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سمزدایی دیجیتال

درنوجوانی،دنیاراچگونهمیدید؟

تا حاال درباره واژه اعتیاد دیجیتال چیزی شنیدید؟
در این مطلب می گوییم که معتادان دیجیتال چه کسانی
هستند و چطور باید از شر این اعتیاد خالص شوند

کاناپه
از زمان ورود گوشی های هوشــمند به زندگی ما کمتر از  10سال میگذرد .اما باز
هم آن ها امروز به یکــی از ضروریات زندگی روزانه مان تبدیل شــده اند .طوری که
بسیاری از ما اولین کاری که پس از بیدار شدن از خواب انجام می دهیم چک کردن
گوشی های تلفن است .آن اوایل برخی ها معتقد بودند که با آمدن تلفن های همراه
هوشمند ،اوقات فراغت بیشتری برای آدم ها فراهم می شــود و با این شرایط حال آن ها بهتر خواهد
شد .اما حاال شرایط فرق می کند .چون تمام جوامعی که استفاده از تلفن همراه در آن ها گسترش یافته
است با پدیده ای مواجه هســتند که به آن اعتیاد دیجیتال می گویند .البته تعجب نکنید .چون قبل از
این ،یک کارشناس این موضوع را پیش بینی کرده بود« .تریستان هریس» ،کارشناس طراحی گوگل
چند وقت پیش گفته بود که گوشیهای هوشمند طوری ساخته شدهاند که اعتیادآور باشند!

نشانه های اعتیاد دیجیتال را گفتیم و فقط مانده راه خالص
شدن از آن را بگوییم .خب اول از همه این که عادت های بد
در طول زمان ایجاد شــده اند و اصال انتظار نداشته باشید
که یک شــبه برطرف شــوند .پس دســتورالعمل های زیر را
بخوانید و این نــکات را به حافظه تان بســپاریدتا باالخره از
دام تکنولوژی رها شوید.

اعتیاد دیجیتال چه نشانه هایی دارد؟

چک کردن مداوم مطالب در شبکه های اجتماعی و به روز
رسانی آن ها یا چک کردن پروفایل سایر افراد برای بیش از
دو ساعت در روز از مصادیق اعتیاد به شبکه های اجتماعی
است .اما اعتیاد دیجیتال نشانه های دیگری هم دارد .اگر
به این  10نکته گرفتار هستید شما هم یک معتاد دیجیتال
هستید.
 -1اگر پس از بیدار شدن ،اول گوشی تان را چک می کنید
-2اگــر وقتی گوشــی همراه تان نیســت احســاس تنهایی
می کنید
-4اگر گوشی تلفن تان اولویت اول را دارد
 -5اگر احوال پرســی از طریق شــبکه های اجتماعی را به
احوال پرسی حضوری ترجیح می دهید
-6اگر زمان اســتفاده از تلفن همراه به تدریج افزایش می
یابد
-7اگر از هر فرصتی بــرای چک کردن تلفن تان اســتفاده
می کنید
-8اگر موقع غذا خوردن تلفن تان همراهتان است
-9اگر عالقه دارید خیلی سریع به پیام ها پاسخ دهید
 -10اگر موقــع خوابیدن گوشــی را با خود بــه رختخواب
می برید

۱

برای استفاده از گوشی محدودیت بگذارید

برنامــه ای بــرای خودتــان تنظیــم و بر اســاس آن
میزان استفاده از گوشی و شــبکه های اجتماعی
را مدیریت کنید .مثــا تا یک ســاعت بعد از بیدار شــدن ،از
گوشیتان اســتفاده نکنید .یا زمان صرف غذا گوشی تان را
خاموشکنید.ینکهچهمقداراززمانرابدونگوشیسپری
کنیــد خیلــی مهــم نیســت .مهــم این اســت کــه بــه برنامه
زمانی تان وفادار بمانید.
در خوانــدن و پاســخ دادن به پیــام ها تاخیر
بیندازید
مطمئن باشید که اصال الزم نیســت به همه پیام
ها ،فورا جــواب بدهید .یــک یا دو زمــان خــاص و کوتاه در
روز برای بررســی پیام ها و ایمیل هایتــان در نظر بگیرید
و خارج از آن ،ســراغ پیــام ها نروید .یادتان باشــد که
نوتیفیکیشــن شــبکه های اجتماعی را غیرفعال
کنید تا با هر پیام دچار وسوسه نشوید.

۲

سم زدایی دیجیتال

روایت

در نقش دختر متوفی!
شرکتدرمراسمسوگواریبرایهمه
مــا دشــواریها و مســئله خــودش را
دارد .مراسم ســوگواری ،آدابی دارد
که همه سعی میکنیم آنها را رعایت
کنیم .برای شــرکت در هر مراســم ،از پیش خودمان را
آمادهمیکنیمچگونهباصاحبعزاروبهرومیشویم.اگر
از دوستان و آشــنایان نزدیک ما باشــد یک جور برخورد
میکنیم و اگر از آشنایان دور باشد جوری دیگر« .مرضیه
اسدی» اما در متن زیر از حضوری متفاوت در یک مراسم
سوگواریمیگوید.مراسمیکهاوکامالدرآنیکغریبه
بودهاستامابایدنقشدخترمرحومهرابازیمیکرد.او
به روایت خودش به طور تصادفی از خیابان رد میشده
که کسی بهش پولی میدهد و ازش درخواست میکند
در این مراســم نقش دختری را که به آلمان رفته است و
ازشخبرینیستبازیکند.باهمبریدهایازاینروایت
را که در شــماره  114مجله کرگدن منتشــر شده است
میخوانیم.
رفتیم توی مســجد و من هر چه بــه خودم فشــار آوردم،
اشــکم درنیامد؛ دریغ از یک قطره .بعد به بدبختیهایم
فکر کردم .اوضاع کمی بهتر شد اما هنوز فاصله داشتم
مادرمرده .بعد به مادرم فکر
با شیوه مرسوم عزاداری یک
ُ
کردم ،به رابطهمان .به این که چقدر دوریم از هم اما اگر
یک روز بمیرد احتماال من هم میمیرم یا حداقل امید به
زندگیدرمنمیمیرد.بعدخندهامگرفتازاینتناقض.

۲

همان طور کــه اشــکهایم را با آســتین مانتوام
پاک میکردم ،از ذهنم گذشــت اگر راستی من
دختــر خانم قرهبــاغ بــودم و همیــن االن از آلمان
بازگشــته بودم ،شاید االن داشــتم میزدم توی سر
وصورت خودم و جیغ میکشــیدم و غــش میکردم و
همه جمعیت ته دلشان خوشحال بودند از این
که جایم نیستند و هنوز فرصت دارند دستپخت
مادرشــان را بخورند و راجع به بســتن پوشــک
بچهشــان از او بپرســند و نظرش را درباره رنگ
موی جدیدشان بدانند .اما رفتارها به این دلیل
نبود که من عاشق مادرم بودم یا آن آدمهایی که
دورم را گرفته بودند ،مادرشان را خیلی دوست
داشتند .من مثل بیشتر آدمها مادرم را دوست
دارم.
اما اگر همین حاال در حالی که دارم میبوسمش
یا ظرافهای تلنبار شده توی سینک ظرفشویی
آشــپزخانهاش را میشــویم یا به درد دلهایش
گوش میدهم ،ســکته کند و بمیرد ،راحتتر با مرگش
کنــار میآیم تا وقتــی که مثــا سالهاســت از او خبری
نگرفتهام یا در را کوبیدهام و از خانه بیرون زده ام یا وسط
یک بحث پرتنش میانمان قلب مادرم گرفته و مرده .یا نه
درهرحالتیخنثی،بدونهیچنیتخبیثانهای،لپتاپم
را بغلم کردهام و هندزفری در گوشــم گذاشتهام و دارم
فیلم مورد عالقهام را میبینم و توی اتاق کناری ،مادرم
دارد با تهمانده جانش صدایم میزند تا بروم ســراغش و
اورژانس خبر کنم .و من نمیشنوم و او میمیرد .در این
حالت هم قطعا احســاس گناه یقهام را میگیرد اما نه به
اندازه حالت دوم.
هنوز هــم نمیدانم ایــن کار را بــه دلیل خودم کــردم یا
مادرم یا خانم قر ه باغ یا شوهرش .اما هنوز گاهی وسط
حرفهای مادرم به جواب پیامی که توی تلگرام رسیده،
فکر میکنم و گاهی فیلم مورد عالقــهام را با هندزفری
میبینم و به ظرفهای تلنبار شــده توی ســینک وقعی
نمینهــم! و گاهــی میترســم آخریــن تصویــری کــه از
خودماندریادمبماند،شبیهبهآخرینتصویردخترخانم
قره باغ از مادرش باشــد؛ آن قدر چرک و نخواستنی که
حتیجرئتنکنمبرایاینفقدانبزرگسوگواریکنم.

۳

برای گوشی جایگزین پیدا کنید
اگر فکر خواهید کرد که استفاده از گوشی همراه
برای شما نوعی آرامش ایجاد می کند ،به راههای
جایگزیــن دیگری بــرای آرامــش فکر کنیــد .اگر بــه دلیل
خســتگی یا نگرانی ســراغ گوشــی میروید ،بهتر است که
روشهای مراقبــه و تن آرامــی  و تمرکز و  ذهــن آگاهی را
تمرین کنید که به شــما کمک میکنند که ارتباط بهتری با
بدن و دنیای اطرافتان برقرار کنید.
روزانه چند ســاعت گوشی هوشمند و شبکه
اینترنت تان را کام ً
ال خاموش کنید

۴

۵
۶

آخر هفته ها گوشی تان را خاموش کنید
هــر از گاهــی ،بــه مــدت چنــد روز ،از دنیای
مجازی به طور کامل منفک شوید.

منبع :فردادید

ســال  ،۱۸۸۶آنتوانت فور،
دختــر رئیسجمهــور آینده
فرانســه ،از دوســت دوران
کودکــی خــود ،مارســل
پروست ،خواست تا پرسش نامهای را در دفتری
به نام «اعترافات :آلبوم ثبت افکار ،احساسات و
ُ »...پر کند .این بازی که به نام «آلبوم اعترافات»
هــم شــناخته میشــد ،در میــان قشــرهای
فرهیختــه آن زمان باب بود و شــامل یکســری
پرسشهای مشــخص در هر صفحه میشد که
بین دوســتان صاحب دفترچه دســت به دست
میگشت و هرکس پاسخهای خود را در مقابل
آنها مینوشت .پروســت جوان که در آن زمان
حدود 14ســال داشــت پاســخهای خود را در
دفتر آنتوانت فور نوشت.
او یــک بــار دیگــر هــم در اوایــل  20ســالگی و
پیش از آنکه هنوز به چهره شــاخص فرهنگی
تبدیل شدهباشــد ،در دفتری با نــام «اعترافات
اتاق نشــیمن» به پرســشهایی مشــابه پاســخ
داد .در ســال  ،۱۹۲۴دو ســال پــس از مــرگ
پروســت« ،آندره بر ِژ» روانکاو ،پسر آنتوانت
فــور ،آلبــوم اعترافــات مــادرش را از
میــان تلــی از دفترچهها پیــدا و در
یک مجله ادبی منتشر کرد .پس
از انتشــار این پرســشهای به
گفته برژ احمقانه و یادداشت
ستایشآمیزش از پاسخهای
نبوغآمیز پروست ،خود این
پرسشها اهمیتی نمادین
یافتنــد« .برنــار پیــوت»،
روزنامهنــگار و مجــری

برنامههــای فرهنگی تلویزیونی فرانســوی ،در
انتهای برنام ه خود این سوالها را با نام «پرسش
نامــه پروســت» از نویســندگان و روشــنفکران
میپرسید و در دهه  ،۱۹۵۰نسخههای مشابه
این پرســش نامه به همراه پاســخ نویسندگان و
روشــنفکران در مجالت ادبی فرانســوی چاپ
شــد .پــس از آن هــم در مجــات و برنامههــای
آمریکایی ظاهر شد و همین پرسشها با اندکی
دخــل و تصرف ،از نویســندگان و روشــنفکران
آمریکایــی ،امثــال ســوزان ســانتاگ ،جــون
دیدیون ،فرن لیبوویتس و ...پرســیده میشد.
تعدادی از این سوال و جوابها را بخوانید:
چه فضیلتی را نیکــو میدانید؟ هر فضیلتی
کــه محــدود به قشــری خــاص نباشــد؛ فضایل
جهان شمول.
سرگرمی محبوبتان چیست؟
کتاب خواندن ،لباس پوشــیدن ،نوشتن شعر،
تاریخ ،تئاتر.
(پاسخ شش سال پیش :عشقورزی)
قهرمان داستانی محبوبتان کیست؟
قهرمانان شعر عاشقانه ،آنهایی که بازنمودی
خیالیاند ،نه تقلیدی از واقعیت( .پاســخ شش
سال پیش :هملت)
از چه چیزی بیش از همه بدتان میآید؟
از خصوصیات بد خودم.
دوســت داشــتید چــه اســتعدادی
میداشتید؟
اراده قوی و جذابیت مقاومتناپذیر.
دوست دارید چطور بمیرید؟
انســانی بهتــر از آ نکــه هســتم و بســیار
عزیزکردهتر.

دانستنی ها

قدیمیترین چرخ جهان که هنوز فعال است
دروازه جهنم
چرخ یا آسیاب آبی الکسی ( )Laxeyیک چرخ آبی بزرگ است
که در روســتای الکســی در جزیره ای بین ایرلند و انگلستان
میدان نفتی واقع در ترکمنستان که 50سال است در آتش میسوزد به همین دلیل
قرار دارد .این چرخ  22.1متر قطر و 1.83متر ضخامت دارد
به دروازه جهنم معروف شدهاســت .دهه هفتاد میالدی ،شــوروی در جستوجوی
و بزرگ ترین چرخ آبی جهان است که هنوز کار میکند.
سوخت ،این میدان نفتی را پیدا میکند .طی حادثهای ،تجهیزات استخراج داخل
این چرخ توسط مهندس ویکتوریایی ،رابرت کیسمنت طراحی و در سال ۱۸۵۴
گودال میافتد و نشت گاز متان ،مایه نگرانی میشود .سالمتی مردم و محیطزیست
ساخته شــد تا آب را از چاههای معدنی پمپاژ کند .این سازه چشمگیر به سرعت
درمعرض خطر قرار میگیرد و تصمیم بر آن میشود که با ریختن مواد منفجره داخل
محبوب شد و بعد از  ۱۵۰سال هنوز هم یکی از زیباترین جاذبههای گردشگری
گودال ،گازها یکســره آتش بگیرد و ظرف چنــد روز غائله بخوابد .امــا این اتفاق رخ
این جزیره باقی مانده است.
نمیدهد و گودال تا امروز درحال سوختن است .بومیها اسمش را گذاشتهاند دروازه
الکســی در اوایل قرن نوزدهــم ،ســرزمینی غنی از ســرب ،روی و ســایر فلزات
عکاسCarolynDrake:
					
جهنم.
بود اما آبهای زیرزمینی که در چاههای معدنی جمع میشــد مانع اســتخراج
معادن شــد .باید راهی برای خارج کردن آب و رسیدن به رسوبات عمیقتر پیدا
میکردند .اولین چارهای که به ذهن میرسید ،استفاده از موتورهای بخاری بود که با زغال سنگ
داستانک
کار میکردند .اما در جزیره َمن ،زغالسنگ پیدا نمیشــد و هزینه واردات آن هم بسیار باال بود .با
شگفتی عادت
این حال ،آب فراوان بود.
مهندس رابرت کیســمنت مامور پیداکــردن راه حل شــد .او کانالهایی ســاخت کــه جریانهای
بهمن محدثی | داستان نویس
آب دامنــه کــوه را بــه ســمت یک
سالها بود به دور از هیاهو در کلبهای زندگی
مخــزن منحــرف میکــرد .از این
میکرد .تنها ،با عینکی ترک خورده .روزی
جــا ،یــک لولــه ،آب را بــه برجــی
به اصرار آشنایان قدیمی به شهر رفت تا شیشه شکسته عینک
می ُبرد که ارتفاع آن به باالی چرخ
را تعویض کند .با شیشههای سالم عینک به کلبهاش برگشت.
میرســید .ســپس آب روی چرخ
اما حاال انگار جهان چیزی کم داشت .جهان بدون ترک شیشه،
و داخــل ســطلهایی میریخــت
توازن خود را از دست داده بود .او سنگی برداشت و به شیشه
که لبــه چرخ قــرار داشــتند .وزن
عینک زد تا ترک بردارد .درست مثل قبل.
آب ،چــرخ را میچرخانــد .یــک
میللنــگ انــرژی چــرخ را به یک
ایســتگاه پمپــاژ منتقــل میکرد.
چــرخ بــا ســرعت  ۳دور در دقیقه
میچرخید و انــرژی پمپهایی را
تامین میکــرد که میتوانســتند
در هــر دقیقــه  ۲۵۰گالــن آب را
از عمق ۴۵۰متری باال بکشــند .اگرچه دیگر این چرخ آب نمیکشــد اما هنوز برای سرگرم کردن
بازدیدکنندگان میچرخد.

