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کارگاه روان

متأسفانه شما فراموش شدید!
روحاهلل شهابی

روانشناس و پژوهشگر

با آغاز همهگیری ویروس کرونا در کشور ،مدارس ناگزیر،
برگزاری کالسهای خود را از حضوری به «برخط» تغییر
دادند و معلمان مجبور به انطباق روشهای معمول تدریس
خود با بستر آنالین شدند .این موضوع برای دانشآموزان
عادی مشکالتی را ایجاد کرده که البته موضوع این نوشته
نیســت بلکه آنچه مدنظر است مالحظۀ وضعیت حدود
150هزار دانشآموز دارای نیاز ویژه در برنامهریزیها برای
چنین روزهایی است .این دانشآموزان که طیف وسیعی
شامل کودکان و نوجوانان دارای آسیب شنوایی ،کمتوانی
ذهنی ،آسیبدیدگی بینایی ،کمتوانی جسمی حرکتی،
اختاللهای رفتاری ،اتیســم و دارای مشکالت یادگیری
خاص را شامل میشوند بیش از این به شکلهای مختلف
از برنامههای آموزش فردی بهره میبردند که اکنون امکان
تداوم این نوع از آموزش برای آنها فراهم نیســت .آنچه
موضوع را بغرنجتر میکند آن است که این گروه از کودکان
عالوه بر دشــواریهایی که کودکان عادی دارند ،هر یک
مشکالت همزمان دیگری را نیز تجربه میکنند .برای مثال،
ضمن آنکه «کاردرمانی» آنها متوقفشده است ،مجاب
کردن آنها به نشستن طوالنی در مقابل صفحههای نمایش
الکترونیکی و یادگیریِ مدرسهای ازاینگونه وسایل با چالش
ی آن است که
بسیار بیشــتری همراه است .پرسش اساس 
چه باید کرد؟ اگرچه در مورد امکان فراهمشدن برخی از
این اقدامات ،خود تردید دارم بااینحال پیشنهاد میشود:
( )1از جدیدتریــن فناوریها برای کاهش کاســتیهایِ
کالسهایِ مجازی استفاده شود .امروزه ابزارهای دیجیتال

بسیاری وجود دارد که به ایجاد یک فضای جذاب آنالین
برای آموزش چندرســانهای کمک میکند )2( .با کمک
سازمانهای پژوهشی موجود ازجمله پژوهشگاه مطالعات
آموزشوپرورش ،برنامههای آموزش شناختی جامعهمحور
تدوین و به مراقبین این گروه از کودکان جهت کاربســت
در تعامــل روزانه خود بــا آنها ،آموزش داده شــود .این
برنامهها متمرکز بر تحریک و آموزش شناختی در منزل
توســط مادر است و اثربخشــی آنها مورد تأیید تجربی
قرارگرفته اســت )3( .برنامه درسی با نیازها و تواناییهای
هر دانشآموز بهگونهای که قابلیت اجرا در بستر آنالین را
داشته باشد ،متناسبسازی شود .یکی از مشکالت اساسی
آموزشهای مجازی در قالب فعلی آن است که تفاوتهای
فردی کودکان در آن دیده نشده است ،ازاینرو جبران این
نقصان ضروری اســت )4( .با لحاظ مواردی مانند حضور
تماموقت والدین در منزل ،نحوه استفاده کودک از وسایل
الکترونیکی ،وجود فضای فیزیکی مناسب در منزل برای
انجام فعالیتهای حرکتی و ماننــد آن ،برای هر کودک
برنامه آموزشی اختصاصی توسط معلمان مربوط و گروهی
از متخصصان ،تنظیم شود .ضروری است این برنامه حداکثر
شــباهت ممکن را با یک روز معمولــی در کالس درس
فیزیکی داشته باشد و تنوعی که در آموزشهای ویژه وجود
دارد نیز در آن دیده شود )5( .بسیاری از والدین این گروه
از کودکان نیازمند راهنماییهای مداوم در جزئیترین امور
والدین آموزشدیده با یکدیگر
هستند ،ازاینرو ارتباط بین
ِ
و با متخصصان ،تسهیل شود تا ایدهها در مورد روشهایی
که در محیط خانه میتواند کارساز باشد را به سهولت باهم
به اشتراک بگذارند )6( .شاید بهعنوان مهمترین و سادهترین
کــودکان دارای نیازهای ویژه و
اقــدام ،انتقال این پیام به
ِ
خانوادههای آنها است که شما فراموش نشدید .امری که به
نظر میرسد تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است

حاشیه سیاست

نامهای مخفی رهبران آمریکا

بر اســاس یک پروتکل قدیمــی ،رئیسجمهور آمریکا،
همســر و اعضای خانوادهاش اســم رمز دارند .نامها یا
واژههایــی که مأموران مخفی برای پرهیــز از نام بردن
مســتقیم از مقامهای ارشد ،در ارتباطات مخفیانه خود
از آنها اســتفاده میکنند .این اســامی زمانی یک نیاز
اطالعاتی و ضد جاسوسی بوده اما اکنون تبدیل به سنت
شده و دیگر از دید رسانهها مخفی نمیمانند .حاال یک
مامور مخفی با کتوشلوار و کروات و عینک سیاه را تصور
کنید که دســتش را جلو دهانش گرفته و درحالیکه با
انگشــت هدفون را به گوشش فشار میدهد ،بهآرامی به
طرف میکروفونی که در آستینش جاسازیشده میگوید:
«بامبو با غول و موش از قلعه بهطرف کاکتوس به راه افتاد،
تمام» این مکالمه ساده و ساختگی است اما رمزگشایی
آن چنین است« :غول :ترامپ»« .موش :مالنیا»« .بامبو:
کاروان خودروهای رئیسجمهور»« .قلعه :کاخ سفید».
«کاکتــوس :اقامتگاه رئیسجمهــور در کمپ دیوید».

این اسامی توسط دفتر ارتباطات رئیسجمهور انتخاب
میشود و باید ساده بوده و قابلیت انتقال سریع را داشته
باشند .هر واژهای به اسم رمز رئیسجمهور انتخاب شد
باید اسم رمز دیگر اعضای خانواده با همان حرف شروع
شود .اســم رمز بایدن هم «سلتیک» است که اشاره به
تبار ایرلندی او دارد .اسم رمز چند رئیسجمهور آمریکا:
«اوباما:سرکش»«.جورجدبلیوبوش:پیشگام»«.کلینتون:
عقاب»« .بوش پدر :گرگ خاکستری»« .ریگان :تازیانه».
«جرالد فورد :کلید»« .نیکسون :نورافکن».

آغاز دومین دوره جنگهای
ایران و روس
جنگی روسیه در سواحل روسیه با ترکمانها و ایالت یموت
ســازش کردند و حتی آنها را به طغیان علیه دولت ایران
ترغیب کردند .عباس میرزا هم آخرین نیروهای خود را در
ســردارآباد متمرکز کرد و با قوای روسیه به نبردی سخت
پرداخت اما نرســیدن آذوقه و جیره و مواجب سپاهیان از
تهران باعث تضعیف و متزلزل شدن روحیه سربازان ایرانی
شــد و سردارآباد به تصرف سردار روس درآمد و قوای ایران
بهکلی از ســاحل چپ رود ارس به داخل آذربایجان رانده
شــدند .پاسکوویچ در تعقیب ســپاه وارد آذربایجان شد و
پایتخت ایران را مورد تهدید نظامی قرارداد .پسازآن عباس
میرزا دستههای متفرق سپاه خود را بهخوبی سازماندهی
کرد و حفاظت از تبریز را به آصفالدوله سپرد اما باخیانت
آصفالدوله ،تبریز توســط ارتش روسیه تصرف شد .در این
هنگام بود کــه عباس میرزا ،فتحعلیخان رشــتی را نزد
پاسکوویچ فرســتاد و از وی تقاضای صلح کرد .روسها با
در دست داشتن امتیازات پیمان ترکمانچای ،شمال ایران
را قبضه کرده و اعتبــار بینالمللی ایران را کام ًال مخدوش
کردند .بســیاری معتقدند اگر چهرهای چون امیرکبیر در
عرصه سیاســت ایران ظهور نمیکرد ،ایران پس از تجزیه
بهطور کامل تحت اســتعمار قرار میگرفت .بعدازاین واقعه
دیگر میان روس و ایران درگیری مهم و برخورد دامنهداری،
مگر در مورد آشوراده و چند پیشامد کوچک دیگر رخ نداد.
پسازاینکه انقالب کمونیستی در شوروی به پیروزی رسید،
لنین برای اثبات حســن نیت خود نسبت به ملل ضعیف
جهان ،الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را
منبع :تاریخ ایرانی
اعالم کرد.

گزیری به چاهی در افتاده بود
که از هول او شیر نر ماده بود
همه شب ز فریاد و زاری نخفت
یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت:
تو هرگز رسیدی به فریاد کس
که میخواهی امروز فریادرس؟
تو ما را همی چاه کندی به راه
به سر الجرم در فتادی به چاه

مشق کلمات
لنينيسم:
لنينيسم نوع ديگري از ماركسيسم است كه منسوب به
والديمير ايليچ لنين ( 1870-1924م ).بنیانگذار رژيم
كمونيست و پيشواي انقالب اكتبر  1917روسيه است.
لنين در اصول افــكار ماركس تغييراتي داد بهطوریکه
مــواردی بر آن افزود و عناصــری از آن را حذف كرد تا
مناسب اوضاع جامعه روسيه شود.

درستبنویسیم
بایستی ،باید و بایست:
«باید» فعل مضارع «بایســتن» یعنــی دربرگیرنده
زمان حال اســت« .بایســت» و «میبایست» فعل
ماضــی و «بایســتی» از منظر دســتور زبان صیغه
شرطی است؛ و یا «او باید برود» و «او بایست برود»
و «او بایســتی برود» و یا «بایســت رفته باشد» نیز
نادرســت اســت؛ برای آنکه اینجا فعــل ،مضارع و
شــرطی میآید .به همینگونه کاربــرد جمله «باید
آمده باشد» نیز درست نیســت؛ برای آنکه در این
جمله ،فعل ماضی «باید» نمیتوان آورد و بهجای آن
باید گفت و نوشت« :میبایست آمده باشد».

میراث
یک کشف بزرگ در سرزمین مومیاییها

برگی از دفتر«حافظانهها» ()۱۲
محمدحسن عالیی

دکترای جامعهشناسی

شاعر داســتان ما ،در روزگارانی میزیسته
است که هنوز میشــد از خطوخال دلبر
غزل ساخت ،چراکه وقاحت جای متانت را
نگرفته بود ،زلف و گیســو و چشم و ابرو و
خال هنــدو و یار مه رو مفرداتی بودند که
کلک خیالانگیز شــاعر آنها را برای افاده
معانی بلنــد خویش اســتخدام مینمود،
ببینید با سِ حر کالم خویش چگونه دست
به تصویرســازی ماهرانــ ه خویش میزند:
«زلف آشــفته و خوی کرده و خندان لب
و مســت /پیرهــن چاک و غــزل خوان و
صراحی در دست».
تصاویری ازایندســت در دیــوان حافظ
بســیارند چندانکه دســت نگارنده را از
ارائهی شاهد مثال کام ً
ال باز گذاشته است

یادداشت

حافظه تاریخی

در روز  ۲۸آبــان  ۱۲۰۴هجــری شمســی ،دومین دوره
جنگهای ایران و روسیه ،با تجاوز روسها به مرزهای ایران
آغاز شــد و در مناطق باکو ،شــکی و شروان نبرد سختی
درگرفت .جنگ دوم ایران و روسیه که در دوره فتحعلیشاه
قاجار به وقوع پیوست ،موجب شد قریب یکصد و شصت
هزار کیلومترمربع از اراضی حاصلخیز و پرجمعیت ایران که
در قفقاز واقع بود از دست برود .این نبرد که در حقیقت ادامه
دوره دهساله جنگهای اول ایران و روس بود دو سال و یک
ماه بدون وقفه طول کشید و با انعقاد پیمان ترکمانچای پایان
یافت .هنگامیکه فتحعلی شاه ،عباس میرزا را به فرماندهی
ســپاه ایران منصوب و راهی نواحی تصرفشده کرد ،چون
روسها مهیای جنگ نبودند غافلگیر شدند و سپاهیان ایرانی
تمامی والیات ازدســترفته ازجمله باکو ،دربند ،شوشی،
داغســتان ،ایروان و تالش را به تصرف درآوردند .پسازاین
واقعه پاسکوویچ از ســرداران معروف روسیه که بهتازگی از
جنگهای روس و عثمانی فارغ شــده بود ،فرماندهی سپاه
روس در قفقاز را عهدهدار شــد و یرملــوف به خاطر عدم
کامیابی در جنگ از طرف تزار روسیه احضار شد .پاسکوویچ
درصدد برآمد تمامی نواحی تصرفشده توسط ایرانیان را باز
پس گیرد .ابتدا قرهباغ و ســپس ایــروان را تصرف کرد ،در
جبهههای تالش و لنکران قوای ایران را شکســت داد و با
شــتاب خود را به گنجه رساند .عباس میرزا هم با  ۳۰هزار
سپاهی عازم گنجه شــد .در این نبرد که به جنگ گنجه
معروف شد موعد پیروزی ایرانیان نزدیک به نظر میرسید،
اما به علت خیانت آصفالدولــه صدراعظم جدید ایران در
اعزام نیرو ،در سپاه ایران بینظمی به وجود آمد و تالشهای
عباس میرزا هم برای نظم بخشــیدن دوباره به امور نتیجه
نداد .پس از تصرف گنجه و وارد آمدن تلفات سنگین به سپاه
ایران سرانجام معابر ارس به دست روسها افتاد .کشتیهای

شمس شیراز
چرا که تخیل بینظیر شاعر جلوههای بدیع
و چشمنواز بسیاری را در اختیار میگذارد:
«دوش میآمد و رخساره برافروخته بود/تا
کجا باز دل غمزدهای ســوخته بود» شاعر
در ایــن غزل روایت تصویــری خویش را
در نهایت هنرمندی تــا پایان غزل تداوم
میبخشد« :رســم عاشقکشی و شیوهی
شهرآشــوبی /جامــهای بود کــه بر قامت
وی دوخته بود» .شــاعر در تشــبیه راه و
رســم دلبری زیبارویان به تاراج و چپاول
ترکان ،انفعال شــاعرانه خویــش در برابر
چنین هجوم بنیان برافکنی را بهخوبی به
تصویر میکشد« :فغان کاین لولیان شوخ
شیرینکار شهرآشوب /چنان بردند صبر از
دل که ترکان خوان یغمــا را» .بااینهمه
جمالپرستی اشباعناپذیر خویش را نیز با
همان مهارت به رخ میکشــد« :شهریست
پر کرشــمه و حوران ز شش جهت/چیزیم
نیست ور نه خریدار هر ششم».
مخاطب انگشــت بــه دهــن میماند که

این کــدام جمال بیحســاب اســت که
بهواقع توانسته اســت ،دل از چنین شاعر
چیرهدســتی برباید ،آخر به دام انداختن
مرغان وحشــی مگر تنهــا به لطف خال و
خط امکانپذیر اســت« :چه خوش صيد
دلم کردي بنازم چشم مستت را /که کس
مرغان وحشي را از اين خوشتر نمیگیرد».
شاعر اما اعتراف عاشقانه خویش را بر زبان
میراند و تســلیم محض خویش ،در برابر
ُحســن و زیبایــی را به معــرض نمایش
میگذارد« :به لطف خال و خط از عارفان
ربودی دل /لطیفههــای عجب ،زیر دام و
دانهی توســت» .شــاعر اگرچه به غالمی
جماش آن سهی سرو که از شراب
نرگس ّ
غرورش بــه کس نگاهی نــدارد ،مینازد،
اما در اشــارتی بس ماهرانه ،شأن و مرتبه
خویش در نظربــازی را نیز اجماالً متذکر
میشود« :خزينه دل حافظ به زلف و خال
مــده /که کارهاي چنين حد هر ســياهي
نيست».

از هر طرف که رفتم...
طاهر اکوانیان

روزنامهنگار

حاال که قرار است با شدت و سختگیری
بیش از گذشــته بــه ســراغ قرنطینه و
تعطیــات برویم چــه بایــد بکنیم که
عوارض جبرانناپذیر دیگری گرفتار همه
ما نشود؟
با شــروع تعطیالت به همــراه قرنطینه
و ســختگیریای کــه قرار اســت از روز
اول هفتــه آینده آغاز شــود ،باید گفت
که دور جدیدی در زندگی مردم شــروع
میشــود که به دلیل مشــکالت فراوان
که گریبانگیر همه شــده اســت شاید
عوارضش قابل جبران نباشد .هر چند در

ابتدای شیوع کرونا مردم دورهای حدودا ً
یکماهه را بیشتر در خانه به سر بردند اما
در آن موقع ترس از بیماری و ناشناخته
بودن آن بیشــتر بود و میشد تا حدودی
خانهنشینی را تحمل کرد؛ اما با آغاز دوره
جدید که سازوکارهایش نامعلوم است از
ظواهر امر چنین برمیآید که مثل خیلی
از برنامهها این کار هــم با جدیت پیش
نمیرود.
طیف زیــادی از مــردم از مغــازهداران
مختلف تا کارگــران و روزمزدها و خیل
کرایهکشهــا و ...با ایــن معضل مواجه
هســتند که اکنون چه کاری باید انجام
دهند که حداقل شکمشان را سیر کنند.
با این حســاب کــه مــردم نمیدانند تا
کی قرار اســت در خانــه بمانند و چون
چشمانداز مشــخصی برای رفع بیماری

وجود نــدارد احتمــال دارد آنطور که
انتظــار میرود رعایــت چندانی از طرف
مردم انجام نشود.
چرا کــه ازیکطرف آنهــا نمیتوانند
مایحتــاج خــود را تأمین کننــد و از
طــرف دیگر هم مســئوالن حرفهای
قانعکنندهای درباره شرایط بد اقتصادی
در ایــن ایام و حتی آینــده نزدیک بر
زبان نمیآورند .از هر طرف که به قضیه
نگاه کنیم راه بهجایــی نمیبریم و در
وضعیتــی گرفتاریم که برای برونرفت
از آن چارهای اندیشــیده نشــده است.
نگرانی از بیمــاری یکطرف و تنگنای
اقتصــادی و فشــارهای روانی از طرف
دیگــر عرصه را بر همــه تنگتر کرده
است و از هر طرف که برویم با وحشت
روبهرو میشویم.
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نیمــا از آن نوع شــاعرانی اســت که اگر
زندگی بــه او رخصت بیشــتر مــیداد،
کارهــای مدرنتری میســاخت .او مرگ
ندارد .خیلیها در اوان جوانی مردند ،ولی
او بعد از مثنوی «قصــه رنگپریده ،خون
سرد»« ،افسانه» را ســاخت .شعر افسانه
استارتی برای شعر معاصر ایران بود .حال
و هــوا ،زبان و بیان و فضــای دراماتیک و
گفتوگوهایش و حتی وزنش کمســابقه
بود .در این شــعر که بخش عظیمی از آن
رمانتیسم اســت ،جلوههایی از رئالیسم و
سمبولیســم هم دیده میشود .یک شاعر
بیستوهفتســاله یکدفعه در پوســتین
حافظ میافتد و میگوید« :حافظا! این چه
کید و دروغی اســت/کز زبان می و جام و
ساقی است »...او به یک شقه از شعر حافظ
هجــوم میبرد ،ولی شــقه دیگر را تقویت
میکند« :کــس نچیند گلی کــه نبوید/
عشــق بی حظ و حاصل خیالی اســت»...
نیما پــس از مدتــی از این فضــا فاصله
میگیرد و شــعرهای رئالیسم سمبولیسم
میگوید :مثل «مــرغ آمین»« ،ققنوس»،
«غراب»« ،پادشاه فتح»« ،کک کی»« ،آقا
توکا»« ،مرغ غــم»« ،خروس میخواند»،
«مــرغ شــباویز»« ،داروگ» و...که همه
ایــن عنوانها میتواند نماد یا ســمبلی از
خود شاعر باشد .نیما یک شاعر مسئول و
متعهد اســت .دلهرههای او را در شعرهای
باالیی میتوانید بهوضوح مشاهده کنید.

شاخصهای زبانی نیما:
نــرم شــعر نیمایــی گاه بههنجــار و گاه
هنجارگریز اســت .او از ســبک خراسانی
بسیار وام گرفته .به جهت اینکه این سبک
از واژههای رئال بیشــتر وام میگیرد :مثل
«ی» ساکن« :درهی سرد ،سایهی سقف».
ماضی نقلی نشــابوری ،مثل «شنیدستم،
دیدســتم» .تقدیم فعل معیــن بر اصلی:
«خاســت خواهنــد» .آوردن ضمیرهــای
رقصان« :با تنش گرم بیابان دراز» .کاربرد
تــر تفضیــل« :در نشســتهتر»« .هنگام»
بهجــای «هنگامیکه»« :هنــگام که گریه
میدهد ساز» .کاربرد ترکیبهای وصفی و
اضافی خالف قاعده مرســوم« :تابناک من،
من لبخند ،صبح سراســیمه ،تکه مهتاب،
ســاکت دریا ،غبار اندوده اندیشههای من
ماللانگیز ،روزان شکسته ،چراغ شکفته»،
صفات و اســمهای مرکب و مشتق مرکب:
«صفابخشــان ،بدانگیزان ،بیهده نال ،پای
تا سر شــکمان ،هرزه درا ،تاریک سرشت،
دل نهاده دل به دو جابان» ،تشخیصهای
نیمایــی« :در تمــام طــول شــب کاین
ســالخورده انبوه دندانهاش میریزد ،بام
تن بشســته به قیر ،جاده خاموش اســت،
کوهها غمناکاند ،هســت شب یکشب دم
کرده و خاک رنگ رخ باخته اســت» ،رای
فک یا قلب« :آدمی را دشمن دیرین ،جهان
را خورد یکسر» ،استفاده از «نه» قید نفی:
«جایی که نه گیاه در آنجاســت» ،کاربرد
افعــال و مصادر غریب« :خواب شکســتن
گــرم در اســتادن هوا» ،فاصلــه انداختن
میان صفت و موصوف« :چشم در راه شبی
مانند امشــب بود بارانی» ،تقدم صفت بر
اســم« :در عمیق بحر» ،آوردن به با صفت:

«خوابآلوده به چشــمان خسته» ،آوردن
زبان آرگــو (عامیانه) بــا آرکاییک (کهن)
اوزان شــعرهای موفق« :قفنــوس» :وزن:
«مفعــول فاعالت مفاعیــل فاعلن»« ،آی
آدمها»« :فاعالتن»« ،داســتانی نه تازه»:
«فعالتن مفاعلن فعلن»« ،پادشــاه فتح»:
«فاعالتن»« ،مهتــاب»« :فعالتن فع لن»،
«اجاق سرد»« :فاعالتن»« ،هنگام که گریه
میدهد ساز»« :مفعول مفاعلن فعولن»« ،تا
صبح دمان»« :مفعول مفاعلن فعولن»« .در
شــب سرد زمســتانی»« :فاعالتن»« .مرغ
آمین»« :فاعالتن»« .داروگ»« :فاعالتن».
«خانهام ابری است« :فاعالتن»« ...ری را»:
«مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« ».هســت
شبم« :فاعالتن و فعالتن» .برف»« :فعالتن
مصــراع اول فاعالتن مفعولن فعالن»« .ترا
من چشــم در راهم»« :مفاعلن مفاعیلن».
فروغ ،شــاملو ،ســپهری و رحمانی در این
وزن خدشــههایی وارد کردنــد ،گاهی در
اوزان مختلفاالرکان یکی از ارکان را تکرار
میکنند« :و در شــقیقههای منقلبش آن
هجای خونین را» «مفاعلن فعالتن مفاعلن
فع لن»« .و آن تشنج آن تشنج مرگ آلود»
«مفعول فاعالت مفا»( .فروغ)
فروغ گاهی تا بیوزنی پیش میرود .شاملو
در شــعر «در فکــر آن کالغم در درههای
یوش» که دربحــر مضارع آورده به هجای
کوتاه شروع کرده« :هنوزدر فکر آن کالغم
در درههــای یوش» ســپهری دو هجای
کوتاه در آغــاز مصــراع آورده مفعولن را
فعالتــن کرده ،این تســامحات در عروض
سنتی نیســت« :ابری نیست/بادی نیست/
مینشــینم لب حوض» رحمانی در کتاب
حریق باد ،ریل عوض میکند در وزن.

جزئیاتسعدی

یک کشــف بزرگ دیگر در شــهر مردگان .این سومین
کشف بزرگ اجساد مومیاییشده در ساقرا ظرف ماههای
گذشته است .اجساد مومیایی کشفشده متعلق به ۲۳۰۰
سال پیش هستند .باستانشناسان حدود یکصد تابوت
مومیایی را در ساقرا کشف کردند .وضعیت اجساد موجود
در این تابوتها بهرغم گذشت حدود  ۲۳۰۰سال «بسیار
خوب» توصیفشده اســت .ساقرا بخشی از نکروپولیس
(شهر مردگان) در ممفیس ،پایتخت باستانی مصر است.
این تابوتها در نکروپولیس ،واقع در جنوب شــهر قاهره
کشفشدهاند .ساقرا شهری قدیمی و مقدس است که در
کنار دره پادشاهان و اهرام جیزه در شمار مهمترین مناطق
باستانشناسی مصر محسوب میشود .کشف تابوتهای
مومیاییشده در این گورســتان باعث شده که نام ساقرا
این اواخر بارها در رســانهها مطرح شود .در ماه سپتامبر
و اکتبر نیز باستانشناســان موفق به کشف تابوتهای
مومیایی در این منطقه شده بودند .خالداالنانی ،وزیر آثار
باستانی مصر افزون بر این تابوتها از کشف  ۴۰مجسمه
طالکاری شــده در این منطقه خبر داده است .بر اساس
اظهارات االنانی ،مجســمهها و تابوتهای کشفشده در
ساقرا متعلق به دوره بطلمیوس بودهاند .این سلسله تا سی
سال پیش از میالد مسیح ،بر این منطقه از مصر حکمرانی
داشــتهاند .باستانشناسان بر این باورند که گنجینه بس
بزرگتری زیرخاک ســاقرا وجود دارد .خالد االنانی ،وزیر
آثار باستانی مصر مدعی شده است که کشفیات صورت
گرفته در شهر مردگان تنها یک درصد از گنجینهای است
که زیرخاک این منطقه وجود دارد .اهرام ســاقرا یکی از
میراث فرهنگی یونسکو به شمار میآید و نزد جهانگردان
از محبوبیت بســیاری برخوردار است .هرم پلهای فرعون
جوزر که ۵۰۰۰سال قدمت دارد در این منطقه واقع است.
تابوتهای پیداشــده در ساقرا قرار است ازجمله در موزه
بزرگ مصر که در نزدیکی اهرام جیزه احداث خواهد شد،
به نمایش گذاشته شــود .درهای این موزه قرار است در
سال آینده بر روی جهانگردان گشوده شود .این موزه قرار
است تبدیل به بزرگترین مرکز باستانشناسی جهان شود
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تکرار
حسن صفرپور

داستاننویس

تشــیع پیکر شهید مدافع ســامت دکتر اصغر آقامحمدی رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی صبح روز دوشنبه  ۲۶آبان با حضور
جمعی از همکارانش در مرکز طبی کودکان برگزار شد.او که استاد گروه آموزشی بیماریهای کودکان بود پس از ماهها مقابله با کرونا
تسنیم
در خط مقدم نظام سالمت ،به فیض شهادت نائل آمد.

هــر روز صبح که از خونه بیرون میام رانندههای آژانس
را میبینم که از ســروکله هم باال میرن .جلوی تأمین
اجتماعی افرادی قبض به دست دارن به کارکنان اداره و
همه بدوبیراه میگن .جلوی بانک سبزیفروش هر روزی
منتظر مشتری ،داره سبزیهاشو آب میزنه.جلوی قصابی
چند خانم منتظر رســیدن گوشت تازه هستن و با هم
حرفهــای هر روزی را تکــرار میکنن .تو کوچه حوزه
ماشینها مثل همیشه خیلی بینظم پارک کردن و باز
هم ترافیکه .راننده تاکسیها سرشون را بیرون میارن و
به طرف مقابل فحش میدن .نبش مغازه که میرســم،
حاجی رحیم هم سرش به روال اول صبحها تو حساب
و کتابه .کلید را که مینــدازم تو قفل طبق اعتقادم برا
روزی زیاد ،بسماهلل میگم و وارد مغازه میشم .این مسیر
همیشگی منه و رفتارهای تکراری که هر روز میبینم و
دیگه فکر کنم دارم خسته میشم از اینهمه و بیحوصله
شدم .یکنواختی اص ً
ال حس خوبی نداره و نمیدونم چکار
میشــه کرد .با نوشتنش سعی میکنم ازش فرار کنم،
اما نمیشــه .مالل و کندی روزگار و سرعت پیری من
هم تناقض عجیبیه که سر در نمیارم چطور حلش کنم.

