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آیا گریه در همه لهجهها ،یکسان است؟

عبدالباسطایرانی!
میشد ،منتشر شد و نشان از ظهور یک قاری بااستعداد از استان گلستان داشت .در این
مصطفی میرجانیان| روزنامه نگار
مسابقات مهم و بزرگ ،قاریان برتری از  83کشور دنیا شرکت کرده بودند تا با کسب
«دانشآموز گلستانی مقام نخست مسابقات بینالمللی قرآن کریم را به دست آورد ».این مقام برتر نتیجه زحمات چندین سالهشان را ببینند .در دومین جوانه ماه مبارک رمضان با
یخوانید.
خبری بود که حدود یک ماه پیش ،از مسابقات بینالمللی قرآن کریم که در تهران برگزار امیرحسین رحمتی نوجوان موفق و خوشصحبت گپ و گفتی داشتیم که در ادامه م 

قاری هنرمند است

به این فکر میکنم مبادا کاری انجام دهم که مردم کوچه و
خیابان ،رفتار من را به جامعه قرآنی ربط دهند .البته با این
طرز فکر مخالفم اما خب وجود دارد و من هم رعایت میکنم.
یک قاری همان طور که حواسش به آهنگ صدایش است باید
مراقب رفتار و گفتارش هم باشد .قاریها آدمهای عجیب و
غریبی نیستند .بعضیها فکر میکنند فضای قرآن فضای
غمگینی است و قاریها هم آدمهای جدی و خشکی هستند.
یا مثال لفظ بچه مثبت را برای آنها به کار میبرند اما من با
این چیزها مخالفم .من وقتی احساس میکنم آدم های دور
و برم این جور نظری دارند شروع میکنم به شوخی کردن تا
یخ جمع بازشود .البته قبول دارم که قاریها با آدمهای دیگر
فرقهایی دارند که بیشتر به خاطر رسالتی است که دارند
و نباید هر کاری را انجام دهند .من فکر میکنم یک قاری
بیشتر از این که با تالوتش روی مردم تاثیر بگذارد با رفتار
خوب میتواند جذبشان کند».

امیرحسین در یک خانواده قرآنی بزرگ شده و حدود 10
سال پیش با گوش کردن به تالوتهای پدرش تصمیم
گرفته قرائت را یاد بگیرد .او میگوید« :قرائت قرآن یک هنر
است و از بقیه هنرها هم یک سر و گردن باالتر است .چون
از همنشینی چند هنر مختلف تشکیل می شود .یک قاری
هم هنر القای معانی را به خوبی میداند ،هم هنر تجوید
را بلد است و هم هنر خوب خواندن را .البته تالوت قرآن
فقط به معنی زیبا خواندن آن نیست .تالوت هم یک فعالیت
فرهنگی است ،هم یک فعالیت هنری و مهمترین هدف آن
هم جذب مخاطب قرآنی است .یعنی یک قاری بیشتر از همه
به این فکر میکند که آدمهای بیشتری را به گوش کردن
و عمل به قرآن دعوت کند .اصال همین انگیزه هم باعث
میشود که کار تالوت را انجام دهد».
اهمیت زیبا خواندن قرآن

از امیرحسین میپرسم زیبا خواندن قرآن چرا مهم است؟ او
میگوید« :الزمه فهم یک مطلب ،درست خواندن آن است.
قرآن کریم به زبان عربی است .زبان عربی هم جوری است که
یک کلمه با تلفظ های مختلف ،معانی متفاوتی پیدا میکند.
البته در زبان های دیگر هم همین موضوع وجود دارد .مثال
اگریکمطلبفارسیراهمبدبخوانیموجلویبعضیکلمات
بیدلیل وقفه بیندازیم یا سرعت خواندن را کند و تند کنیم
اصال نمیفهمیم که چه خواندهایم.
پس برای این که بفهمیم دقیقا چه می خوانیم باید آن را
درست بخوانیم».

رفتار قاری مهم است

میخواهم بدانم زندگی یک قاری نوجوان چه شکلی است و
چه فرقی با بقیه ممکن است داشته باشد .امیرحسین در این
باره این گونه پاسخ میدهد « :یک قاری به خیلی چیزها توجه
میکند .چون به شکلی متفاوت دیده میشود .من همیشه

حدود  10روز پیش بود که
جمعی از قاریان و حافظان
قرآن کریم با رهبر انقالب
دیدار کردند.امیرحسین
رحمتی در این دیدار به
قرائت آیاتی از قرآن کریم
پرداخت .شما می توانید این تالوت زیبا را با اسکن
کیوآر کد مقابل ببینید.

چه خبر؟

یک روبات ،مجری خبر شد
روباتی به اسم الکس ،در یک بخش
خبری روسیه بهجای مجری ظاهر شد.
این اتفاق بعد از برگزاری یک گردهمایی
درباره روباتیک و هوش مصنوعی در
مسکو ،رخ داد .قسمت عجیب ماجرا آن
بود که این روبات پس از خواندن اخبار
مربوط به کنفرانس هوش مصنوعی،
با مخاطبان خود شوخی کرد و گفت:
«شایان ذکر است که قهرمان اصلی این
کنفرانس هوش مصنوعی من ،الکس ،بودم» .گمانهزنیها بر آن است که تا سال  ۲۰۲۵میالدی
بیش از ۷۵میلیون شغل که انسانها به آن مشغول هستند ،به تصرف روباتهای هوش مصنوعی
درخواهدآمد .هوش مصنوعی به سیستمهایی گفته میشود که میتوانند واکنشهایی مشابه
رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده ،شبیهسازی فرایندهای تفکری و
شیوههای استداللی انسانی داشتهباشند.

به دلیل افزایش تمایل به مصرف
غذاهای آماده و فوری و زندگی
کمتحرکناشیازاستفادهطوالنیمدت
از تجهیزات الکترونیکی در کودکان
و نوجوانان ،بروز دیابت نوع  ۲در این
ردههای سنی بسیار شایع شدهاست.
گزینههای درمانی دیابت نوع  ۲در
کودکان و نوجوانان بسیار محدود است؛
به همین دلیل محققان همواره به دنبال
روشهای درمانی مؤثر و جدید هستند .در این زمینه ،محققان دانشگاه ییل بهتازگی دریافتهاند
که یکی از داروهای درمان دیابت نوع  ۲در بزرگساالن ،قادر به کنترل قند خون در کودکان و
نوجوانان است و آزمایشهای اولیه موفقیتآمیز بودهاست .این داروی جدید «لیراگلوتاید» نام
دارد و مشکالت گوارشی ،تنها عارضه جانبی آن گزارش شدهاست.
منابع :خبرگزاری علموفناوری ،ایرنا

برای معلمم!
گاهیاوقات باید کسی در زندگی حضور
داشتهباشد تا راجع به برخی تواناییها ،به آدم
یادآوریکند؛کسیکهفردجدیدیراازجانانسان
قبلیبیافریند،کسیکهانسانجدیدیرازندهکند.
حضور چنین کسی واقعا موهبت است و من واقعا
خوششانس هستم که این موهبت نصیبم شد.
استاد بزرگوارم! تو سراینده بیتبهبیت این انسان
جدید هستی .تو خطبهخط یک روح لطیفتر ،یک
ذهنآزادتروچشمانیبیناتررادرمنانشاکردی.به

گریه ،زبان مشترک آدمها در همهجای
دنیاست ،با دالیل مشخص و معانی
یکسان که برای فهمیدنش به دانستن
زبان مادری گریهکننده نیازی نداریم.
خب این تصور ماست ،زبانشناسها نظر
دیگری دارند .آنها معتقدند گریه هم
مثل زبان ،لهجه دارد .محققان دانشگاه
شهر وورتسبورگ آلمان ،طی پژوهشی
به این نتیجه رسیدهاند که نوزادان در
مناطقمختلفدنیا،بهشیوهمتفاوتیگریهمیکنند.آنهامیگویندتفاوتدرگریهنوزادانبهاین
موضوع برمیگردد که نوسانات صوتی در زبانهای مختلف با هم تفاوت معنایی دارند .نوزادان
میکوشند صدای مادر را در ذهن خود ثبت کنند و این اقدام آنها بالفاصله پس از تولد صورت
میگیرد ،نه هنگام سخن گفتن کودک .برای مثال زیر و بمی صدا در زبان چینی و کامرونی
اهمیت بیشتری دارد تا زبان آلمانی .به همین دلیل کودک چینی یا کامرونی با نواخت بیشتری
گریه میکند ،انگار آواز میخواند .همچنین گریه نوزادان فرانسوی نسبت به آلمانیها از لحاظ
ملودی و ریتم متفاوت است .تحقیقی که پیش از این انجام شدهبود ،ثابت میکرد کودک در حالت
جنینی و در بدن مادر ،زبان والدین و تکیه بر سیالبها را در ذهن خود ثبت میکند.
منبع :دویچهوله فارسی


اثبات تأثیر یک دارو در کنترل دیابت
کودکانونوجوانان

آثار شما
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عکس :میثم دهقانی
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مصاحبه

امیرحسام
15سالهمیگه:
«حالخوبیعنی
انجامدادنکاری
کهدوستش
داری.بهنظرمن
کسیکهشغلیبا
جایگاهاجتماعی
پایینیدارهولی
دوستشداره،
آدمموفقیه».

جوانه

فرو میبره .مشاور مدرسه ،روانشناس یا یک بزرگ تر قابلاعتماد
میتونه بهت کمک کنه که آزار دیدن رو متوقف کنی فقط الزمه که
خارج از این رابطه ،از کسی کمک بگیری .قبل از همه اینا ،مشخص
کردن حدومرزها و قاطع بودن الزمه؛ فرد مقابل باید بدونه که تو
دیگه مورد سوءاستفاده قرار نمی گیری و به جدل هم تن نمی
دی حتی اگه مثل همیشه اون نقش قربانی رو بازی کنه یا
سعی کنه با لطف و محبت ،اشتباهات گذشته رو جبران کنه.

زندگیسالم
پنج شنبه
26اردیبهشت1398
شماره 1323

(ویژه نوجوانان)
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#حالـخوب

منآموختیتاذهنمرابهآنسویکهکشانها،عمق
اقیانوسهاوالبهالیشببوهاببرم.بهمنآموختی
چگونه زیباترین و بزرگ ترین دنیاها را روی یک تکه
کاغذکوچکخلقکنم.بهراستیکهمدتهامنتظر
بودم کسی دروازههای احساسات و تخیل را به
رویم باز کند و تو دنیای بزرگی از احساسات پنهان و
آتشواررادروجودمکشفکردی.حاالدیگرخیلی
اوقاتازدنیایبیاحساسوخشنبیرون،بهدنیای
درونم پناه میبرم زیرا مطمئنم کسی هست که
همیشهپشتدروازههایعشقوتخیلواحساسات
منتظرمناست.

کمیک
متن و 
اجرا:
محمدپور  -مرادی

اتفاقات عجیبی که در فصل امتحانات می افتد
آمادگی برای امتحان

خب تو این
سه روز چقدر
خوندی؟

نامههای متداول پای برگه
هیچی .همه این
سه روز داشتم با
ذرهبین و خودکار
روی ناخنهام تقلب
ینوشتم .االن
م 
همه پنج فصل کتاب
رو روی ناخنهام
نوشتم!

چرا این قدر
ناراحتی؟

هیچی بابا! آخر برگه یه نامه
نوشتم و گفتم بابابزرگم
فوت کرده نتونستم درس
بخونم ،االن یادم افتاد
میانترم هم همینو
نوشته بودم!

حسرتهای پس از امتحان

کنترل سواالت پس از امتحان
چهار تا برگه نوشتم
باز هم کم اومد
بهای
چرا جوا 
من همهاش
یه صفحه شد؟

نصف سواالت رو
با قانون فیثاغورس
حل کردم

چی کار
یکنی؟
م 

تو امتحان نوشتم دنا
شمال غرب کشوره.
امیدوارم تا وقتی برگهمو
تصحیح میکنن دنا بره
شمال غرب!

من که اصال به
کارم نیومد

مگه پشت برگه
هم سوال بود؟

ولی سواالت
پشت برگه
آسون بود
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