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فاطمـه نیـک| تصـور کنیـد به شـما خبـر می دهنـد که حال یـک موجـود زنده خیلـی بد اسـت و اگـر نجنبید همیـن حاالهاسـت که از 
دسـت بـرود، تـوی همچیـن موقعیت اورژانسـی شـما چـه کار می کنید؟ حتماً دسـتپاچه شـده و هـرکاری را کـه دارید زمیـن می گذارید 
تـا بـرای نجاتـش اقدام کنیـد و اگـر خدای نکرده دیر برسـید یـا کاری از دسـتتان برنیاید، تا آخـر عمر بابـت این موضوع عـذاب وجدان 
می گیریـد و افسـوس می خوریـد. اگر واکنشـتان را درسـت حدس زده باشـم، گزارش ایـن هفته محیط زیسـت را تنها درصورتـی بخوانید 
کـه همـت و تصمیـم قطعی بـرای انجام کاری داشـته باشـید، چون قرار اسـت دربـاره وضعیت سـامتی یک موجـود زنده کـه خیلی هم 
بـرای مـا ایرانی هـا عزیز اسـت، بهتان هشـدار بدهیم. ایـن موجود زنـده رودخانه زیبـای کارون اسـت که دیگـر تقریباً جان نـدارد؛ بوی 
مـرگ کارون ظاهـراً از دوردسـت ها هـم شـنیده می شـود و الزم نیسـت حتمـاً اهل جنوب باشـید تـا بفهمید کـه بزرگ تریـن رود ایران 

درحـال مـرگ اسـت. اگر تصمیم دارید تاشـی بـرای نجـات کارون انجام دهیـد، ادامه ایـن گـزارش را بخوانید.
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بزرگ ترین رودخانه ایران
کانال فاضاب شده است

رود کارون پرآب تریـن و بزرگ ترین رودخانه ایران اسـت. 
بـه اعتقـاد بعضی کارشناسـان اولیـن تمدن های بشـری 
کنـار این رود تشـکیل شـده اسـت و بـه انـدازه رود نیل 
مصری هـا، قدیمـی و کهـن اسـت. کارون بـا طـول 9۵0 
همچنیـن  و  اسـت  ایـران  رود  کیلومتـر، طوالنی تریـن 
تنهـا رود ایـران اسـت کـه در قسـمتی از آن کشـتی ها 
می تواننـد رفت وآمـد کننـد. آب آشـامیدنی شـهر بزرگ 
اهـواز از رودخانـه کارون تأمین می شـود. به جز تأمین آب 
آشـامیدنی و کشـاورزی، جنوبی ها برای برق مصرفی شان 
هـم به این رودخانـه وابسـته اند. رود کارون 117اُمین اثر 
طبیعـی اسـت کـه توسـط سـازمان میـراث فرهنگی در 
20 بهمـن 1389 در فهرسـت میراث طبیعـی ایران قرار 
گرفتـه اسـت. ایـن رود یک جورهایـی قلب مـردم جنوب 
اسـت و اگـر خدای نکـرده یـک روز از کار بیفتـد، زندگی 
چندمیلیـون آدم که بـه آن وابسـته اند از کار می افتد، اما 
بـا این همـه مزیـت و اهمیـت، مدت هاسـت کـه جایـش 
بـا کانـال فاضـاب عـوض شـده اسـت. به گفته رسـانه ها 
روزانـه حـدود 6 میلیـون مترمکعـب پسـاب وارد کارون 
فاضـاب  از 10مترمکعـب  بیـش  ثانیـه  هـر  می شـود. 
انسـانی و ۵0مترمکعـب پسـاب کشـاورزی وارد کارون 
می شـود؛ بـا یـک حسـاب سرانگشـتی متوجه می شـوید 
هـرروز یک میلیـون مترمکعـب فاضـاب انسـانی و بیش 
از پنج میلیـون مترمکعب پسـاب کشـاورزی و صنعتی به 

رودخانـه کارون می ریـزد.

متهم ردیف اول، فاضاب انسانی است

همان طورکـه گفتیـم، زندگـی میلیون هـا نفـر بـه کارون 
وابسـته اسـت، از تأمین آب آشامیدنی بگیرید تا کشاورزی 
و صنعـت. امـا بـا این کـه همـه از مـردم تـا اهالـی صنعت 
و کشـاورزان و مسـئوالن ایـن موضـوع را می دانند، کسـی 
اهمیـت چندانـی بـه وضعیـت رودخانـه کارون نمی دهد. 
متأسـفانه مشـکل کارون یک مرتبه به وجود نیامده اسـت. 
در چنـد دهـه گذشـته جمعیـت زیـادی در حاشـیه ایـن 
رودخانـه بـرای کار و زندگی سـاکن شـده اند. به کمک این 
رود کشـاورزی جنـوب رونـق پیدا کـرده و صنایـع بزرگی 
در حاشـیه کارون رشـد کرده انـد، امـا همـه ایـن تغییرات 
به شـکلی انجام شـده کـه به ادامـه حیـات کارون توجهی 
نشـده اسـت. به اعتقـاد کارشناسـان، بزرگ ترین مشـکل 
کارون فاضـاب شـهری و روسـتایی اسـت، همان طورکـه 
انجام شـده حدود  برآوردهـای  براسـاس  گفتیـم 
کارون  وارد  انسـانی  فاضـاب  ثانیـه  در  10مترمکعـب 
می شـود. کشـاورزی پـس از فاضـاب انسـانی، بیشـترین 
نقـش را در آلودگـی کارون دارد و حـدود ۵0مترمکعب در 

ثانیـه پسـاب کشـاورزی وارد کارون می شـود. 

دست کارخانه ها به خون کارون آلوده است

پسـاب های کشـاورزی سـم و مواد شـیمیایی زیادی را به 
خـورد کارون می دهنـد. عـاوه بر ایـن تعـدادی از صنایع 
نیز در مرگ تدریجی کارون سـهیم هسـتند. درست است 
کـه بیشـتر صنایـع اکنـون بـه سیسـتم تصفیـه فاضاب 
مجهزند، اما صنایعی مانند پاالیشـگاه و پتروشـیمی آبادان 
و کارخانـه کاغذسـازی مقـداری فاضاب تصفیه نشـده به 
کارون می ریزنـد. به گفتـه مسـئوالن بـرای حـل مشـکل 
کارون قـرار است براسـاس مصوبه ای که فروردین امسـال 
تصویـب شـد، دولـت بودجـه ای درنظـر بگیـرد تا ظـرف 
۵سـال ایـن مشـکل برطـرف شـود. آن طورکه مسـئوالن 
شـهر می گوینـد، به جـز این قرار اسـت تصفیه خانه شـرق 
اهـواز نیـز تـا شـهریور امسـال افتتـاح شـود، امـا به گفته 
کارشناسـان کارون مشـکل بودجـه نـدارد چون 10سـال 
پیـش هـم ایـن حـرف و حدیث هـا بـوده و بودجه هـا هم 
نبـود مدیریـت درسـت،  امـا به دلیـل  تقسـیم شـده اند، 

اتفاقـی نیفتـاده و کار کارون بـه امروز کشـیده اسـت. 

پرندگان کارون را ترک کرده اند

متأسـفانه آلودگـی و تعفـن رودخانـه کارون به انـدازه ای 
زیـاد شـده کـه پرنـدگان مهاجـر دیگـر بـه سـاحل ایـن 
رودخانـه نمی آینـد. در گذشـته در فصل پاییز و زمسـتان 
پرنـدگان مهاجـر زیـادی بـه رودخانـه کارون مهاجـرت 
می کردنـد، ولـی در سـال های گذشـته، بـا افزایش حجم 
آلودگـی و از بیـن رفتن پوشـش گیاهی اطـراف رودخانه، 
پرنـدگان مهاجـر نیـز کارون را تـرک کرده انـد. پرنـدگان 
مهاجـر بـرای مهاجرت بـه یک منطقـه، نیازمند شـرایط 
مناسـب زیسـت محیطی مانند آب زالل، پوشش گیاهی و 
غذای مناسـب هسـتند که هیچ کدام از این شـرایط دیگر 

درکنـار رودخانـه کارون وجـود ندارد.

کارون نیاز به رسیدگی دارد

پـس از جنـگ ایـران و عـراق، ادوات جنگـی، رسـوبات و 
شـناورهای صیادی زیادی در کف کارون ته نشـین شدند. 
ایـن رسـوبات به انـدازه ای اسـت کـه در قسـمت هایی از 
سال هاسـت  کـرد.  کشـتیرانی  نمی تـوان  دیگـر  کارون 
کـه کارشناسـان می گوینـد بـا انجـام طرح هـای الیروبی 
رودخانه، می توان بسـیاری از مشـکات کارون را برطرف 
بایـد  کارون  رودخانـه  از  مترمکعـب  کـرد. 23میلیـون 
الیروبـی شـود کـه حـدود 10میلیـون مترمکعـب از این 
میـزان، مربـوط به الیروبی در محدوده شـهر اهواز اسـت.

سامت مردم در خطر است

همان طورکـه متوجـه شـدید، کارون یکـی از اصلی ترین 
منابع آب آشـامیدنی اسـتان خوزستان اسـت، پس آلوده 
بـودن آن مسـاوی بـا در خطـر بـودن سـامت مـردم 
اسـت. 70درصـد آب شـرب مصرفـی اسـتان خوزسـتان 
از رودخانـه کارون تأمیـن می شـود. به گفته کارشناسـان 
کافی اسـت اختالی در سیسـتم تصفیه ایجاد شـود و یا 
میـزان کلر موجـود در آب پائین بیایـد؛ آن وقت همه این 

آلودگی هـا بـه مـردم منتقل می شـود.

کارون خشک خواهد شد

همـه این هـا را اضافه کنید به این موضـوع که آب کارون 
درحـال کم شـدن اسـت. کاهـش شـدید آب رودخانـه 
کارون باعـث شـده سـاحل این رودخانه بـه محل زندگی 
حشـرات تبدیل شـود. در پاییز سـال 1392 این رودخانه 
دچـار کم آبـی شـدید شـد، به طوری کـه در اهـواز ارتفاع 
آب بـه یک متر رسـید. با توجه به خشکسـالی سـال های 
گذشـته و همچنین انتقـال آب کارون به مناطق مرکزی 
کشـور، آب ایـن رودخانـه هـرروز کمتـر هم می شـود. با 
ایـن شـرایط اگـر ورود فاضـاب بـه رودخانـه همچنـان 
ادامـه پیـدا کنـد، به زودی شـاهد مـرگ رودخانـه کارون 
خواهیم بـود. برای همین درمورد حیـات رودخانه کارون 
نیازمنـد عزم ملی هسـتیم. شـاید شـهر و مـکان زندگی 
شـما از این رود بسـیار دور باشـد، اما باتوجه به وابستگی 
ایـن رودخانـه و  بـه  از هم وطنان مـان  چهارمیلیون نفـر 
وجـود نیروگاه هـا و بنـادر تجـاری در این منطقه، بسـیار 
تأسـف آور اسـت که بـا بی توجهـی، بزرگ تریـن رودخانه 
کشـورمان از دسـت بـرود. مسـئوالن اهـواز از هر حرکت 
فعـاالن محیط زیسـت در ایـن مـورد اسـتقبال کرده انـد، 
فکـر کنیـد  ایـن گـزارش  از خوانـدن  بعـد  شـما هـم 

چـه کاری از دسـتتان بـرای کارون برمی آید.

 ماهیان کارون مسموم هستند

شـاید شـما به تازگـی کارون و سـرزمین جنـوب را ماقات 
نکـرده باشـید، امـا آن هـا کـه سـری بـه اهـواز زده انـد، 
به حـدی  اهـواز  آلودگـی در  این روزهـا شـدت  می گوینـد 
اسـت کـه بـوی فاضـاب به راحتـی از کارون بـه مشـام 
محـل  رودخانـه  ایـن  حاشـیه  دیگـر  احتمـاالً  می رسـد. 
مناسـبی بـرای تفریـح مـردم و گشت وگذارشـان نیسـت، 
امـا آنچـه با مـرگ تدریجـی کارون از دسـت مـی رود، تنها 
یک تفریحگاه نوسـتالژیک نیسـت، بلکه حیات یک شـهر و 

موجـودات زنـده اش اسـت.

به گفته رسانه ها روزانه حدود 6 میلیون مترمکعب 
پساب وارد اکرون می شود

وضعیت بزرگ ترین رودخانه ایران اورژانسی است

کارون در سی.سی.یو

در رده بندی شهرهای جهان 
براساس آلودگی هوا، زابل سوم و 

بوشهر بیستم شد

نفس کشیدن 
جست وجوی سخته...!

کودکی  گمشده 

100 CC

300 CC

650 CC

800 CC

900 CCکارون در سی.سی.یو
وضعیت بزرگ ترین رودخانه ایران اورژانسی است
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شـهرهایی بـا آلودگـی هـوای وحشـتناک کـه ذرات ریـز معلـق آن هـا بیش 
از حـد مجـاز اسـت و شـهرهایی کـه هوایشـان به طـرز غیرقابل بـاوری تمیز 

هسـتند را در ایـن خبـر ببینید و بشناسـید. 

بین آلوده ترین ها هستیم

آلودگـی ناشـی از ذرات ریـز معلـق، موذی تریـن آلودگی اسـت که شـهرهای 
قـرار  تحت تأثیـر  را  جهـان  صنعتـی  و  بـزرگ 
می دهـد. ایـن ذرات ریـز بـه کیسـه های هوایـی 
افـراد  مـرگ  باعـث  و  می کننـد  حملـه  ریه هـا 
بیمـار، کودکان و سـالمندان می شـوند. براسـاس 
گزارش  های منتشرشـده ازسـوی سـازمان جهانی 
شـهرهای  آلوده تریـن  حال حاضـر  در  سـامت، 
جهـان، شـهرهای دو کشـور نیجریه و پاکسـتان 
هسـتند، درحالی کـه پیش تـر انگشـت ایـن اتهام 
به سـوی شـهرهای چیـن و هنـد گرفته می شـد. 
متأسـفانه مـا هـم در سـال های گذشـته از ایـن 
فهرسـت عقـب نمانـده و معموالً نام مـان در  بین 
آلوده  ترین هـا دیـده می شـود. آلودگـی هـوا یکی 
از معضـات زیسـت محیطی ایران و به ویژه شـهر 
اهـواز و بوشـهر در سـال های اخیـر بـوده  اسـت. 
قصـه تکراری آلودگـی هوا در کشـورمان، چندان 
نیازمنـد توضیـح نیسـت. از خودروهـا گرفتـه تـا 
کارخانجـات و در ایـن چندسـال گذشـته، گرد و 
غبار ناشـی از خشکسـالی در عراق و البته کشـور 
خودمـان، همـه دالیلـی هسـتند که باعث شـده 
مـا در بین کشـورهای آلوده دنیا قـرار بگیریم. در 
گذشـته هروقت حـرف آلودگی به میـان می آمد، 
نـام شـهر بـزرگ و دوست داشـتنی اهـواز هم آن 
بـاال باالهـا بود، اما امسـال شـهر زابل با ایسـتادن 
در مقـام سـوم دنیـا نشـان داد کـه در وضعیـت 

بسـیار خطرناکی قـرار گرفته اسـت. 

آلوده ترین شهرهای جهان در کجا هستند؟

از بیـن شـهرهای آلـوده در جهـان، 4 شـهر در 
»اونیتشـا«  ایـن چهارتـا  از  دارد.  قـرار  نیجریـه 
کثیف تریـن شـهر جهـان لقـب گرفتـه اسـت و 
در مقـام اول رده بنـدی ایسـتاده اسـت. اونیتشـا 
میـزان  کـه  اسـت  نیجریـه  شـهرهای  از  یکـی 
کثیـف بودن و آلودگی در آن بسـیار باالسـت. در 
نیجریـه هنـوز برای پخـت غذا از سـوزاندن چوب 
و نفت اسـتفاده می شـود. شـب ها اکثـر خانه ها با 
روشـن کـردن فانوس هـای نفتی خانه هـای خود 
را روشـن می کننـد و در شـهرها هیچ سیسـتمی 
بـرای جمـع آوری زبالـه وجود نـدارد. اگـر تصاویر 
منتشرشـده از ایـن شـهر را ببینیـد، بـا تماشـای 
تپه هـای زبالـه کـه در اطـراف خانه هـا و کنـار 

خیابان هـا درسـت شـده متوجـه وضعیـت وحشـتناک این شـهر می شـوید. 
شـاید باورتـان نشـود، امـا آلودگی این شـهر 30برابـر میزان مجاز اعام شـده 
ازسـوی سـازمان بهداشـت جهانی اسـت. پس از شـهر اونیتشـا شـهر پیشاور 
در کشـور پاکسـتان، امسـال دومیـن شـهر آلوده دنیا شـناخته شـده اسـت. 
به خصـوص  صنعتـی  کارخانه هـای  از  منتشرشـده  گازهـای  و  خودروهـا 
کارخانه هـای آجرسـازی کـه یکـی از مهم ترین صنایع در این شـهر هسـتند، 
متهمـان ردیـف اول آلودگـی هـوای ایـن شـهرند. پاکسـتان بـا سـه شـهر 
ازجملـه کشـورهای آلـوده جهـان اسـت. شـهر 
کراچـی که در سـال های گذشـته هم به شـدت با 
مشـکل آلودگی هـوا درگیر بود، مرکـز و پایتخت 
اقتصـادی پاکسـتان اسـت. سـوخت های خانگی 
و خودروهایـی کـه هـرروز بـه تعدادشـان اضافـه 
می شـوند، در ایـن شـهر، 24 میلیـون شـهروند 
کراچـی را هـرروز بیشـتر از دیـروز در معـرض 
آلودگـی، خصوصـا آلودگـی به وسـیله سـرب قرار 
می دهنـد. پس از پاکسـتان، عربسـتان سـعودی، 
افغانسـتان و هنـد صاحـب آلوده تریـن شـهرهای 
دنیـا هسـتند. در سـال 2014، ریـاض آلوده ترین 
شـهر جهان شـناخته شـده اسـت. آلودگی هوای 
عربسـتان عاوه بر آلودگی کارخانجات و ترافیک، 

به دلیـل ریزگردهـا و  گردوغبـار هـم هسـت. 

تمیزترین شهرهای دنیا در کجا هستند؟

در  بیشـتر  کـه  آلـوده  کشـورهای  درمقابـل 
خاورمیانـه، شـرق آسـیا و جنـوب آفریقـا قـرار 
سـرد  هـوای  و  آب  بـا  کشـورهایی  گرفته انـد، 
یـا جزایـر دورافتـاده در دل دریـا، معمـوالً جـزو 
تمیزتریـن نقـاط جهـان معرفـی می شـوند. البته 
شـرایط جغرافیایـی و آب و هوایـی را به جمعیت 
کـم و مدیریت شـهری مناسـب ایـن مناطق هم 
اضافـه کنیـد. آن طورکـه در خبرهـا آمده اسـت، 
در چندسـال گذشـته کشـور اسـتونی تمیزترین 
کشـور دنیـا بـوده اسـت. البته این کشـور تمیزی 
هوایـش را بـه شـرایط کوهسـتانی و هم جـواری 
بـا دریـای کشـور فنـاد مدیـون اسـت. پـس از 
اسـتونی، جزایـر کوچـک و پراکنـده در اقیانـوس 
هنـد، اسـترالیا، آمریـکای شـمالی ماننـد هاوایی 
و همین طـور کشـور کوچـک و ثروتمنـد موناکـو 
در اروپـای غربـی و کشـور بوتان در ضلع شـرقی 
رشـته کوه هیمالیا، تمیزترین نقاط جهان هستند 
که بیشـتر تمیزی شان را مدیون شـرایط آب وهوا 
دو  وجـود  امـا  می باشـند.  و جمعیـت کم شـان 
کشـور کانـادا و ایرلنـد کـه دارای زندگی صنعتی 
و مـدرن هسـتند، در بیـن کشـورهای تمیـز دنیا 
جـای تعجـب دارد، احتماالً بقیه کشـورها باید از 
روی دسـت ایـن دوتـا کشـور نگاه کـرده و فکری 

به حـال خودشـان کننـد. 

فارس

مادران مقصر چاقی دانش آموزان

اگـر خودتـان یـا خواهـر و برادرتـان در سـال های اول ابتدایـی جـزو دانش آمـوزان چـاق بوده ایـد، بایـد به جای رژیـم یا غصه 
خـوردن، برویـد سـراغ مـادر عزیزتـان و از ایشـان بخواهید کـه خـوردن نوشـابه های گازدار را ترک کنند. براسـاس تحقیقاتی 
کـه به تازگـی محققـان انجـام داده  اند، مادرانی کـه در دوران بـارداری نوشـابه گازدار می خورنـد، دانش آموزان چـاق به جامعه 

تحویـل خواهند داد.

 
ایرنا

خانه دکتر ارنست در انتظار گردشگران

شـاید سـن تان بـه خاطره هـای کارتونـی بچه هـای دهـه شـصت قـد ندهد، امـا یکـی از اهالی اسـتان گیـان ظاهـراً کارتون 
خانـواده دکتـر ارنسـت و خانـه درختی شـان را کـه به اندازه یک خانه درسـت و حسـابی جـادار و باکاس بود به خاطر داشـته 
و بـرای همیـن روی درخت هـای روستایشـان خانـه درختی سـاخته اسـت. جالب این که مسـافران ایرانـی و خارجی هم کلی 

از ایـن خانه ها اسـتقبال کرده و جذبشـان شـده اند.

ایرنا

چشمی که 27 لنز خورده بود

 ایـن خبـر عجیـب را برای شـما بروبچی می گوییـم که از لنز به جای عینک اسـتفاده می کنید. براسـاس خبرها پزشـکان 27 
عدد لنز را از چشـمان یک خانم میانسـال خارج کرده اند. این خانم که 67 سـال سـن دارد، برای عمل آب مروارید به پزشـک 
مراجعـه کـرده بـود کـه پزشـک هنـگام معاینه متوجه الیـه ای آبی رنـگ روی مردمک چشـمش می شـود. این الیـه آبی رنگ 

چیـزی نبـود جـز 27 لنز کـه خانم محترم در چشـم خود گذاشـته و آن ها را از یاد بـرده بود.

در رده بندی شهرهای جهان براساس آلودگی هوا، زابل سوم و بوشهر بیستم شد

نفس کشیدن سخته...!

 تقویت ارتباطات عاطفی 

یکـی از دالیل جدی که باعث می  شـود فرزندان 
سـاعات زیـادی را صـرف ارتباطـات مجـازی 
کننـد، ضعـف در ارتباطات عاطفی بـا خانواده 
و احسـاس تنهایی اسـت. پس اولین کاری که 

بایـد انجام دهید این اسـت کـه ارتباط 
و صمیمیـت خـود را بـا فرزندتـان 

بیشـتر کنید. هرچـه این صمیمیت 
بیشـتر باشد، فرزند 
شـما کمتر سـراغ 
مجـازی  فضـای 

رفت.  خواهـد 

سخت  گیری بی ثمر

اولیـن نکتـه کـه بایـد بـه آن توجه کنید این اسـت که سـخت  گیری بیـش از حـد و اجبار و 
تهدیـد و محـروم کـردن نوجوان، راه حل مناسـبی برای این مسـئله نیسـت. این نـوع برخورد 
باعـث مقاومـت و لجاجـت نوجـوان می  شـود. تـازه اگـر هـم موفـق به کنتـرل نوجـوان خود 
شـوید، این یک کنترل بیرونی اسـت و ممکن اسـت هرزمان که شـما درکنار او نباشـید، دوباره به اسـتفاده 

بپـردازد.  بی حدومرز 
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 وابستگی1
آخر و عاقبت نداره

ممکن است از خودتان بپرسید حاال چه می  شود که از گوشی خودمان زیاد استفاده 
کنیم؟ هم ارتباطات ما وسیع  تر می  شود و هم مهارت  های بیشتری پیدا می  کنیم و هم 
لذت می  بریم. اما یادتان باشد که وابستگی به هیچ چیزی، چه سیگار باشد، چه یک 

دوست و چه گوشی هوشمند، آخر و عاقبت خوشی ندارد.

        قوی در مجاز، ضعیف در واقعیت  

درسـت اسـت که اطاع داشـتن از تکنولوژی روز، به شـما کمک می  کند که در جمع دوسـتان خود حرفی برای گفتن 
داشـته باشـید و ناوارد به نظر نرسـید، اما یادتان باشـد که شـما نیـاز دارید مهارت  های ارتبـاط در دنیای واقعـی را هم در 
خودتـان پـرورش دهیـد. اگر بیش از حد روی اسـتفاده از گوشـی وقت بگذاریـد، در روابط دنیـای واقعی ضعیف خواهید 

شـد و ایـن بـه زندگی اجتماعی و شـغلی و آینده شـما صدمه می  زند. 

         تنش در خانواده 

اسـتفاده بیش از حد از گوشـی باعث ایجاد می  شـود بین شـما و بزرگ ترها دلخوری و تنش ایجاد شـود. وابسـتگی 
بـه گوشـی باعـث می  شـود ارتبـاط کامـی و عاطفـی شـما بـا بقیـه اعضـا کمتـر شـود. گاهی هـم والدیـن تاش 
می  کننـد کـه نوجوان هـا را از گوشـی جـدا کننـد و نوجوان هـا هـم مقاومت می  کننـد و زیر بـار نمی  رونـد، چون به 
گوشی شـان وابسـته شـده  اند و زندگی بدون گوشـی برایشـان قابل تصور نیسـت و همیـن موضوع باعـث درگیری و 

تنـش در خانواده می  شـود. 

 تنها در گوشه  ای      

اسـتفاده زیاد از گوشـی باعث می  شـود از جمع  ها و گفت وگو 
بـا دیگـران فاصله بگیریـد و این به تدریج باعث گوشـه  گیری 
و تنهایـی شـما می  شـود. شـاید خودتـان هـم متوجه شـده 
باشـید کـه این روزها حتی در جمع  های دوسـتانه هـم افراد 

سرشـان توی گوشـی خودشـان اسـت و منزوی شده  اند. 

 آینده در غبار       

نوجوانـی فرصـت بسـیار مناسـبی اسـت کـه شـما 
توانمندی  هـای خـود را افزایش دهید. اسـتعدادهای 
کنیـد.  را شـکوفا  آن هـا  و  بشناسـید  را  خودتـان 

نوجوانـی بـرای یـاد گرفتـن هرچیـزی زمـان 
مناسـبی اسـت. از این سـال ها کـه بگذرید، 

دیگـر یادگیـری هرچیـز جدیـدی برای 
شـما دشـوارتر می  شـود. حـاال فکـر 
کنیـد ایـن فرصـت ارزشـمند فقـط 
اسـتفاده  نحـوه  یادگرفتـن  صـرف 

بازی  هـای  و  مجـازی  شـبکه  های  از 
آناین شـود. وابسـتگی و استفاده بی رویه 
از گوشـی هوشـمند، آینده روشن شما را 

غبارآلـود می  کنـد. 
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برنامه  هایی را که باعث می  شود 
تمایل داشته باشید بیشتر سراغ 

گوشی بروید، شناسایی کنید. برای 
برنامه  هایی که زیاد شما را به خود 

مشغول می  کند محدودیت بگذارید



شناخت اهداف و پرورش استعدادها

بـه فرزندتـان کمـک کنید اسـتعدادها و اهداف خـودش را بشناسـد و برای 
رسـیدن بـه آن هـا تالش کند. اگـر فرزند شـما در زندگی اش هـدف و برای 
اسـتفاده از اوقـات خـودش برنامه  ای داشـته باشـد، کمتر به سـراغ گوشـی 

خواهـد رفت. 
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شـ آیا شما هم از آن دسته نوجوانان هستید که سرتان مدام در گوشی است و تا صدای بزرگ ترها بلند 
نشود، حاضر نیستید از پای گوشی بلند شوید؟ آیا ساعات زیادی را در شبکه  های مجازی و بازی  های 
آنالین سپری می  کنید؟ اگر این طور است، با مشاوره خونه این هفته همراه شوید.

ش. شجاعی| 
آیا شما هم از 

آن دسته نوجوانان 
هستید که سرتان 

مدام در گوشی است 
و تا صدای بزرگ ترها 

بلند نشود، حاضر 
نیستید از پای گوشی 

بلند شوید؟ آیا 
ساعات زیادی را در 

شبکه  های مجازی 
و بازی  های آناین 
سپری می  کنید؟ 

اگر این طور است، 
با مشاوره خونه این 
هفته همراه شوید.

سخت  گیری بی ثمر

اولیـن نکتـه کـه بایـد بـه آن توجه کنید این اسـت که سـخت  گیری بیـش از حـد و اجبار و 
تهدیـد و محـروم کـردن نوجوان، راه حل مناسـبی برای این مسـئله نیسـت. این نـوع برخورد 
باعـث مقاومـت و لجاجـت نوجـوان می  شـود. تـازه اگـر هـم موفـق به کنتـرل نوجـوان خود 
شـوید، این یک کنترل بیرونی اسـت و ممکن اسـت هرزمان که شـما درکنار او نباشـید، دوباره به اسـتفاده 

بپـردازد.  بی حدومرز 

 خودمان را از دست این 
3هوشمند پر جاذبه خالص کنیم اگر احساس می  کنید به گوشی  تان وابسته شده  اید، باید هرچه سریع تر درجهت کم کردن 

این وابستگی اقدام کنید. ممکن است قبل از این تالش هایی کرده باشید و به نظرتان این کار 
غیرممکن برسد، اما وابستگی به گوشی هوشمند هم مثل سایر وابستگی  ها راه حل دارد. برای 
انجام این کار احتیاج به یک قلم و یک دفترچه کوچک دارید. 

وای! گوشیم کو...؟
گوشی هوشمند برای نوجوانان از نان شب هم واجب تر شده است

ممکن است از خودتان بپرسید حاال چه می  شود که از گوشی خودمان زیاد استفاده 
کنیم؟ هم ارتباطات ما وسیع  تر می  شود و هم مهارت  های بیشتری پیدا می  کنیم و هم 
لذت می  بریم. اما یادتان باشد که وابستگی به هیچ چیزی، چه سیگار باشد، چه یک 

دوست و چه گوشی هوشمند، آخر و عاقبت خوشی ندارد.

        قوی در مجاز، ضعیف در واقعیت  

درسـت اسـت که اطاع داشـتن از تکنولوژی روز، به شـما کمک می  کند که در جمع دوسـتان خود حرفی برای گفتن 
داشـته باشـید و ناوارد به نظر نرسـید، اما یادتان باشـد که شـما نیـاز دارید مهارت  های ارتبـاط در دنیای واقعـی را هم در 
خودتـان پـرورش دهیـد. اگر بیش از حد روی اسـتفاده از گوشـی وقت بگذاریـد، در روابط دنیـای واقعی ضعیف خواهید 

شـد و ایـن بـه زندگی اجتماعی و شـغلی و آینده شـما صدمه می  زند. 

         تنش در خانواده 

اسـتفاده بیش از حد از گوشـی باعث ایجاد می  شـود بین شـما و بزرگ ترها دلخوری و تنش ایجاد شـود. وابسـتگی 
بـه گوشـی باعـث می  شـود ارتبـاط کامـی و عاطفـی شـما بـا بقیـه اعضـا کمتـر شـود. گاهی هـم والدیـن تاش 
می  کننـد کـه نوجوان هـا را از گوشـی جـدا کننـد و نوجوان هـا هـم مقاومت می  کننـد و زیر بـار نمی  رونـد، چون به 
گوشی شـان وابسـته شـده  اند و زندگی بدون گوشـی برایشـان قابل تصور نیسـت و همیـن موضوع باعـث درگیری و 

تنـش در خانواده می  شـود. 

 آینده در غبار       

نوجوانـی فرصـت بسـیار مناسـبی اسـت کـه شـما 
توانمندی  هـای خـود را افزایش دهید. اسـتعدادهای 
کنیـد.  را شـکوفا  آن هـا  و  بشناسـید  را  خودتـان 

نوجوانـی بـرای یـاد گرفتـن هرچیـزی زمـان 
مناسـبی اسـت. از این سـال ها کـه بگذرید، 

دیگـر یادگیـری هرچیـز جدیـدی برای 
شـما دشـوارتر می  شـود. حـاال فکـر 
کنیـد ایـن فرصـت ارزشـمند فقـط 
اسـتفاده  نحـوه  یادگرفتـن  صـرف 

بازی  هـای  و  مجـازی  شـبکه  های  از 
آناین شـود. وابسـتگی و استفاده بی رویه 
از گوشـی هوشـمند، آینده روشن شما را 

غبارآلـود می  کنـد. 

3

نوجوانی برای یاد گرفتن 
هرچیزی زمان مناسبی است. 
از این سال ها که بگذرید، 
دیگر یادگیری هرچیز جدیدی 
برای شما دشوارتر می  شود. 
حاال فکر کنید این فرصت ارزشمند 
فقط صرف یادگرفتن نحوه 
استفاده از شبکه  های مجازی و 
بازی  های آنالین شود

        جایگزین لذت بخش 

اگـر بخواهیـد عادتـی را کنـار بگذاریـد، ولـی بـرای آن 
جایگزین مناسـبی نداشته باشـید، احتمال موفقیت 

شـما کـم می  شـود. مثـًا ممکن اسـت بـا حذف 
گوشـی، بـی کار بمانیـد و حوصله  تان سـر برود 
و دوبـاره سـراغ گوشـی برویـد. پـس قبـل از 
کم کـردن سـاعات مشـغولیت بـا گوشـی، باید 

بـرای اوقـات خودتـان برنامـه  ای داشـته باشـید 
و فعالیت  هـای جالبـی را طراحـی کنیـد کـه انجام 

آن هـا بـرای شـما لذت بخش باشـد. بـرای ایـن کار مراحل 
زیـر را انجـام دهید:

استعدادهای خودتان را شناسایی کنید.
ورزشی را که به آن عاقه دارید مشخص کنید. 

فعالیت  هـای لذت بخشـی کـه می  تواند جایگزین اسـتفاده 
از گوشـی شـود را مشخص کنید.

بـرای خودتان یک برنامه ریزی داشـته باشـید؛ به طوری که 
بدانیـد در طـی شـبانه روز چـه کارهـا و فعالیت  هایـی قرار 

اسـت انجام دهید. 

  خودآگاهی       1

 بـرای این کـه بتوانیـد در کم کردن وابسـتگی به گوشـی موفق 
شـوید، الزم اسـت خودتـان را بیشـتر و بهتـر بشناسـید. اگر 
خودتان را بهتر بشناسـید و با نیازهای خودتان بیشـتر 
آشـنا شـوید، می  توانید برای از میان برداشتن مسائل 
خودتـان، راه حل  هـای بهتری غیر از اسـتفاده مفرط 
از گوشـی ، پیدا کنید. مثاً اگـر در خانواده تعارضی 
بـا بزرگ ترهـا داریـد، بهتـر اسـت آن را بـا گفت وگو 
یـا کمک و مشـاور حل کنیـد. یا اگر احسـاس تنهایی 
می  کنیـد بایـد مهارت  هـای برقـراری ارتبـاط را در خودتان 

تقویـت کنید. مراحـل زیر را انجـام دهید:
مشـخص کنید چه عواملی باعث می  شـود زیاد سـراغ گوشـی 

بروید؟ 
چه وقت  هایی بیشتر از گوشی استفاده می  کنید؟

آیـا مشـکلی در خانه و بـا اعضای خانـواده دارید؟ آیا احسـاس 
تنهایـی می  کنید؟

قبـل و بعـد از اسـتفاده از گوشـی چـه احساسـی داریـد؟ مثًا 
آیـا هنگامی که ناراحت هسـتید، سـراغ گوشـی می  روید و بعد 

احسـاس آرامـش می  کنید؟

        کنترل محرک  ها 

اگـر قرار باشـد در کانال هـا و صفحات متعدد 
حضور داشـته باشـید، وسوسـه می  شوید که 
مـدام گوشـی خودتـان را چـک کنیـد و 
کنار گذاشـتن گوشـی برای شـما خیلی 
کم کـردن  بـرای  شـد.  خواهـد  سـخت 
وابسـتگی به گوشـی، بایـد چیزهایی که 
شـما را تحریـک می  کنـد تـا پـای گوشـی 
بنشـینید، حـذف کنید. بـرای ایـن کار مراحل 

زیـر را انجـام دهید:

مشـخص کنید که وقت شـما بیشـتر صـرف چـه برنامه  هایی 
می  شـود؟ 

برنامه  هایـی را کـه باعث می  شـود تمایل داشـته باشـید بیشـتر 
سـراغ گوشـی بروید، شناسـایی کنید. برای برنامه  هایـی که زیاد 
شـما را بـه خود مشـغول می  کند محدودیـت بگذارید. مثـًا اگر 
بـازی آناین وقت شـما را می  گیـرد، برای آن محدودیـت و زمان 
مشـخص قـرار دهید. برخی برنامه  هـا یا کانال های خـود را حذف 
کنیـد. حضـور در گروه ها و کانال های متعدد باعث می  شـود وقت 

زیـادی صرف چک کـردن پیام های ارسـالی آن شـود. 

 محیط پاکیزه      

اگـر قـرار باشـد در محیطـی کـه همـه دسـت بـه 
گوشـی هسـتند و همـه فکـر و ذکرشـان، فضـای 
مجـازی اسـت، سـاز مخالـف بزنیـد و اسـتفاده از 
گوشـی را محدود کنید، کار خیلی دشـوار می  شـود. 
مثـًا یک فرد سـیگاری اگر بخواهد سـیگار را ترک 
کنـد، نباید با کسـانی نشسـت و برخاسـت کند که 
روزی یـک پاکـت سـیگار می  کشـند، زیـرا خیلـی 
طبیعی اسـت که وسوسـه شـود و به هدفش نرسد. 

مراحـل زیـر را انجـام دهید:
مشـخص کنید کسـانی که بـا آن ها ارتبـاط نزدیک 
دارید، چه میزان از گوشـی خود اسـتفاده می  کنند؟ 

آیـا آن ها هم به گوشـی خود وابسـته شـده  اند؟
بـه آن ها اطـاع دهید کـه تصمیم دارید وابسـتگی 

خـود را به گوشـی کـم کنید. 
اگـر می  بینیـد ارتبـاط بـا دوسـتان فعلـی، مانـع 
رسـیدن شـما به هدفتـان اسـت، ارتباط خـود را با 

آن هـا محـدود کنیـد.  تعـداد پاسـخ  های »بلـه« شـما چندتاسـت؟ اگـر تعـداد پاسـخ  های »بله« شـما چهارتا و یا بیشـتر از چهارتاسـت، نشـان می  دهد که به گوشـی خود 
وابسـته شـده  اید و باید هرچه سـریع تر دسـت به کار شـوید و در نحوه و میزان اسـتفاده از گوشـی هوشـمندتان تغییراتی ایجاد کنید. 

 آیا من به گوشی  ام 2
وابسته شده  ام؟

اگر دوست دارید بدانید از گوشی، سالم و به اندازه   استفاده می  کنید یا این که استفاده شما زیاد است و در معرض وابستگی 
و اعتیاد به گوشی هستید، پرسش های زیر را پاسخ دهید. 

خیربلهسؤالردیف
آیا اغلب بدون این که متوجه شوید، زمان خود را صرف استفاده از گوشی می  کنید، حتی وقتی کارهای بهتری برای انجام دادن دارید؟1
آیا هنگام استفاده از گوشی، متوجه گذر زمان نمی  شوید؟2
آیا استفاده شما از گوشی بیشتر از ارتباط و گفت وگوی شما با آدم  های واقعی است؟3
آیا تالش کرده  اید که بتوانید کمتر از گوشی خود استفاده کنید، ولی موفق نشده  اید؟4
آیا هنگام خواب معموالً گوشی شما روشن و کنار تخت شماست؟5
آیا در همه ساعات روز و شب از گوشی خود استفاده می  کنید، حتی اگر مزاحم سایر کارهایتان باشد؟6
آیا هنگام انجام فعالیت  هایی که نیاز به تمرکز دارد هم از گوشی خود استفاده می  کنید؟7
آیا از این که حتی برای مدت کوتاهی گوشی در اختیار شما نباشد، ناراحت می  شوید؟8
آیا هنگام خروج از خانه همیشه گوشی خود را همراه خود می  برید و اگر به صورت اتفاقی آن را در خانه جا بگذارید، احساس پریشانی می  کنید؟9

آیا هنگام صرف غذا هم گوشی درکنار شماست و از آن استفاده می  کنید؟10
آیا هنگامی که برای شما پیامی ارسال می  شود، تمایل شدیدی دارید که گوشی خود را چک کنید؟11
آیا درطول روز بارها گوشی خود را بی اختیار چک می  کنید، حتی وقتی می  دانید مطلب مهمی برای دیدن وجود ندارد؟12

حـد  از  بیـش  اسـتفاده 
نوجوانـان از گوشـی  های هوشـمند، 

دغدغـه ایـن روزهـای بسـیاری از والدین 
تهدیدهـای  و  اصرارهـا  و  نصیحت  هـا  اسـت. 

والدیـن هـم خیلـی مثمرثمـر نمی  افتـد و اغلب با 
دلخـوری و بحـث به پایـان می  رسـد. راهکارهای زیر 
بـه شـما کمـک می  کنـد تـا 
بدون دلخـوری و دعوا، 
فرزندتان  وابستگی 

را به گوشـی کم 
. کنید

 وقتی فرزندمان خیلی 
قوانین منطقیمشغول گوشی است، چه کنیم؟

راهکارهایـی کـه تـا اینجـا ارائـه شـد، 
راهکارهایـی غیرمسـتقیم اسـت، اما الزم 
اسـت دربـاره نحـوه اسـتفاده از گوشـی 
صحبـت مسـتقیمی هـم داشـته باشـید. 
بـرای فرزندتـان توضیـح دهیـد که چه 
میـزان اسـتفاده از گوشـی و بـا چـه 
کیفیتـی و در چـه سـاعاتی از روز 
اسـت.  قابل قبـول  شـما  ازنظـر 
از  فرزندتـان  اسـتفاده  بـرای 
گوشـی  و  مجـازی  فضـای 
هوشـمند، قوانیـن منطقـی و 
قابل قبولـی وضـع کنیـد، اما 
مراقب باشـید کـه با توضیح 
دوسـتانه به او بفهمانید قصد 
محـدود کـردن او را ندارید. 
بـه او کمـک کنیـد بفهمد که 
برای شـما سـالمتی روح و روان و جسم 
او مهـم اسـت و بـرای حفـظ سـالمتش 

چنیـن قوانینـی را گذاشـته  اید.
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ورود والدین 
آزاد



سـفر، جاده. ماشـین ها در جاده ها با سـرعت 
سـفرهای  مدت هاسـت  می رونـد.  پیـش 
تابسـتانی آغـاز شـده اسـت. پدربزرگ هـا 
و  شـهرها  در  بسـیاری  مادربزرگ هـای  و 
روسـتاها مهمان هـای عزیـزی دارنـد. نوه هـا 
بـه دیدن آن هـا می روند. وقتی بیشـتر خوش 
به  حـال خیلـی از ایـن بچه هـا می شـود کـه 
دسـت در دسـت پدربـزرگ و مادربـزرگ 
مختلـف  درختـان  از  پـر  باغ هـای  وارد 
می شـوند؛ درختان گیـالس، آلبالـو، زردآلو و 
سـیب. رفته رفته گل های زیبـای آفتابگردان 
بـاال می آینـد. جالیزارهـا  و  رشـد می کننـد 
پـر از بوته هـای خیـار و خربـزه و هندوانـه 
می شـوند. دلنشـین تر زمانـی اسـت کـه این 
سـفرها طوالنی تر می شـوند. نوه هـا چند هفته 
همانجاهـا می ماننـد. هم از بودن در روسـتاها 
لـذت می برنـد و هـم گاهـی در بعضـی از 
کارهـا کمـک می کننـد. چقـدر پدربزرگ ها 
بـرای این باغ هـا و مزارع زحمت کشـیده اند. 
آبیـاری درخت ها و یونجـه زار و مزارع گندم 

کار سـخت و پردردسـری اسـت.
آنـان شـبانه روز کار می کنند. دوسـت ندارند 
بچه هـا و نوه های عزیزشـان به زحمت بیفتند 
و گرفتـار کارهای کشـاورزی شـوند. اما باید 
کمکشـان کـرد. باید گاهـی پابه پایشـان در 
دشـت و صحـرا رفـت. کار کـردن درکنـار 
آن ها شـیرین و پـر از خاطرات خوب اسـت. 
بقیـه  و  پدربـزرگ  به همـراه  غـذا  خـوردن 
کـه در بـاغ یا مـزارع سـرگرم کار هسـتند، 
غروب هـا  گاهـی  اسـت.  دلچسـب  بسـیار 
پختـن سـیب زمینی در دیواره هـای تنورهایی 
باغ هـای  و  خانه هـا  بعضـی  حیـاط  در  کـه 
روسـتایی وجـود دارد، تماشـایی اسـت. باید 
رفـت. باید به روسـتاها و روسـتاییان اهمیت 
داد و بـه آنـان فکر کـرد. باید بـا زندگی در 
روسـتا آشـتی کـرد. هـوای پاکیـزه و خوب، 
دشـت های زیبـا و پـر از سـبزه و گل هـای 
و  سربه فلک کشـیده  کوه هـای  رنگارنـگ، 
دوست داشـتنی، شـب های پر از سـتاره، همه 
این ها را می شـود در روسـتاها دیـد. بیایید به 
زندگی در روسـتا فکر کنیم. من اهل روسـتا 
هسـتم و بزرگ شـده در شـهر. همیشـه برای 
جسـت وجوی کودکـی  گمشـده ام به روسـتا 

مـی روم، اما تـا امـروز پیدایش نکـرده ام.

جست وجوی 
کودکی  گمشده 

حسن احمدی

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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دریا موجه کاکا
سواحل خلیج فارس و دریای عمان شاهد موج های مرتفعی هستند که از سطح دریا ارتفاع زیادی دارند. نمــــا  هشــت
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ق  روزی سه بار سمت حرم می دهم سالم

 زیباترین جواب »سالم علیکم«ی
 کار خداست اینکه به ایران رسیده ای
 اصاًل تویی حسین همان »زینب قمی«

 باب الجواد، باب ورودی هر گداست
 تو بهترین وسیله حاجات مردمی

 اذن دخول عرش خدا ذکر »یا رضا«ست
پس هر که گشت زائر او زائر خداست

ـــذر هلل  کبوترانن
ت ا
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

از خودت برایمان بگو

خـوب شـما در سـن نوجوانی هسـتی که دوره اي اسـت 
و  دوران  ایـن  دربـاره  کمـي  خـاص.  ویژگی هـای  بـا 

ویژگي هایـش برایمـان صحبـت کـن.
- نوجوانـی بـرزخ شـیرینی اسـت. گاهی کـودک تلقی 
می شـوی و گاهـی بـزرگ. هم می شـود کودکانـه رفتار 
تناقـض،  ایـن  به خاطـر  به نظـرم  بزرگانـه.  کـرد، هـم 
خاطره هایـی کـه در نوجوانـی به وجود مي آینـد در هیچ 

مرحلـه ای از زندگـی تکرار نمي شـوند.
ازنظـر مـن هیجان انگیزتریـن اتفـاق در نوجوانی، آشـنا 
شـدن بـا پدیده های تـازه دنیـای اطراف اسـت. شـاید 
پدیده هـا تـازه نیسـتند و ایـن نـگاه توسـت کـه نـو 

مي شـود، ولـي در هرحـال لذت بخـش اسـت.
 به خاطـر عواطـف و حال وهـوای نوجوانـی، ارتبـاط بـا 
دوسـتان خـوب از بهتریـن اتفاقـات ایـن دوران اسـت؛ 
دوسـتاني کـه نـه آن قـدر کودک انـد کـه حالـت را 
درک نکننـد و نـه آن قـدر بـزرگ شـده اند کـه به کلی 

نگاهشـان بـا دنیـاي تـو بیگانه باشـد. 
تلخ تریـن اتفاقـات نوجوانـی احساسـاتی هسـتند کـه 
مثـل  می شـوند،  زندگـی  رونـد  افـول  باعـث  گاهـی 
بی جــا.  خیال پردازی هـای  و  بی مـورد  دلبسـتگی های 

به نظـرم گاهي بلندپـــروازی می تواند پله ای بـــرای موفقـــیت یک 
نوجـــوان باشد، اما متأسفانه گاهــی به دلیل عدم شـناخت نوجوان از 
احساسـات و دنیـای پیرامونـش، عواطف پاک نوجوانـی تبدیل به غولی 
می شـود کـه دنیـای قشـنگ یـک نوجـوان را بـه ویرانـی می کشـاند.

خـب ببینـم تو خـودت را نوجوان موفقـي مي داني 
یـا نه؟

بلـه، احسـاس مي کنـم آدم موفقـی هسـتم؛   -
چـون تابه حـال بـا تـالش بـه بیشـتر هدف هایم 
رسـیده ام و خـدا را شـکر مي کنم که انسـان های 
بـزرگ و موفقـي کـه در زندگـی ام هسـتند 
مـرا تشـویق مي کننـد و از مـن به عنـوان یک 

نوجـوان موفـق یـاد مي کنند.
و  آمـوزش  مدیـرکل  جـوان  مشـاور  مـن 
در  و  هسـتم  رضـوی  خراسـان  پـرورش 
مختلـف  هنـری  فرهنگـی  رشـته های 
کـرده ام،  کسـب  گوناگـون  مقام هـای 
نقالـی،  عروسـکی،  نمایـش  مثـل 
نمایشـنامه خوانی،  شـاهنامه خوانی، 
رشـته های  در  و...  داستان نویسـی 

ورزشـی شـطرنج و کاراتـه هـم مقـام دارم. طـی 16سـال 
زندگـی ام در جاهای مختلفـی حضور و با افـراد گوناگونی 

داشـته ام. سـروکار 
 بعضـی از رشـته ها را ادامه داده ام و در مسـابقات اسـتاني 

و کشـوري شـرکت کـرده ام، امـا بعضـي 
بـا  آشـنایي  درحـّد  هـم  را  فعالیت هـا  از 

کـرده ام. کار  آن رشـته 
تبریـک  مـن!  موفـق  دوسـت  خـوب، 
احسـاس  به خاطـر  تـو  بـه  می گوییـم 
موفقیتـت و پشـتکاري کـه داري. چقـدر 

مي خوانـي؟ کتـاب 
کتابخانـه من پر از کتاب اسـت  و همچنین 
از کتابخانه کانون پـرورش فکری کودکان 
و نوجوانـان کـه پنج سـال اسـت عضـو آن 
هسـتم، کتاب هـاي جذاب زیـادي به امانت 

گرفته ام.
پیـرزاد  زویـا  عالقـه ام  مـورد  نویسـنده 
و  درک  بـه  خیلـی  قلمـش  چـون  اسـت، 
حس وحـال مخاطب نزدیک اسـت و شـاعر 
موردعالقـه ام هم آقای فاضل نظری اسـت. 
اصطالحـًا پاتـوق مـن کتابفروشـی »پردیـس کتـاب« 
اسـت و اگـر روزی گـم شـدم، حتمـاً مي توانیـد مـن را 

آنجـا پیـدا کنید.
و  هنـری  مختلـف  رشـته های  در  را  اسـتعدادم  مـن 
ادبـي محـک زده ام و کانـون پـرورش فکـری کودکان 
و نوجوانـان بیشـترین سـهم را در فراهـم کـردن زمینه 
شکوفایي اسـتعدادهایم داشـته است. دوسـتان هنرمند 
زیـادی دارم و به سـبب همیـن آشـنایي ها بـه هنرهـای 
مختلفی مانند خوشنویسـی، عکاسـی، طراحی روی مس 

و... گرایـش پیدا کـرده ام.

رابطه نوجوانان را با خانواده هایشان چگونه مي بیني؟
ارتبـاط نوجوانـان بـا خانواده ها متفاوت اسـت. بعضی از 
نوجوانان دیـدگاه خود و خانواده شـان را درک می کنند 
و می تواننـد بـه یک رابطـه درسـت و پایدار بـا اعضاي 
خانـواده برسـند، امـا خـوب، نوجوانانـي هم هسـتند که 
انتظـار دارنـد اطرافیـان از دیـدگاه آن هـا به دنیـا نگاه 
کننـد کـه به نظـرم این منطق درسـتي نیسـت و سـبب 
جدل و ناسـازگاری نوجوان با خانواده اش مي شـود. همه 
خانواده هـا برای عواطف پـاک نوجوانان شـان نگران اند. 

فقـط کافـی اسـت که به ایـن نگراني و عالقـه از دیـد محدودیت نگاه 
نکنیـم تا رابطه  صمیمـي و آرامي با اعضاي خانواده مان داشـته باشـیم. 

نظرت درباره مدرسه چیست؟
مدرسـه محیطی اسـت که بیشـتر وقتمـان را بعـد از خانه 
در آنجـا مي گذرانیـم. محیـط مدرسـه مي تواند انسـان را 
بـه خودبـاوري برسـاند. دوسـتان زیـادی درکنـارت قرار 
می گیرنـد و تـو می توانـی بـا همـه آن هـا و درکنـار همـه 
آن هـا باشـي، امـا یک نفـر را کـه بـا تـو هم فکرتر اسـت، 
به عنـوان دوسـت صمیمي انتخـاب کني و با او هم دوسـت 

باشـي و هـم رقیـب در درس و زندگـي.

چه چیزی روزهای نوجوان را متفاوت می کند؟
 به نظـر مـن طـرز فکـر آدم در دوره نوجوانـي خیلـي روي 
زندگـي آینـده اش تأثیـر مي گـذارد. اگـر مثبت اندیـش 
باشـی و امیـد بـه آینـده و زندگـی داشـته باشـی، حتمـًا 

زندگـي ات بـا بقیـه فـرق می کنـد.

چـه تفاوتی بین عالقه هـا و توانمندی های دختـران نوجوان 
و پسـران نوجوان می بینی؟

به نظـرم دختـران به خاطـر ظرافـت و لطافتـی کـه دارنـد، 
بیشـتر به سـمت موسـیقی و کارهـای هنـری سـوق داده 
مي شـوند تـا پسـران. امـا توانمندی هـای پسـران را هـم 

نمی شـود نادیـده گرفـت.
بعضی از پسـران از دختران نکته سـنج ترو موفق تر هستند. 
کالً عالقـه و توانمنـدی دختـران بـا پسـران فـرق چندانی 
نـدارد، چون در بعضی از کارها که مختص پسـران اسـت، 
چـه بسـیار دخترانی که خوش درخشـیده اند، حتی بیشـتر 

از پسـران و بالعکس.

به نظـرت حضـور نوجوانان در فعالیت هـای اجتماعی چقدر 
الزم است؟

به نظـرم یک ضرورت اسـت که نوجوانـان در فعالیت های 
می شـود  باعـث  ایـن  باشـند.  داشـته  حضـور  اجتماعـی 
اعتمـاد به نفسـمان بـاال بـرود، خصوصـاً اگـر در زمینه ای 
فعالیـت کنند که باعث کسـب افتخارات هم بشـود. خیلی 
خـوب اسـت کـه از همیـن االن که یـک نوجوانیم، بیشـتر 
در فعالیت هـای اجتماعـی شـرکت کنیـم و از تجربیـات 
دیگـران و از پیروزی هـا و شکست هایشـان درس بگیریـم 

و خودسـاخته شویم.

»غزاله ناجي ابراهیمی« متولد 29 اسفند 1379 است. او عضو کانون پرورش فکري شماره هشت مشهد است و در رشته علوم انسانی مشغول به 
تحصیل است. او مشاور جوان مدیرکل آموزش و پرورش است و خوشحال است از این که آدم های اطرافش او را آدم موفقی می دانند. او یک هنرمند 
است، شعر مي گوید و داستان مي نویسد و عضو انجمن ادبي آفتاب کانون خراسان رضوي است. غزاله نوجوانی را برزخ شیرینی می داند. گفت وگوی 

هدهد را با او بخوانید.

با نوجوان هنرمند عضو کانون

هروقت گم شدم
میان کتاب ها پیدایم کنید

* خوشحال 
مي شویم 

نمونه اي از آثارت 
را هم بشنویم.

)1(
اکش دفترچه 

خاطراتم
دفتر مشق زبان 

انلگیسی ام بود و
از آخر به اول

دوباره اتفاق 
می افتاد...

* خوشحال 
مي شویم نمونه اي 

از آثارت را هم 
بشنویم.

)2(
تو را دوست دارم 

مثل کندن 
چمن های پارک
تو را دوست دارم 
مثل نو بودن 

لباس های عید
تو را دوست دارم 

مثل لواشک 
ترشی که گوشه لپم 

می گذارمش
تو را دوست دارم 
مثل گرمای 

لیوان چای در 
یک روز برفی

 مثل بوی کتاب 
شعری که در پاییز 

خوانده می شود
تو را دوست دارم 

مثل عطر نان گرم 
تو را دوست دارم 

مثل پرنده ای که 
برای جفتش النه 

می سازد
اما نمی دانم تو 

کجایی
و در کدام آسمان 

مشغول پریدنی
راستی کدام درخت 
را برای آشیان 
کردن بیشتر دوست 

داری...؟


