
»ارامنه اصفهان تنها ارمنی های دنیا هستند 
که توانستند 400 سال زبان و خط و فرهنگ 
خود را به صورت کامل حفظ کنند« این فقط 
نظر طوروسیان نیست. خیلی از زبانشناسان 
ــــی زود زبان خود  می گویند که ارمنی ها خیل
ــان را نه.  ــ را فراموش می کنند اما فرهنگ ش
ــتثنا هستند.  ــ با این همه ارامنه اصفهان اس
ــیان تکیه می دهد به تابلوی مسیح  ــ طوروس
ــــک را زیاد می کند.  ــــوب و صدای موزی مصل
ــا در حال  ــ ــــی رس ــــی با صدای ــده ارمن ــ خوانن
ــای اصفهان  ــ ــه جلف ــ ــــت. محل خواندن اس
ــــت چند صد سال هنوز جذاب  بعد از گذش
ــوری که محلی ها  ــ ــــت اما آن ط و دیدنی اس
ــیاری از ارامنه به  ــ ــد با مهاجرت بس ــ می گوین
کشورهای خارجی، دیگر مثل گذشته نیست. 
ــیان کار  ــ ــان در مغازه طوروس ــ طاده ظهرابی
ــای وانک  ــ می کند. مغازه ای در ورودی کلیس

پر از صلیب  و نمادهای مسیحیت و صنایع 
دستی اصفهان. طاده 27 ساله است و آنقدر 
عاشق ایران که تمام مدت گفت و گو از تنها 
ماندن و رفتن دوستانش به کشورهای دیگر 
می گوید، خودش حاضر نیست ایران را ترک 
ــروم. ویزا هم  ــ ــتم از ایران ب ــ کند: »می خواس
درست شد اما لحظات آخر پشیمان شدم. 
ــــخت است ولی برای  رفتن از ایران برایم س
ــتانم البد راحت بود که رفتند.  ــ ــتر دوس ــ بیش
ــــی را نمی شناسم. بیشتر  حاال در محل کس

همبازی های بچگی ام رفته اند.«
ــــن محل  ــر دو  زاده ای ــ ــیان ه ــ او و طوروس
ــتند اما از دو نسل مختلف. یکی تقریباً  ــ هس
ــاله. از  ــ ــوان 27 س ــ ــاله و دیگری ج ــ ــاه س ــ پنج
ــــم چرا اهالی محله ای  ــیان می پرس ــ طوروس
شناسنامه دار مثل جلفا مهاجرت می کنند؟ 
ــــم در حال  ــه اینجا کم ک ــ ــد: »جامع ــ می گوی
تغییر شکل است و تعداد ارامنه کمتر شده.« 
او هم دوست ندارد از ایران برود و زندگی در 

محل آبا و اجدادی اش را دوست دارد.
ــاه عباس صفوی  ــ ارامنه جلفا از زمان ش
به اصفهان مهاجرت کردند. زمانی که شاه 
ــاه عثمانی رفته بود  ــ ــــاس به جنگ پادش عب
ــان آورد تا  ــ ــا را از جلفای تبریز به اصفه ــ آنه
میدان عمل بیشتری در جنگ پیدا کند؛ دور 
کردن شهروندان از میدان جنگ و به دست 
ــپاهیان.  ــ ــامان دادن س ــ آوردن زمین برای س
ــه از لحاظ مالی و  ــ ــــرف دیگر ارامنه ای ک از ط
ــتند  ــ ــــطح باالیی قرار داش کارهای فنی در س
ــه پایتخت آن  ــ ــتند در اصفهان ک ــ می توانس
روزگار بود، خدمات بیشتری ارائه دهند. شاه 
ــده رود را محل  ــ ــــوی جنوب زاین عباس صف
ــکنای ارامنه قرار داد و تا حدودی به آنها  ــ س
خودمختاری اعطا کرد. ارامنه جلفای تبریز 
هم به یاد موطن خود، نام محله جدیدشان 
ــای اصفهان  ــ ــا جلف ــ ــتند. ام ــ ــا گذاش ــ را جلف
ــنامه دار  ــ همچنان به عنوان محله ای شناس
باقی ماند. با این همه، جلفا در این سال ها 

ــــتخوش پدیده مهاجرت و تغییر بافت  دس
جمعیتی شده. آنهایی که می روند و آنهایی 
ــــیت پیدا  ــه یک واژه حساس ــ ــه مانده اند، ب ــ ک
کرده اند؛ »اقلیت«. آنها آنقدر ایرانی اند که 
»اقلیت« را فاصله ای میان خود و ایران شان 
می دانند. طوروسیان می گوید: »اگر یک عمر 
ــــی پیدا  ــما بگویند اقلیت، چه احساس ــ به ش

می کنید؟«
ــا در حد  ــ ــــری می زنم به خیابان جلف س
ــای وانک و میدان جلفا. هوا رو  ــ فاصل کلیس
به تاریکی است و خیابان سنگفرش شده پر 
ــوان. دو طرف خیابان باریک  ــ از عابرهای ج
پر از کافه های دنج است و بوی قهوه فضا را 
پر کرده. آن طور که پیداست ساختمان های 
قدیمی دو طرف خیابان یکی یکی تخریب 
ــه آپارتمان ها ی  ــ ــوند و جای خود را ب ــ می ش
ــود  ــ جدید می دهند. هرچند هنوز هم می ش
ــان  ــ ــــی از آنها را با زیبایی زوال یافته ش بعض
ــــن خیابان،  ــران و دختران جوان ای ــ دید.پس

ــتند. بعضی از  ــ ــــیک و به روز هس حسابی ش
ــتاده اند  ــ ــه  خیابان ایس ــ آنها چند نفری گوش
ــــت. بعضی هم  ــــی اس ــان توی گوش ــ و سرش
ــــغول صحبت و قدم زدن. پسر موبور و  مش
ــتاده. به  ــ ــه خیابان ایس ــ قد کوتاهی تنها گوش
ــــی روم و  ــراغش م ــ ــرم ارمنی می آید. س ــ نظ
سر صحبت را باز می کنم. می پرسم ارمنی 
هستید؟ می گوید: »نه چطور؟« عذرخواهی 
ــه می دهم. اما انگار  ــ می کنم و به راهم ادام
ــــدی داد  ــــذرد. با صدای بلن ــــن نمی گ او از م
ــتا؟ کجا  ــ ــه چی هس ــ ــد: »داداش هم ــ می زن

می ری؟ بیا هر چی بخوای دارما!«
ــیرینی  ــ ــا، ش ــ ــــدان جلف ــه می ــ ــیده ب ــ نرس
فروشی است. شیرینی ها مرتب در ویترین 
ــان مدیر  ــ ــــم خاچاتوری ــده اند. خان ــ چیده ش
ــــت. مغازه ای که از سال  شیرینی فروشی اس
57 شغل خاچاتوریان پدر بوده و حاال چند 
ــــت که دختر او دوباره آن راه اندازی  سالی اس
ــد کارگر، آن  ــ ــــرش و چن کرده و با دختر و پس
ــد. خاچاتوریان هنوز هم مثل  ــ را اداره می کن

ــته این محل را دوست دارد اما حضور  ــ گذش
ــــل برایش  ــان در این مح ــ ــان و نوجوان ــ جوان
ــــت: »اینجا دیگر مثل  خیلی خوشایند نیس
گذشته نیست. محل بافت قدیمی خودش 
ــا  ــ ــه از اینج ــ ــتر ارامن ــ ــــت داده و بیش را از دس
مهاجرت کرده اند.« این ها را طوری می گوید 
ــــی مانده و  ــا نامی باق ــ ــگار از جلفا تنه ــ که ان
ــان و نوجوانان  ــ ــه ای برای گردش جوان ــ محل
اصفهانی. خاچاتوریان از شیرینی های ارمنی 
ــد، می گوید و  ــ ــــت می کنن ــه در مغازه درس ــ ک
ــــت کنم:  ــــن چندتایی می آورد تا تس از ویتری

»نازک ارمنی. کنگو و گاتا و...«
ــواده  ــ ــــرجوان خان ــــی پس مهر خدابخش
ــازه به  ــ ــه در اداره مغ ــ ــــت ک ــان اس ــ خاچاتوری
ــــپوش و  ــــری خوش ــادر کمک می کند. پس ــ م
ــــن خیابان  ــــن عابری ــان. از او که همس ــ مهرب
ــــم این همه جوان اینجا  جلفاست می پرس
ــــدد و می گوید: »اینجا  چه می کنند؟ می خن
ــانزلیزه اصفهان است و باالخره  ــ خیابان ش

ــر کس برای چیزی می آید.« او هم خیلی  ــ ه
ــد و این  ــ ــــش نمی آی ــــن وضعیت خوش از ای
ــــب و کار می داند.  ــلوغی را مانع کس ــ همه ش
او برایم توضیح می دهد که یکی از بهترین 
ــر زددن به جلفا کریسمس  ــ زمان ها برای س
است: »جلوی مغازه ها بابانوئل  می گذاریم 
ــیرینی های  ــ ــــات مخصوص عید. ش و تزئین
ــکا« و آب نبات های  ــ ــــوص مثل »پاس مخص
کریسمس درست می کنیم که حال و هوای 
ــان می دهد.«جوانان  ــ ــــن خیاب دیگری به ای
ــته اند  ــ ــــکوها نشس دورتا دور میدان، روی س
ــــختی  ــدا کردن جای خالی تقریباً کار س ــ و پی
ــلوغ است. همه  ــ است. وسط میدان هم ش
ــــی تلفن همراه است  ــان توی گوش ــ یا سرش
ــتر شبیه یک  ــ ــلفی گرفتن. بیش ــ یا در حال س
ــاندویچی ها و  ــ ــــت. س ــــزرگ اس میهمانی ب
کافه های دور میدان خلوت است. زیر طاق 
ــول اهالی »زیر بازارچه« چند  ــ تیمچه یا به ق
مغازه میوه فروشی و خواروبار فروشی و چند 

ــاخته اند.طوان  ــ ــبی را س ــ کافه فضای دلچس
ــــت.  کمرزریان یکی از قدیمی های محل اس
او با دوستش گوشه ای زیر طاقی نشسته و با 
هم گپ می زنند. طوان از گذشته های محل 
ــا طاق، چوبی بود.  ــ می گوید: »اینجا قدیم ه
ــنبه برپا  ــ یک بازارچه قدیمی هم روزهای ش
ــیر مرغ تا جان آدمیزاد در  ــ ــد که از ش ــ می ش
ــد. این پشت یک کاروانسرای  ــ آن پیدا می ش
قدیمی است که االن تبدیل به آشغالدانی 
ــنیده ام می خواهند هتل بسازند.  ــ ــده. ش ــ ش
ــــی قباًل  ــه اینجا می بین ــ ــــم ک ــــن کافه ای ه ای
ــــم همه در  ــوده. مغازه ها ه ــ حمام ارامنه ب
چوبی داشتند. بیشتر محل آپارتمان سازی 
ــا که اجازه ساخت  ــ ــده بجز دور و بر کلیس ــ ش
ــد پدر و  ــ ــوان هم مانن ــ ــاز نمی دهند.«ط ــ و س
پدربزرگش در جلفا به دنیا آمده و اطالعات 
خوبی از گذشته این محل دارد. به نظر او هم 
دیگر این محل مانند گذشته نیست و معتقد 
است کسانی که به اینجا رفت وآمد می کنند 

ــتند. طوان مانند بقیه  ــ هیچ کدام ارمنی نیس
محلی های قدیم از مهاجرت زیاد ارامنه به 
ــورهای دیگر می گوید اما خودش هیچ  ــ کش
عالقه ای به رفتن ندارد: »دو برادرم از ایران 
ــد. خانم  ــ ــکا زندگی می کنن ــ ــد و امری ــ رفته ان
ــــدن خانواده رفت و  ــــن هم 3 ماه برای دی م
ــــت اما بچه های من در ایران هستند و  برگش
هر کدام مشغول کاری هستند. بیشتر کسانی 
که برای همیشه رفته اند دلیلش این بوده که 
یکی از اعضای خانواده رفته و بقیه را کشانده 
و برده. اما من عالقه ای به رفتن ندارم. هیچ 

جا والیت خود آدم نمی شود.«
ــــب محله جلفا  ــــی از مکان های جال یک
کلوپ ارامنه سابق است. کلوپی که روزگاری 
ارامنه آنجا مراسم ازدواج و مراسم مذهبی 
ــــگ  ــد از جن ــ ــد بع ــ ــزار می کردن ــ ــود را برگ ــ خ
ــرای جنگ  ــ ــــوپ مکانی امن ب ــــی کل تحمیل
ــدرام نکویی  ــ ــد. پ ــ ــور ش ــ زده های جنوب کش
مسئول روابط عمومی مجموعه برای ما از 
تاریخچه مجموعه می گوید و قسمت های 

تاریخی آن را را به ما نشان می دهد. مکانی 
ــال و تغییرهای  ــ ــــش از 600 س ــا تاریخی بی ــ ب
بسیار. از خانه شخصی تا بیمارستان و محل 
تدریس علوم مذهبی مسیحیت... اما حاال با 
تغییر کاربری و زیر نظر شورای خلیفه گری 
ــــده. ــتوران و کافه ش ــ ــه رس ــ ــــل ب ــه تبدی ــ ارامن
جلفای زیبا با بافتی متفاوت در دل اصفهان 
ــودگی هایی که به  ــ ــرات و فرس ــ با همه تغیی
ــته، هنوز هم حال  ــ مرور زمان بر تنش نشس
ــــت.  ــــیحی اش را حفظ کرده اس و هوای مس
ــراف میدان جلفا  ــ ــای باریک اط ــ در کوچه ه
قدم می زنم. ماشین های شخصی، بعضی 
ــا را بند  ــ ــه میدان جلف ــ ــای منتهی ب ــ کوچه ه
ــان،  ــ آورده اند و صدای موزیک بلند و تندش
ــــکوت تاریخی محل را بهم ریخته است.  س
ــانه ای از تغییرات  ــ ــاید نش ــ ریتم تندی که ش
ــــرعت این محل قدیمی باشد. ریتمی  پرس
که هیچ شباهتی به صدای آرام بخش ارگ 

کلیسا ندارد.
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11-  رفت و آمد- ثالثه دیدني مصر- مقابل آري
12-  جالیزي تنبل- زادگاه خواجه عبداهلل انصاري- آهنگ

13-  دیلم- خم شده- فیلم سامان مقدم
14-  فرمانروایي، سروري- روستایي حومه الریجان- دوزخ

15-  به تنهایي- نماد زیبایي و حماسي و آرامش مردم شهر  بانه

 عمودي:
پوشـــیدن  کمکـــي  ابـــزار    -1
کفش- عملي در ورزش هاي 

گروهي
تبـــار-  و  خویشـــاوندي    -2
فیلمي از حسن نجفي )روي 
پرده سینما( با حضور حمیرا 
ریاضي و علي اوسیوند- یک 

جزو از ده جزو چیزي
3-  بـــي ریـــا- برجـــي فلـــزي 
پراهمیت ترین  پاریـــس-  در 

نوشتار یهود
4-  رنـــگ گیاهـــي- فـــرو رفته- 

صد متر مربع- کهنسال
5-  پســـتاندار دشـــمن کشتزار- 
قلب پر شـــور و هیجان!- پایین 

و قعر
فرنگـــي-  گوجـــه  افشـــرده    -6

قیمتي- غمخوار
7-  تلفظ »ش«- زبان ادبي تاگور 

نوبل برده- سازمان نفت
شـــــــــرکت  تنبــــــل-    -8
فرانســـوي-  خودروســـازي 

نمایشنامه شکسپیر
9-  عددي ترتیبي- سوبسید- 
یـــا  درد  بیـــان  بـــراي  واژه اي 

شگفتي
10-  بخـــش زینتـــي از پـــرده- 
نهال نـــازک- عالمت مفعول 

بي واسطه
11-  پسوند شباهت- چگونگي 

یک چیز- ساز سیمي
12-  هـــراس- ضمیـــر جمع- 

مالمت- حقوق دائمي قدیم
13-  زن گندمگـــون- ثابـــت و 

برقرار- ابواب
14-  ســـوار- شـــهري در استان 
خراسان رضوي- جزایر دوگانه 

کشورمان
15-  مرکز فنالند- خوبرو و زیبا

 افقي:
به نـــام  مکتبـــي  خالـــق  آلمانـــي  جامعه شـــناس   - 1

جامعه شناسي صوري- غمخوار
2-  نـــوزاد حشـــره- روســـتایي ییالقـــي و زیبـــا نزدیـــک 

شهرستان علي آبادکتول- یکدل و یکزبان
3-  طـــول- ویـــران کننده- نشـــانه اختصاري ســـازمان 

بهره وري انرژي ایران
4-  حرکت- ضد حالل- صفیر

5-  گدایي- بدبختي- قرابت
6-  گلي سفید و معطر- بت جاهلیت- اهل هند- پیش درآمد غم

7-  محل پختن نان- سرباز حرفه اي- با هاي آید
8-  غرور و خودستایي- همنشین تار- کلمه افسوس
9-  مخفف از این- آسانسور حمل بار- تفرج و تماشا

10-  حرفي براي دهان کجي- جنب و کنار- شهري در استان فارس- کشتي جنگي
11-  نوعي نان- زنجیر- تکیه کالم خانم شگفت زده

12-  وسیله اي براي ترمز در خودرو- نوشته هاي اصلي- 92 سانتیمتر
13-  سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد- آبگوشت روسي- مرکز تبت

14-  زیرکي و مهارت- کشور آفریقایي- فرودگاه بین المللي اوکراین
15-  نخســـتین میزبان بازي هاي 
و  دیدنـــي  آثـــار  از  المپیـــک- 

باستاني استان کردستان

 عمودي:
1-  پـــل سانفرانسیســـکو- پول یا 

هدیه مراسم عقد
2-  رفیـــق یـــک رنـــگ و موافق- 

مقابل- مقابل ناداني- حقه
3-  پر حرف- خرد کردن- ســـد 

شرق تهران
4-  منفذ- الهه خورشید- رودي 

در ایتالیا- پایداري در دوستي
5-  بي خرد- از انگشتان دست- 

بدن
شـــماره  خانـــه-  کدبانـــوي    -6
بین المللـــي کتاب- شـــهري در 

استان لرستان
7-  یار مشهدي- غذایي ایراني- 

یار عذرا
طـــول-  در  عـــرض  انـــدازه    -8

صدا- کشور آفریقایي
9-  ماشـــین خاکبرداري- نوعي 

ورزش گروهي- طمع و آز
10-  همتا- اهل روســـیه- همان 

یک است
11-  فریاد نزدیک- بســـته شده- 

آب گوارا
12-  فیلمي ســـینمایي ســـاخته 
از  رایحـــه-  مقـــدم-  ســـامان 
اختـــالالت نادر پســـرفت رشـــد 

نوزادان- بي عقیده و بي ایمان
13-  علـــم آموختـــن- وســـیله 
گوش کـــردن موزیک- ســـکوي 

شیرجه
شـــناور  خوشـــبو-  گلـــي    -14

دریایي- جانب
15-  گرما درماني- زندان

حل جدول ويژه شماره  6387 حل جدول عادی شماره  6387

 یک جـــدول 
6388با دو شـــرح

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

  جدول 
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ساعت شروع

ساعت پايان

ساعت وامضاء سردبیرساعت وامضاءشورای سردبیریساعت وامضاءگروه مربوطهساعت وامضاءناظرصفحه

 سال بیست ودوم  شماره 6388  پنجشنبه  2دی 1395

هیچجاوطننمیشود
آهنگ  تند تغییرات در محله ارمنی نشین جلفای اصفهان

محمد معصومیان

رنا
  ای

س:
عک

هادی پرونده

تفاوت حرف زدن و سخن گفتن

هنـــر ســـخنوری از آن دســـت موضوعاتی 
است که بســـیاری آن را نشانه طرز تفکر و 
شـــخصیت انســـان می دانند چرا که زبان 
عضوی است که انســـان بیشترین کنترل 
و اختیار را می تواند در آن داشـــته باشـــد و 
میزان تســـلط و اراده بر آن می تواند مبین 
توانمندی یک فرد باشـــد؛ اما سؤال مهم 
اینجاست که با وجود آگاهی از تأثیرگذاری 
هنر سخنوری در زندگی هر فرد تا چه اندازه 
والدیـــن به فن بیـــان فرزندانشـــان توجه 
می کنند؟ به هر حال تفـــاوت بزرگی بین 
صحبت کردن یک کودک با هنر سخنوری 
او وجـــود دارد. مهنـــاز دريايـــی مشـــاور و 
نویسنده کتاب »اعتماد به نفس و فن بیان 
کودکان« در این باره معتقد اســـت که فن 
بیان یک کودک رابطه مستقیمی با کشف 
استعدادهای او دارد چراکه هنر سخنوری 
فضای ارتباط  گیـــری را فراهم می کند و به 
همین دلیـــل باید به ایـــن موضوع توجه 
ویـــژه ای شـــود. او در گفت و گو بـــا »ایران« 
می گوید: »آیین ســـخنوری از اصول اولیه 
و محوری مدیریت و متقاعد سازی است، 
حـــاال تصور کنید که اگر یـــک کودک آنچه 
را که در ذهن می پروراند بدرستی منتقل 
کند تا چه انـــدازه می تواند اطرافیان خود 
را تحت تأثیر قرار دهد. واقعیت این است  
کودکانی که مهارت های ســـخنوری و بیان 
نظراتشان را در جمع همسن و سال های 
خود داشـــته باشـــند در طول زندگی خود 
به سادگی با دیگران ارتباط برقرار می کنند 
و فرصت آشـــنایی با افراد موفق را بیشتر 
پیـــدا خواهنـــد کـــرد و همین امـــر باعث 
می شـــود تا شـــانس انتخاب های بهتری 

نسبت به سایرین داشته باشند.«
فرصت هـــای زندگـــی در تعامـــل بـــا 
دیگران به دست می آید و افرادی قادر به 
خلق و اســـتفاده از این فرصت ها هستند 
کـــه بتواننـــد به شـــکل مناســـبی نظرات، 
خواسته ها و تمایالت خود را به زبان آورند. 
موضوعـــی مهـــم کـــه ســـرآغاز آن دوران 
کودکی است. اما چه کنیم که فرزندان مان 
نه فقط زبـــان بیاموزند بلکـــه به بهترین 
شکلی سخن بگویند و خواسته خود را گویا 

و روشن بیان کنند؟
در فرهنـــگ عامـــه فرزنـــدان هرچه 
ســـاکت و کم حرف تر باشـــند، به عنوان 
بـــرای  مـــؤدب  و  خـــوب  الگـــوی  یـــک 
همســـاالن مورد توجه قـــرار می گیرند. 
بیشـــتر والدیـــن تـــالش می کننـــد تا در 

جمع هـــای مختلف، فرزندانشـــان را به 
ســـاکت بودن تشویق کنند. مهناز دریایی 
در این باره می گوید: »متأســـفانه درست 
است! اساساً همین واکنش غلط باعث 
انفعـــال رفتـــاری در کودکان می شـــود، 
واقعیت این اســـت که مهم ترین عامل 
ضعـــف کـــودکان در صحبـــت کـــردن و 
هنر سخنوری آنها ریشه در تشویق های 
اشـــتباه والدین دارد. چراکه بســـیاری از 
والدین، کـــم رویی و ضعف ســـخنوری 
فرزندانشان در اجتماع را با موضوعاتی 
اشـــتباه  حیـــا  و  شـــرم  و  ادب  نظیـــر 
کـــه مهارت های  می گیرند.«این مشـــاور 
نوینـــی در فن بیـــان کـــودکان پایه گذاری 
کـــرده در خصوص شـــیوه های جدید هنر 
ســـخنوری می گوید: »روش های کالسیک 
پیشنهاد می کند که برای تشویق فرزندان 
به صحبت کردن از آنها خواســـته شـــود تا 
شعری را در جمع های خانوادگی بخوانند 
اما شیوه های پیشـــتازانه تأکید می کند که 
والدیـــن یک گام فراتر گذاشـــته و به جای 
تکـــرار یک شـــعر و قصه، از فرزندانشـــان 
بخواهند در مورد موضوعی خاص مانند 
غذای مـــورد عالقه و چرایی آن، نظر خود 

را در جمع بیان کنند.«
ایـــن مشـــاور کـــه بـــاور دارد کـــم رویی 
رفتاری ذاتی نیســـت، می افزاید: »والدین 
باید توجه داشته باشـــند که کم رویی یک 
صفت اکتســـابی اســـت و در اثر رفتارهای 
نادرســـت اطرافیـــان به وجـــود می آید که 
البته با تکنیک های مختلف می توان این 
رفتارهای گوشه گیرانه را به سادگی درمان 
کرد.«آیـــا رونق فضـــای مجـــازی تأثیری 
بـــر فـــن ســـخنوری کـــودکان و نوجوانان و 

جوانـــان دارد؟ این فضا ارتباط بین فردی 
را ضعیـــف می کنـــد یـــا غنا می بخشـــد؟ 
دریایی معتقد اســـت که فضای مجازی و 
اپلیکیشن های ارتباطی به طور چشمگیری 
بر کاهـــش اعتمـــاد بـــه نفـــس و توانایی 
سخنوری نسل جدید تأثیر گذاشته است: 
»تغییر و تحوالت در نظام اجتماعی ناشی 
از اینترنت، انکار ناپذیر است. این تغییرات 
حتی شـــیوه برقراری ارتبـــاط خانواده ها را 
هم متحول کرده به طـــوری که اگر کودک 
برای درخواســـتی تردید داشته باشد، آن 
را در قالب پیامی در شبکه های اجتماعی 
بـــرای والدیـــن خود ارســـال می کنـــد تا از 

واکنش احتمالی آنها دور باشد.«
او ادامه می دهد: »هر شبکه اجتماعی 
فرهنـــگ ارتباطاتی خـــاص خـــود را دارد 
و منـــش، گفتـــار مخصـــوص و منحصـــر 
به فردی را برای خود برمی گزیند که البته 
همیـــن امر باعث خواهد شـــد کـــودکان و 
نوجوانان به دلیل کم تجربگی با عضویت 
در هر شـــبکه اجتماعی درگیر نوع خاصی 
از فرهنگ ارتباطاتی شامل برخورد، تکیه 
کالم، اصطالحات مخصوص، رفتار، تیپ 
شخصیتی و ظاهری آن شوند. پدیده ای که 
فاصله کودکان با خانواده و همساالن خود 

را بیشتر می کند.«
 دریایی مدارس را یکی دیگر از عوامل 
تأثیرگـــذار در حـــوزه فن بیـــان می داند و 
می گوید: »در مدارس خواندن و نوشـــتن 
به عنـــوان یک اصـــل به بچه هـــا آموزش 
داده می شـــود ولی نحـــوه صحبت کردن 
صحیـــح در اجتمـــاع همـــواره موضوعی 
کم اهمیت بوده است؛ ضمن اینکه برای 
مهارت هایی نظیر خوشنویسی، نقاشی و 
کاردستی نمره تعیین شده در حالی که از 
آموزش های فن بیان و سخنوری که یکی 
از ضروری ترین مهارت های زندگی است 
هیچ گاه به عنوان یک اصل آموزشـــی یاد 

نشده است.«
به گفتـــه وی درمان تـــرس از صحبت 
کردن و آموزش فن بیان در دوران کودکی 
بسیار ساده تر از بزرگسالی است همان گونه 
کـــه یادگیـــری شـــرم و ترس از ســـخنوری 
در همیـــن دوران پدیـــد می آیـــد. اهمیت 
موضوع تا جایی اســـت که در بســـیاری از 
کشورهای پیشرفته فن بیان به عنوان یک 
واحد درســـی در مـــدارس آمـــوزش داده 
می شـــود و کـــودکان از همان ابتـــدا نحوه 
مدیریت ترس هایشان را می آموزند تا در 

آینده افرادی جسور و ریسک پذیر باشند.

تأثیر خانواده، فضای مجازی و مدرسه، در قدرت سخنوری کودکان

مهم ترین عامل 
ضعف کودکان در 

صحبت کردن و هنر 
سخنوری آنها ریشه 

در تشویق های اشتباه 
والدین دارد. چراکه 

بسیاری از والدین، 
کم رویی و ضعف 

سخنوری فرزندانشان 
در اجتماع را با 

موضوعاتی نظیر ادب 
و شرم و حیا اشتباه 

می گیرند
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بابکلگهرقدارم1

لخلبنتسونايقد2

نريزگاونونير3

دايکرتتايبببس4

مدونونشهتکنه5

ربنوردرويلجت6

تياساوعدماسب7

بيزاريشينااقه8

هبخنهدندوندن9

لددباکنتسارا10

راهردرگاونيم11

وانيوادلومجات12

دکلادونديماش13

هردگنلابيماشک14

ناهديراتسلمير15
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لفاغاهبرسببسم1

يهروعشسيتهعلق2

بوشاتسيردتيد3

رجاوبشردابنما4

ارجاالخفيرظر5

سناسنريمريرس6

يگتيزويفوياف7

وديشرلانوراها8

نيشنهاگاولهک9

همانلونيدراس10

تنفدهيباويوي11

کدييتارزامتنم12

ريتماخومتاما13

يزاتهکيچيلگوي14

ميخويرتکدروول15

 طوان هـــم مانند پـــدر و پدربزرگش در جلفا بـــه دنیا آمده و  ëنیم نگاه
اطالعات خوبی از گذشـــته اين محل دارد. بـــه نظر او هم ديگر 
اين محل مانند گذشـــته نیست و معتقد اســـت کسانی که به 

اينجا رفت وآمد می کنند هیچکدام ارمنی نیستند

ë  اينجا قديم ها طـــاق، چوبی بود. يـــک بازارچه قديمی هم 
روزهای شنبه برپا می شد که از شـــیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن 
پیدا می شـــد. اين پشت يک کاروانسرای قديمی است که االن 

تبديل به آشغالدانی شده. شنیده ام می خواهند هتل بسازند

کلیسای وانک


