و هر یک س��عي مي کنند از 
راه حل هایي که دیگران براي مشکالت خود یافته اند، 

استفاده کنند.

 ایرج افشار، ایران شناسی کم نظیر 

300 کتاب و 2000 مقاله
گروه یاوران جوان
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