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تقدیم به مادرانی که آن »گاه« 
را درک نکرده اند...  

نگاهنگرانریحانه
نشریه »ریحانه« هیئت الزهراء)س(، 
در شماره هشتم خود در دی ماه ۹۹، 
با تیتر جلد »دوستی های پر مسئله« به 
مسأله روابط بین پسر و دختر پرداخته 
اســت. جلد زیبای این نشــریه گرچه 
عکسی تولیدی نیست اما با یک اتفاق 
خوب همراه است و آن ذکر نام عکاس 
این عکس است که این روش پسندیده، 
در ادامــه نشــریه نیز حفظ شــده، اما 
صفحه دوم نشــریه توی ذوق خواننده 
می زنــد؛ صفحــه آرای ریحانــه تنــوع 
عجیبی در استفاده از رنگ های مختلف 
برای فهرست به کار برده و هر بخش از 
فهرست را به ذوق و سلیقه خود به رنگی 
درآورده و در ادامــه هم این تنوع رنگی 
را در تیتــر متن ها حفظ کرده اســت! 
در همیــن صفحه، ســر مقاله نیز بدون 
تیتر انتخاب شــده که نمــره ای منفی 
برای ریحانه دارد. انتخاب هایالیت به 
جای سوتیتر هم از دیگر خالقیت های 
صفحه آرایــی ریحانه اســت. متن های 
نشریه عموما یادداشت محور است و از 
دیگر قالب ها برای تولید محتوا در این 
شماره اســتفاده ای نشــده که باز هم 
نقطه ضعفی به شمار می رود. ریحانه در 
کل به نقد فمینیسم و رویکرد های مدرن 
غربی در ســبک زندگی پرداخته. البته 
ناگفته نماند که نگاه تحریریه این نشریه 
در تحلیل امور، بر جبهه بندی میان دو 
جنس بنا شده که بعضا رویکرد پسران 
در روابــط را منحصر به امور جنســی و 
سوءاســتفاده از این روابــط و دختران 

بیان می کند.

صدفوانقالبیدرفرم
نشــریه »صــدف« انجمــن اســالمی 
مســتقل، در شــماره ۱۷۹ خــود، بــا 
ارائه خالقیت هایــی بدیع، انقالبی در 
صفحه آرایی شماره آذرماه ۹۹ خود رقم 
زد. در این شماره، به شکلی عجیب فقط 
با »یک« صفحه مواجهیم؛ صفحه ای که 
تمام نمی شــود. جدا نکردن صفحات 
شــاید در نــگاه اول جذاب باشــد، اما 
چیدمــان نامناســب مطالــب در ایــن 
تک صفحــه، خواننــده را از پیگیــری 
مطالــب بازمــی دارد و او را در میــان 
مطالبی که با ترام و پس زمینه های رنگی 
از هم جدا شده، سرگردان می کند. در 
قسمت ابتدای نشریه -که معادل طرح 
جلد در نشریات کالسیک است- صرفا 
تصویری از شهید فخری زاده درج شده. 
این نشــریه دو زمینه کلی دارد؛ از یک 
طرف به موضوع مذاکره و سابقه آن در 
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و برجام پرداخته 
و موضــع سیاســی انجمن اســالمی 
دانشــجویان مستقل را در این زمینه ها 
بازتــاب داده و از طرف دیگر، به معرفی 

انجمن مستقل پرداخته است.

»علم بهتر از مهندسی«ترین
چنــد هفته پیش دانشــکده مهندســی کامپیوتر در 
حرکتــی بایرن مونیخــی و طی یک انتقــال رایگان و 
ناگهانی، اســم علوم کامپیوتر را از دانشــکده رقیب، 
یعنی علوم ریاضی ربود. به دنبال آن، دانشجوها و فارغ التحصیالن 
دانشکده علوم ریاضی هم در نامه ای اعتراضی به رئیس دانشگاه، 
انتقــاد و گله شــان از ایــن تغییر نــام را همراه با دالیــل خود اعالم 
کردند. این طور که پیش می رود بعید نیست در آینده نزدیک شاهد 

رخدادهای زیر باشیم:
z	 دانشکده مهندسی و علم مواد نسبت به این تغییر اسم اعتراض

و در شعاری اعالم می کند که »مهندسی و علم واقعی، سلطان 
علی دایی«.

z	 برخی دیگر از دانشکده ها هم شروع به تغییر نام خود می کنند. در
اولین گام دانشکده مکانیک با ذکر »اینجا همه اش مال منه« و »همه 
مهندسیا زیرشاخه ما هستن« اسم خود را به دانشکده »مهندسی و 

علم دانشگاه صنعتی شریف به جز صنایع« تغییر می دهد.
z	 ،دانشــجوهای دانشکده شــیمی نیز در اعتراض به این هجمه

بیان می کنند که »ما از اولش هم تجربی می خواستیم بخونیم« 
و قرار است به زودی از دانشگاه انصراف دهند.

می خواهم چند لحظه  تمام 
هیاهو و آشــوب های عصر 
حاضر را پشــت در بگذارید 
و آرام بنشینید و به سخنان 
من گــوش بدهیــد. من به 
زمزمــه  رازی را به شــما خواهم گفت که 
بدانیــد و بــه خاطــر بســپارید و آن این 
اســت که هــر زن از بــدو تولــد »مادر« 
بــه دنیا می آیــد. زن به دنیــا می آید و از 
همان کودکی میلی آتشین به مهر ورزی 
و پــرورش در درونش شــعله می کشــد 
 و مگــر مادری جــز عاشــقی و پروراندن 

است؟
مرسوم است که همان لحظاِت اوِل بعد از 
تولد، نوزاد را روی سینه مادر می گذارند. 
جانــی، ذره ذره در جــاِن دیگری، جان 
گرفته و حاال پس از تحمِل دردی سخت 
برای اولیــن بار قلب هایشــان روبه روی 
هم آرامش می گیرد. »گاِه« باشکوه آغاِز 
همه آن چیزی که قلِب مادرانه زن از بدو 
تولد انتظارش را کشــیده بود، بســتری 
برای مهرورزی و موجودی برای پرورش 

و مراقبت.
زنانگی و مادرانگی، زایش است و پرورش، 
و برهم زدن هر آنچه به انقیاد درمی آورد با 
مهر، و گسستن هر آنچه زنجیر می شود با 
عشق، و زنده کردن هر روحی که پژمرده 
اســت، و انعطافی بی نظیر که عقل های 
محاسبه گر را به زانو درمی آورد. این اعجاز 
مادری ســت؛ موهبتی که در درون زنان 
به ودیعه گذاشته شده تا دنیا را به تعادل 
برســانند. دنیا بــدون زنانگــی، زندانی 
ســرد و منجمد اســت و اهالی آن بدون 
مادرانگــِی تماِم زناِن جهــان در جهانی 
این چنین سرد و خشک، دیری نخواهد 

بود که منجمد شوند.
در این میان نامردمانی سخت بی رحم، 
زنانی را کــه آن »گاه« را درک نکرده اند، 
طلب کارانــه متهــم می کننــد. آنــان را 
بــه خاطــر فرصتی که بــرای بــروز این 
عشــق به راحتی در اختیارشان گذاشته 
نشــده، محکــوم می کننــد و بــه آنــان 
می گویند کــه بــدوِن آن »گاه«، چیزی 
نیســتند و نخواهند بــود! آن نامردمان 
نمی داننــد کــه آن زن از گرمــای آتش 
مهــری کــه درونــش دارد و بایــد گرما 
می بخشید و بستری نمی یابد، دم به دم 
 می ســوزد، حتی اگر خود به این شــعله 

آگاه نباشد.
هوشیار باشید که این نامردمان هیچ گاه 
آرام نخواهند نشســت، آنان حتی زنانی 

را کــه مادری شــان به فعلیــت درآمده، 
نمی فهمنــد. محدودشــان می کننــد و 
اجازه  تکمیل زنانگی را به آنان نمی دهند، 
مدام به داوری زنانگی و مادرانگی شــان 
می نشینند و اتهام می زنند. نمی دانند که 
آن مــادران می توانند بیش از آنچه تصور 
کنید به دنیا نور ببخشــند، نمی فهمند 
که نتیجه محدود کردن مادرانگی شــان 
 فقــط ســرد و ســرد تر شــدن آن زندان 

است.
بار دیگــر به نجوا می گویــم، آن قدر آرام 
که آنــان که گســتره مــادری، زنانگی و 
عشــق را نمی فهمند، خبردار نشــوند. 
بیایید مادری را در شکوه بی حد و حصر 
آن »گاه« محدود نکنیــم. بگذاریم، هر 

زن خــود را مــادری بداند کــه می تواند 
بی انحصار عشق بورزد، نظم های موجود 
را برهــم بزند، با دقتــی مادرانه هر آنچه 
را منتظر پرورش اســت پــرورش بدهد، 
ســاختارهای خشــک را فروبریــزد و زن 
باشــد و مادری کند. آن زمــان خواهیم 
دید کــه دنیایــی که بــه زنــان، فرصت 
زنانگی و این مبارزه زنانه را داده، چگونه 
گــرم خواهد شــد و چــه غنچه هایی از 
 دِل خاِک ســرِد این زنداِن یخ زده بیرون 

خواهند آمد.
این فرصت را به همه زنان بدهیم، به ویژه 
آن را تقدیــم زنانــی کنیم کــه آن »گاه« 
را درک نکرده انــد؛ مادرانــی در ذات، نه 

در فعل!

فاطمه 
یزدی زاده

یادداشت

کیشجنگ
نشریه »کیش مهر« کانون یاریگران 
در شــماره ۳۲ خــود کــه دی مــاه 

۹۹ منتشــر شــد، با تیتر جلد »الفبای 
آتش گرفته و تصویری مبهم از جنگ به 
تأثیرات مختلف جنگ پرداخته اســت. 
»در جست وجوی امنیت ازدست رفته« 
ســرمقاله کیش مهر اســت که بیشــتر 
مروری کوتاه و معرفی گونه از ادامه نشریه 
است. »یکی به جنگ همه، همه به جنگ 
یکی« مقاله ای ست درباره یگانه انگاری 
و تکثرگرایــی و رابطــه آنهــا بــا جنگ و 
نبرد میان انســان ها که در آن نویسنده 
تکثرگرایی را راه حلی برای جلوگیری از 
جنگ معرفی می کند. گفت وگو با دکتر 
وصال، اســتادیار دانشــکده مدیریت و 
اقتصاد درباره تأثیر جنگ هشت ســاله 
بر وضعیت آموزش در ایــران، مقاله ای 
پیرامون اثرات جنگ بر زنان، گفت وگویی 
با یــک دانشــجوی افغانســتانی مقیم 
ایــران دربــاره مشکالت شــان، معرفی 
کنوانســیون حقوق کودک، یادداشتی 
خطاب به ورودی هــای جدید و معرفی 
فیلم »الک پشت ها هم پرواز می کنند«، 
دیگــر مطالبــی اســت که کیــش مهر 
بــه خواننــدگان ارائه می دهــد. کیش 
مهــر از نظــر فرمی ایراد جــدی ندارد و 
صفحه آرایی ســاده و شکیلی چاشنی 

محتوایش کرده است.

بهیادمارادونا،بدونمارادونا
»حرکــت« جلد شــماره هشــتم خود 
را کــه دی مــاه ۹۹ روی دکــه مجازی 
رفته بــه مارادونــای فقیــد اختصاص 
داده، امــا بیــن مطالب نشــریه جایی 
برای یاغــی آرژانتینــی در نظر نگرفته 
است. بررســی وضعیت مربیان جوان 
ایرانی در لیگ برتر فوتبال، یادداشتی 
 ،NBA دربــاره جیمــی باتلر، ســتاره
معرفــی برخــی اصطالحــات مربوط 
به لیگ بســکتبال NBA، مــروری بر 
کارنامه ورزشی و افتخارات دو اسطوره 
فرمول یک؛ مایکل شــوماخر و لوئیس 
همیلتون، نگاهی به موفق ترین مربیان 
آلمانــی حــال حاضر فوتبــال جهان، 
مروری بر بازگشت لیدزیونایتد به سطح 
اول فوتبــال انگلســتان، یادداشــتی 
در انتقــاد بــه ضعف هــای قراردادها 
در فوتبال ایران، بررســی شــیوه های 
مختلف باشــگاه داری و تأثیرات آن در 
فوتبــال ایران، گفت وگویی با حســنی 
میرهــادی، فری اســتایلر شــریفی و 
معرفی چند فیلم سینمایی هالیوود در 
ژانر ورزشــی با همکاری نشریه دکوپاژ 
از جملــه متن هــای حرکت هســتند. 
حرکت رنگ بندی جذاب و صفحه آرایی 
چشــم نوازی دارد کــه مخاطــب را به 
خواندنش ترغیب می کند و در مجموع 

از نظر فرم نمره قبولی می گیرد.

ترینها

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  871

   1399 مـاه  اسفند   2 شنبه 

2

بخشخبری

میز
نشریات

میز
نشریات



گفت وگو با دکتر عوامی، مشاور معاون فرهنگی اجتماعی در امور دختران

مدرسه زندگی در دانشگاه
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گفتوگو

مادر بودن ارزشش را دارد؟
شــما مادر هســتید؟ اگــر آری، پس البد 
بهشــت را هم زیر پای خود می دانید؟ روز 
مادر هم همین چند روز پیش بوده و توقع 
دارید چند جمله عاطفی و احساسی اینجا بخوانید و با 
حال خوبش چند روزی خوش باشید ولی خب از همین 
ابتدا بگویم که اینجا از این خبرها نیست و انتظار همان 

همیشگی ها را نداشته باشید.
اگــر رابطه خوبی با فرزندتان نداریــد، بی چون و چرا او 
را مقصر می دانید؟ بی ادب اســت؟ لجباز است؟ دروغ 

می گوید؟
به نظرتان مقصر تنها اوست؟ اگر جواب شما به این سوال 
مثبت است، شما نمی توانید مادر خوبی باشید. اگر هنوز 
مادر نشده اید پیش از کسب دانش کافی برای فرزندآوری 
و تربیت فرزند، مادر نشوید و اگر اکنون مادرید، در اسرع 

وقت شــروع به مطالعه و تغییر بینش خــود کنید. مادر 
بــودن مانند تمام کارهای دیگر جهــان نیاز به آموختن 
دارد. بدیهی ســت که فرزند شــما موش آزمایشــگاهی 
نیســت تا روی او آزمون و خطا کنید و در نهایت فرزندی 

پر از آسیب های روان شناختی به جامعه تحویل دهید.
شــما ممکــن اســت موجــب افســردگی، اختــالالت 
شخصیتی، بحران عاطفی و خراب کردن روابط زناشویی 
و در نهایت زندگی فرزندتان باشــید. ممکن است. شما 
می توانیــد با محــدود کردن بیــش از حــد او، از او یک 
دروغ گو و حتی انســانی پر از عقده بسازید؛ پس تالش 
نکنید هرطور  که شــده او را با خود به بهشت ببرید. نوح 
پیامبر هــم فرزندش را با غل و زنجیر ســوار قایق نکرد؛ 
کاری که امروزه بســیاری از پدرومادرها با عزمی راســخ 

به دنبالش هستند.

شــما می توانید با بی توجهی به فرزندتان در کودکی او 
را فــردی محتــاج محبت بار بیاورید که دســت به دامن 
هر غریبه ای می شــود تا نیاز عاطفی اش را تأمین کند. 
شــما می توانید با توقعات بیش از حــدی که از کودکی 
از فرزندتان دارید او را به یک انسان کمال گرای افسرده 

تبدیل کنید.
اگر هنــوز خودتان دچار هــزار و یک بحــران عاطفی و 
شخصیتی هستید، اگر برای کنترل اضطراب، وسواس، 
عصبانیت، خشــم، وابســتگی و... به خودتان تســلط 
ندارید، پیش از فرزندآوری به درمان خود بپردازید و اگر 
اکنون مادر هستید، ماهی را پیش از آنکه دیگر تازه نباشد 
از آب بگیرید. شــما همان قدر که می توانید به فرزندتان 
بال و پر و فرصت پرواز بدهید، ممکن است برای بال های 
نحیف کودک تان خطرناک هم باشــید. شما می توانید 

بــرای بال هایش قیچی، برای آرزوهایش ســقف و برای 
ایمانش تبر باشید.

آیا بهشــت زیر پای تان است؟ برای یافتن جوابش شاید 
بهتر اســت به رابطه ای که با فرزندتان ساخته اید، نگاه 
کنید. اگر آن طور که باید باشــد نیســت، از همین حاال 
مادِر خوبی بودن را شروع کنید، مطالعه را شروع کنید، 
آموختن علم روان شناســی در حــوزه کودک، نوجوان و 
خانواده را که در این کشــور به شــدت با آن بیگانه ایم تا 
حد توان تان شروع کنید. نگذارید روزی از تعصب های 
بی جای خودتان پشــیمان شــوید و بــرای تالش های 
نکرده تان در راســتای ســاختن خانواده ای خوشحال، 
حســرت بخورید. فیلم »روزی روزگاری آبــادان« را هم 
ببینید؛ توصیف بســیار زیبایــی از اختالفات والدین با 

فرزندشان است!

ن و معــا  ر و مشــا  ســمت
فرهنگیاجتماعیدراموردختران

باچههدفیتشکیلشد؟
از حدود یک سال پیش و با توجه به افزایش 
حضــور دانشــجوهای دختــر در مقاطــع 
مختلف تحصیلی دانشــگاه و نیازهایی که 
در این حوزه احســاس می شــد، ضرورت 
پرداختــن بیشــتر و عمیق تــر و دقیق تر به 
مسأله بانوان در معاونت فرهنگی اجتماعی 
مطــرح و بنــا شــد طرح هــا و برنامه هایی 
متناســب با نیازهای بانوان شــکل بگیرد. 
ســمت مشــاور معاون فرهنگی اجتماعی 
در امــور دختــران نیــز بــا توجــه بــه این 
موضــوع از ســال گذشــته بــه مجموعــه 
 معاونت اضافه شــده و کار خــودش را آغاز 

کرده است.
حدودیکسالازانتصابشمابه
اینســمتمیگذرد،تاکنونچه
اقداماتیبرایدختراندانشــگاه

انجامدادهاید؟
با توجه به حضور فعال دانشــجوها و به ویژه 
دانشــجوهای دختر در چند سال اخیر در 
موضوعات مربــوط به بانوان در دانشــگاه 
شــریف، اولین موضوعی که در دستور کار 
قرار گرفت، شناســایی نیازهای این حوزه 
و شــناخت فعاالن بود. جلســات مختلفی 
با دانشجوها و فعاالن حوزه بانوان با هدف 
شــناخت نیازهــای دختــران و بانــوان در 
دانشگاه برگزار شد. با توجه به اهمیت نظر 
استادان در این حوزه، جلسات مفیدی هم 
با استادان خانم دانشگاه درباره شناسایی 
نیازهــا و ضرورت هــای فرهنگی اجتماعی 
دانشجوهای دختر شکل گرفت. برآیند این 
جلسات و هم فکری ها، نیازها و ضرورت های 
مختلفی بود که مهم ترینش به توانمندسازی 
دختران و چالش های پیش  روی دختران و 
بانوان در محیط های آموزشــی، شــغلی و 
خانوادگی مربــوط می شــود. در واقع هم 
توانمندســازی دانشــجوهای دختر و ارائه 
آموزش ها و آگاهی های الزم به آنها اهمیت 

دارد و هم فراهم کردن بسترهایی برای رفع 
برخــی چالش ها و موانع موجود در مســیر 

بانوان و دختران.
یکی از مهم ترین مســائل شناسایی شــده 
از این جلســات، ارتباط بیشتر دانشجوها 
و اســتادان اســت. علی رغم مجازی شدن 
آمــوزش دانشــگاه و کاهــش قابــل توجه 
بــا  را  توانســتیم جلســاتی  ارتباطــات، 
دانشجوها برقرار کنیم و امیدواریم در آینده 
این ارتباط مستمر افزایش پیدا کند و باعث 

رشد دانشجوها شود.
ارتباطشــمابــادکتــرایرجیزاد،
مشاوراموربانوانرئیسدانشگاه

چطوربودهاست؟
از ترم گذشته دکتر ایرجی زاد و بنده ماهانه 
جلســاتی را با دانشــجوهای دختر فعال و 

عالقه مند داشــته ایم که در این جلســات، 
دانشجوها مسائل و دیدگاه های خودشان 
را بیــان می کنند. دانشــجوها خودشــان 
روی موضوعات مطرح شــده کار می کنند 
و نتایــج را در جلســات ارائــه می دهنــد تا 
روی آنها بحث و بررســی شود. نتایج بحث 
و بررســی های این جلســات به بخش های 
مرتبــط در دانشــگاه منتقــل می شــود تا 
برخی موانع برطرف گردد؛ مســائلی مثل 
حضور مشاوران در دانشگاه، اطالع رسانی 
درباره برخی امکانات مخصوص دختران و 

دسترسی به آنها.
چــهبرنامههایــیبرایآینــدهدر

دستورکارشماقراردارد؟
برنامه هــای آینده را می توان در ســه محور 
خالصــه کــرد: توانمندســازی دختران و 

بانوان با مشارکت و فعالیت خود دانشجوها، 
ارتباط موثــر و نزدیک تر اعضــای خانواده 
دانشــگاه، به خصــوص ارتبــاط اســتاد و 
دانشجو و ایجاد یک شبکه پویا و مستمر برای 
هم افزایی بین دانشجوها و افراد متخصص 
این حــوزه بــا هــدف به اشــتراک گذاری 
تجربه ها و بیان دغدغه ها و یافتن راه حل ها 
و ایجاد احساس همدلی و نزدیکی اعضای 
خانواده دانشــگاه شــریف. طرحی به نام 
»مدرسه زندگی« هم برای همه دانشجوهای 
پســر و دختر تدارک دیده شــده و به زودی 

آغاز می شود.
درباره»مدرســهزندگی«توضیح

میدهید؟
ابعاد فرهنگی اجتماعی مربوط به مســائل 
زندگــی دانشــجوها، متفــاوت از زندگــی 

حرفــه ای و تحصیلــی آنهاســت و این نیاز 
احساس می شــود که در کنار آموزش های 
تخصصی و علمی که دانشجوها می بینند، 
مهارت های دیگری هم به آنها ارائه شــود؛ 
مسائلی مثل مدیریت فردی، معنای زندگی، 
مدیریت در خانواده و مدیریت در جامعه که 
دانشــجوها با مجهز شدن به این مهارت ها 
می توانند زندگی شــان را بــه نحو موثرتری 
مدیریت کنند و بازدهــی و عملکرد خود را 
بهبود ببخشند. آگاهی و مهارت افزایی در 
زمینه مدیریت در زندگی فردی، معنا بخشی 
به زندگی، مدیریت در خانواده و مدیریت در 
جامعه در »مدرسه زندگی« دنبال می شود. 
پرداختــن به ایــن محورها کمــک می کند 
زندگی ما به تعادل و توازن برســد و بتوانیم 
در کنار فعالیت هــای تخصصی و حرفه ای 
به شــیوه مطلوبی زندگی خــود را هم پیش 
ببریم و عالوه بر اثربخشــی فعالیت هایمان 
در حوزه تخصصی، اثربخشی فعالیت ها در 
جامعه و رشد شخصی خودمان را هم مدنظر 

داشته باشیم.
پرداختــن به ایــن چهار محــور از نیازهای 
فرهنگی اجتماعی شناسایی شده در محیط 
دانشــگاه در این مدت بــوده و برای دنبال 
کــردن موثر و منســجم آن طرح »مدرســه 
زندگی« پیشــنهاد شد. برای زمان برگزاری 
آن هم اوایل و اواخر هر ترم که دانشــجوها 
فراغت بیشــتری دارند، در نظر گرفته شده 
اســت. موضوع ها و ســرفصل های زیادی 
ذیل این ۴ محور مطرح شــده که قرار است 
در دوره های کوتاه مدت »مدرســه زندگی« 
بــه آنهــا پرداختــه  شــود. شــکل برگزاری 
دور ه ها نیــز در حال حاضر مجازی  اســت 
 و در قالــب گفت وگــو با افــراد متخصص و 

درس گفتار.
اوایل ترم آینده این برنامه شروع می شود و 
دانشجوهای عالقه مند می توانند در اوقات 
فراغت خود در آنها شــرکت کنند. ساعات 
پایانــی روز و روزهای آخــر هفته فعال برای 
برگزاری این دوره ها پیش بینی شده است.
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فراققاعدهاستووصالاستثنا؟
وقتی ســراغ داســتان های عاشــقانه می رویم،، اولین 
چیزهایــی که بــه چشــم مان می آید، نحوه آشــنایی و 
وصال عاشق و معشوق با یکدیگر است؛ چگونه اتفاقات 
خارق العاده و عجیب و در کار بودن ابر و باد و مه و خورشید 
و فلک الزم اســت تــا دو نفر یکدیگر را ببیننــد، بیابند، 
مهرشان در دل هم افتد، آشنا شوند و در نهایت به وصال 
هم برســند. حتما باید اسب رســتم، رخش گم شود تا 
رستم در پی یافتن آن، به شهر سمنگان برسد و با دختر 
شــاه آنجا، تهمینه آشنا شــود، یا حتما زال باید مسئول 
زابل شود و اتفاقی در پی سرکشی از کابل با رودابه آشنا 
شود و بعد برای صحبت با او به برج رودابه برود و با موی 
بلند او بتواند به باالی برج برسد، یا سیندرال، حتما باید 
کفش اش را در کاخ پادشــاه جا بگذارد تا پسر پادشاه به 
وصال او برسد. وقتی هم که سراغ دیوان شعرای خودمان 
می رویم، می بینم دوری و فراق از یار، بروز بیشتری دارد تا 
وصال و در بر یار بودن، گویا قاعده بر فراق است و وصال 
نادر و کمیاب. اصال چرا جای دوری برویم؟ کافی ســت 
در شبکه های اجتماعی سرکی بکشید تا ببینید چگونه 
مردم از نرســیدن به یار و نهان شیداهایشان، شکوه سر 

می دهند و آه از نهاد بلند می کنند.

مثلثصمیمیت،اشتیاقوتعهد
برای شروع بحث، باید اول مفهوم عشق را تعریف کنیم. 
عشــق به چه معناست؟ و بر اساس این تعریف، رابطه ها 
چگونه دســته بندی می شــوند؟ و در ادامه، بیشتر این 
ارائــه، به این مســأله خواهــد پرداخت کــه چگونه یک 
نفر، نفر دیگــر را از لحاظ رمانتیک، جــذاب می بیند و 

می خواهد یک رابطه عاشقانه با او داشته باشد.
رابطه ها بر اســاس تئوری مثلث رابرت اســترنبرگ سه 

وجه دارند:
۱. صمیمیت

۲. اشتیاق
۳. تعهد

صمیمیت به این معناســت که با طرف مقابل تان چقدر 
راحت هســتید؟ چقدر راحت و بدون احســاس مزاحم 
بودن یکی برای دیگری وارد گفت وگو می شوید؟ چقدر 
به یکدیگر متصل هســتید و اگر رازی داشــته باشید که 
دیگران محرمش نیســتند، می توانید راحت و صمیمی 

به او بگویید؟
اشتیاق چیست؟ اشــتیاق به این معناست که به طرف 
مقابل تــان چقدر کشــش دارید؟ چقدر طــرف مقابل 
جذب تان می کند و خالصه او می کشــد قالب را؟ البته 
منظور در اینجا اشتیاق و کشش جنسی به طرف مقابل 
است، یعنی چقدر بدون احساس بد و با میل و انگیزه به 

طرف مقابل تان از نظر جنسی تمایل دارید؟ 
تعهد هم که معموال با تأهل کنار هم می آید، به رابطه تان 
بــا طرف مقابل مربوط می شــود، چقدر نســبت به این 
رابطه احساس وفاداری دارید؟ چقدر حاضرید برای بهتر 
شدن این رابطه تالش کنید و هزینه بدهید و با فداکاری 
خودتــان از نابودی اش جلوگیری کنید؟ خالصه همان 

»تو حاضری برای عشق مان چه کار کنی؟« 

عشقکداماست؟
اگر هر سه مورد صمیمیت، اشتیاق و تعهد را در رابطه با 
فرد مقابل تان دارید، به این معناست که شما نسبت به 
طرف مقابل عشــق می ورزید و عاشق او هستید اما اگر 
مثلث تان ناقص است و ضلعی از آن می لنگد، بی زحمت 
اسم عشق روی رابطه تان قرار ندهید و بگذارید این عشق 

برای مردم بماند. اگر سه از سه نیستید، رابطه تان اسم 
دیگری دارد؛ مثال یک دوست صمیمی عبارت است از 
رابطه ای که در آن موارد اول و ســوم، صمیمیت و تعهد 
وجود دارد )قطعا نسبت به دوست صمیمی تان کشش 
و اشتیاقی از نوع جنســی ندارید(. همچنین اگر فقط 
در خودتان نسبت به فرد دیگری فقط اشتیاق و کشش 
و جذبــه حس کردید و هنوز خبری از صمیمیت و تعهد 
نیســت، به این رابطه، در اصطالح عشــق در نگاه اول 
می گویند. در برخی جوامع ســنتی کــه عقد برخی ها 
در آســمان ها و به دســت افالکیان بسته شــده و برای 
پســر و دختر انتخابی در کار نیســت، صرفا مورد سوم، 
یعنی تعهــد در رابطه وجود دارد، یعنی دو نفر که بدون 
شناخت برای هم انتخاب می شوند و به ازدواج یکدیگر 

در می آیند، صرفا تعهدی بر مبنای دین یا قانون نسبت 
به رابطه شان حس می کنند و حداقل در اول کار خبری 
از صمیمیت و اشتیاق نیست. به طور خالصه می توانید 
نوع رابطه ها را در جدول صفحــه بعد بیابید. روابط تان 
با اطرافیــان خود را یک بار دیگر دقیقا بررســی کنید و 
ببینید طبق تعاریف این جدول، اســم رابطه تان با آنها 

دقیقا چیست.

چطورعاشقمیشویم؟
حــاال که فهمیدیم عشــق به کــدام نــوع رابطه اطالق 
می شــود و تعریفــش حداقل در اینجا چیســت، به این 
ســؤال می رســیم که چه چیزی باعث می شود دو نفر به 
یکدیگر جذب شوند؟ آیا اتفاق عجیبی رخ می دهد و واقعا 

کائنات دست های پشت پرده شان را حرکت می دهند؟ 
در ادامه ســالووی سعی می کند روند معمول این اتفاق 

را توضیح دهد.
ارتباط و عالقه دو نفر به یکدیگر بر اســاس هفت متغیر 
رخ می دهد. خود این هفت مورد به دو قســمت تقسیم 
می شوند. قسمت اول یا سه مورد اصلی و مهم و قسمت 
دوم یا چهار مورد جالب که اهمیت شان از قسمت اول، 

کمی کمتر ولی وجودشان ضروری و الزم است:
الف(سهمورداصلی:

  )Proximity( نزدیکی  .۱
)Similarity( شباهت  .۲

 )Familiarity( آشنایی  .۳
ب(چهارموردمهمدیگر:

هفت عامل مردمان عاشق
نگاهی به ارائه پیتر سالووی درباره عشق
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هرکسدر»گاه«ودریک»آن«مخصوصبهخودتوشــهاشازعشــقرابرداشتهوبعداباهمانتوشهتعریفشازعشقراصورتبندیکردهاست.در
ایننوشتهسعیدارمبرداشتیآزادازارائهپیترسالوویداشتهباشمکهبهصورتمهماندرجلسهنهمدرسآشناییباروانشناسیدانشگاهیلدر
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خوددورهآشناییباروانشناسیکاملدیدهشود.

)Competence( شایستگی  .۱
)Physical attractiveness( جذابیت فیزیکی  .۲

)Gain-loss effect( اثر به دست آوردن - از دست دادن   .۳
)Misattribution of arousal( ۴.  حس اشتباه تحریک

اطرافترابپا!
طی تحقیقات، معلوم شده که برای مثال افرادی که در 
یک شــهر در مناطق نزدیک به هم ســکونت دارند یا در 
یک خوابگاه اتاق هایشان در مجاورت یکدیگر است، با 
احتمال بیشتری با هم وارد یک رابطه عاشقانه می شوند. 
اصل اول که نزدیکی )Proximity( اســت بیان می کند 
احتمال اینکه شــما با فردی که از نظر فیزیکی به شــما 
نزدیک اســت، وارد رابطه شده و عاشقش شوید، بسیار 
بیشــتر از دیگر افرادی ســت که از شــما دور هســتند و 
کمتر گذرتان به کوی شــان می خورد. همین اســت که 
از النگ دیســتانس عشــق و رابطه درست وحسابی ای 
درنمی آیــد. به طور مثال، احتمال اینکه شــما عاشــق 
هم دانشکده ای تان شوید، خیلی بیشتر از آن است که با 
یک نفر دیگر در یک دانشگاه دیگر وارد رابطه شوید. البته 
اگر دانشکده و دانشگاه تان قابلیت عاشق شدن داشته 
باشد! در واقع وقتی یک نفر معموال در محیط اطراف تان 
حضور دارد و با هم برخورد دارید و همدیگر را می بینید و 
شاید سالم وعلیکی هم می کنید، احتمال تشکیل رابطه 
هم بین تان وجود دارد. پس سعی کنید به اطراف تان با 
دقت بیشــتری نگاه کنید و البته دایره دوستی وسیعی 
داشته باشید تا آن قدر آدم دوروبرتان باشد که از بین شان 
بتوانید عاشق همانی شــوید که ویژگی های مدنظرتان 
را دارد و به مرد/زن رویاهایتان شــبیه تر است و همیشه 

خوابش را می بینید.

کبوتروبازوداستانهمیشگی
اصل دوم شــباهت )Similarity( اســت. مثل کبوتر با 
کبوتر، باز با باز هم دقیقا همین جا وارد داستان می شود 
و خودش را نشــان می دهد. افرادی کــه در زمینه های 
مختلف شــبیه بــه یکدیگرند، بــرای همدیگر جذابیت 
بیشــتری دارند و اشــتیاق بیشــتری در همدیگر برای 
نزدیک شــدن ایجــاد می کنند. این شــباهت می تواند 
قد و چهره افراد باشــد، رشته دانشگاهی باشد، عالیق 
سینمایی و موسیقی باشــد و یا حتی نظرات سیاسی و 
اجتماعی و البته قومیت و فرهنگ و نژاد. ما به کســانی 
عالقه مند می شــویم که به آنها شــبیه باشیم. البته باید 
توجه داشــت که این گزاره در صورتی درســت است که 
تمامی شــرایط برابر باشــد و فقط همین عامل متغیر و 
تعیین کننده احتمال جذب شــدن به تشــکیل رابطه با 

یک فرد.

عشقدریکنگاه؟!ندیدهونشناخته؟!
 )Familiarity( مورد آخر از بین عوامل اصلی، آشنایی
اســت. در واقــع ما بــا کســانی وارد رابطه می شــویم و 
عشق شان را در دل احساس می کنیم که مدت زمانی از 
آشــنایی مان با آنها می گذرد و شناختی از آنها به  دست 
آورده ایــم و ارتباطی بــا آنها داریــم. بنابراین طبق این 
اصل امکان و احتمال اینکه با غریبه ای که صرفا در یک 
مهمانی او را دیده ایم وارد رابطه شویم، بسیار پایین است. 
اما اینجا تفاوتی بین پسرها و دخترها وجود دارد. دکتر 
 Rosemary( مکری در ارائه اش به نظریه رزماری باسون
Basson( اشــاره می کند که در فرآیند آشــنایی و ایجاد 
رابطــه، معموال جنــس مذکر کمی ســریع تر وارد رابطه 
می شــود و عشقش زبانه می کشــد ولی جنس مونث به 

آرامی عالقه مند می شــود و آتش عشقش  ناگهان سر بر 
نمی آورد. خالصه که ما معموال با کســی رابطه عاشقانه 
پیدا می کنیم که قبال او را می شناســیم و با او ارتباط هم 

داشته ایم.
حال که با سه اصل مهم در فرآیند ایجاد عالقه و عاشقی 
آشنا شدیم، سراغ چهار عامل ثانویه می رویم که جالب تر 

و پیچیده ترند و بحث درباره آنها زیاد است. 

آدمعادیممکنالخطاست
اولیــن مــورد شایســتگی )Competence( اســت. 
شایســتگی در واقع اشاره دارد به این مسأله که هرکدام 
از ما با توجه به عقایــد و افکار و باورها و پیش فرض های 
ذهنی کــه داریم،  متر و معیارهایــی در ذهن مان تعبیه 
کرده ایــم و با توجه به آنها خودآگاه یا ناخودآگاه افراد را 
می سنجیم و قضاوت می کنیم و در نتیجه این سنجش و 
قضاوت، افراد شایسته تر را برای تشکیل رابطه انتخاب 
می کنیم. اما نکته جالبی در اینجا وجود دارد؛ درســت 
است که ما به افراد شایسته عالقه مند می شویم و احتمال 
بیشتری برای تشکیل رابطه با آنها داریم ولی افراد خیلی 
شایسته، همچنین ما را می ترسانند و به نوعی تهدیدی 
بــرای ما به حســاب می آیند. به همین ســبب ما جذب 
افرادی می شــویم که عالوه بر شایســتگی، مبرا از خطا 

هم نباشند. در واقع ما نسبت به افرادی که خوب هستند 
ولی اشکال هم در کارشــان و مویی در ماست شان پیدا 
می شود، بیشتر حس دوســتی و قرابت پیدا می کنیم، 
چون نسبت به دیگرانی که بسیار عالی و کامل هستند، 
 pratfall( به خودمان شباهت بیشتری دارند. اثر پرتفال
effect( نامی ست که روی این موضوع گذاشته اند. مثال 
معروف این اثر هم، اتفاق روی داده برای بیل کلینتون و 
خیانتش به هیالری کلینتون است که حتی بعد از برمال 
شــدن این موضوع، از محبوبیت بیل کلینتون کاســته 
نشــد و مردم در جواب چرایی قضیه بیان می کردند که 
این اتفاق نشــان داد که او هم انسان است و از خطا مبرا 
نیســت. در واقع ما فردی را دوســت داریــم که در عین 
شایســتگی، امکان خطا هم داشته باشــد و او را به فرد 
متوسطی که خطا می کند، ترجیح می دهیم. پس سعی 
نکنید خودتان را بسیار عالی نشان دهید، خود خودتان 

باشید، بهتر نتیجه می گیرید.

خداهمزیباستوزیباییرادوستدارد
 Physical( فیزیکــی  بــه جذابیــت  بعــدی  مــورد 
attractiveness( ارتبــاط دارد. واقعیت به ظاهر تلخی 
که اینجا خودش را نشــان می دهد این است که زیبایی 
ظاهر، قســمت مهمی از عالقه مند شــدن و شروع یک 

رابطه را تشکیل می دهد. سالووی در اینجا به آزمایشی 
اشــاره می کند که در دانشــگاه انجام و از دانشــجوها 
پرسیده شد که کدام یک از معیار ها برای آنکه به یک نفر 
عالقه مند شــوند، مهم اســت. اکثر افراد به معیارهایی 
مانند حــس  شــو خ طبعی، گرم بودن، مشــتاق بودن، 
باهــوش بودن و موارد دیگر اشــاره کردند ولی جذابیت 
فیزیکی در رده های بسیار پایین قرار گرفت. سپس افراد 
را کامال تصادفی به قرارهای آشنایی فرستادند و سپس 
بررسی کردند که کدام قرار به قرار دوم منجر شده است. 
نتایج نشــان می داد قرارهایی به قرار دوم و بیشتر ختم 
شــده که معیار زیبایی ظاهر در آنهــا نمره خوبی گرفته 
است، یعنی جذابیت فیزیکی برای دو طرف برقرار بوده 
و نه لزوما حس شوخ طبعی، باهوشی یا گرم  بودن. پس 
ظاهر بســیار مهم اســت اما برای رابطه طوالنی مدت، 
قطعا شــاخص های دیگر هم بســیار تأثیرگذار خواهند 
بود. خالصه برای شــروع به ســر و وضع خودتان برسید 
و ظاهرتان را حســابی بیارایید که در اولین برخورد تنها 

چیزی ست که طرف مقابل از شما می بیند.

پیوستهوآهسته
 Gain-loss( مورد سوم اثر از دست دادن-به دست آوردن
effect( نام دارد. در واقع این اثر بیان می کند که ما بیشتر 
به تغییرات حساس هستیم تا شرایط موجود. چیزی که 
تغییرات به ما نوید می دهــد ترکیبی از خطر و موقعیت 
جدید است که چون برای ما ناشناخته به نظر می رسد، 
نسبت به آن واکنش نشان می دهیم. ما نسبت به کسانی 
کــه به مرور به مــا توجه می کنند و توجه شــان ناگهانی 
نیست، عالقه مندی و حس بهتری داریم. در واقع جذب 
کسانی می شویم که آرام آرام و طی زمان عالقه مندی خود 
را ابراز می کننــد و از افرادی که ناگهانی به ما عالقه مند 
شده و آن را ابراز می کنند، دوری می جوییم. ابراز عالقه 
ناگهانی معموال از سوی طرف مقابل پس زده می شود. 
این موضوع درباره ابراز عدم عالقه هم صادق است. اگر 
کســی ناگهانی به ما بگوید که از ما خوشــش نمی آید، 
چنــدان برای ما مهــم نخواهد بود، ولی اگر کســی که 
می شناســیمش، آرام آرام از ما دور شــود، باعث رنجش 

بسیار ما خواهد شد.

مطمئنیعاشقشدی؟
 Misattribution( مورد آخر حس اشــتباهی تحریک یا
of arousal( اســت. در واقع برخی اوقات و بر اســاس 
شــرایطی، ایــن حس در ما ایجاد می شــود که عاشــق 
شــده ایم و دیگر بدون او نمی توانیم، ولی اگر به شرایط 
نگاه کنیم احتماال متوجه اشتباه برداشت خود خواهیم 
شد. به طور مثال ترس باعث ایجاد تپش قلب می شود و 
اگر بعد از ترس با کسی مالقات کنیم و این تپش قلب را 
به عالقه به فرد مقابل ربط دهیم، دچار خطای برداشت 
شده ایم. یا مثال دیگر مصرف قهوه است که باعث تپش 
قلب و عرق کردن می شود و ما فکر می کنیم به کسی که با 
او در حال خوردن قهوه هستیم عالقه مند شده ایم. حس 
ناامنی نیز باعث می شود برای تأمین امنیت سراغ فردی 
برویم که حس می کنیم می تواند امنیت ما را تأمین کند 
و ایــن ارتباط را به عالقه مندی ربط می دهیم. فهمیدن 
درست این عالقه نیازمند گذشــت زمان و ارزیابی ما از 

رابطه و مشورت گرفتن از مشاور است.
برای جمع بندی شــاید بشــود گفت روند آشــنایی ما با 
فــرد دیگر و ایجاد حس عالقه مندی و عاشــق شــدن، 
لزوما از مســیرهای عجیب نمی گذرد و روندی طبیعی 

و مشخص دارد.

محمد شرافتی

پرونده

انواعرابطهها

Type Intimacy Passion Commitment

Non-love No No No

Liking Yes No No

Infatuated Love No Yes No

Empty Love No No Yes

Romantic Love Yes Yes No

Fatuous Love No Yes Yes

Consummate Love Yes Yes Yes

روانشناسهیجانی

پیتــر ســالووی، دانش آموختــه کارشناســی 
روان شناسی و ارشد جامعه شناسی از دانشگاه 
اســتنفورد اســت. او دکترای خــود را زیر نظر 
جودیت رادین در دانشــگاه یل گذرانده است. 
ســالووی را پیشــگام روان شناســی هیجانــی 
می دانند. هوش هیجانی، احساسی یا عاطفی 
شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان های 
خود و دیگران اســت. او و جان مایر در مقاالت 
خود نشــان داده انــد انســان ها، توانایی های 
مختلفــی در کنترل احساســات، اســتدالل و 
ادراک دارند و برخالف نظر رایج در مورد هوش، 

سالووی و مایر معتقدند احساسات نه تنها مخل استدالل نیست، بلکه در صورت هدایت صحیح می تواند اثرات 
مثبت زیادی نیز داشته باشد. از دیگر کارهای سالووی می توان به تحقیقات در روان شناسی سالمت اشاره 
کرد؛ جایی که او اصول روان شناســی را برای بررسی پیام رسانی سالمت برای کاهش خطر ایدز، تشخیص 

زودهنگام سرطان و ترک سیگار اعمال کرد. او در حال حاضر رئیس دانشگاه یل است.
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پرونده



گفت وگو با حجت االسالم حاج سیدجوادی

عشق را اشتباه نگیریم
نمیشــوددربارهعشــقوروابطعاطفیبینپسرهاودخترهاحرفزدوسراغروحانیوننرفتونظرشانرانشنید.حاجآقاحاجسیدجوادیورودی۷۲
فیزیکشــریفاســتکهبعداراهطلبگیرادرپیشمیگیردواالنبهعنوانمدرسفقهواصولحوزهعلمیهقموپژوهشگرهمکارشورایعالیانقالب
فرهنگیفعالیتمیکند.قبالدرروزنامهچندباردیگرهمسراغحاجآقاحاجسیدجوادیرفتهبودیموحسکردیمبرایموضوعاینشمارههممیتوانیم

گفتوگوییکوتاهومفیدبااوداشتهباشیم.

بهنظرشماارتباطعاطفیوعمیقبینپسرهاو
دخترهادرمحیطدانشگاهچقدرشایعاست؟
دهه هفتاد که من دانشــجو بودم، ارتباط بین پســرها و 
دخترها در دانشگاه به چشم نمی آمد و حتی حرف زدن 
پسرها و دخترها در دانشگاه انگشت نما می شد، برخورد 
انضباطی وجود نداشت ولی فشار هنجارهای اجتماعی 
مانع آن می شــد. اما بیــرون از دانشــگاه ارتباط وجود 
داشت و دانشــجوها در قالب گروه هایی چندنفره، کوه 
و ســینما و... می رفتند. از سوی دیگر فضای خانواده ها 
هم به گونه ای بود که ارتباط ها محدود شکل می گرفت. 
همچنیــن شــبکه های اجتماعی و اینترنــت هم وجود 
نداشــت و ارتباطــی در آنجا هــم پیش نمی آمــد. االن 
قطعــا تغییــر فاحشــی رخ داده و فضاهــا و برنامه های 
تعریف شده ای برای ارتباط به وجود آمده، چه فضاهای 
فیزیکی دانشــگاه و چه فضــای مجازی و شــبکه های 

اجتماعی و چه گروه های دانشجویی.
شمادلیلاینتغییررا،عوضشدنفرهنگو

هنجارهایاجتماعیمیدانید؟
بله، مصرف فرهنگــی و محصوالت فرهنگی تغییر قابل 
توجهی کرده، چه موســیقی هایی که دانشجوها گوش 
می دهنــد، چــه فیلم ها و ســریال هایی کــه می بینند. 
دسترسی به محصوالت فرهنگی نیز آسان تر شده و تغییر 
در آداب و ارزش ها و رسم ورسوم ها را به دنبال داشته است. 
عوامل دیگری هم البته موثرند؛ مثال شکل ساختمان ها 
و ساخت وساز شــهری و گسترش آپارتمان نشینی، نوع 

تفریحات، پدر و مادرهای نسل جدید و...
علتشــکلگیریاینارتباطچیســت؟نیاز
عاطفی؟نیازجنســی؟یــاچیزهایدیگرهم

دخیلاست؟
به نظر می رسد برای خانم ها نیاز عاطفی پررنگ تر است 
اما برای آقایان نیاز جنسی معموال و نه همیشه، در اولویت 
است. این ناهم طرازی در رابطه بین پسر و دختر مسأله ای 
جدی ست. بسیاری از قواعد جوامع سنتی هم معطوف 
به این ناهم طرازی شکل گرفته، البته ممکن است بعضا 
این قواعد اشتباه باشد و ظلم هایی را هم در حق یکی از 

جنس ها روا بدارد.
برقــراریارتباطاالننوعــیارزشاجتماعی

برایافرادبهحسابنمیآید؟
امروز افــراد که منظورم از افراد بیشــتر طبقه متوســط 
شهری ست، موفقیت در زندگی خودشان را از این مسیر 
میســر می بینند. تغییرات ســبک زندگی و ارزش های 
اجتماعی قطعا در بیشــتر شــدن این جنــس ارتباط ها 

موثر بوده است.
واردشدنبهمسیرازدواج،تعهدومسئولیت
زیــادیبــهدنبالداردکــهباتوجهبهشــرایط
اقتصــادیواجتماعــیومبهمبــودنآینده
تحصیلیوکاری،برایدانشــجوهازیرباراین
تعهدومسئولیترفتنسختاست.اینعامل
همدررفتنبهســمتبرقراریرابطهبهجای

رفتنبهسمتازدواجموثراست؟
ازدواج با قواعدی که مــا در جامعه و فرهنگ و عرف مان 
داریــم، یعنی وقتــی واقعیت هــای اجتماعــی را کنار 
مقولــه ازدواج در نظر می گیریــم، در ذهن خیلی از افرد 
مانعی ســت در مسیر رشد شغلی و تحصیلی و حرفه ای، 
چراکه از نظر آنهــا ازدواج آزادی عمل را محدود می کند 
و مانع تجربه و خطرپذیری و گشــتن بین موقعیت های 
مختلف می شــود. در واقــع ازدواج را مقیدکننده برنامه 
زندگی خودشان می دانند. از نظر من این ذهنیت درست 
نیست؛ من موارد قابل توجهی را می شناسم که در دوران 
دانشجویی ازدواج کردند و االن در زمینه های تحصیلی 

یا شغلی و حرفه ای موفقیت های زیادی کسب کرده اند و 
شاید حتی همین ازدواج به رشد آنها کمک کرده است، 
با وجود محدودیت هایی هم که ازدواج در زندگی اعمال 
می کند. بنابراین این تصویر لزوما درســت نیســت، اما 
قواعد ازدواج در جامعه ما معموال با رشد شغلی و حرفه ای 
و تحصیلی و دانشگاهی ناسازگار است، خصوصا مشاغل 
و موقعیت هایی که برای دانشــجوهای شریف جذابیت 
دارد. از طرف دیگر لذت هایی در ازدواج و زندگی مشترک 
وجود دارد که در جاهای دیگر نمی توان پیدا کرد و همه 
زندگی در مراتب باالی موفقیت شغلی و تحصیلی خالصه 

نمی شود.
رابطهعاطفیخارجازقالبازدواجچهتأثیری
رویافــراددارد؟چهدرحالتیکــهبهازدواج
منجرمیشــودوچهدرحالتــیکهبهجدایی

عاطفیمیرسد؟
ارتباطات عاطفی قبــل از ازدواج حتی اگر به ازدواج هم 
ختم شود، همیشه نوعی بدبینی نسبت به طرف مقابل 
را در زندگی مشــترک به دنبال دارد. ایــن گزاره را حتی 
از بچه هایــی که کمتر مذهبی هســتند هم شــنیده ام. 
حتی بعضی شــان می گویند یک رابطه عاطفی همراه با 
تعهد کامل در زندگی مشترک تنها وقتی می تواند شکل 
بگیرد که رابطه عاطفی دیگری قبل از آن تجربه نشــده 
باشــد و یا همان رابطه به ازدواج منجر شود. تجربه رابطه 
عاطفی شکســت خورده و یا بدتر از آن، تجربه سرگرمی 
عاطفی یا جنسی قبل از ازدواج، مانع ایجاد اعتماد بین 
طرفین می شود و پِس ذهن آنها همیشه نوعی بدبینی به 
یکدیگر وجود دارد که روی سایر مسائل زندگی هم سایه 
می اندازد. البته اینها شنیده های من از تجربه افراد است. 
در مورد تأثیر جدایی عاطفی روی زندگی عادی بچه ها، 
آن ناهم طرازی بین پســرها و دخترها خودش را نشــان 
می دهد. آسیبی که آقایان متعارف که بعد عاطفی شان 
خیلی غلیظ نیســت می بینند، چندان شــدید نخواهد 
بود، مگر آنکه در قطع رابطه تحقیر شــده باشــند که به 
غرورشان برمی خورد. دخترها معموال این صدمه را بیشتر 
می بینند، چون بعد عاطفی قوی تر و غلیظ تری دارند. در 
گردهمایی فعاالن فرهنگی در زیباکنار در سال ۹۶ که من 
همراه دانشجوها بودم، پیشنهاد دادم جلسه هم فکری 
با دختران دانشــجو برگزار شــود و در آن درباره مســائل 
دختران در محیط دانشــگاه صحبت کنیم. حدود ســه 

ساعت بحث و گفت وگو شد و دختران دانشجو از گروه های 
مختلف دانشجویی هم حضور داشتند. مسائل مختلفی 
گفتند؛ از نبود استراحتگاه مناسب تا سخت گیری های 
حراســت و فراهم نبودن امکان دوچرخه ســواری بانوان 
و کمبود امکانات ورزشــی برای دختران. آخر آن جلسه 
روی آســیب های عاطفی که دختران در روابط عاشقانه 
شــکل گرفته در محیط دانشــگاه می بیینــد، به عنوان 
مهم ترین مسأله و دغدغه اجماع شد. مسأله مهم بعدی 
هم فضای مردانه دانشگاه و رشته های دانشگاهی بود که 
دختران در آن ضعیف انگاشته می شوند و استادان با دید 
ترحم به آنها نگاه می کنند. مســأله اول واقعا یک مسأله 
جدی ست. ما از ظلم های جامعه سنتی به خانم ها زیاد 
صحبت می کنیم، ولی ایــن مورد هم از جمله ظلم های 
جامعــه مدرن به آنهاســت. در یــک محیــط آزاد بدون 
ضمانت های کافی و مناســب، خانم ها در این روابط که 
عاطفه شان را به عنوان سرمایه به میدان می آورند، صدمه 
می بینند. شریک های عاطفی ســابق در ذهن طرفین 
معناهای متفاوتی دارد؛ یک طرف حتی به دید ســابقه 
خــوب به آن نــگاه می کند و از دید طرف دیگر همیشــه 
خاطره ای ست که باید سعی در انکار و نادیده گرفتن آن 
داشته باشــد. در این موضوع پسرها و دخترها متفاوت 
هستند و به نظر من حق خانم هاست که وقتی عاطفه شان 
را درگیر یک رابطه کردند، طرف مقابل نسبت به آن رابطه 

تعهد و وفاداری داشته باشد.
بعضاگفتهمیشودپسرهاظاهربینترهستند
وزودترعاشقمیشوندامادخترهامالکهای
دیگریدارندودیرتراعتمادمیکنندوعاشق
میشوند.ازنظرشمااینگزارهدرستاست؟

به نظر من پسرها کمتر عاشق می شوند و بیشتر دنبال میل 
و هوس خودشان هستند ولی دخترها سخت تر به نقطه 
اوج یک رابطه عاطفی تن می دهند و به عشــق و عاطفه 

توجه بیشتری دارند.
ازنظرشماعشقدریکنگاهوجوددارد؟

کمیاب اســت، از قدیم من این موضــوع را دیده ام ولی 
کم است. حتی بین جوان های دهه سی هم دیده ام که 
با یک نگاه عاشــق شــده اند و هنوز هم عاشقانه زندگی 
می کنند. عشــق در یک نگاه معمــوال همان عالقه های 
اولیه و سطحی ست که ممکن است بعدا تا مرحله عشق 

جلو برود.

بیــنعشــقهایاولوبعــدیتفاوتــیقائل
میشوید؟

به نظر من عشــق یــک چیــز تکرارناپذیر اســت و آدم 
خیلی تالش کند، یکی نصیبش می شود. خیلی بعید 
و نادر اســت که فردی بتواند عشقی را از دست بدهد و 
دوباره آن را تجربه کند. نظر شــخصی من این است که 
کســی که از عشق دوم و سوم صحبت می کند، عشق را 

نفهمیده است.
تعریــفودرکیــاتجربهخودشــماازعشــق

چیست؟
تجربه عشــق من از جنس انسانی نبوده و نوعی عشق 
به یک آرمان اســت. در این حالت تنها چیزی که آدم را 
راضی می کند، این است که تمام داشته هایش را در راه 
آن آرمان بدهد، به عبارت دیگر فانی شدن و همه چیز را 
دادن. از آنجا که در عشق انسانی این حالت نمی تواند 
رخ دهد، به نظر من درجات باال و واالی عشق در روابط 
انســانی تحصیل نمی شود؛ نوعی شیفتگی و شیدایی 
که دیگر آدم نمی تواند بــا معیارهای منطقی و عقالنی 
رفتارهایش در راه آن عشق را توجیه کند، آن هم آدمی 
که شــخصیتی کامــال متعــادل دارد. البتــه در روابط 
انســانی نزدیک به این حالت را دیده ام. در واقع از نظر 
من عشــق تجربه شــده در روابط انسانی شبیه درجات 
اولیه عشقی ست که در سیر و سلوک معنوی افراد تجربه 
می کنند. نهایت عشق در روابط انسانی در مراتب اولیه 
سلوک معنوی تجربه می شود. لذت هایی که برای افراد 
در یک گفت وشــنود عاطفی با شــریک عاطفی شــان 
می توانــد رخ دهد، گام های اولیه ای ســت که افراد در 

سیر و سلوک معنوی می بینند.
بهنظرشمادرازدواجبایدبامنطقشروعکرد
یاعشقوعالقه؟اگرفردیبامنطقجلوبرود،

بعدشآنعشقوعالقهشکلمیگیرد؟
واقعیت این اســت که یک جــوان نجیب وقتی با منطق 
درســت ازدواج می کنــد، آن حس وفــاداری و حمایت و 
محبتی که در ازدواج ابراز می کند، باعث می شــود که به 

همان روابط عاطفی و عاشقانه دست پیدا کنند.
تعهدومســئولیتومشــغلهایکهازدواجبه
همراهدارد،باعثســردشدنروابطعاطفی

بینزوجیننمیشود؟
می تواند این طور نباشد ولی بعضی از تحمیل هایی که به 
افراد می شود، این اتفاق را به دنبال دارد. در واقع به دختر 
و پســر آزادی داده نمی شــود که هرطور که می خواهند 
زندگی شــان را جلو ببرند و روابط شــان را ســامان دهند 
و شکل زندگی شــان در اختیار خودشــان باشد. شکل 
ســنتی ازدواج و شــروع زندگــی قابل تکــرار در محیط 
دانشگاهی نیست. جوان دانشجو از برخی جنبه ها رشد 
فکری و اجتماعی بیشتری نسبت به حالت سنتی دارد 
و از برخــی جهات هم توانمندی ها و منابع در اختیارش 
محدودتر اســت و هم باید آنها را به رشدش در مسیرهای 
دیگر اختصاص دهد. اگر اجازه دهیم الگوهای مناسب 
شروع زندگی و ازدواج برای نسل جدید ایجاد شود، تا حد 
زیادی این مسائل حل می شود، اما تحمیل های محیط 
و اجتمــاع بعضا همان انتظارهای قبلــی را دارد. به نظر 
من نســل های بعدی نگاه بهتری به این موضوع دارند و 
این مسأله را می توانند رفع کنند، یعنی امکان ازدواج در 
سن یک دانشجوی کارشناسی فراهم باشد، بدون آنکه 
فشــارهای بیرونی مانعی در مسیر رشــد زوجین ایجاد 
کند. در اینجا دانشگاه و محیط کار هم باید انعطاف هایی 
نسبت به افراد ازدواج کرده نشان بدهد. کرونا نشان داد 
که در خیلی مسائل می توان نسبت به کلیشه های کار و 

تحصیل انعطاف نشان داد.

گفتوگو
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گفتوگو

گفت وگو با علی عباسی، کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

فرهنگ و هنجارها و ارزش ها عوض شده

چــرابچههــابــهســمتارتبــاط
صمیمــیوعاطفــیبــایــکفرد
دیگرازجنسمخالــفمیروند؟
بهدنبالرفعچهنیازیهســتند؟
نیازعاطفی؟نیازجنسی؟یاچیز

دیگریهموجوددارد؟
دالیل متفاوت اســت ولی می توان به ســه 
دلیــل کلــی اشــاره کــرد؛ دلیــل اول نیاز 
عاطفی ســت. نــوع ارتبــاط و عواطفی که 
یک نفر بــا جنس مخالف تجربــه می کند، 
قابل جایگزینی با ارتباط دیگری نیست؛ چه 
ارتباط با پدر و مادر و خانواده و چه ارتباط با 
دوستان هم جنس. شرایط و ماهیت ارتباط 
با فردی از جنس مخالف که از نظر فکری به 
ما شبیه است و به او عالقه مند هم هستیم، 
بــا هر ارتبــاط دیگــری متفاوت اســت. ما 
مجموعه ای از نیازهای اولیه روانی داریم که 
بقای ما به آنها بستگی دارد و رفع نشدن آنها، 
مشــکالت روانی متعددی می تواند ایجاد 
کند. از جمله این نیازها، نیاز به دلبستگی، 
دوست داشتن و دوست داشته شدن است. 
رابطه عاطفی و عاشــقانه با یــک فرد دیگر 
نوعی پاســخ به نیاز به دلبستگی ست. بعد 
دوم بحث جنسی ســت. در فرهنگ و عرف 
ما به نیاز جنسی با دید منفی نگاه می شود 
و میل جنســی به جنس مخالف برچســب 
و انــگ می خــورد و به رســمیت شــناخته 
نمی شود. البته به رسمیت نشاختن این میل 
و نیاز، به ســرکوب آن یا ارضایش از راه های 
ناســالم منجر می شود. بدون تردید یکی از 
محرک هایی که انســان ها را به سمت رابطه 
بــا جنس مخالف می کشــاند، میــل و نیاز 
جنسی ست. مورد سوم که کمتر به آن توجه 
می شود، تغییر ارزش ها در جامعه و عرف و 
فرهنگ است. در فرهنگ سنتی و مذهبی 
ما ازدواج در ســنین پایین و رابطه نداشتن 
قبل از ازدواج ارزش به شــمار می آید اما در 
فرهنگ غربــی، برقراری رابطه در ســنین 
جوانی خودش ارزش حســاب می شــود، 
یعنی اگر مثال شخصی به سی سالگی برسد 
و تجربه رابطه نداشــته باشــد، این سوال را 
پیش می آید که چه مشــکلی وجود داشته 
که او تاکنون نتوانســته در برقــراری رابطه 
موفق باشد؟ دقیقا برعکس فرهنگ سنتی 
و مذهبی مــا. در ایران امــروز، ارزش های 
ســنتی و مذهبــی دارد جــای خــودش را 
بــه ارزش غربــی می دهــد. االن تشــکیل 
رابطه نوعــی ارزش و نشــانه توانمندی به 
حســاب می آید و همین دلیل دیگری برای 
کشیده شدن افراد به سمت رابطه است. اگر 
هم دلیل اصلی نباشد، یک نوع تسهیل گر و 
انگیزه خواهد بود و نشانه اش هم در برقراری 
رابطــه بین نوجوانان و حتــی کودکان قبل 
از سن بلوغ دیده می شــود؛ جایی که نیاز 

عاطفی و جنسی وجود ندارد.
نیازعاطفیوجنســیدرازدواج
هــممیتوانــدتأمیــنشــودولی
ازدواجتعهدومسئولیتیبهدنبال
داردکهدررابطهکمتراســت.این
هــممیتوانــددلیلیباشــدبرای

اینکهیکدانشجونخواهدزیربار
آنتعهدومسئولیتبرودورابطه

رابهجایازدواجانتخابکند؟
بله، همین طور اســت. شــرایط اقتصادی و 
اجتماعی ما، هم پرفشار است و هم پرتالطم 
و غیرقابل پیش بینــی و مردم حس می کنند 
کنترلــی روی شــرایط ندارنــد. در چنیــن 
شــرایطی آدم ها از تضمیــن و تعهددادن و 
مســئولیت پذیرفتن اجتنــاب می کنند. از 
سوی دیگر برای دانشجوها آینده تحصیلی 
و کاری هم تا حدی مبهم است و مسیرهایی 
مثل اپالی و ادامه تحصیل در خارج از کشور 
روبه روی آنها وجود دارد که می تواند در رفتن 
به ســمت ازدواج مانع باشــد. اما اینها تنها 
عوامل نرفتن به ســوی ازدواج نیست؛ مثال 

تعهــد دیگــر در فرهنگ و جامعــه ما خیلی 
ارزش به شــمار نمی آیــد. بنابرایــن آدم ها 
ترجیــح می دهنــد اول شــناخت خوبی از 
طرف مقابل شان به دســت آورند و مدتی با 
او وارد رابطه شــوند و اگــر حس کردند با هم 
سازگاری مطلوبی دارند و زوج خوبی تشکیل 
می دهنــد، ممکن اســت به ســمت ازدواج 
بروند، چراکه شناخت نســبت به سازگاری 
و تعهــد ارزش مهم تری به حســاب می آید. 
از ســوی دیگر تشکیل رابطه در جامعه مورد 
پذیرش بیشتری قرار گرفته و آدم ها راحت تر 
به آن تن می دهند، در واقع نگرش ها نسبت 
به آن عوض شده است. بنابراین لزوما رابطه 
قبل از ازدواج به معنای فرار از ازدواج نیست 
و نوعــی ســبک زندگی جدید اســت، افراد 
روابطی را با افراد مختلف تجربه می کنند تا به 
شخص ایده آل شان برای ازدواج برسند. نگاه 
خانواده ها هم نســبت به یکی دو دهه قبل 
تغییر کرده و حتی بعضا مشوق بچه ها برای 
برقراری این نوع رابطه هستند؛ حاال یا نگرش 
خانواده ها عوض شده که البته زمان بیشتری 
نیاز دارد و یا به اجبــار واقعیت را پذیرفته اند 

و تسلیم هنجارهای نسل جدید شده اند.

هزینههایمالــیوزمانیوتعهد
ومســئولیتیکهبرقراریارتباط
عاطفــیبــهدنبــالدارد،ممکن
نیســتزندگیفــردراتحتتأثیر
قراردهدوآســیبهاییبهدنبال

داشتهباشد؟
هــم برقــراری ارتبــاط و هــم برقرارنکردن 
آن بــر زندگی یــک جوان تأثیــر می گذارد. 
برقــراری ارتباط، هم میزانــی از تعهد را به 
دنبال دارد، هم هزینــه مالی و زمانی و هم 
جر وبحث های گاه وبی گاه و... از سوی دیگر 
جوان نیازهایی هم حس می کند که در این 
ارتباط می تواند برطرف شــود و رفع نشدن 
آنها ممکن است مشــکالتی در پی داشته 
باشد. اگر طرفین شناخت کافی از یکدیگر 

نداشته و توانایی حل مسأله را کسب نکرده 
باشند، آسیب هایی می تواند دامن گیر افراد 
شــود. اتفاقا بین دانشــجوهای شریف که 
عموما بیشتر درگیر درس و تحصیل بوده اند 
و تجربه شان در روابط اجتماعی کمتر است 
و احتمــاال مطالعــات جنبــی کمتری هم 
داشــته اند، توانایی حل مســأله در مسائل 
ارتباطی و عاطفی کمتر است و ممکن است 

آسیب ها بیشتر باشد.
ختمشــدنیکرابطهبهازدواج،
یــاجداییعاطفیدونفــروپایان
رابطهشــانچــهتأثیراتیبــرآنها

خواهدداشت؟
اگر رابطه منجر به ازدواج شــود، پتانســیل 
مشکالت و حاشیه ها و جروبحث ها افزایش 
پیدا می کند و در عین حال عمق و صمیمیت 
ارتباط هم بیشتر می شود. اگر ازدواج مسیر 
درستش را طی کند، می تواند تأثیرات مثبت 
زیادی در ارتباط بین دو فرد داشــته باشد. 
از سوی دیگر جدایی عاطفی تأثیرات قابل 
توجهی روی دو فرد دارد. شکست عاطفی 
لزوما یک دوران سوگواری به دنبال خواهد 
داشــت که به اشکال مختلف می تواند طی 

شــود. اگر روابط عاطفی قــوی بین دو نفر 
شــکل گرفته باشــد، این دوران شــش ماه 
تا یک ســال هم ممکن اســت طول بکشد. 
البته اگر فرد رویکرد درستی انتخاب نکند 
و با این دوران با شیوه درست روبه رو نشود، 
این تأثیرات می تواند مدت زمان بیشــتری 
هم خودش را نشان دهد و حتی تا همیشه 
بــا فرد باقــی بماند. با اتخــاذ تصمیم های 
درست می توان از این دوران در مدت زمان 
نســبتا کوتاه و با اثــرات بلندمــدت ناچیز 
عبور کرد. در هر صورت جدایی یا شکست 
عاطفی تأثیراتش را روی فرد دارد و اگر کسی 
می گوید با شادی و خوشی و راحتی از یک 
رابطه خارج شده، یا هیچ وقت عاطفه ای در 
رابطه اش شکل نگرفته و یا قبل از جدایی، 

آن عاطفه از بین رفته است و به همین خاطر 
به راحتی می تواند جدایی را تجربه کند.

اینکهمیگویندپسرهازودعاشق
میشــوندودریکنگاهدلبســته
میشــوندولــیدخترهــامــدت
بیشتریطولمیکشدتابهطرف
مقابلعالقهمندشوند،فقطناشی
ازظاهربینیپسرهاســتواینکه
برایدخترمالکهایدیگریجز

ظاهراهمیتدارد؟
این موضوع بیشــتر به فرهنــگ و اجتماع 
برمی گردد و ربطی به طبیعت و ژنتیک دختر 
و پسر ندارد. پسرها و دخترها نیازهای روانی 
متفاوتی دارند اما این گزاره که پســرها زود 
عاشــق می شــوند ولی دخترها مدت زمان 
بیشتری برای عاشق شدن نیاز دارند، جای 
چالــش دارد و بیشــتر به موانــع فرهنگی 
برمی گــردد؛ فرهنگ و عــرف جامعه ابراز 
عالقه از سوی دخترها را نامطلوب می داند 
ولی برای پسرها این موضوع صادق نیست. 
از ســوی دیگر در فرهنگ مــا دخترها باید 
منتظر بمانند تا پســری بــه آنها ابراز عالقه 
کنــد و فرصت هــای پیش رویشــان کمتــر 

اســت، درحالی که دست پسرها بازتر است 
و هــر زمان که احســاس کننــد از دختری 
خوش شــان می آید، می توانند بــه او ابراز 
عالقــه کننــد. بنابراین دخترهــا احتیاط 
بیشتری دارند، چون باید از بین گزینه های 
محدودتری انتخاب کنند و باید حواس شان 
جمع تــر باشــد. البته این فرهنــگ هم در 
حال تغییر اســت و االن دیگر برای دخترها 
و پسرها تفاوتی نمی کند که کدام شان اول 
ابراز عالقــه کنند. بعضا ایــن موضوع را به 
اولویت نیاز جنســی برای پسرها و اولویت 
نیاز عاطفی برای دخترها ارتباط می دهند 
ولی به نظر می رسد میل جنسی در دخترها 
اگر بیشــتر نباشد، کمتر هم نیست و از این 
نظر تفاوتی بیــن آنها وجود ندارد. جامعه و 
فرهنگ است که مانع ابراز این نیاز از سوی 
دخترها می شود. بنابراین می توان حدس 
زد که هم دخترها و هم پسرها ممکن است 
در نگاه اول عاشق فردی شوند و هر چه زمان 
بیشتر طی شود، عمق عالقه و شناخت هم 

بیشتر می گردد.
عشقدریکنگاهمعنیدارد؟

عشــق در یک نگاه وجود دارد ولی عشــق 
کاملی نیســت و در واقع جرقه در یک نگاه 
است. ما معموال فرض ها و باورها و رویاهایی 
دربــاره زوج ایده آل مــان در ذهــن داریم. 
خیلــی اوقات ما با فردی مواجه می شــویم 
که شــباهت هایی بــا آن فرض هــا و باورها 
دارد و همین شــباهت جرقه ای در ما ایجاد 
می کند و فکــر می کنیم که آدم ایده آل مان 
را پیدا کرده ایم، درحالی که هنوز شناختی 
از طــرف مقابــل نداریــم. همچنین وجود 
نیاز خاصی در ما می تواند عامل این جرقه 
در یک نگاه باشــد؛ مثال کســی که در تمام 
زندگی از خشونت و پرخاش گری و توهین 
آســیب های زیادی دیده، وقتــی با فردی 
مواجه می شــود کــه ادب و متانــت زیادی 
دارد، همین یک ویژگی برایش آن قدر بزرگ 
و مهم جلوه می کند که چشــم او را به دیگر 
ویژگی های طرف مقابل می بندد و عاشق آن 
فرد می شود، چراکه دنبال و در واقع تشنه آن 
ویژگی بوده. البته آن جرقه عشــقی در یک 
نگاه کافی نیســت تا زمانی که به شناخت 
کاملی از طرف مقابل مان برســیم. در واقع 
تا چندماه ما عاشــق آن تصویر شکل گرفته 
در ذهن خودمان هســتیم و بعد از آن خود 
واقعی طرف مقابل را می بینیم و یا عاشــق 
او می شــویم و یا خوش مان نمی آید و رابطه 

تمام می شود.
بینعشقهایاولوبعدیتفاوتی
وجوددارد؟آیاعشــقاولقدرت

بیشتریدارد؟
عشق های دوم و سوم معموال در یک حالت 
مقایسه ای با عشق اول قرار می گیرد و همین 
تفاوت آنها با عشــق اول است. البته عشق 
اول معموال عمق زیــادی هم پیدا می کند، 
چراکه فرد تشنه برقراری رابطه است و حس 
بهتری از آن پیدا می کند که در عشــق های 
بعدی این موضوع دیگر صادق نیست چون 

تجربه عشق قبلی وجود داشته است.
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عشق: در کشاکِش میان یگانگی و بیگانگی

زیستن در عرصه دو
اینچهتجربهایاســتکه»عشــق«مینامیمش؟پیشازهرقدمیدرمســیِرتالشبراییافتنپاسخ،بایدبپذیریمکهاینواژه-حتیبدوندرنظر
گرفتنسیرتاریخیآن-درهمیندنیایامروزهم،متناسبباگروههایاجتماعیوبافتهایفرهنگیمتفاوت،داللتهایمختلفیداردکهتنها
یکیازآنهاموضوعاینبحثاست؛خوانشیازاینمفهومکهباجمالتیاینچنینتوصیفمیشود:»حسمیکنمبدوناونمیتوانمزندگیکنم«،

»مِنبااو،دیگرهمانآدمسابقنیست«،»بعدازدیدنشانگاردنیایمعوضشدهبود«؛خوانشیکهبامیلبه»یگانگیبامعشوق«گرهخوردهاست.

عشقیکتجربهتکیناست
می توان عشــق را در بیانی ســاده، به مثابــه تجربه ای 
فهمیــد که ما را دگرگــون می کند؛ تجربــه ای که میان 
امروز و دیروز ما شــکاف می اندازد. هرچند این بیان از 
جنبه ای می تواند همه تجربه های ما را شــامل شود اما 
دگرگونی ای که تجربه خرید ماســت از مغازه سر کوچه 
در من ایجاد می کند )به شرط آنکه هنگام خرید، شاهد 
مرگ آدم بغل دستی ام نباشم یا در مسیر ماشینی به من 
نزند!( بسیار کمتر است از تجربه  های مهاجرت، شروع 
یک دوستی نزدیک و مادر/پدر شدن. اینها تجربه هایی 
هســتند کــه در شــبکه تجربه هــای شــکل دهنده به 
»من« های ما، بیرون از دیگران می ایستند؛ تجربه هایی 
به بیان آلن بدیوی فرانسوی* تکین )نقاطی که همیشه 
دردسرسازند!(. عشق یکی از این تجربه های تکین است 
که آنچه را که دیروز برای ما تجربه پذیر نبود، در دسترس 
قرار می دهد، حدود امکاناِت هســتی ما را می گسترد و 
شــیوه ای تازه از درک جهان به ما می بخشــد: »گفتی 

دوستت می دارم/ و قاعده دیگر شد«**.

اینمن،منمیااو؟
اما محتوای این تکینگی چیســت؟ اینجا قصد دارم بار 
دیگر یکی از اصطالحات آلن بدیو را وام بگیرم، اما نه به 
قصد شرح نگرش او به عشق، بلکه اندیشیدن به عشق 
با کمک گرفتن از مفاهیمی که او در اختیار ما قرار داده 
اســت. بدیو عشق را به مفهوِم »زیســتن در عرصه دو« 
درک می کند؛ تجربه ای که طی آن پوســته ســختی که 
دوِر »خود« افراد را گرفته  است، شکاف برمی دارد، موقتا 
می شکند و تجربه  و هستِی دو فرد، مثل آبی که مدت ها 
پشت ســدی عظیم گیر افتاده باشد، در هم  می آمیزد؛ 
طوری که دست کم تا مدتی پس از این »رخداد«، افراد 
نمی تواننــد »خوِد« خــود را در این میان بازشناســند. 
هســتی دو نفر چنان در هم حل می شود که تشخیص 
اینکه این »او«ست که چیزی را دوست می دارد یا »من« 
دشوار می شــود، این اوســت که می خندد یا من، این 
اوست که می بیند یا من؟ این منم که به او عشق می ورزم 
یا اوست که در من به خود عشق می ورزد؟ شاید رفقایمان 
را دیده باشــیم که بعد از شــروع یک رابطه، برای مدتی 
از دیگران فاصلــه می گیرند و در خوِد »دوتایی«شــان 
درمی غلتند و شــاید پیش خودمان مسخره شــان هم 
کرده باشــیم، اما این بخشی از ماهیت تجربه عاشقانه 
اســت که در نقطه »تالقــی« و درهم آمیزِی اولیه، خود 
را به مثابه  فضایی خودبســنده، فضایی کــه برای بیان 
هســتی اش به چیزی بیرون از خود نیــاز ندارد عرضه 
می کند: »تو و اشــتیاق پرصداقت تو/ من و خانه مان/ 

میزی و چراغی...«

میانیگانگیوبیگانگی
به رغم این، عشــق در ایــن تجربــه »یگانگی« خالصه 
نمی شود و لحظه هایی از »بیگانگی« به دنبال می آیند؛ 
لحظه هایی که افراد موقتا از مستِی رخداد اولیه بیرون 
می آیند و بار دیگر فردیت خود را مطالبه می کنند؛ آب ها 
بار دیگر به پشت سدهای خود برمی گردد، اما نه به طور 
کامل؛ همواره نقطه اتصالی باقی می ماند. به این معنا 
عشــق- اگر قرار نیســت در همان رخداد اولیه خالصه 
شود- حرکتی مدام میان یگانگی و بیگانگی است، میان 
اتصال و انفصال. در این میان، نه یگانگی به معنای ادغام 
کامل دو فرد در یکدیگر اســت و نــه بیگانگی به معنای 
جدایی کامل. دو فرد در »قطب« یگانگِی عشق، هرچند 
جهــان را در »عرصه  دو« تجربه می کنند، اما هیچ کدام 
در دیگری »فنا« نمی شوند، هیچ کس خود را در دیگری 

به طوری بازگشت ناپذیر »گم« نمی کند. در واقع همواره 
باید امکاِن جدایی زنده بماند تا یگانگی معنایی داشته 
باشــد. همین است که عشق را در این معنا به مثابه یک 
انتخــاب آزادانه عرضه می کند و نه یک اجبار. در طرف 
دیگر، در نهایِت جدایی هم، دست کم یک نقطه اتصال، 
یک نقطه یگانگی باید باقی مانده باشد تا امکاِن بازیابی 
آن در آینده ممکن باشد. این سویه عشق است که پس 
از فرونشستن فوران آغازین، به چنین بیانی درمی آید: 

»آی عشق آی عشق!/ چهره آبی ات پیدا نیست«.

مسیردرهمهرهگذراناشرسوبمیکند
از طرفــی، یگانگِی بازیافته از پس جدایی، دیگر همان 
یگانگی پیشــین نیســت؛ شــاید همان طــور که رومن 
روالن، رمان نویس فرانســوی می گوید، ما در زندگی به 
نقاط قبلی برمی گردیم، اما نه درســت به همان نقطه، 
بلکه بــه جایی بر فراِز آن با حرکتی مارپیچ؛ چراکه نه ما 
دیگر از پس طِی این مســیر همان انســاِن سابقیم و نه 
عشــق همان پدیده پیشین. مسیر در همه رهگذرانش 
رســوب می کند. و این بیاِن چنین یگانگِی آب دیده ای 

است: »در فراسوهای عشق/ تو را دوست می دارم/ در 
فراســوی پرده و رنگ.../ در فراسوی پیکرهای مان/ با 

من وعده ی دیداری بده...«

عشقرابایدبلدبود
آیــا آنچــه مانع از آن می شــود کــه چنین پدیــده ای را 
تجربــه کنیــم، آن طــور کــه خیلی ها برای خودشــان 
توضیــح می دهند، فقــط پیدانکردن »آدم مناســب« 
اســت؟ بی تردید امــر تصادفی در عشــق نقش مهمی 
بــازی می کند، اما همه ماجرا نیســت. پیش از آن الزم 
اســت که ظرفیت تجربه چنین پدیده ای در افراد وجود 
داشــته باشــد. به بیان دیگر، عشــق در وهله نخست، 
نه »یافتنی« که »توانســتی« یا »بلد بودنی« اســت. در 
تحقق چنیــن تجربه ای، الزم اســت پیــش از هر چیز 
»فردیتی« وجود داشته باشد، الزم است پشت سد آبی 
منتظر فوران باشد. و بعد، الزم است چنین فردیتی توان 
درهم شکستن و درآمیختن با دیگری را داشته باشد، و 
در عین حال همواره امکاِن بازگشت خود را، هرچندی 
»خــودی« دیگرگــون، حفظ کند. در جامعــه  امروز که 
اسطوره »موفقیت« فردی، محاسبه گری و شیوه هستی 
مبتنی بر »داشتن« و مصرف برای مصرف بیشتر، روی 
همه جنبه هــای حیات فردی و جمعی ســایه انداخته 
است و در لباِس نسخه ای برای سعادت انسان ها تکثیر 
می شــود، چنین ظرفیتی به ســختی به دست می آید. 
چنین فروغلتیدنی به پوســته های سخت فردگرایی با 
ادغام در هستی فردی دیگر -بگذریم از ادغام در »افراد 
دیگر« در ساحت جمعی- ســازگار نیست. بی شک در 
تجربه عشــق هم لذتی برای خوِد فــرد وجود دارد، اما 
این لذت نه با محاســبه گری، بلکه با »ایمان« است که 
به دست می آید. با ایمان است که می توان فردیت خود 
را وانهاد و حل شد تا از پس آن کسی دیگرگونه برخیزد. 
جالب  تر اینکه به شیوه ای پارادوکسی، چنین انسانی که 
برای ادغام در هســتی دیگری تا این  حد ناتوان است، 
بیشــتر از هر زمانی در دوره  مدرن، به همان »دیگری« 
شباهت یافته است و دیگر نمی توان از »فردیتی« مجزا 
هم سخن گفت. اینجا تکه هایی شبیه به یکدیگر وجود 
دارند که در جزیره های خود محبوس مانده اند: »کوه ها 

با همند و تنهایند/ همچو ما/ با هماِن تنهایان«

عشقممکناستتاوقتی»انسان«ممکناست
بایــد پذیرفت کــه این نگاه تــا حدی بدبینانه اســت؛ 
همین که ما حتی اگر ناتوان از »عشق ورزیدن«  باشیم، 
میلی بــه آن درون خود حس می کنیم، همین که درون 
ما، میان »سود« فردی و ارزش هایی که با عشق و ایمان 
ســروکار دارند همــواره نبردی در جریان اســت، یعنی 
هنوز غائله را نباخته ایم. در تقابل میان هربرت مارکوزه 
و اریک فروم که اولی از میان رفتِن ُبعِد فرارونده انسان را 
اعالم می کند و دومی مقاومِت همیشگی انسان در برابر 
عوامل بیرونی را نشانه ای از زنده بودن این ُبعد می داند، 
امیدوارم که حق با دومی باشد، زیرا تنها این گونه است 

که عشق، ایمان و مبارزه ممکن می شوند.
از انسانی که تویی

قصه ها می توانم کرد
غِم نان اگر بگذارد.

*:درایننوشته،ازتوضیحیکهآلنبدیوبرایتجربهعشقارائه
میدهد،بهرهگرفتهام.خالصــهایازنگرشاورادراینزمینه
میتوانیددرکتاب»رخداد،ســوژهوحقیقــت«بهترجمهپوریا

پرندوشوچاپانتشاراتتیساببینید.
**:اینســطروســطرهایدیگریکهدرادامهمیآید،ازاشــعار

احمدشاملونقلشدهاند.

محمد 
جوانمرد یادداشت

نقاشی آغوش اثر پاول هرینگتون
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فلوچارت شروع یک رابطه

نگاه  نخ نما

با کسی 
دوست 
نیست؟

از نزدیک 
می شناستت؟

می تونی 
باهاش بیشتر 
صمیمی بشی؟

بعد اجرای 
برنامه هات

برنامه ای
داری واسه دوستی 

باهاش؟

خودت
عرضه داری
بری جلو؟

باهاش
دوست مشترک 

داری؟

از طریق 
اون بفهم!

بعد 
صمیمیت

می تونی 
رابطه اش با یارو رو 

خراب کنی؟

دوستی داری
که بتونه این کارو 

بکنه؟

از y چطور؟
از خودت 

چه طور؟ خوشت 
میاد؟

از y چطور؟ از z چطور؟

x برو سراغ  Y و x بین
سکه بنداز

جدی؟
مطمئنی؟

نمی شه با یه 
کیس دیگه؟

خوشتیپی؟ 
قدت بلنده؟

قبول کرد؟
با خودش 
مستقیم 

صحبت کن!

اهل دروغ 
هستی؟

یک نگاه 
حالل

ماشین 
داری؟

بهش نخ بده.

شما با موفقیت
وارد رابطه 

شدید!

از دختر 
x خوشت 

میاد؟

اونم از تو 
خوشش میاد؟

بی خیال
ارزشت رو نداشت!

پس برو...! 
تو نیمه گمشده 

نداری!

تو با این روحیه 
بمیری بهتره!

|:
همین شماهائید 

دانشگاه رو به گند 
کشیدید

نمی دونم

تا حدودی

میشه

نمیشه

خیلی 
زیاد

بهش نخ بده!
هم دانشــکده ای تان  اگــر 
هســت، وجود درس مشترک 
پــروژه دار و هم گــروه شــدن 
در پــروژه گزینــه خوبی برای 
درس تــان  اگــر  شماســت. 
خوب اســت، می توانید موقع 
امتحان حســابی جلو بیفتید 
و اگر درس تان خوب نیســت 
و عزت تــان هم به هیچ جایتان 
نیســت، شــاید هــم درس را 
پــاس شــدید و هــم رابطه ای 

گیرتان آمد.
در دوران دورباشــی اجباری، 
می توانــد  مجــازی  فضــای 
رابطه ای با فاصله زیاد برایتان 
بــه ارمغان بیــاورد. اگر لینک 
ناشناســش را گیــر آوردیــد، 
آهنــگ فرســتادن قــدم اول 
خوبی ست. در توییتر کامنت 
گذاشــتن و کامنت هایــش را 
فیو زدن، هرچند جلوه خوبی 
ندارد ولــی می تواند کارتان را 
راه بینــدازد. در اینســتاگرام 
هــم فالو کــردن و ریپــالی به 
اســتوری را امتحان کنید. در 
هر صورت البته سعی کنید کار 
را به سمت تلگرام بکشانید که 
دوروف بهتریــن محل را برای 
ارتباط هــای از راه دور فراهم 
کــرده اســت. اگر اجــازه داد 
عکس های پروفایلش را ببینید 
و ساعت آنالین بودن اش را هم 
به شــما نشان داد، احتماال به 
ارتباط تــان اهمیت می دهد، 
این طــور  می توانیــد  پــس 
برداشــت کنیــد کــه ازتــان 
خوشش آمده است؛ خالصه 

به آینده امیدوار باشید.

دوباره برو 
به یک نگاه 

حالل
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 بچه های شریف
از تجربه های 

عشقی شان گفتند

در عنفوان جوانی
چنان که افتد و دانی

ورودیهای99پیراهنکمتری
پارهکردهاند

در نظرســنجی روزنامــه، ۲۵۹ نفر شــرکت 
کردنــد کــه ۸۱ نفــر دختر و ۱۷۸ نفر پســر 
بودند. نسبت جمعیت این دو گروه نزدیک به 
جمعیت دانشگاه نیز هست. درصد جمعیت 
شــرکت کننده از ورودی هــای مختلف نیز 
در نمــودار زیر آمده اســت. حضور کم رنگ 
بچه های ورودی ۹۹، ســال کرونــا، در این 
نظرسنجی عادی است؛ هم هنوز با دانشگاه 
آشنایی چندانی ندارند و هم خیلی هایشان 
حتــی رنــگ دانشــگاه را ندیده انــد، هــم 
سن شان کمتر اســت و هم احتماال پیراهن 

پاره شده شان در این مسیر کمتر.

گفتنمستقلازجنسیت
توزیع پاســخ به همین ســؤال گفتن یا نگفتن را در میان دختران و پســران نیز در نمودار زیر می بینیم. از این 
نمــودار به نظر می رســد بین دخترها و پســرها تفاوت معناداری در رفتار وجود نــدارد و در ابراز عالقه مثل هم 

عمل می کنند.

عاشقشدنچهآسان؟!
در ســؤال بعدی که چندبار عاشــق شدی؟ توزیع 
اولیه این آمار به شــکل زیر است. ۱0 درصد پاسخ 
داده انــد که چنیــن تجربه ای نداشــته اند. وقتی 
ایــن عدد را کنار پاســخ به این ســؤال می گذاریم 
که وضعیت فعلی افراد چگونه اســت، به مشاهده 
جالبی می رســیم. ۳۵ درصد افــراد خود را در این 
وضعیت معرفی کرده اند که مجرد هستند و بدون 
تجربه  شکست عشقی بوده اند. درحالی که فقط ۱0 
درصد گفته اند تاکنون تجربه عاشقی نداشته اند. 
پس به نظر می رسد ۲۵ درصد افراد تجربه عاشقی 
داشته اند ولی در عین آنکه به معشوق نرسیده اند، 
آن را شکست عشقی نمی دانند. البته تعریف عشق 

بین افراد تفاوت زیادی دارد.

کجابهشمیگی؟
در ایــن قســمت پرســیدیم چگونــه ابراز 
عالقه می کنی؟ چنــد نفر که گفتند هیچ، 
یک نفــر هم شــاعر بــود اما توزیع پاســخ 
بقیه شــرکت کنندگان به ایــن صورت بود؛ 
گویا اســتقالل طلبی جوانان باال اســت و 
خودشان اقدام می کنند، حاال یا حضوری 
)در دوران غیرکرونایی و حاال در دوران کرونا 
با رعایــت پروتکل هــا( یــا از طریق همین 
فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعی 
 فیلترشده و فیلترنشــده؛ چه در دایرکت و 

چه در تایم الین.

آهونالهمجردها
بــرای اینکه حســاب کار دســت مان بیاید 
کــه وضعیــت تأهــل و تجــرد و مابیــن آن 
چگونــه  پرسش شــوندگان  میــان  در 
اســت، از آنها پرســیدیم که اکنــون در چه 
وضعیتی هســتند؟ درصد توزیع پاســخ ها 
را در نمــودار زیــر می بینیــد. پنــج درصد 
پاســخ دهندگان متأهل )و متعهد( هستند 
و بقیــه مراتبــی از تجرد را دارنــد. تنها ۱۲ 
درصــد رابطــه  عاطفــی دارند و حــدود ۴ 
درصــد در دوران نامــزدی به ســر می برند. 
به نظر می رسد که شــاید مجردترها انگیزه 
 بیشــتری برای مشارکت در این نظرسنجی 

داشته اند.

عشقجنسیتنزده
بسیار شنیده ایم که تفاوت دخترها و پسرها در عاشق شدن زیاد است. برای همین نحوه پاسخ این دو گروه به سؤال 
تعداد دفعات عاشــقی را در نمودار زیر مقایسه کردیم. محور عمودی، نسبت تعداد دفعات عاشق شدن در هر گروه 
جنسی را نشان می دهد، یعنی مجموع درصد نمودارها برای هر گروه جنسی برابر صد است.  چنان که از این نمودار 
مشــخص است، تفاوت خاصی بین دخترها و پسرها نداریم که یک گروه کمتر عاشق شود و یک گروه بیشتر. گویا 

عاشقی اقتضای جوانی ست و پسر و دختر هم نمی شناسد.

ورودیچهسالیهستی؟

۹۹   
۹۸   
۹۷   

۹۶   
۹۵   

   ۹۴وماقبل

اآلندر
چهوضعیتیهستی؟

   ارتباط عمیق با مخاطب خاص)رابطه(
   عالقه سطحی به مخاطب خاص )کراش(

   مجرد، با تجربه شکست عشقی، بی خیال عشق
   مجرد، با تجربه شکست عشقی، در پی عشق
   مجرد، بدون شکست عشقی، بی خیال عشق

   مجرد، بدون شکست عشقی، در پی عشق
   متأهل و متعهد

   نامزد دارم

چندبارعاشقشدی؟

0   
۱   
۲   

۳   
   ۴ و بیشتر

5۰

4۰

3۰

۲۰

1۰

۰

5۰

4۰

3۰

۲۰

1۰

۰

۰ 1 ۲ 3 4وبیشتر

چندبارعاشقشدی؟
   پسر   دختر

عشقاستوهمینلذتاظهار
وقتی در هر گروه از »چندبار عاشــق شــدی؟« پرسیدیم که چندبار به طرف 
مقابل گفته اند، پاسخ ها به شکل زیر است. محور افقی، تعداد دفعات عاشقی 
و محور عمودی، نسبت پاسخ دهندگانی را نشان می دهد که عالقه شان را ابراز 
کرده اند یا نه. این نکته جالب است که بین آنهایی که حتی یک بار هم عاشق 
شــده اند، جواب های اکثرا وجود دارد. آنهایی که یک بار عاشــق شــده اند، 
تقریبــا هم اندازه هم ابراز عالقه کرده اند یا با ســکوت از آن عبور کردند، اما 
با افزایش تجربه و رســیدن به مرحله سوم، کســانی که ابراز کرده اند بیشتر 
شــده. در گروهی که چهار بار و بیشتر عاشق شــده اند، بخش بزرگی از این 
گروه عشق شــان را ابراز نکرده اند. شــاید این گروه زود به زود دل می بندد و 

1هر تعاملی را عشق می بیند. ۲ 3 4وبیشتر

   همیشه گفتم
   اکثرا گفتم

   اکثرا نگفتم
   هیچ وقت نگفتم

گفتنونگفتن
میانعاشقان

5۰

4۰

3۰

۲۰

1۰

۰

همیشهگفتم اکثراگفتم اکثرانگفتم هیچوقتنگفتم

گفتنونگفتنبینپسرهاودخترها
   پسر   دختر

کجابهشمیگی؟

   از طریق خانواده
   از طریق دوستان
   حضوری و شخصا

   از طریق فضای مجازی
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بخواهیمونخواهیم،جوانیستوعاشقانههایگاهوبیگاهش؛دلهاییکهبایکنگاهمیرودوشایدبایکدیرجوابدادنبهیکپیاممیشکند
وبعدازآنهمغارتنهاییآغوشــشرامیگشــاید.البتهاینمدلعشقوعاشقشــدنودلباختنودلشکستندرطولزمانتغییرمیکند؛مثال
از1۶ســالگیکهچهرهیکدیگرراهمندیدهولیاســمبچههایمانراهمانتخابکردهایمتادههســومزندگیکهازگفتن»دوستتدارم«همسرباز

میزنیم،چونمسئولیتداردوبااینقیمتدالروخیارچراعاقلکندکاری؟
گفتیماینباروبهصورتکامالتصادفیباروزچهاردمماهدومغربیها،کمیدربارهتجربههایخاموپختهتاندرمسیرعشقبپرسیم؛چندبارعاشقشدهاید؟
بهشگفتهاید؟خانوادهاطالعدارند؟اولشماگفتیدیااو؟برایقرارعاشقانهکجامیروید؟هدیهچهمیدهید؟وشبیههمینها.شایدخیلیهانخواهنددرباره
تجربههایعشقیشانحتیبهصورتناشناسدریکنظرسنجیاینترنتیحرفبزنندوشایدخیلیهاهماصالبگویندجواندانشجوراچهبهاینحرفهادر

اینمملکت؟ولیماازرونرفتیموسؤاالتمانراپرسیدیموجوابهایشراهماینجابرایتانآوردیموبعیدمیدانیمبرایتانجالبنباشد.

پرونده

اولپسربگویدیادختر؟
این ســؤال را هم پرســیدیم که اول چه 
کسی عالقه و عشقش را بگوید. نمودار 
زیر توزیع پاســخ ها را نشــان می دهد. 
بخش اعظمــی از پاســخ دهندگان ما 
معتقدنــد فرقــی نمی کند چه کســی 
بگوید و ســر فــاش کند، امــا می توان 
گفت بقیه افرادی که تفاوت می گذارند، 
معتقدند پسرها باید پا پیش بگذارند و 

دخترها باید خواسته شوند.

پسرهایمذهبیاولترمیگویند
وضعیــت نگاه مذهبی و غیرمذهبی به اینکه بین دختر و پســر اول چه کســی باید اظهــار عالقه کند، جالب و تا 
حدودی مطابق انتظار اســت. در بین افرادی که علقه های مذهبی بیشتری دارند، درصد بیشتری معتقدند که 
باید پســر پیش قدم شــود و عالقه اش را به دختر ابراز کند، هرچند در این گروه تقریبا به همان میزان هم افرادی 
می گویند فرقی بین پسر و دختر نیست. هرچه رنگ مذهبی فرد کمتر باشد، نگاهش بیشتر به این سمت می رود 

که تفاوتی بین ابراز عالقه از سوی پسر یا دختر نیست.

   خیلی کم
   کم

   متوسط

   زیاد
   خیلی زیاد

چجوریبهشمیگی؟ مذهبیترهاازطریقخانوادهودوستاناقداممیکنند
در ســؤالی از افــراد پرســیدیم وضعیــت مذهبــی خودشــان را چگونــه 
ارزیابــی می کننــد. نکتــه جالــب پاســخ ها، دوقلــه ای بودن آن اســت و 
میانگیــن نمــرات )از ۱ تا ۵( هم ۳ ثبت شــده اســت. ســپس خواســتیم 
ارتبــاط بیــن مذهبی بودن و شــیوه ابــراز عالقه را بررســی کنیــم. از آنجا 
که تعــداد نمونه هــای کمک گرفتــن از خانواده و دوســتان کــم بود، این 
دو مجموعــه را ترکیــب کردیم. همان گونه که در نمودار مشــخص اســت، 
مذهبی هــا )یــا به عبــارت دقیق تــر، آنان که خــود را مذهبــی می دانند( 
گرایــش بیشــتری به ایــن روش دارنــد. دو روش بیــان عالقــه به صورت 
 شــخصی و حضوری یا در فضای مجــازی چندان بیــن گروه های مختلف 

تفاوت ندارد.

5۰

4۰

3۰

۲۰

1۰

۰ حضوریوشخصی خانوادهیادوستان شبکههایاجتماعی

چهکسیاولبگوید؟

   پسر
   دختر

   فرقی نمی کند

1۰۰

8۰

۶۰

4۰

۲۰

۰ خیلیکم کم متوسط زیاد خیلیزیاد

دختر بلهپسر خیر

   پسر   فرقی نمی کند   دختر
اولچهکسیبگوید؟

چهکسیاولبگوید؟

دخترهامیخواهندپسرهااولبگویند
وقتی سؤال »چه کسی باید بگوید؟« را از دخترها و پسرها بپرسیم، یک تفاوت جالب پیدا می کنیم. در میان پسرها، 
گرایش بیشتری وجود دارد که بگویند فرقی ندارد و در مقابل، دخترها می گویند که باید پسرها پیش قدم شوند. 
چیزی که احتماال به صورت کلی و با توجه به فرهنگ و ســنت جامعه ما به این معناســت که افراد در حال حاضر 
انتظار دارند طرف مقابل پیش قدم شود. حاال هرکدام تان پیش قدم شد، آن یکی شیرینی ما را برای روزنامه بفرستد.

مذهبیهابیشتربهخانوادهمیگویند
وقتی سؤال اطالع به خانواده را به تفکیک مذهبی بودن هم نگاه کنیم، نمودار زیر برقرار است؛ هرچه مذهبی تر 
باشــید، به صورت کلی می توان گفت احتمال اطالع دادن تان به خانواده بیشــتر می شود. البته باید به این نکته 
هم توجه داشــت که افراد مذهبی تر هدف شان از ارتباط بیشتر رفتن به سمت ازدواج است و از این رو خانواده را 

با خیال راحت تر در جریان ماجرا قرار می دهند.

دوریودوستی؟
پرسیدیم با ارتباط عاطفی از راه دور چطورید؟ به صورت کلی ۲۵ درصد افراد با این نوع رابطه خوب هستند، ۲۸ 
درصد از روی اجبار تن به آن می دهند و ۴۶ درصد هم تحت هیچ شــرایطی دوری و دوستی را نمی پذیرند. پاسخ 
دخترها و پسرها به این سوال را در نمودار زیر می توانید ببینید. به نظر می رسد دخترها تا حدی با رابطه عاطفی 

از راه دور راحت ترند و آن را به نبود رابطه عاطفی حداقل ترجیح می دهند.

خانوادهدرجریانباشد
حاال اگر قسمت شد و خبری شد، آیا آن را به خانواده اطالع می دهید؟ نزدیک به ۶0درصد مخاطبان ما گفته اند 
بله. به نظر می رسد بچه ها با خانواده هایشان راحت تر از آن هستند که حداقل از بیرون به نظر می رسد و خانواده ها 
نیز دیگر سخت گیری های سابق را ندارند. تفاوت فاحشی بین دختران و پسران در این زمینه وجود ندارد و هردو 

مثل هم حاضرند موضوع را به خانواده اطالع دهند.

8۰   پسر   فرقی نمی کند   دختر
۷۰
۶۰
5۰
4۰
3۰
۲۰
1۰
۰

8۰
۷۰
۶۰
5۰
4۰
3۰
۲۰
1۰
۰

بهخانوادهاطالعمیدهید؟
   پسر   دختر

بهخانوادهاطالعمیدهید؟   پسر   دختردوریودوستی؟
   خیر   بله

1۰۰

8۰

۶۰

4۰

۲۰

۰ خیلیکم کم متوسط زیاد آرهخیلیزیاد ازرویاجبار اصال

5۰

4۰

3۰

۲۰

1۰

۰
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z	 عشــق یعنی بهترین اتفاق ها را برای کسی یا چیزی
خواستن و ارجح دانستن آن بر خود و خودخواهی ها.

z	 عشــق برای من یعنی این بیــت: »تو می روی و دیده
من مانده به راهت/ ای ماِه ســفرکرده، خدا پشــت و 

پناهت«.
z	.I just wanna take your time
z	.عشق یعنی تجربه آرامش در عین هیجان
z	.تشویش عقل در تمرکز قلب
z	 لحظــه ای کــه زندگی با چکمــه پوالدینــش پایش را

گذاشته روی گلویت و تو می توانی نفس بکشی، چون 
کسی هست که دوستش داری و او دوستت دارد.

z	 وقتــی حالت خوب اســت ولی بودن یــک نفر حتی
حالت را بهتر می کند، کیفیت زندگی ت را باال می برد 

و باهاش احساس راحتی می کنی.
z	 اولش خیلی شــیرین و لذت بخش اســت ولی وقتی

بخواهــی ازدواج کنــی، جدیت کار خیلــی چیزها را 
تلخ می کند.

z	 کشــش عمیق دوطرفه؛ وقتی دو نفر از شــدت درک
متقابل و انعطاف در ارتباط شان لذت می برند.

z	 ما ترک ســر بگفتیم، تا دردسر نباشــد/ غیر از خیال
جانان، در جان و سر نباشد.

z	.»زیبا و دردناک. به قول موالنا »زهر و تریاق
z	.درد
z	 به نظرم عشق، همان لقمه آخر غذاست؛ هرکسی که

لقمه آخر غذایت را دادی بهش، عاشقشی.
z	 گفتی که صبور باش! هیهــات/ دل موضع صبر بود

و بردی.
z	 عشــق فقط  آنجایی که رفیقم رفت قیمت متراژ خانه

طرف مقابلش را دربیــاورد که عاقالنه انتخاب کند و 
عاشقانه زندگی!

z	 هایOverthink عشــق یعنی دلگرمی هایش موقع
زندگی.

z	:عشق یعنی
- بعد از این همه وقت؟

+ همیشه...
z	 عشــق یعنی غبطه به هر لحظه ای که با او نیســتی و

او مشغول کار دیگری ســت؛ به قول سعدی: »بخت 
آیینه ندارم که در او می نگــری/ خاک بازار نیارزم که 

بر او می گذری«.
z	 عاشــقی مثــل تصمیم یک کشــور و یــک ملت برای

توسعه و پیشرفت اســت، مثل انقالب، پرشور شروع 
می کنی، به بدبختی و مکافات و سختی می خوری، 
ولی همچنــان امیدواری. جدای از اینکه ته اش چی 
می شــود، هیچ وقت ته دلت حاضر نیســت که ازش 
پشیمان بشوی، چون در مجموع خیلی چیزها بهت 

داده و بهش مدیونی.
z	 عشق زیبایی بی حدوحصری ست که باعث می شود

برای زندگــی انگیزه بگیری، برای آینده تالش کنی، 

لذت هایــی را تجربــی کنی کــه تا قبلش نداشــتی، 
امــا همین اندازه که خوشــی دارد، تلخی هایش هم 

همین قدر عمیق است.
z	 عشــق خالصه اش این اســت که همیشــه حق را به

او می دهی، وقتی هم همیشــه حق با اوســت، هیچ 
دلخوری و دلگیری از او برایت پیش نمی آید و همیشه 

خودت مقصری.
z	 عشق قبل از رســیدن، صرفا یک توهم است. خیلی

زود از بین مــی رود. از بین رفتنش را حس می کردم. 
بوکوفســکی می گوید با اولین تابش نور خورشید، مه 
صبحگاهی عشــق از بین مــی رود. واقعا هم همین 
اســت، اما بعد از اینکه با یکی جفت می شــوی، اگر 
بــرای زندگی برنامه مشــخصی با هــم دارید، هرچه 
جلوتــر می روید، بیشــتر همدیگر را دوســت دارید. 
نمی دانم این تجربه عشــق حســاب می شــود یا نه، 
هیجان خاصی نداشــت ولی ماندگار بود و دوستش 

داشتم، چون واقعی بود.
z	 عشــق یک اتفاق اســت؛ نمی شود همیشــه منتظر

بمانی تا آدم های دیگر را ببینی و شــاید عاشــق آنها 
بشوی. دایره آدم هایی که در دوران زندگی می بینیم، 
خیلی کوچک تر و محدودتر از همه آدم هایی ست که 
روی زمیــن زندگی می کنند. ایــن اتفاق می تواند در 
برخــورد با اولین آدم رخ دهد، یا در برخورد با دومین 
آدم و یا در برخورد با صدمین آدم و هزارمین آدم. اتفاق 
که افتاد، فوقع ما وقع شده و نباید دنبال چیز دیگری 
گشت؛ اتفاق رخ داده و شاید اگر دنبالش را نگیری، 
دیگر رخ ندهد. حاال می خواهید اسمش را شانس و 
اقبال بگذارید، یا قســمت و تقدیر، یا خواست خدا و 

هرچیز دیگر، ولی اسم اصلی اش عشق است.
z	.عشق یعنی همه خودم را برای همه تو می خواهم
z	 برای بدرود گفتن های ناگزیر روزگارمان، دوری های

نزدیک و صدای گوش خراش ساعت: ما هیچ گاه تصور 
نجات یافتن از قطاری نداشتیم که از سمت آینده به ما 
حمله می کرد، با امید اما برایش پیراهن پاره می کردیم 
و خودمان را می ســوزاندیم. مای خســته، رنگ لجن 
دنیایمان را یشمی صدا کردیم. ما آسمان گندیده مان 
را آبی دیدیم. کاغذ های خیس مچاله گوشــه اتاق را 
شعر خواندیم. برف که بارید، شمع روشن کردیم. ما 
آواز نخواندیم و نرقصیدیم، مگر با ســوت قطاری که 
از آینده به ما شمشــیر می کشید. ما عشق نورزیدیم، 
آدم هــا را پس زدیــم. هرکدام را با یــک فحش، با یک 
طعنه، با یک نیرنگ، ترساندیم شان، تا مبادا آن وقت 
که در آغوش مان بودند، آن هنگام که می ســوختیم و 
در آتش مان عشق بازی می کردیم، قطار بیاید و دیگر 
کسی نماند که به گل ها آب بدهد. ما با ترس، با اشک 
به آنچه که بودیم و آنچه که در ذهن داریم، به چشــم 
آرزویی نــگاه کردیم که درِد نگاهش بیــدار نگاه مان 

می داشت. ما همیشه می ترسیدیم.

عشق را می شود تعریف کرد یا حتما باید چشید؟

که تو در وصف نگنجی
عشــقراهرکسچشیدهمیگویدتجربهتوصیفناپذیریســت،حتیتوصیفشهمکند،آخرشدلشراضینمیشودومیگویدخودتبایدعاشقبشوی
تابفهمیوگوشنامحرمنباشــدجایپیغامســروش.ماهماینوســطادعایینداریموفقطازافرادمختلفخواستیمدرکوتجربهوتعریفشانازعشقرا
برایمانبنویسند؛حاالبعضیدرحدیککلمهوبعضیدرحدیکشعروبعضیدرحدتوصیفیکهآدمنمیخواهددستازخواندنشبکشد.برخیازاین

تعریفهاودرکهاوتجربههارادراینصفحهبرایتانآوردهایم.

پرونده

اتفاق است و می افتد
داشــتم از انقالب کتاب می خریدم. نفهمیدم چطور 
ولی ناگهــان دیدم رســیدم جایی که نه می دانســتم 
کجاســت و نه می دانســتم چطــور می توانــم برگردم 
ســمت میدان انقالب. یک کافه کوچک ته کوچه بود، 
صاحبــش یک مــرد و زن حدودا۳0 ســاله بودند و آن 
ســاعت هیچ مشتری ای هم نداشــتند. رفتم پرسیدم 

»چطور برگردم سمت انقالب؟«
خیلی به هــم می آمدند، حلقه های توی دست شــان 
هــم زیبایی شــان را دو برابر کــرده بود. مــرد با خنده 
گفت »چطور نفهمیدی آمدی اینجا پسر؟ عاشقی؟« 
نمی دانم چرا دلم خواســت بهش راســتش را بگویم. 

گفتم »آره، ولی نیست.«
زنش لبخند تلخی زد، رفت توی کافه، مرده گفت »بیا، 
ما گران حســاب نمی کنیم. یک قهوه بخور با ما، دشت 

اول مان هم تو می شــوی.« رفتم داخل، قهوه خوردم و 
گفتم که چقدر دوستش دارم. می گفت یکی دیگر را پیدا 
می کنی. یک دســتی زدم و گفتم »یعنی شما هم یکی 
دیگر را پیدا کردی؟« خندید و گفت نه. گفتم »پس من 
هم نه« وقتی خواستم بروم، مرد صاحب کافه گفت صبر 
کن. رفت و یک پالک آورد. گفت »هر وقت دلبرت فهمید 
چقدر دوستش داری، بیاورش اینجا، این پالک را بده به 
من، یک ناهار مهمان ما باشید.« بعدش هم بهم آدرس 

داد که چطور پیاده برگردم سمت ولیعصر و انقالب.
اولین بار می برمــش همان کافه. اگر همــان مرد آنجا 

باشد، بهش می گویم:
گرچه این د لبستگی های زمینی خوب نیست

اتفاق است و می افتد
دل که سنگ و چوب نیست!

قرمه سبزی نقطه عطف بود
شروعش خیلی ســاده بود؛ یکی از بچه هایی بود که 
توی انجمن علمی دانشــکده باهاش آشنا شده بودم 
و ازش خوشــم آمده بود. اول نتوانســتم بهش بگویم 
ولی همیشــه ســعی می کردم نزدیکش باشــم و با او 
صحبت کنم و با هم تعامل داشته باشیم. نقطه عطف 
رابطه ما را قرمه سبزی رقم زد! یک روز ظهر ناهار سلف 
قرمه ســبزی بود و او هم به خاطر کالســی که داشت، 
مجبور شــده بود غذایش را در ظــرف یک بارمصرف 
بگیــرد و داخل کیفش بگــذارد اما از شــانس ظاهرا 
بــدش و باطنــا خوبش، ظــرف در کیف شکســت و 
همه غذا ریخت روی وســایلش و از کلــه اش نه، بلکه 
از کیــف و دفتر و کتابش حســابی بوی قرمه ســبزی 
بلند شــد. بهش پیشنهاد دادم تا وقتی کیفش را تمیز 
می کند، وســایلش را داخل کیف مــن بگذارد. حین 

گذاشــتن وســایل دیدم کتابی از ژانری خاص داخل 
 کیفــش هســت؛ اتفاقا همــان ژانری که خــودم هم 

دوست داشتم.
آن کتــاب و آن ژانر شــد شــروع یــک دوســتی زیبا؛ 
معنی اش به صورت خالصه می شد اینکه ساعت های 
بیشــتری می توانیم همدیگــر را ببینیــم و بهانه های 
بیشتری برای حرف زدن و گپ وگفت داریم. آن دوستی 
بیشتر و بیشتر شد، با هم جلو آمدیم و کم کم همدیگر را 
بهتر شناختیم و کشف کردیم و احساسات عمیق تری 
نســبت به هم پیدا کردیم تا جایی که دیگر نتوانستیم 
جلوی خودمان را بگیریم و به هم نگوییم چقدر دوست 
داریم با هم باشیم و دوری و دلتنگی، دمار از روزگارمان 
درمی آورد. االن هم شده ایم ارزشمندترین چیزهایی 

که در زندگی داریم.

روایتنامهواردهنامهوارده روایت
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اپالی دونفره، مأموریت غیرممکن؟

هفت خوان رستم و تهمینه
اگر فکر می کنید جواب ســوال سخت ترین 
کار در دانشگاه ما را می دانید و اپالی دونفره 
جواب شــما نیست، ســخت در اشتباهید. 
»اپالی دونفره« افسانه ای ســت که همواره 
برای جوانانی که قصد اپالی کرده اند تعریف 
می شــود و زوجی هایی را که موفق به آن می شوند، تبدیل 
به خدایان اپالی و الگوهای نســل جوان تــر می کند. اما 

این مسیر رستگاری، چالش های خاص خودش را دارد.

خواناول
مثل همیشه، اول نیت! مواردی داشتیم که حداقل یکی از 
این دو مرغ عاشق ته دلش نمی خواهد پرواز کند و هرچه 
به انتهای داســتان نزدیک می شویم، اراده اش کم و کمتر 
می شــود. پس قبل از شــروع، حتمــا از دل طرف باخبر 
شوید، وگرنه شما در میان سالی تبدیل به آدمی می شوید 
که همواره دیگران را نصیحت می کنید: »از خارج پیشنهاد 
داشــتم ولی نرفتم و االن هم مثل گربه پشــیمونم. تو این 

اشتباهو نکن!«

خواندوم
معدل. این مورد مهم ترین مورد است. اگر اختالف معدل 
زیادی داشــته باشید، تقریبا شــانس زیادی ندارید، مگر 
اینکه کســی که معدل پاییــن دارد، پولش از پارو باال برود 
و بتواند با زحمات شبانه روزی خودش یا پدرش، پله های 
موفقیــت را بپیماید و به یار درس خوانــش بپیوندد. البته 
شــهرهایی آرمانی وجــود دارند که تعداد دانشــگاه های 
زیادی دارند و همه معدل ها را پوشش می دهند. این شهرها 
معموال مورد هجوم کبوترهای  عاشق قرار می گیرند و بسیار 

رقابتی تر از چیزی هستند که باید باشند.

خوانسوم
انتخاب کشور مورد نظر. این مورد موجب جدایی بسیاری 
از افراد شــده است؛ مثال کســی که رویای آمریکایی دارد 
و شــب ها با فکر ســواحل کالیفرنیا به خــواب می رود، با 
کسی که تی شرت های چگوارا می پوشد و در بیوی شبکه 
اجتماعی اش نوشــته: »درود بر همــه کارگرهای جهان« 
قطعا به مشــکل برخواهند خورد. بنابراین از روحیات هم 

خبردار باشید و سعی کنید نزدیک هم اپالی کنید.

خوانچهارم
پذیرش گرفتن دونفره. در این مرحله شــاهد اشــک ها، 
لبخند ها و د لشــوره های زیادی خواهید بود. شــانس در 
ایــن مرحله حرف اول را می زنــد و می تواند باعث جدایی 
زوج های فعلی و حتی تشکیل زوج های جدید  شود! البته 
زوج های جان سختی هستند که با نگرفتن پذیرش در یک 
مکان از رو نمی روند و به خیال »النگ دیستنس« به آینده 
قدم می گذارند. معموال این زوج ها تا مرحله سفارت پایدار 
می مانند و بعد از اینکه یکی از کبوترها در ترکیه، یک کبوتر 
دیگر را که به همان مقصد خودش سفر می کند می بیند، 
متوجه می شود که کبوتر قبلی به دردش نمی خورد و زوج 

جدیدی تشکیل می شود.

خوانپنجم
خانواده! به صورت کلی خانواده ها در برابر این موضوع به 
سه دسته تقسیم می شوند؛ خانواده نوع اول بسیار راحت 
بــا قضیه برخورد می کنند و مشــکلی با اپالی دونفره این 

دو دوســت با هم ندارند. این خانواده ها بسیار کمیابند و 
معموال اکثر افرادی که فکر می کنند خانواده هایشــان در 
این دســته جای می گیرند، اشــتباه می کنند و بدجوری 
احساس پشیمانی خواهند کرد. خانواده نوع دوم به شدت 
اصرار دارند که قبل از رفتن این زوج را به عقد هم دربیاورند 
و هرچــه کبوترها اصرار کنند مــا نمی خواهیم، فایده ای 
نــدارد و زور خانواده بیشــتر اســت. نوع ســوم خانواده، 
اصال نمی دانند فرزندشــان دارد دونفــره اپالی می کند، 
یعنی فرزند گرامی از ترس ایشــان جرأت زبان باز کردن و 
صحبت از اپالی دونفره نــدارد. معموال چالش بزرگ این 
کبوترهای گیرکــرده در این نوع خانواده، فــرودگاه امام 
است؛ جایی که دو کبوتر و دو خانواده همدیگر را خواهند 
دید. مورد داشــته ایم که دو کبوتر در فرودگاه حتی به هم 
ســالم نکرده اند تا قضیه فاش کسی نشود. البته به لطف 
کرونــا این مرحله راحت تر شــده و تشــخیص چهره برای 

خانواده ها سخت تر.

خوانششم
اخــذ ویزا. این مرحله، پردلهره ترین بخش اپالی اســت؛ 
از گرفتــن وقــت مصاحبه کــه اخیرا خودش به چالشــی 
تبدیل شــده تا احتمال رد شــدن درخواست ویزای یکی 
از زوجین. نکتــه بامزه این مرحله، روز مصاحبه با افســر 

ســفارت مملکت غریب است. افســر در یک روز با دختر و 
پسری مواجه می شود که یک جا پذیرش دارند، رزومه های 
شبیه هم دارند، یک دانشگاه درس خوانده اند و به صورت 
کامال تصادفی، در یک روز وقت مصاحبه گرفته اند. هر دو 
نیز در جواب سوال »بعد از اتمام تحصیل می خواهی چه 
کار کنی؟« می گویند: »می خواهم برگردم ایران و اســتاد 
دانشگاه بشــوم و از پدر مادر پیرم مراقبت کنم«. خالصه 
تنها کسی که نمی داند این زوج قصد اپالی دونفره و کنگر 
خوردن و لنگر انداختن در کشــور مقصــد دارند، خواجه 
حافظ شــیرازی و البته خانواده نوع سوم است. افسر هم 

سعی می کند خودش را به نفهمی بزند. 

خوانهفتم
راســتش خوان هفتــم را فقط بــرای هفت تا شــدن این 
خوان ها نوشــتم تا یادداشتم کمی ترسناک تر و با ابهت تر 
به نظر برســد. در واقع اپالی دونفــره این قدر هم که نقل 
شد سخت نیست و هر سال چندین زوج موفق به انجامش 
می شــوند. البتــه ســختی هایش به دســتاوردش کامال 
مــی ارزد، مخصوصا چند هــزار کیلومتــر آن ورتر، وقتی 
دلگیری و تنها و غربت تمام دنیا از چشــمت پیداســت، 
احتیاج به کســی داری که به جای مبل سرت را بگذاری 

روی شانه اش.

 همه چیز با هم 
خوب نمی شود

از مشــکالت دیریــن اپــالی، دوری از 
خانــواده و تحمــل غم فراق یــار بوده و 
خواهد بــود و یکــی از راه حل های آن 
اپــالی دونفره همراه با یــار! مهم ترین 
مزیــت اپــالی دونفــره همراه بــودن 
همیشگی یک همراه مطمئن است که 
می توانید تمام سختی ها و شادی ها را با 
او تقسیم کنید؛ از مراحل تحقیق درباره 
کشور مقصد و دانشگاه ها تا گرفتن ویزا و 
مدرک زبان و آزمون GRE و تافل. حتی 
در مســائل مالی هم وجــود یک همراه 
به صرفه است؛ مثال در کشور غریب نیاز 
نیســت دربه در دنبال هم خانه مطمئن 
باشــید. از نظر هزینه هــای غذایی هم 
صرفه جویــی خوبی می توانید داشــته 
باشید. حتی اگر یکی از دو نفر نتوانست 
فاند کامل بگیرد، به راحتی می توانید با 
یک فول فاند و یک پارشال فاند به ادامه 

زندگی بپردازید.
مهم ترین نکته برای اینکه دو نفر بتوانند 
از یک دانشگاه پذیرش بگیرند، همان 
پــای ثابــت بحث هــای اپــالی، یعنی 
»معدل« اســت. برای اینکــه بتوانید از 
یک دانشــگاه پذیرش بگیرید و روزگار 
بگذرانید، باید معدل هایتان شــبیه به 
 هم باشد، مگر اینکه یکی قصد داشته 
باشد به صورت سلف فاند پذیرش بگیرد!
نکته مهم دیگر انتخاب کشــور اســت. 
در حــال حاضر آمریکا با توجه به تعداد 
زیاد دانشــگاه هایش دارای بیشــترین 
شــانس برای اپالی دونفره است و بعد 
از آن اروپــا و در آخــر هم کانــادا. البته 
پذیرش گرفتن از کانــادا چیزی در حد 

عبور از هفت خوان رستم است!
نکته بعدی به انتخاب شهر برمی گردد. 
اگر شانس قبول شدن در یک دانشگاه 
را نداریــد، شــهرهایی را انتخاب کنید 
که دارای چند دانشــگاه هســتند. در 
این صورت کســی که معدلش پایین تر 
اســت، می توانــد شــانس خــود را در 
پذیرش گرفتــن در دانشــگاه بــا رتبــه 
پایین تر امتحان کند و کســی که معدل 
باالتــری دارد، برای پذیــرش گرفتن از 

دانشگاه با رتبه باالتر اقدام نماید.
در نهایت یادتان باشد که همه چیزهای 
خوب قرار نیست با هم برایتان مهیا شود. 
هم وصال یار و هم دانشــگاه با بهترین 
رتبه ای که به رزومه تان می خورد، ممکن 
است هم زمان در چنگ تان قرار نگیرد. 
اگر می خواهید دونفره اپالی کنید، باید 
همکاری و سازگاری و تعهد و وفاداری را 
چاشنی رابطه تان کنید؛ کسی که معدل 
باالتــری دارد و می تواند از جای بهتری 
پذیرش بگیرد، کمی سطح انتظاراتش را 
پایین بیاورد تا کسی که معدل پایین تری 
دارد هم شانس پذیرش در آن دانشگاه 

را داشته باشد.

یادداشت

یک ربع در ۲۴ ساعت
االن کــه کروناســت می فهمــم واقعــا چقــدر خــوب از 
فرصت هایمان برای کنار هم بودن استفاده کردیم. وقتی 
هردوتایمان هر روز تا هفت هشت شب کار می کردیم اما هر 
شب سر راه برگشت از محل کار، روبه روی بی آرتی همت، 

دم کتاب فروشــی »اســم« قرار می گذاشتیم که حتی اگر 
شــده، در حد یک ربع، یک بغل یا یک لبخند، همدیگر را 

ببینیم و بعد برویم.
توی هــوای ســرد زمســتان، دوتایی می نشســتیم روی 

نیمکِت سنگِی بغِل پیاده رو. او دستش را حلقه می کرد دور 
شــانه های من و من دستم را فرو می کردم توی جیب های 
کاپشــنش؛ یک ربعی که مثل برق و باد می گذشــت و بعد 
هرکدام مان سوار بی آرتی مخالف می شدیم، تا فرداشب.

سپهر 
حجازی

یادداشت

روایت
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خودم را در همین رابطه شناختم
یاد روزهایــی می افتم که در خوابگاه یکی از 
بچه ها قرار بود برای اولین بار سر قرار )دیت( 
برود. همه ما ذوق زده و خوشحال تمام لوازم 
آرایش هیجان انگیزی را که داشــتیم، پشت سر هم ردیف 
می چیدیم و روی تک تک جزئیات لباس و ظاهر دوست مان 
هم فکــری می کردیم و نظر می دادیــم و با ذوق زیاد راهی 
قرار می کردیمش. بعد از اینکه از قرار برمی گشت خوابگاه 
هم نوبت به بازجویی می رســید تا درجریان تمام جزئیات 
ردوبدل شــده در دیت قرار بگیریم. یاد خودم می افتم که 
روز اولین قرارم در اردیبهشت ترم دوم دانشگاه، به قدری 
ذوق و اســترس داشتم که دل و روده ام واقعا داشت به هم 
می پیچید و به لغو کردن قرار هم حتی فکر می کردم. تا قبل 
از ایــن، رابطه را فقط توی کتاب هــا و فیلم ها تجربه کرده 
بــودم و تصور اینکه باالخره من هم به این بخش از زندگی 

رسیده ام برایم عجیب و هیجان انگیز بود.
بــرای ماهایی کــه اکثرمان قبــل از ورود به دانشــگاه در 
محیط های مختلط قرار نگرفته بودیم، ورود به دانشــگاه 
ملغمــه ای بود از احساســات مختلف. یادم اســت همان 
روزهــای اول دانشــگاه، بعضــی از پســرهای بیش فعال 
نمی دانم از کجا اکانت تلگرام آدم را گیر می آوردند و با بهانه 
قرض گرفتن جزوه شانس خودشان را در زوج یابی امتحان 
می کردند. این پسرهای بخت برگشته نمی دانستند که هر 
پیامــی که روانه تلگرام ما می کنند، توســط حداقل ۴ نفر 
هم اتاقــی دیگر داخل اتاق خوانده می شــود و پیام هایی 
هم که دریافت می کننــد، حاصل هم فکری همه اعضای 

اتاق است.
من ۱۸ســاله در ورود به دانشــگاه خیلی با من ۲۴ساله 
کــه االن در حال نوشــتن این متن اســت فرق داشــت. 
یکــی از خنده دارترین باورهای من ایــن بود که بهترین 
شــانس ما برای یافتن زوج مناســب همین یکی دو سال 
اول دانشگاه است و اگر همین االن نتوانیم نان را به تنور 
بچسبانیم، وقتی به سال سوم و چهارم برسیم، دیگر دیر 
شده و تمام آدم های به دردبخور تا آن موقع قطعا شریکی 
پیدا کرده اند. در بدو ورود به دانشــگاه، تصورم از رابطه، 
خیلــی رمانتیک تــر و دور از واقعیت بــود، و تصور اینکه 
در همین روزهای ۱۸ســالگی یکی را پیدا کنم و عاشــق 
هم بشــویم، در ۲۳سالگی ازدواج کنیم و در کنار هم پیر 
شویم، قند توی دلم آب می کرد.  کافی بود یک بار با کسی 
قطــع رابطه کنم تا این تصور پفکــی از رابطه تغییر کند، 
و همین هم شــد. بعد از این دل شکســتگِی بعد از اولین 
عاشق شدن، مالک جدیدی در ذهنم برای بودن در رابطه 
شــکل گرفت؛ اینکه طرف مقابلم آن قــدر صددرصدی 
خواهان من باشــد که امکان نداشــته باشــد دوباره این 
احســاس مزخرف دور انداخته شــدن را تجربه کنم. نفر 

بعدی کامال این مالک را برآورده می کرد، ولی همین شد 
درس بعدی رابطه، و من هم فهمیدم اینکه کســی بیاید 
که بی چون وچرا خاطرخواه آدم باشد، دلیل کافی برای 
ماندن و خوشــحال بودن در رابطه نیســت. این دفعه من 

کسی شدم که انتخاب کرد برود.
این روزها دلم برای بچه های ســال اولی که به خاطر کرونا 
از تجربه ایــن خامی ها و هیجانات اول دانشــگاه محروم 
شده اند می ســوزد. تجربه »فالنی ســر کالس ریاضی ۱ 
همه اش میاد کنار من می شینه« و »فالنی توی راه خوابگاه 

دنبال فالنی دوید که بهش کادوی ولنتاین بده« و »وقتی 
جلوی آیدا/هایدا بودی فالنی داشــت از دور جکوز کامال 
نگاهت می کرد« چیزی ست که مجازی نمی شود به دست 
آورد. ترم یک و دوی دانشگاه سرشار از سرخوشی و هیجان 
و جــواب رد شــنیدن و چت کردن و شــکل گرفتن و از هم 
پاشیدن رابطه ها بود. و اگر به خاطر آن قرارهای پراسترس و 
چت های تلگرام تا نیمه های شب و آن دل شکسته شدن ها 
نبود، االن همچنان شناختی بسیار کمتر از خودم و رابطه 

دل خواهم داشتم.

روایت

همه اش آن نیست
یک رویکرد ســنتی غالــب به عامل 
کشــش دختر و پسر نســبت به هم 

وجود دارد که شــاید خیلی منحصر در 
ســنت هم نباشــد و خیلی از متجدد ها 
هم گرفتــار آن باشــند،  آن هم انحصار 
این گرایش به امور جنسی ست. همین 
توییتــر خودمــان را که نــگاه می کنی، 
پــر اســت از جمالتی با ایــن مفهوم که 
خواسته طرفین یک ارتباط، صرفا امور 
جنســی است. حتی بسیاری از آ نهایی 
که بــه ازدواج بهای زیــادی می دهند و 
روابط قبل از ازدواج را درست نمی دانند 
هــم ازدواج را تنهــا عامــل خالصی از 
تمام فشــار های جنســی ای که تحمل 
می کننــد، می دانند. شــاید نه چیزی 
بیشتر. اگر هم بیشــتر باشد، بقیه اش 
سختی هایش است و تنها بخش جذاب 

مسأله همین و بس! 
از طرفی اگــر بخواهیم به حرف بعضی 
روان شناس ها رجوع کنیم، گویا این طور 
می گویند که امور جنســی، فــرای نیاز 
طبیعی بودن شــان، راهی بــرای فرار ما 
از فشــار های روانی مان نیز هستند. به 
عبارت دیگر، یک مکانیزم دفاعی روحی 
بــرای مــا به حســاب می آیند. ای بســا 
اضطراب ها که باعث می شود ما احساس 
جنسی پیدا کنیم و بخواهیم آن را از این 
طریــق تخلیه کنیــم. از آن طرف وقتی 
آرامش بر ما حکم فرماست و با احساسات 
اصیل مواجهیم و آنهــا را همان طور که 
هســتند، تجربــه می کنیم، فقــط امور 
جنسی محض را، جنسی تجربه می کنیم 
و خواهیم دید که چه میزان از فشار های 

وارد بر ما، واقعا جنسی نیست.
امــا حداقــل تجربــه مــن می گوید آن 
چیزی کــه به یــک رابطه، چــه ازدواج 
باشــد و چه غیر آن، ارزش، استحکام و 
عمق می دهد، محبت و عاطفه اســت. 
اینکه طرفین چقدر از احساسات شان 
مایــه می گذارند و چقــدر به هم محبت 
می ورزند. شــاید از نظــر خیلی ها غیر 
ممکن باشــد، ولــی می شــود روابطی 
بین یک دختر و پســر شــکل بگیرد که 
سراسر بر محور محبت باشد و هیچ رنگ 
و بوی جنســی هم نداشته باشد. حتی 
می توان گفت در این شرایط، یک سکون 
و آرامشی بر طرفین حکم فرما می شود 
که شــاید باعث گردد که آن احساسات 
جنسی نما هم کمتر به سراغ شان بیایند!
حتــی اگــر نمی پذیریــد که می شــود 
رابطه ای صرفا عاطفی باشــد، بپذیرید 
که بخش مهمش همین است. آن چیزی 
که ما را بی قــرار می کنــد، تنهایی مان 
را بــه یادمان می آورد، و مشــکالت مان 
را بــه رنج هایمان تبدیــل می کند، نبود 
همین است. اینکه دوست داشته شویم 
و دوست بداریم، خود غنیمتی ست که 

می تواند هدفی واال باشد.

یادداشت

و فقط خدا خبر دارد
اواســط ترم اول بود. من یک دانشــجوی اتوکشیده بودم 
که ســعی می کردم خیلی محترم و با وقار رفتار کنم و البته 
تمام تالشــم این بود که خیلی در جمع های دانشــجویی 
ظاهر نشــوم. می خواستم آســته بروم و آسته بیایم و فقط 
با جمعی محدود کار داشــته باشم و فقط آنها را بشناسم. 
البتــه انتخاب واحد تحمیلی دانشــگاه بــرای من در ترم 
اول، همین جمــع را به ارمغان آورده بــود؛ جمعی کامال 
پســرانه که همه کالس هایمان با هم بود و می شد فقط با 
همین جمع کار داشــت و خبری از بیرون نگرفت. شــاید 
این خاصیــت کالس های تاالری چند صد نفری هم بود؛ 
می توانســتی خیلی آرام و بی ســروصدا بیایی و بنشینی 
و بعد هم که کالس تمام شــد، بروی پــی کار خودت. اگر 
دوســتانی از مدرسه داشته باشی که به دانشگاه هم آمده 
باشند، دیگر همه چیز برای انزوای تو فراهم است. کالس ها 
را با همان جمع خاص شــرکت می کنی و ســلف هم که با 
دوســتان قدیمی. و وقتی آخرین کالست تمام می شود، 
ســریع بــه خانه می روی و از کســی خبــری نمی گیری و 

قراری نمی گذاری.
حاال این وســط، کالس مبانی برنامه ســازی است و عدل 
دختری چادری ســر کالست نشسته اســت. البته تو که 
حواست نیســت ولی به نظر بچه ها به هم می آیید! کم کم 
می بینــی که بله! بدت هم نمی آید و خــب آرام آرام نیاز به 
یک مرکب جهت بار کردن این حجم از باقاال پیدا می کنی. 
حاال همه حرکات و ســکناتش برایت جذاب می شود. آرام 
دنبالش می روی و بدون آنکه ببیندت زیر نظرش می گیری. 
دوستانش را شناسایی می کنی. در گروه تلگرامی دنبالش 
می گــردی و عکس های پروفایلش را کــه خالی از صورت 
اوســت، چندیــن و چند بــار برانداز می کنی. وقتی ســر 
کالس سؤالی می پرسد، به جای استاد تو به سؤالش گوش 
می دهی. درصددی تا نیازی پیدا کند که بخواهی برایش 
رفع کنــی. پروژه درس، اینجا به کمــک می آید! محبوب 
می خواهد که زمان پروژه تمدید شــود و تو نباید ســر از پا 
بشناسی! پی وی به پی وی جلو می روی و رضایت بچه ها را 
برای تمدید زمان پروژه می گیری. و هر موفقیت و شکستی 

که پیش می آید، بهانه ای اســت برای گفت وگویی اندک و 
کاری با او. در آن شــرایط نمی توانستم همین طوری پیام 
بدهــم. حتما باید بهانه ای جور می شــد. و خب هر بار که 
بهانه جور می شد، دلم هزار راه می رفت که نکند بهانه ام، 
بهانه خوبی نباشــد و بگوید »به تو چــه؟!« یا بگوید »چرا 
پیــام می دهی؟« و... و آن وقت همه چیز خراب می شــد. 
بــا همه این ترس ها و تالش ها، پروژه باالخره تمدید شــد 
و مــن بادی به غبغب انداختم کــه محبوب به حاجت دل 

خود رسیده است! 
با اینکه تمدیــد پروژه موفقیت بزرگی بود، ولی بهانه برای 
گفت وگو داشت تمام می شد. خواستم یک بار حضوری به 
بهانه مدرسه و این حرف ها گفت وگویی آغاز کنم که سالم 
هم از گلویم خارج نشد. یک صدایی شبیه صدای خروس 
بود که در گلویم پیچید و یک اشــاره سر! همین شد تمام 
آن گفت وگویی که می خواستم. متقابال کاری مشابه انجام 
داد و رد شــد! و من ماندم و فقط خدایی که می دانست بر 

دلم چه گذشت!
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حیف آن ۲۰ واحد اضافه
حدود دو سال پیش من با دختری وارد رابطه 
شدم اما مادرم اعتقاد داشت آن دختر گزینه 
خوبی نیســت و به خاطر همین رابطه پس از 
مدتی به پایان خود رسید. بعد از تمام شدن رابطه، من مریم 
و خانواده و همه دوستانش را در همه جاهایی که به ذهنم 
می رســید، بالک کردم؛ واتس  اپ، تلگرام، اینســتاگرام، 

پیامک، تماس تلفنی و...
نکتــه جالــب ارتباط مــن بــا مریم هــم آنجایی بــود که 
هم اتاقی هایم در خوابگاه همه مذهبی به حساب می آمدند 
و هر وقت بیرون رفتن و تلفنی حرف زدن من را می دیدند، 
ســین جیم می کردند و از ارتباطم با مریم می پرســیدند و 
در روند ماجرا قــرار می گرفتند. البته کم کم که ارتباطم با 
مریم بیشــتر و بیشتر شد، به من بدبین شدند و کار تا آنجا 
پیش رفت کــه گفتند یا مریم و یا بودن با آنها در یک اتاق. 
خالصه مخالفت مادرم به دادم رســید و همه چیز به ظاهر 
تمام شد و توفیق اجباری نصیب من که در همان اتاق و با 

همان هم اتاقی ها بمانم.
همه چیز داشت با خوبی و خوشی پیش می رفت. کرونا آمد 
و دانشگاه تعطیل و آموزش و زندگی مجازی به راه شد. واقعا 
هنوز هم دلم برای آن اتاق و بچه های گل و باصفایش تنگ 
می شود و خوشــحال بودم که مخالفت مادرم باعث شده 
بتوانم با همان هم اتاقی ها بمانم. مدتی گذشت و مریم به 
شکل عجیبی ایمیل من را به دست آورد و بهم ایمیل داد؛ 
مقدار زیادی محبت را در ایمیل ریخته بود و قربان صدقه 
من می رفت و حتی به نوعی منت کشی هم کرد که به رابطه 

برگردم. این منت کشی ایمیلی حدود یک ماه قبل از شروع 
امتحانات پایان ترم بــود و من به ذهنم خطور نمی کرد که 

بین اینها ارتباطی برقرار باشد.
در واقع آن شــب و بعد از منت کشــی ایمیلی چیزهایی به 
من گفت که در شــش ماهی که باهاش ارتباط داشتم، به 
یک درصد آنها هم نزدیک نشــده بودیم؛ خیلی مهربان و 
خیلی دلتنگ من و خیلی شاکی و گله مند از سختی هایی 
که در این مــدت بدون من بر او گذشــته و خیلی پی برده 
به خوبی های من و تک بودن بین تمامی پســرها و خیلی 
معتقد به خلوص عالقه و حســی که بهش داشتم. سرتان 
را درد نیاورم، هندوانه ها بود که نیسان نیسان زیر بغل من 

پارک می شد.
من آن ترم ۲0 واحد داشتم ولی بعد از آن شب، مجبور شدم 
۴0 واحــد را امتحان بدهم و پاس کنم، چراکه جای دو نفر 
درس خواندم و امتحان دادم و کاری کردم که معدل آن ترم 

مریم از معدل خودم که ۱۸ بود باالتر شود.
امتحانات ترم تمام شــد و رابطه مــن و مریم هم ادامه پیدا 
کرد. هرشــب تا صبح موظف بودم بیــدار بمانم و باهاش 
حــرف بزنــم و دنبــال بی اهمیت تریــن و مســخره ترین 
موضوعــات بود تا درباره شــان حرف بزنیــم و خواب بر ما 
حرام شــود. از طــرف دیگــر سوءاســتفاده اش از من در 
امتحانــات ترم حســابی زیر زبانش مزه کــرده بود و از آن 
قربان صدقه های ایمیلی آن شــب رســیده بود به اینکه از 
من ســرتر است و اگر برود، کسی مثل او را نمی توانم پیدا 
کنم و کمی از دختر شاه پریان ندارد. اعتمادبه نفسش گل 

کرده بود و دیگر خدا را هم بنده نبود.
کم کم رســیدیم بــه روزهای امتحانات ترم بعــد. مریم روز 
بــه روز حریص تر می شــد و از طرف خودش بــرای رابطه 
بین مان کاری نمی کرد و فقط از من توقع داشت. خودش 
با دوســتان خودش مشــغول بود و از من می خواســت به 
جایش امتحــان بدهم و در ازای آن هــم هیچ کاری برایم 
نمی کــرد و البته رفتارش جوری بود که گویا او دارد به من 
لطف می کند که امتحان هایش را به من می ســپارد. البته 
مریم همیشه سورپرایزی برای من داشت؛ مثال این اواخر 
به دوســتانش هم می گفت که الزم نیست درس بخوانند و 
مــن می توانم جای آنها هم امتحــان بدهم. اگر هم قبول 
نمی کردم که جای دوســتانش امتحان بدهم، باید سه روز 
وقت می گذاشــتم که از دلــش دربیــاورم. در واقع با این 
اســتدالل که من بــه حرفش گوش نمی دهم و دوســتش 
ندارم و فالن و بهمان، از دســتم دلخور می شــد که چرا به 

جای دوستانش امتحان نداده ام.
من که کم کم دیگر طاقتم طاق شــده بود و از دست خودم 
کاری برنمی آمد، مادرم را خبر کردم و کار را به او ســپردم. 
البته من هم این وسط یوسفی نبودم و به دخترهای دیگر 

هم فکر می کردم و بدم نمی آمد از برقراری ارتباط با آنها.
همه چیز را برای مــادرم توضیح دادم و به مریم زنگ زدم و 
گوشــی را به مادرم دادم. مادرم هم که بدجور از مریم گله 
به دل داشــت، طوری با او حرف زد کــه فکر کنم توانایی 
امتحان دادن را برای همیشــه از دست داد و قضیه به نظر 

ختم به خیر شد!

کرونا نبود، االن باید 
بهش می گفتم

زمستان ۹۷ بود و اوایل ورودم به فضای 
مالی. اولیــن جلســات کالس ادبیات 
اســتاد رحیمی بود. کالس تازه داشت 
شروع می شــد و بچه ها کم کم می آمدند 
داخل کالس. من هم نشســته بودم در 
گوشه ای و مشــغول بررسی قیمت های 
آب شــده فردا بودم. پیش بینی ام از روند 
قیمت درســت بــود و با حالــت »جردن 
بلفورت«طوری گوشی را گذاشتم توی 
جیبم. سرم را که بلند کردم، برای اولین بار 
دیدمش کــه از پایین کالس شــیب دار 
ابن سینا داشــت می آمد باال. از کنارم رد 
شــد، نگاهی به هم کردیــم و رفت باالتر 
نشســت. یک لحظه حس عجیبی پیدا 
کردم. سروصدای بچه ها را نمی شنیدم. 
رفتم توی فکر و خیلی حواسم به کالس و 
حتی قیمت های فردایی نبود. توی همین 
حال وهوا بودم که ورودی چند است و چی 
می خوانــد و از کجا آمده و به کجا می رود 
که دکتر رحیمی با خواندن یک غزل تیر 

خالص را بهم زد:
تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
پرده غنچه می درد خنده دل گشای تو

جلســه بعد رفتــم ته کالس نشســتم. 
موقع حضور و غیاب استاد، گوش هایم 
را تا می توانســتم تیز کــردم که ببینم با 
خواندن کدام اسم، دستش باال می رود 
و حضورش را اعالم می کند. اسمش را 
فهمیدم ولــی به طور عجیبی هیچ کس 
او را نمی شناخت. نمی دانم چطوری و 
از کجا به ذهنم رســید که اسمش را در 
وب ســایت کانون قلم چی جســت وجو 

کنم. ایده ام به هدفش نشست.
کمی که پرس وجو کردم و اسم و نشانی 
پرسیدم، فهمیدم قصدش ادامه تحصیل 
اســت، آن قدر جدی که از هر ســه پسر 
هم دانشکده ای اش، حداقل دوتایشان 
یک بار ازش جواب رد شنیده اند. اوضاع 
را که این طور دیدم، ترجیح دادم چیزی 
نگویم و فعال همه چیز بین من باشــد و 
خدای خودم. نشســتم برنامه زندگی ام 
را چیــدم و با خــودم قرار گذاشــتم اگر 
تــرم آخر اوضاع زندگی مناســب بود، پا 
پیش بگذارم و حرف دلم را بزنم. اوضاع 
هم واقعا داشــت خوب پیش می رفت و 
امید زیادی داشتم ولی کرونا دامن گیر 
همه مــان شــد و او هم برگشــت شــهر 
خودش و من ماندم و حرف دلم و کمی 

هم خاطره دیدنش سر کالس ادبیات.
االن یک ســال می شود که ندیده امش. 
تــرم آخــرم هــم شــروع شــده و همه 
برنامه هایــم به هم ریخته و برنامه خاص 
جایگزینی هم ندارم. من مانده ام و یک 
حساب تلگرام که عکس های پروفایلش 
هم حتی به من نشــان داده نمی شود و 
روزهــای آینده ای کــه نمی دانم در آنها 

قرار است چه پیش آید؟!

روایت

حواس تان به هم باشد، باقی اش مهم نیست
باغ کتاب همیشــه جایی جذاب و پیشنهادی خوب برای 
دیدار است. وقتی آمد و کمی نشستیم و یخ هایمان باز شد، 
پیشنهاد داد برویم پیراشکی شکالتی بخوریم. من هم که 
پایه برای هرچیز شــکالتی هستم. رفتیم و خوردیم و آنجا 
بود که فهمیدم پیراشکی شکالتی اصال چه مزه ای دارد! 
تا آن روز از دیدن شــکالتی شدن بینی هیچ آدمی به وجد 
نیامده بودم. کمی حرف زدیــم و از خودمان و روزگارمان 
گفتیم ولی آخرش دیدیم آن روز، حس وحال حرف جدی 
زدن نداریم، پس تصمیم گرفتیم برویم ایستگاه آدرنالین 
یا همان مرکز بازی واقعیت مجــازی باغ کتاب. یک بازی 
دونفــره انتخاب و مثل دو رفیق کنار هم شــروع کردیم به 

بازی. اصال نفهمیدیم چطور ۲ ساعت گذشت.
موقع برگشت یکی از مغازه ها از این آینه های بلند گذاشته 
بود داخــل ویترینش. ما هم از فرصت اســتفاده کردیم و 
یک عکس دونفره گرفتیم. خدایی شیشــه های مغازه ها 
را تمیز کنید، امید ما جوانان همیشــه به شیشه هاســت. 

خدا خیرتان دهاد!
داشــتیم قدم می زدیم که کل کل مان گرفت سر دویدن و 
رفتیم ســر خیابان و با شــمارش ۱ و ۲ و ۳ شروع کردیم به 
دویدن و برنده هم که از قبل مشــخص بود. آخرهای قرار 
و دیدارمان بود. داشتیم به سمت جایی می رفتیم که بعد 
از آن دیگر جدا می شدیم و هرکسی مسیری را می گرفت و 
سویی می رفت. در مسیر که بودیم، همه اش می خواستم 
ازش بپرسم که به نظرش این داستان ادامه دارد یا قسمت 
آخریم و تیتراژ هم کم کم دارد پخش می شود؟ نگفتم ولی 
هنوز قسمت آخر نرسیده و تالش هم می کنم که هیچ وقت 
نرســد. البته همان شب درباره برنامه های آینده خودمان 
صحبت کردیــم و همین صحبت ها در ادامــه ارتباط مان 

بی تأثیر نبود.
راســتش مهم اســت که همان قســمت های اول داستان 
ببینید هرکدام با خودتان چند چند هســتید و برنامه تان 
در ادامه چیســت؟ اپــالی کردن یا ایــران ماندن تصمیم 
مهمی ســت که ارتباط تان را هم تحت تأثیر قرار می دهد. 
اصال دســت کمش نگیریــد. اختــالف خانواده ها هم که 
همیشه خدا هست و مسیر را از آنچه هست هم سنگالخ تر 

می کند.

عاشــقی و دوست داشــتن و دوست داشته شــدن مثــل 
هیچ کدام از روزمرگی های زندگی نیســت و برای خودش 
دنیایــی دیگر اســت. اوایل اســمش داخل گوشــی ام به 
همراه فامیلی اش ذخیره شــده بــود، مثل خیلی دیگر از 
مخاطبیــن تلفنم، ولی وقتی پیام مــی داد یا زنگ می زد، 
مثل بقیه نبودم. گاهی هرچه کار داشــتم رها می کردم تا 
ســریع جوابش را بدهم. چند وقت بعد فامیلی اش حذف 
شد و فقط اسمش ماند برایم. فکر می کردم با گذر زمان این 
هیجان برای دیدن اســمش روی گوشی افت کند و کمی 
عادی و روزمره شود ولی خبری از این عادت نبود و ذوق و 

شوق و اشتیاق بود که هر روز بیشتر از دیروز.
بعضی ها ساخته شده اند و آمده اند که به آدم لذت زندگی 

کردن را بچشانند و ببخشند. آدم است دیگر، همیشه خدا 
که سر حال نیست. کســی که حال بد آدم را تحمل کند و 
تالشــش را به کار گیــرد تا حالت خوب و بهتر شــود، باید 

اسمش را گذاشت »آدم تو«!
به خاطر همین اســت که حتی دردســرهای این مســیر و 
مشکل های بی شــمارش هم خاص است، مثل مخاطبی 
که خاص اســت. مهم اســت که آخرش بتوانــی »آدم تو« 
را پیــدا کنی، وگرنــه تجربه کردن این روزها با هرکســی و 
به هر قیمتی ممکن اســت نه تنها خاطرات زیبایی برایت 
نســازد که روزهایی باشــد که فقط بخواهی هرطور شده 
فراموش شــان کنــی. خالصه حواس تان حســابی به هم 

باشد و رفیق هم باشید.

روایت

روایت

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  871
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من خود آن چهاردهم
سالم!

چطورید جاِن دل؟ امیدوارم 
برقرار باشید و کیف تان کوک 
باشــد. الهی صدهزار مرتبه 
شکر؛ قدرش را بدانید. اینجا 

خبری نیست. اندکی دلتنگی است که 
در دیار غربت غیرقابل اجتناب اســت. 
به مدد همان محصوالت الهی موصوف 
در کتب ادبیــات از گلویمان می دهیم 
پایین، قبــل از اینکه بغض شــود و راه 

نفس را ببندد.
امروز که بیدار شدیم، چشِم تقریبا از کار 
افتاده، به تقویم افتــاد. یادمان آمد که 
امروز ۲/۱۴ است و قراری با هم داشتیم 
ولی خب االن شــما در آن مرز پرگهر در 
صف واکســن روسی هســتید و حقیر 
فوقش بتوانم فراغ تان را با دیگر صادرات 
روســیه در ســواحل دریای بالتیک ُپر 
کنم. خالصه که اعصابم چنان شــد که 
بالفاصله رفتم بچه ای را در کوچه بزنم؛ 
غافــل از آنکه اوال ایــن پدروایکینگ ها 
بچه های شــان هــم دوبرابر مــرد بالغ 
ایرانی انــد و در ثانی، این خراب شــده 
ایران نیســت؛ به بچه لبخند هم بزنی، 

پدر و مادرش فکر بد می کنند. 
کار شــب و روزمان شده پیگیری اخبار 
ایــران که ببینیــم این وزیر جــوان ِکی 
بســته اینترنت دانشجویی می دهد که 
بتوانیــم یک چنــد دقیقــه ای ریخت و 
قیافــه واتس اپ را به بهانه حضور شــما 
تحمل کنیــم. گویی شــریان اینترنت 
مملکت را مســتقیم به بطن راســت ما 
وصل کرده باشــند نامسلمان ها، حال 
آنکه سر دیگرش به دهلیز چپ آقای وزیر 
هم وصل نیست. مکافاتی شده به جان 
شما. پرونده مان زیر تیغ سفارت ایران در 
هلسینکی نبود، یک دو توییت می زدیم، 
اقــال دل مان خنک شــود. چه کنیم که 
می ترســیم به حضرات بربخورد. اینجا 
هم قحطی گونی نیست. یک هو دیدی با 
یکی از این گونی های زیست تخریب پذیر 
جلوی در خوابگاه ظاهر شــدند و برای 

توضیحات ما را دعوت کردند.
ایــن هم کالســی های ما هم دیشــب 
هــالل ولنتایــن را دیده انــد و دور از 
چشــم مأمورین خدوم گشــت ارشاد، 
مســخره بازی ولنتاینی راه انداخته اند 
کافرهــا. راه می افتنــد بــه یکدیگر به 
صورت ناشناس هدیه می دهند. ما ولی 
دل مان به مشارکت در بازی این مشرکین 
رضایت نداد. نشسته ایم به یک کناری، 
از ته مانده چای وطنی داخل لیوان کام 
می گیریم و هرازگاهی که برای نامه های 
عاشقانه شــان ایــده می خواهند، یک 
دو خط از کیســه خلیفه عشــق شــما 
می بخشیم، بلکه به مرور، اسالم هراسی 
را در ممالــک غرب کمر بشــکنیم. ای 
کاش بودید دو نفری کمر می شکستیم.
بیش از این چشمان تان را نمی آزارم. تا 
در ایران هستید از طرف ما هم بچه ها را 

ببوسید جلوی پدر و مادرشان.
تصدقت،محمدحسین

جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت /  عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد... در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد /  عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 
)شمسالدینمحمدحافظشیرازی،قرنهشتم،غزلیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به خستگی های سر صبح، بعد از گپ وگفت های 
بی پایان شــبانه با مخاطب خاص که حتی ترک دیوار هم سوژه ای دوست داشتنی برای 
هم کالم شدن با اوست. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به جدایی، جدایی هایی 
به وسعت یک ایران و به اندازه یک سال کرونازده، جدایی هایی به وسعت آب های میان 

مــا و ینگه دنیا و بــه تلخی خداحافظی های فــرودگاه امام، به وســعت جهان هایی که 
متفاوت اند و دل هایی که یکی شــده اند. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به نگاهی 
که بســاط زندگی برهم می زنــد، به کالمی که قند در دل آب می کنــد و به لبخندی که 

خالصه زیبایی ست.

911****۰9۰3: بــه تقویــم آموزشــی دانشــگاه خیلی 
دل تون خوشــه ها کــه می نویســید دو هفته بیــن دو ترم 

تعطیله! کدوم تعطیلی بابا؟
دوهفتــهازاونورمنظورشــونه.یعنــیتادو
هفتهاولترمبعدکارهایهردوترمریختهســرتون،کال

زندگیتعطیله.
54۰****۰918: تــوی راه دانشــگاه بودیــم و پیاده روی 
جنوبی خیابون آزادی. رفیقــم گفت بیا از پل عابر جلوی 
حبیب الله بریم، پله برقی پل عابر جلوی دانشگاه همیشه 
خرابه. گفتــم روزنامه خبر کار کرده بود که تعمیر شــده. 

به حرفم گوش کرد ولی وقتی رســیدیم جلوی دانشــگاه 
دیدیم پله برقــی پل عابر خرابه. کل اون روز دیگه به خاطر 

اعتماد به روزنامه از رفیقم فحش خوردم.
رفیقیکــهمیذارهرفیقشبهروزنامهاعتماد
کنهازصدتاخالهخرســهبدتره.همونبهترکهفحشت

بدهوبره.
8۷8****۰939: آقا این چه وضعشــه، اوال که چرا دیر به 
دیر منتشــر مي کنید؟ دوما اینکه چرا ســردبیر مشخص 
نکردید تا انتقادات رو مســتقیم به خودش بگیم؟ ســوما 
یــه متن برید واســه اینکه بودجه چاپ نشــریات و خیلي 

از کاراي فرهنگــي و خیلــي از چیزایي کــه توي مجازي 
موضوعیت نداره، کجا داره خرج میشه؟

اوالدیــربــهدیــرمنتشــرمیکنیــم،چــون
میتونیم،مشــکلیداریدباســردبیردرمیــونبذارید.
ثانیا،دوماغلطه.»خوبیت«ندارهازاینترکیباستفاده
کنی،حسبالفرمودهچنینترکیبهایی»گاها«باعث
»دوئیت«درزبانمیشنو»افضلتره«ازشوناستفاده
نکنید.ثالثابودجهچاپنشــریاتوکارهایفرهنگیرو
همماداریمخرجمیکنیم،مشــکلیداریدباســردبیر

درمیونبذارید.

تقدیممیشودبه...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

داستانیکعکس؛از ۹۱ تا ۹۹

عکسو
مکث

 محمدحسین
هوائی

راهنمایگامبهگامبرگزاریشبولنتاین
که امشب شب عشقه

اخیــرا و در تازه تریــن تهاجم فرهنگ 
متخاصــم غرب، شــبی تحت عنوان 
شــب عشــق )ولنتاینز دی( در میان 
جوانان این مرز و بوم رواج یافته؛ شبی 
که افراد به ســه دسته پیروز »روزمون 
مبارک عشقم«، شکســت خورده »من بدبخت و تنهام« و 
خود را به پیروزی زده »کی گفته ولنتاین فقط برای دختر 
و پســراس؟ من این روز رو به دوستای گلم تبریک می گم« 
تقسیم می شــوند. حال آنکه چه معنی دارد جوان مومن 
انقالبی این طور در مقابل اســتکبار سر خم کند؟ به جای 
خود، در این متن ســعی می کنیم بسته به تیپ تان، چند 

شیوه از برگزاری این مراسم را ارائه کنیم:
۱. آخ تو شــب ولنتاین منی: در این روش برگزاری، دو نفر 
)بدون حفظ فاصله اجتماعی( شب را در یک کافه مجلل، 
ترجیحا در جردن یا ونک سپری می کنند. از پیش نیازهای 
این روش برگزاری، ماشین گران قیمت، کفش کالج بدون 
جــوراب، پیراهن تنگ به گونه ای کــه دکمه های لباس به 
نقطه تنش تسلیم رسیده باشد و خرس شاسخین در ابعاد 

۱00 در ۲0 است. از ملزومات دیگر این روش استوری های 
مکرر اینستاگرامی ست، به طرزی که آن شب عالوه بر شما، 
برای عمه و سایر خانواده تان نیز به شب عشق تبدیل شود.
۲. یک عاشقانه آرام: این روش، الهام گرفته از سبک بازی 
مالکانــه گواردیوال اســت و به این صورت اســت که دائما 
مالکیــت چیز های مختلف برای یک طرف ماجرا مســأله 
است و طرفین دائما از هم می پرسند که چیزهای مختلف 
مال چه کسی است. الفاظی مثل »گلبونت بلم« و »عجقم« 
از خرده مکالمات ردوبدلی میان افراد است و محل برگزاری 
مســابقه هم در کافه های تاریــک و کوچه پس کوچه های 

انقالب و ولیعصر.
۳. مشــترک مورد نظر در دســترس نمی باشد: این روش 
در مقابــل روش باال و بــا الهام از ســبک مربی گری غول 
مربی گری آسیا، محمود فکری ست. در این شیوه، شما به 
مدت ۲۴ ساعت انواع و اقسام بهانه ها را می آورید و سعی 
می کنید برای یک شــب به رابطه خود خاتمه دهید. مثال 
می توانید اشــاره کنید که غذای رستوران ها گوشت دارد 
و ممکن اســت یک نفر گوشت دوست نداشته باشد و برنج 

خالی در شــأن فردی مثل شــما نیست. و یا در برابر سؤال 
طرف مقابل تنها از او تشــکر کنید و با لبخند ژکوندی در 
گوشه لب، بگویید »من خسته نباشید می گم به همه تون 

و باهاتون خداحافظی می کنم.«
۴. خــودت را بــه خواب بزن: این شــیوه به احتــرام وزیر 
بهداشــت ســابق و مبتنی بر الگوی خودت بمال اســت. 
منتهی در این ســبک گاهی اوقات خرید نوتال و بســتنی 
به تنهایــی کفایــت نمی کند و شــما به همــراه جمعی از 
دوســتان خود، شب را ســپری می کنید و در نهایت با یک 
استوری به مضمون »شب ولنتاین فقط برای دختر و پسرا 
نیست. شــما دوســتا بهترین عشــقای منید«، شروع به 

افزایش سایز گوش و کاهش سایز مغز می کنید.
۵. یک ولنتاین مذهبی: مذهبیــون هم می توانند از این 
شب بهره ببرند و لزوما این شب نباید مختص افراد بی دین 
و کافر باشد. از قضا این روش ساده ترین روش ممکن هم 
هست. برای این کار، شــما تنها به بسیج خواهران رفته و 
از بســیج خواهران یک زن می گیرید و می روید ســر خانه  

و زندگی تان.

وصلهپینه

 به فرموده تا اطالع ثانوی نه مدیرمسئول داریم، نه سردبیر و نه چیزهای دیگر.
لطفا سوال نفرمایید.
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