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فكرهايى براى روز فرشته هاى هميشه مهربان
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تكتـم دره كـى |  از همـان اوليـن روزهايـى كـه زندگـى را فهميديـم او را كنارمـان احسـاس كرديـم. مادرهـا موجـودات دوست داشـتنى اي هسـتند كـه 
احساساتشـان در هيـچ معادلـه اى حـل نمى شـود. در اوج عصبانيـت بـا يـك حـرف بى نمكمـان مى خندنـد. زودتـر از آن كه فكـرش را بكنيم مى بخشـند 
و جالـب اسـت كـه بيشـتر از خودمـان نگرانمـان هسـتند. در رابطه ها هـم كه اصـًال حسـاب وكتاب نمى كنند؛ مثـًال امـروز اگر ما ناراحتشـان كنيـم آن ها 
هسـتند كـه پـا پيـش گذاشـته و مى خواهند كه تمامـش كنيم، هـر رفيق صميمـى هم كه باشـد به خاطـر كار بدمان يـا سـرزنش مى كند يا دنبـال جبران 
اسـت، ولـى مـادر اصـًال نمى دانـد تالفى كردن چيسـت.  راسـتش خيلـى در ذهنم گشـتم تـا حرف هايـى پيدا كنـم براى امـروز، بـراى امروز كـه تصميم 
داشـتم در مـورد روز خـاص مامان هـا گـپ بزنيـم، ولى خـب از خـودم ناراحت شـدم كه چـرا بايد هر سـال همين روزهـا چنين مطلبـى بنويسـم؟ البته از 
اين كـه اصـًال ننويسـم قطعـاً بهتر اسـت، ولـى كاش هرماه يـا هر هفته و شـايد بهتر باشـد هرروز به هـم يادآورى كنيـم براى خوبـى كردن بـه مادرهايمان.  
حـاال بياييـد تصميـم بگيريم حداقـل روز مادر و يكـى، دو روز قبـل و بعدش را برايشـان خاص كنيم، يك جورهايى كه هميشـه ته دلشـان بگوينـد واى چه 
روز خوبـى بـود. و هـر وقـت يادشـان آمد از همان خنده هاى يواشـكى روى لبشـان بيايد. ممكن اسـت عالوه بر پيشـنهاد هاي من، شـما هم پيشـنهادهايى 
داشـته باشـيد كـه حسـابى مـادر خانواده را خوشـحال كند، يكـى از بهتريـن كارها اين اسـت كه اين پيشـنهاد ها را با دوسـتانتان بـه اشـتراك بگذاريد تا 

ايـن روز بـراى همـه مامان ها يـك روز خاص باشـد. 

دست به سياه وسفيد 

اگـر بگويـم امروز اجازه ندهيـد مادرتـان كارى بكند و همه 
كارهـا را خودتـان انجـام بدهيد، ممكن اسـت تصـور كنيد 
از شـما خواسـته ام كـوه جابه جـا كنيـد، چـون بايـد صبـح 
زودتـر از بقيـه بيدار شـده و چـاى و صبحانـه حاضر كنيد، 
بسـاط صبحانـه كه جمع شـد، رختخواب هـا را مرتب كنيد 
و فكـر ناهـار باشـيد. بايد هم  غذا درسـت كنيـد، هم ميز يا 
سـفره را بچينيد و جمع كنيد، ظرف ها را بشـوييد، خانه را 
مرتـب كنيد و مرتب نگـه داريد، عصرانـه را فراموش نكنيد 
و بنشـينيد ميوه پوسـت بگيريد، سـر شـب چاى بياوريد و 
دوبـاره ظرف هـا را بشـوييد و در هميـن حيـن شـام آمـاده 

و... كنيد 
اين هـا غيرازايـن اسـت كـه لباس هـاى همـه بايـد تميـز 
و اتوكشـيده باشـد، بايـد بـه مشـق هاى خواهـر و بـرادر 
كوچك تـر برسـيد و تـازه حواسـتان بـه حـال وروز همـه 
اعضـاى خانـواده باشـد، بايـد بفهميـد آن يكـى چـرا كمى 
كسـل اسـت؟ يـا آن يكـى چـرا امـروز كمتـر حـرف زد و 
بيشـتر تـوى خـودش بـود؟ اگـر يكـى مريـض شـده بايـد 
پرسـتار شـبانه روزى شـويد و خدمـات ويـژه بدهيـد، بايـد 
بيشـتر از ديگـران به آينده شـان فكر كنيد و كلـى كارهاى 
ديگـر. قبـول مى كنـم كـه چيـزى شـبيه جابه جـا كـردن 
كـوه اسـت. بـه هميـن خاطـر هـم از شـما مى خواهـم كه 
تقسـيم كار كنيـد. بعضـى كارهايـى را كـه مى توانيـد انجام 
تقسـيم  اعضـاى خانـواده  و سـاير  بيـن خودتـان  دهيـد 
كنيـد و امـروز را بخواهيـد مادرتان بيشـتر اسـتراحت كند. 
بگوييـد امـروز مى خواهيـم بخـش كوچكـى از كارهايـى را 
كـه هـرروز برايمـان انجـام مى دهيـد بـه عهـده بگيريـم تا 
بيشـتر قدرتـان را بدانيم؛ البته قول مى دهـم بازهم كارهاى 
زيـادى مى مانـد كـه بازهم خـودش بايـد انجام دهـد، ولى 
ايـن حركـت شـما عـالوه بر كـم كردن بـار زحمت هـاى او 
پيـام خوبـى را هـم منتقل مى كنـد و پيام اين اسـت كه ما 

مى فهميـم چقـدر بى دريـغ مهربانـى. 

كشف روُمخى ها 

دقـت كرده ايـد كه هركدام از ما يـك ويژگى منحصربه فرد 
داريـم كه ايـن ويژگى بدجور روى مخ مامـان رژه مى رود؟ 
حتمـاً تغييـرات زيـادى الزم اسـت تـا بـه فـرد ايـده آل 
مادرمـان شـبيه شـويم، ولـى از هميـن قدم هـاى كوچك 
بايـد شـروع كنيـم، قدم هاى خيلـى كوچك، مثـًال يكى از 
مـا وقتـى قرار اسـت به محـض ورود به خانه و قبـل از قدم 
زدن روى فرش هـا جوراب هايـى را كـه از صبح توى كفش 
بـوده دربياوريـم، ايـن كار را نمى كنيم. نمى دانـم كدام كار 
شماسـت كـه مادرتـان حسـابى دوسـت دارد اصالحـش 
كنيـد. يكى از كارهايى را كه خيلى هم سـخت تان نباشـد 
انتخـاب كـرده و از امـروز آن را رعايـت كنيد، بـراى آن كه 
زيـر قولتـان نزنيـد بهتر اسـت به اعضـاى ديگر خانـواده و 

البته مادرتـان بگوييد. 

بى مزد و منت

ايـن پيشـنهاد ديگـر اختصاصى بـراى همين سـال هايى 
اسـت كـه روز مـادر در روزهـاى اسـفند قـرار گرفتـه 
اسـت. پيشـنهادم اين اسـت كه قبـل از اين كـه مادرتان 
از شـما درخواسـت كنـد كـه در كارهـاى خانه تكانـى 
كمكـش كنيـد، خودتـان بـه او پيشـنهاد بدهيـد. قـول 
مى دهـم وقتـى خودتـان پيشـنهاد بدهيـد هـم بـراى 
شـما شـيرين تر اسـت و هـم بـراى مادرتـان، تـازه اصًال 
هم احسـاس نمى كنيد كسـى شـما را مجبور كـرده، در 
ايـن حالت مامـان محترم حتمـاً خيلى هـم قربا ن صدقه 
بچـه فهميـده اش خواهـد رفـت و خيلـى زودتـر از حـد 
معمـول مى گويـد خـب ديگـر خسـته نشـوى بـرو بـه 
كارهـاى خـودت بـرس. ايـن مـدل كمـك كردن كـه از 
شـما درخواسـت نشـده و خودتان قدم مى گذاريد و بعد 
هـم منتى نداريد، حسـابى بركت برايتان مى آورد، شـك 

. نكنيد

خونه مادربزرگه 

آن هـا را اين قـدر ضعيـف نبينيـد، اين پيرزن هـاى ضعيف 
كـه يك روز درميان مريض مى شـوند همان هايى هسـتند 
كـه نه تنهـا بـراى پـدر و مـادر شـما مـادرى كرده انـد كـه 
روزهـاى زيـادى از كودكى شـما هم در كنار آن ها گذشـته 
اسـت. خيلـى روزهـا بـه مـادر شـما كمـك كـرده اسـت، 
روزهايـى كه مريـض بوديد حتمـاً به اندازه مادرتـان نگران 
شـده و حتـى خانـه و زندگـى اش را رهـا كـرده و تـا خوب 
شـدن شـما كنارتـان بـوده اسـت. تـازه خيلى وقت هـا در 
مقابـل اقتـدار مامـان و باباها، اين مادربزرگ ها هسـتند كه 
از شـما طرفـدارى كرده و بـا جمالتى مثل «چـه كار دارى 
بـا بچـه؟» باعث شـدند بـه خواسـته هايتان برسـيد. امروز 
روز آن هـا هم هسـت، برايشـان وقت بگذاريـد. اصالً خيلى 
بهتـر اسـت كـه از يكـى، دو روز قبل بـه آن ها سـربزنيد و 
خانه شـان را بـراى آمـدن مهمان هـاى ديگـر آمـاده كنيد. 
به هرحـال آن هـا مى داننـد روز مـادر كه باشـد همه بچه ها 
و نوه هـا بـه ديدنشـان مى آينـد و بـه همين دليـل از چند 
روز قبـل اسـترس آن را دارنـد. بهترين هديه اين اسـت كه 
در قامـت يـك نوه همه چيزفهم چند سـاعت از يك روزتان 
را بـه آن هـا اختصاص بدهيد، خريدهايشـان را انجـام داده 
و يكـى، دو تـا وسـيله اى را كـه مى خواهد برايـش جابه جا 
كنيد. راسـتى كاش هر طور شـده وقتى هنوز خلوت اسـت 
و بقيه نرسـيده اند به او هم بگو چقدر دوسـتش دارى، بگو 
مى دانـى كـه برايـت مـادرى كـرده، بگـو از او ممنونـى كه 
برايـت هر زمسـتان لباس هاى دسـت باف بافتـه، بگو طعم 
آش رشـته اش را بـا هيچ چيز عوض نمى كنى. بگـذار بداند 
تو از داشـتن مادربزرگى مثل او چقدر خوشحالى. البته روز 
مهمانى هم حواسـتان باشـد از ديگران پذيرايى كنيد قبل 
از آن كه مادربزرگ با چشـمك و اشـاره از شـما بخواهد اين 
كار را بكنيد. اگر توانسـتيد كمى بيشـتر از بقيه پيش شان 
بمانيـد، سـعى كنيـد بعـد از رفتـن شـما كارى نمانـد كه 

دوبـاره به زحمـت بيفتد.
راسـتش وقتـى اين همه هواى مادربزرگ را داشـته باشـيد 
حـس خوبـى را بـه مـادر و پدرتـان هـم داده ايـد، آن هـا از 
اين كه شـما قـدر بزرگ ترهـا را مى دانيد خيلى خوشـحال 
مى شـوند و از اين كـه مـادر آن هـا را اين قدر دوسـت داريد 

حتمـاً بـال درمى آورند.

اين كادوى پيچ پيچيه

زرنگ بـازى ممنـوع، پيشـنهاد هايى كـه تـا حـاال داده ايم 
به جـاى خـود، هديه هاى قشـنگ و باسـليقه هـم به جاى 
خـود. بـه فكر يك هديه دلنشـين بـراى مادرتان باشـيد. 
اصـًال هميـن هنـر اسـت كـه بتوانيـد كشـف كنيـد چه 
چيـزى او را خوشـحال مى كنـد. اگـر هزينـه اش بيشـتر 
از پس انـداز شماسـت بـا ديگـران شـريك شـويد و اگـر 

غيرازايـن اسـت خيلـى زود دسـت به كار شـويد. 
خيلـى خـوب اسـت اگـر بخشـى از هديه تـان دست سـاز 
باشـد؛ مثًال يك كارت تبريك دست سـاز درسـت كنيد يا 
اين كـه هديه تان را خالقانه كادو كنيـد، اگر هم اين كارها 
در خونتـان پيـدا نمى شـود، دسـت به قلم شـويد. خواهش 
مى كنـم متن هـاى تكـرارى ننويسـيد، از متن هـاى آماده 
كمـك بگيريد، ولـى آخر آخـرش خودتان از دلتـان براى 

مادرتـان نوشـته و به هديه تان پيوسـت كنيد. 

وقت معجزه

شـايد زمانـش همان وقتى باشـد كـه هديه تـان را تقديم 
مى كنيـد يـا وقتـى از مدرسـه مى آييد و سـالم مى كنيد، 
اصـًال شـايد مامـان شـما از آن هايـى باشـد كـه نگـذارد 
دسـتش را ببوسـيد، ولى خب يواشـكى يا وقتى خوابيده 
دسـتش را بگيريـد و ببوسـيد. اگـر تابه حـال تجربـه اين 
كار را نداريد، از نشـاط و انرژى بعدازآن حتماً شـگفت زده 
مى شـويد. بعـد كم كـم بـه مناسـبت هاى مختلـف دنبال 
ايـن باشـيد كـه تجديد انـرژى كنيـد. اين شـايد تكرارى 
ولـى ويژه تريـن پيشـنهادى بود كه مى شـد داد، دسـتش 
را ببوسـيد، همين قـدر سـاده، همين قـدر واضـح و بـدون 
پس وپيـش.  پيشـنهاد آخـر اين  كـه: بگوييد برايتـان دعا 

كنند تـا معجـزه را ببينيد.

فكرهايى براى روز فرشته هاى هميشه مهربان

مادرى ترين روز دنيا
مادرهايى هم هستند كه خيلى وقت است 

دلشان براى بچه هايشان تنگ شده، البته نه 
اين كه بچه هايشان بى مهر باشند و مادر را 

فراموش كرده باشند

زرنگ بازى ممنوع، پيشنهاد هايى كه تا حاال 
داده ايم به جاى خود، هديه هاى قشنگ و 

باسليقه هم به جاى خود. به فكر يك هديه 
دلنشين براى مادرتان باشيد

مادر يك قهرمان 

مادرهايى هم هستند كه خيلى وقت است دلشان براى 
بچه هايشان تنگ شده، البته نه اين كه بچه هايشان بى مهر 

باشند و مادر را فراموش كرده باشند. اتفاقاً خيلى هم 
بچه هاى خوبى دارند، آن قدر خوب كه هر وقت اسمشان 

مى آيد مادرها هم سرشان را باال گرفته و مى گويند اين 
پسر من است. حاال اين كه كنارم نيست، دليل بر بى مهرى 

او نيست. مادرهايى كه سال هاست دلشان لك زده براى 
يك چاى عصرانه با پسرشان، مادران شهداى گمنام.

الهام صالح

بچه هايى هستند كه...
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كارشناسان مى گويند 
نوجوانان از خبرها تأثير 

جدى مى گيرند

تحت 
تأثيرى...!

4

تكه اي از ماه

تو قدرتمندى

4
بخش 

دوم

مادری ترین 
  از همان اولين روزهايى كه زندگى را روز دنیا

فهميديم او را كنارمان احساس كرديم. 
مادرها موجودات دوست داشتنى اي 

هستند كه احساساتشان در هيچ 
معادله اى حل نمى شود. در اوج 
عصبانيت با يك حرف بى نمكمان 
مى خندند. زودتر از آن كه فكرش را 

بكنيم مى بخشند و جالب است كه بيشتر از 
خودمان نگرانمان هستند

مادرهايى هم هستند كه خيلى وقت است 

دلشان براى بچه هايشان تنگ شده، 

البته نه اين كه بچه هايشان بى مهر باشند 

و مادر را فراموش كرده باشند. مادرهايى 

كه سال هاست دلشان لك زده براى 

يك چاى عصرانه با پسرشان، مادران 
شهداى گمنام.



   مشت نمونه خروار است    

بـراى اين كـه متوجـه اين فاصله زياد بشـويد الزم نيسـت راه دورى برويد و كافى 
اسـت همين طـور كـه سـر كالس نشسـته ايد، كله تـان را از پنجـره بيـرون كرده 
و نگاهـى بـه بروبـچ هم مدرسـه اى تان بيندازيد كه در اين سـاعت ورزش داشـته 
و تـوى حيـاط مشـغول ورجه وورجـه هسـتند. جـدا از امكاناتـى كه بـه يك توپ 
داغـان فوتبـال و دوتا راكت كهنـه و چرك پينگ پونگ ختم مى شـود، اختصاص 
تنهـا يك سـاعت در هفتـه بـه ورزش در مدارس خودش مشـت نمونـه خروارى 
اسـت كـه مى توانـد نشـان دهـد نبايد چنـدان دلمان بـه آن چهـار دقيقه خوش 
باشـد. ايـن در حالـى اسـت كـه در بيشـتر كشـورها زنـگ ورزش بـراى همـه از 

دانش آمـوزان گرفتـه تـا مديران مهم اسـت. 

    زنگ ورزش راهى به سوى قهرمانى   

در بسـيارى از كشـورها، ورزش مـدارس راه خوبـى بـراى رسـيدن بـه موفقيت هاى بزرگ 
اسـت. اسـتعداديابى، مهارت آمـوزى و انگيزه بخشـى بـراى رسـيدن بـه موفقيـت مراحلى 
اسـت كـه در زنـگ ورزش و بـا همراهى مسـئوالن مـدارس اتفاق مى افتـد و نتيجه جدى 
گرفتـن ايـن روند تبديل شـدن بچه هـاى بااسـتعداد به قهرمان هاى ورزشـى آينده اسـت. 
با نگاهى به تعداد ورزشـكاران چينى شـركت كننده در المپيك و سـاير مسـابقات جهانى 
ورزشـى مى توانيـد حـدس بزنيـد كـه چينى هـا چقـدر از ايـن فرصـت به خوبى اسـتفاده 
كرده انـد. خـوب اسـت بدانيـد كـه بسـيارى از قهرمانان ورزشـى جهـان و المپيـك همان 
دانش آموزانـى هسـتند كـه در مـدارس مراحـل رشـد ورزشـى خـود را آغـاز كرده انـد. به 
گفتـه رسـانه ها در سـال هاى گذشـته، بيشـتر قهرمانـان بين المللـى كشـور چيـن زيـر 
بيسـت سـال سـن داشـتند و اين آمار تمركـز مدارس ايـن كشـور روى ورزش را به خوبى 
نشـان مى دهـد. نكته جالب اين جاسـت كه روال كنونـى مدارس چين در مـدارس آمريكا 
هـم ديـده مى شـود. آمريكا هـم در زمينـه ورزش بسـيار به مدارس خود وابسـته اسـت.

   از استاندارد جهانى عقبيم   

از اتـاق فرمـان اشـاره مى كننـد كه بـرو بابا دلت خوشـه 
و بـا ايـن امكانـات ورزش همگانـى در كشـور هميـن 16 

دقيقـه را بايـد روى چشـمت بگـذارى و از ملـت فهيـم هم 
تشـكر كنـى. اگـر نمى دانـى هـم بـدان، درسـت اسـت كه ما 

در ورزش كـردن يك هـو چهـار دقيقـه جهـش داشـته ايم، اما از 
آن طـرف در فضـاى ورزشـى خيلـى ميلى متـرى حركت كـرده و تا 

هميـن سـال 1392 كـه جنـاب رئيـس بهـش اشـاره كرده انـد، سـرانه 
فضـاى ورزشـى مان از كشـورهاى همسـايه مانند پاكسـتان و افغانسـتان هم 

كمتـر بـود. درسـت اسـت كـه االن مدتـى اسـت در خبرهـا در مورد توسـعه فضاى 
ورزشـى در روسـتاها و برگـزارى همايش هـاى محلـى و بومـى ماننـد كوهنـوردى و بازى هـاى 

محلـى مى شـنويم، امـا هم چنـان اوضاعمان تعريفـى ندارد و با ايـن دقيقه اى و سـانتى مترى جلو رفتـن كارى از پيش نمى بريم 
و فاصلـه سـرانه فضـاى ورزشـى ايران در مقايسـه بـا اسـتاندارد جهانى زياد اسـت.

فاطمـه نيـك | مديـركل دفتـر توسـعه ورزش همگانـى وزارت ورزش و جوانـان با اشـاره بـه اين كه سـرانه ورزش هاى همگانـى از سـال 1392 تا االن كـه ما در 
خدمت شـما هسـتيم در كشـور افزايش يافته، گفته اند: «س ـرانه ورزش مردم از 12 دقيقه به 16 دقيقه رسـيده اسـت.» با شـنيدن اين خبر ما شـبيه آدم هايى 
كـه تـازه از خـواب غفلت بيدار شـده اند دوتا دسـت داشـتيم دوتا دسـت ديگـر هم از همكالسـى مان قرض كـرده و محكـم زديم به پيشـانى مان كه وااسـفا! 
شـايد بپرسـيد مگـر چـى شـده؟ اين خبر كـه خيلى خوشـحال كننده اسـت و مى گويد مـا ايرانى هـا اندكـى خودمـان را تـكان داده و چهار دقيقه پيشـرفت 
كرده ايـم. خدمت تـان عـرض كنيـم كه تـا پيـش از اعالم ايـن خبر مـا نوجوان هاى نوشـكفته تصـور مى كرديم كـه دقيقه مـا تنهـا در كتاب خوانى كم اسـت 
و بـراى هميـن موقـع مطالعـه يك چشـم مان بـه برگـه كتاب بـود و يك چشـم مان به سـاعت كه شـايد فرجى شـده و سـرانه مطالعـه را باهمـت خودمـان جابه جا كنيـم و اصًال 
فكـرش را هـم نمى كرديـم بعدازايـن همه بدوبـدو در كوچه و خيابـان شـلنگ تخته انداختن در زنـگ ورزش و هپ هپ بازى كـردن در سـاير زنگ ها، سـرانه ورزش مملكتمان هم 

دقيقه اى باشـد. 

قاسم رفيعا

بـه كارگاه طنـز من خوش آمديـد. لطفاً همان 
و  ناراحتى هـا، عصبانيت هـا  بيـرون خشـم ها، 
كينه هايتـان را بگذاريـد و بـا خارج شـدن از 
ايـن كارگاه ديگر هرگز سـراغ آن هـا نرويد. 
اين جـا كارگاه طنـز من اسـت. من بـاور دارم 
دنيـا اين قدر جدى نيسـت كه نشـود از دلش 
چند سـوژه براى خنديـدن درآورد. قديمى ها 
درد  هـر  بـر  «خنـده  گفته انـد  به درسـتى 
بى درمـان دواسـت»، مـن هـم فكـر مى كنـم 
شـادى واگيـردار اسـت. مثـل يـك مـرض 
تـا حـاال  همه گيـر مى شـود.  مسـرى خـوب 
آن هـا  بـراى  نديده ايـد؟  خانواده هـاى شـاد 
اهميـت نـدارد كـه ديگـران چـه حرف هايى 
پشت سرشـان مى زننـد. آن هـا بـدون اين كـه 
بخواهند شاد هسـتند. سرحال هستند. شنگول 
هسـتند. مردم بـه اين جـور آدم هـا مى گويند: 
فكـر  آن هـا  الكى خـوش.  و  خوش خيـال 
مى كنند كسـى كـه آدم فهميده اى اسـت بايد 
اين قـدر غصـه داشـته باشـد كـه دائـم گريه 
كنـد و نهايت سـنش برسـد به چهـل و از غم 
و غصـه سـنگ كوب كند و بميـرد. خب بميرد 

كـه چه شـود؟
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کارگاه طزن

شادی واگیردار است

ورزش در 16 دقيقه
در ورزش همگانى از سرانه دنيا عقب هستيم

1   از استاندارد جهانى عقبيم   

2   مشت نمونه خروار است    

 

  

         روى خط  هشـت      

يك كارشـناس مسـائل اجتماعى، معتقد اسـت كه تأثيرپذيـرى نوجوانان در 
خبـر بيـش از بقيـه اسـت، نوجوانـان از شـنيدن خبر خـوب انـرژى مضاعف 
مى گيرنـد. ظاهـراً جوگيـرى هم سـن و سـال دارد و آن طور كه كارشناسـان 
مى گوينـد ازآن جايى كـه هـر گـروه سـنى از كـودكان گرفتـه تـا مـا بروبـچ 
نوجـوان و بزرگسـاالن، عواطـف روحـى و روانى مان با يكديگر متفاوت اسـت 
و نيازهـاى مختلفـى داريـم، در شـرايط يكسـان واكنش هاى متفاوتى نشـان 
مى دهيـم. به گفته كارشناسـان يك نوجـوان تحت تأثير شـرايط و موضوعى 
واكنـش متفاوتـى را نسـبت بـه يـك جـوان دارد و هم چنيـن يـك جـوان 
تحـت تأثيـر همان شـرايط واكنش نسـنجيده ترى نسـبت به يك بزرگسـال 

دارد. ايـن حرف هـاى كمـى قلمبه سـلمبه معنى سرراسـتش اين 
مى شـود كـه مـا نوجوان هـا زودتـر از بقيـه تحـت تأثيـر 

اتفاقـات و حـوادث قـرار مى گيريـم و بيشـتر جوگيـر 
مى شـويم. اصـًال بـه همين خاطر اسـت كه بسـيارى 

از بازى هـاى رسـانه اى و چالش هـاى جورواجور ما 
را مخاطـب قرار مى دهند. بـراى آوردن نمونه هم 
الزم نيسـت خيلـى راه دور برويـم. بازي «نهنگ 
آبـى» را كـه بـه خاطـر داريـد؟ سـازندگان اين 
بـازى روى هميـن ويژگـى مـا حسـاب بازكرده 
و مـا را به عنـوان مخاطـب اصلـى محصولشـان 

انتخـاب كـرده بودند. 

اخبار روى ما تأثير بيشترى دارند

اطالعـات بـاال را اگر كنـار هم قرار بدهيد، متوجه مى شـويد 
كـه تأثيرپذيـرى مـا نوجوان هـا نسـبت بـه محيـط بيشـتر 

اسـت و تحـت تأثيـر ايـن پديـده دچـار هيجان هايـى 
مى شـويم كـه بـار مثبـت يـا منفـى دارد. بـر همين 

اسـاس اخبـارى كـه در رسـانه ها چـه حقيقـى، 
روى  مى شـوند،  پخـش  مجـازى اش  چـه 
سـايرين  از  بيشـترى  تأثيـر  نوجوان هـا  مـا 
مى گذارنـد؛ البتـه واكنـش ما نسـبت به نوع 
خبرها متفاوت اسـت؛ بـراي مثال وقتى خبر 
خوبى مى شـنويم بيشـتر از سـاير مخاطبان 
خوشـحال شـده و انرژى مى گيريم. شـنيدن 
يـك خبر خوب به آسـانى در مـا انرژى مثبت 

توليـد كـرده و باعـث مى شـود كمى بيشـتر از 
سـاير مواقـع شـلنگ تخته بيندازيم و بـراى كار 

و فعاليـت انگيزه پيـدا كنيم. از آن طـرف يك خبر 
بـد مى تواند به سـرعت اشـك مـا را درآورده و بعد هم 
سه سـوته باعـث شـود افسـرده و خانه نشـين شـويم. 

منبع خبر هم مهم است

به جـز روح و روان مـا عوامـل ديگـرى هـم هسـتند كه 
روى ميـزان تأثيرپذيرى مـا از خبر اثر دارند. به گفته 
كارشناسـان اين كـه ما خبـر را از طريق چه رسـانه 
يـا شـبكه اى دريافـت كنيـم، تأثير متفاوتـى روى 
مـا مى گـذارد. هرچـه مـا بـه منبـع خبـر اعتماد 
بيشـترى داشـته باشـيم، ميزان اين تأثير بيشـتر 
مى شـود و به اصطـالح خودمـان بيشـتر سـركار 
مى رويـم. از طـرف ديگـر وجهـه عمومـى رسـانه 

هـم در تأثيرگـذارى خبر روى ما اثـر دارد؛ مثالً اگر 
خبرى را از تلويزيون بشـنويم، تأثيرگذارى بيشـترى 

نسـبت بـه روزنامـه و مجالتى كه در تيـراژ پايين چاپ 
مى شـود، دارد و به انـدازه دريافت خبـر از تلويزيون جوگير 

شـبكه هاى  نمـى رود.  فرغـون  تـوى  مخمـان  و  نمى شـويم 
مجـازى هم توى دسـته تأثيرگذارهـا با غلظت باال هسـتند. معموالً 

خبرهـا در ايـن شـبكه ها به سـرعت و بـا تكـرار بـاال پخش شـده و بـه همـان 
سـرعت هـم مى توانـد روى مـا تأثير بد يـا خوب بگـذارد. 

با جوگيرى چه كنيم؟

متأسـفانه ايـن روزهـا در كشـور مـا طبقه بنـدى چندانـى در حـوزه پخـش اخبار 
وجـود نـدارد؛ بـراي مثـال خبرهايى كه در سـاعت دو بعدازظهر پخش مى شـود با 
اخبار سـاعت 9 يا دوازده شـب كه كودكان معموالً خواب هسـتند، تفاوت چندانى 
ندارنـد. تيتـر و نحـوه چينـش كلمـات نه تنهـا در تلويزيـون كـه در روزنامه هـا و 
مجالت هم يكسـان اسـت. تازه اين شـرايط رسـانه هاى رسـمى اسـت كه چندين 
سـازمان و نهـاد آن هـا را بررسـي مى كنند، در شـبكه هاى اجتماعـى موبايل محور 
و فضـاى مجازى كـه اوضاع شيرتوشـيرتر از اين حرف هاسـت و ازآن جايى كه 
از كـودك دوسـاله تـا پيرمـرد نودسـاله به گوشـى هاى هوشـمند 
و تبلـت دسترسـى دارنـد، همگـى به طـور يكسـان از اخبار 
مسـتفيض مى شـويم. والدين هـم كه دغدغـه چندانى 
در مـورد فيلتـر كردن اخبـار ندارند و گاه خودشـان 
دوبـاره و چندبـاره با آب وتاب بيشـتر خبرهـا را در 
خانـه مقابل كـودكان تكرار مى كننـد. در چنين 
خودمـان  خودكنترلـى  راه  بهتريـن  شـرايطى 
اسـت؛ يعنـى اول سـرمان را تـوى هـر كانـال و 
گروهـى نكنيـم و ذوق نداشـته باشـيم هرچـه 
فيلـم و ويديـو مى رسـد سـريع دانلـود كنيـم و 
تـا تـه تماشـا كنيـم و بعـد هـم اگـر بـا خبـرى 
مواجـه شـديم قبـل از هيجـان زده شـدن و رفتن 
تـوى جو، مـواردى را ماننـد موثق بـودن منبع خبر، 
چـك كـردن جدى يا شـوخى بـودن آن و چـك كردن 
نويسـنده را در نظـر بگيريـم و بى خـود و بى جهـت تحـت 
تأثيـر تيترهـاى اغراق آميـز قـرار نگرفتـه و فـورى و فوتـى 

آن هـا را بـه اشـتراك نگذاريم.

رسانه ها هم مسئول اند

درسـت اسـت كه از قديم گفته اند شـنونده 
از آن طـرف هـم  امـا  باشـد،  عاقـل  بايـد 
هشـدارهايى به گوينده خبـر داده اند. اصًال 
بـه همين خاطـر بوده كـه قديمى ها وقتى 
قـرار بـوده خبـر مهـم و بـدى را به كسـى 
برسـانند، با دقـت بااليى جناب خبررسـان 
را انتخـاب كرده و جناب خبررسـان هم همه 
حواسـش را جمـع مى كـرده كـه تـا مى توانـد 
يك جـورى خبـر را برسـاند كـه كمتريـن تلفات 
را داشـته باشـد. نكته اى كـه در دنياى رسـانه امروز 
هـم بـه آن توجـه مى شـود و هسـتند رسـانه هايى كـه 
به جـاى جنجـال خبـرى و معـروف كـردن خودشـان و بـاال 
بـردن فروش شـان حواسشـان اسـت كـه خبـر را براى 
چـه گروه سـنى و در چه شـرايطى توليد مى كنند 
و حسـاب وكتاب تبعـات بعدى خبرهايشـان را 
به خوبـى دارنـد و مى دانند كـه گاه هيجانات 
اجتماعـى كـه بـه خاطـر اخبـار در جامعه 
خسـارات  مى توانـد  مى شـود،  ايجـاد 
جبران ناپذيـرى بـه افـراد و جامعـه بزند. 
مى گوينـد  كارشناسـان  كـه  آن طـور 
اسـم ايـن كار مديريـت رسـانه اسـت و 
هـر خبرنـگار و رسـانه اى كـه مسـئوليت 
اجتماعـى سـرش بشـود بايد ايـن نكته را 
رعايـت كنـد. به گفتـه كارشناسـان در حال 
حاضـر موضوعى به نـام مردم شناسـى خبر در 
دنياى رسـانه وجود دارد كه كشـورهاى اروپايى از 
آن بسـيار اسـتفاده مى كننـد. متصديان ايـن موضوع 
كارشـان در رسـانه ها اين اسـت كه وقتـى مى خواهد خبرى 
توليد شـده و در جامعه پخش شـود، بررسـي  مى كنند كه متناسـب با 

گروه هـاى سـنى و افـراد جامعه باشـد.

كارشناسان مى گويند نوجوانان از خبرها تأثير جدى مى گيرند

تحــت تأثــيرى...!



    زنگ ورزش راهى به سوى قهرمانى   

در بسـيارى از كشـورها، ورزش مـدارس راه خوبـى بـراى رسـيدن بـه موفقيت هاى بزرگ 
اسـت. اسـتعداديابى، مهارت آمـوزى و انگيزه بخشـى بـراى رسـيدن بـه موفقيـت مراحلى 
اسـت كـه در زنـگ ورزش و بـا همراهى مسـئوالن مـدارس اتفاق مى افتـد و نتيجه جدى 
گرفتـن ايـن روند تبديل شـدن بچه هـاى بااسـتعداد به قهرمان هاى ورزشـى آينده اسـت. 
با نگاهى به تعداد ورزشـكاران چينى شـركت كننده در المپيك و سـاير مسـابقات جهانى 
ورزشـى مى توانيـد حـدس بزنيـد كـه چينى هـا چقـدر از ايـن فرصـت به خوبى اسـتفاده 
كرده انـد. خـوب اسـت بدانيـد كـه بسـيارى از قهرمانان ورزشـى جهـان و المپيـك همان 
دانش آموزانـى هسـتند كـه در مـدارس مراحـل رشـد ورزشـى خـود را آغـاز كرده انـد. به 
گفتـه رسـانه ها در سـال هاى گذشـته، بيشـتر قهرمانـان بين المللـى كشـور چيـن زيـر 
بيسـت سـال سـن داشـتند و اين آمار تمركـز مدارس ايـن كشـور روى ورزش را به خوبى 
نشـان مى دهـد. نكته جالب اين جاسـت كه روال كنونـى مدارس چين در مـدارس آمريكا 
هـم ديـده مى شـود. آمريكا هـم در زمينـه ورزش بسـيار به مدارس خود وابسـته اسـت.

   از استاندارد جهانى عقبيم   

از اتـاق فرمـان اشـاره مى كننـد كه بـرو بابا دلت خوشـه 
و بـا ايـن امكانـات ورزش همگانـى در كشـور هميـن 16 

دقيقـه را بايـد روى چشـمت بگـذارى و از ملـت فهيـم هم 
تشـكر كنـى. اگـر نمى دانـى هـم بـدان، درسـت اسـت كه ما 

در ورزش كـردن يك هـو چهـار دقيقـه جهـش داشـته ايم، اما از 
آن طـرف در فضـاى ورزشـى خيلـى ميلى متـرى حركت كـرده و تا 

هميـن سـال 1392 كـه جنـاب رئيـس بهـش اشـاره كرده انـد، سـرانه 
فضـاى ورزشـى مان از كشـورهاى همسـايه مانند پاكسـتان و افغانسـتان هم 

كمتـر بـود. درسـت اسـت كـه االن مدتـى اسـت در خبرهـا در مورد توسـعه فضاى 
ورزشـى در روسـتاها و برگـزارى همايش هـاى محلـى و بومـى ماننـد كوهنـوردى و بازى هـاى 

محلـى مى شـنويم، امـا هم چنـان اوضاعمان تعريفـى ندارد و با ايـن دقيقه اى و سـانتى مترى جلو رفتـن كارى از پيش نمى بريم 
و فاصلـه سـرانه فضـاى ورزشـى ايران در مقايسـه بـا اسـتاندارد جهانى زياد اسـت.

   يك سوم استاندارد جهانى هستيم   

الزم نيسـت خيلـى عـدد و رقـم رو كنيـم تـا بگوييـم كه مـدارس 
ايران از نظر سـرانه فضاهاى ورزشـى با اسـتانداردهاى جهانى فاصله 
زيـادى دارنـد. بـه گفتـه رسـانه ها سـرانه فضاى ورزشـى كشـور ما 
يك سـوم اسـتاندارد جهانى اسـت. اگـر مى خواهيد بدانيد در سـاير 
كشـورهاى دنيـا چـه خبر اسـت بايـد خدمت تان عـرض كنيم كه 
تـوى دنيـا، تايـوان و ژاپـن از بيشـترين سـرانه فضاهاى ورزشـى به 
ازاى هـر يك ميليـون نفـر برخوردارند؛ البته كشـورهاى اروپايى هم 
از آسـيايى ها عقب نمانده اند و دانمارك، اسـتراليا، لهسـتان و آلمان 

بيشـترين فضاى ورزشـى را دارند. 

    ورزش در اين كشورها 
   اجبارى است   

به جـز توجـه بـه سـرانه فضـاى ورزشـى، 
اروپايى هـا راه  هـاى ديگـرى را هـم بـراى 
نوجوانشـان  بروبـچ  ظرفيـت  از  اسـتفاده 
انگلسـتان  مثـال  بـراي  داده انـد؛  انجـام 
پـس از شناسـايى دانش آمـوزان مسـتعد 
آن هـا  ورزشـى،  مختلـف  رشـته هاى  در 
ايـن  مى فرسـتد.  ويـژه  مـدارس  بـه  را 
عـالوه  آن جـا  در  مسـتعد  دانش آمـوزان 
به طـور  درس ومشـق  دادن  ادامـه  بـر 
ويـژه، روى ورزش تـا رسـيدن بـه مراحل 
نيـز  آلمـان  در  مى كننـد.  كار  قهرمانـى 
دانش آمـوزان ورزشـكار شـرايط مشـابهى 
دارنـد. آلمانى هـا بچه هـاى ورزشكارشـان 
هـم  كشـور  از  خـارج  اردوهـاى  بـه  را 
مى فرسـتند تـا در فضايى هـاى ديگـر هم 
بـا شـرايط قهرمانـى آشـنا شـوند. جالـب 
ايـن كشـورها،  اسـت بدانيـد در بيشـتر 
و كشـورهاى  ژاپـن  تـا  از چيـن گرفتـه 
اروپايى، ورزش هايى مانند ژيمناسـتيك و 
شـنا در مـدارس اجبارى اسـت و آموزش 

آن هـا در اولويـت قـرار دارد. 

     ژاپنى ها 8 برابر ما  

اگـر پيـش خودتـان فكـر كنيـد كـه ژاپنى هـا بيشـتر از 
همـه مـردم دنيـا اهل درس ومشـق هسـتند و بـه همين 
خاطـر تـوى خيلـى از زمينه هـا پيشـرفت كرده انـد بايـد 
خدمت تـان عـرض كنيم كـه صددرصد اشـتباه مى كنيد. 
ژاپنى هـا نه تنهـا زنـگ ورزش بـه خاطـر جبرانـى رياضى 
تعطيـل نمى كنند كـه اهميت خيلى زيـادى براى ورزش 
در مدرسـه قائـل هسـتند. بـه گفتـه رسـانه ها در نظـام 
آموزشـى مـدارس ژاپـن، ورزش در اولويـت اسـت و در 
مـدارس ايـن كشـور زنـگ ورزش، بـه معنـاى اولين گام 
بـراى رسـيدن بـه ورزش حرفـه اى اسـت. ژاپنى هـا در 
كالس هـاى ورزش شـان هم بـه دنبـال تربيـت قهرمانان 
آينـده ژاپـن در المپيـك و جهـان هسـتند. بـه هميـن 
خاطـر مى دانند كه توسـعه فضاهاى ورزشـى بسـيار مهم 
اسـت و در بيـن كشـورهايي هسـتند كـه به اين مسـئله 
توجـه زيـادى دارند. اين كشـور 87درصد مكان ورزشـى 
تك منظـوره  ورزشـى  مـكان  و 13درصـد  چندمنظـوره 
دارد. ژاپـن بـا سياسـت چندمنظوره سـازى و تأكيـد بـر 
اسـت  توانسـته  مـدارس  ورزشـى  امكانـات  و  برنامه هـا 
در زمينـه ورزش و فعاليت هـاى تفريحـى موفـق ظاهـر 
شـود. فضاهـاى ورزشـى مـدارس ژاپـن هشـت برابر كل 

مكان هـاى ورزشـى ايـران اسـت.

      عالقه و برنامه ريزى كنار هم     

بـه گفتـه كارشناسـان، وقتـى ورزشـى در مدرسـه اي اجبارى اسـت و بـه آن توجه 
خـاص مى شـود، معلوم اسـت كه از طـرف دانش آمـوزان هم جدى گرفته مى شـود. 
همان طـور كـه گفتيـم در حال حاضر شـنا يكـى از ورزش هـاى اجبارى در بيشـتر 
مـدارس دنياسـت. خـوب اسـت بدانيد كـه در آمريـكا، انگلسـتان، اسـتراليا، ايتاليا 
و بسـيارى از كشـورهاى آسـيايى، شـنا انتخـاب اول دانش آمـوزان اسـت. آن طـور 
كـه كارشناسـان مى گوينـد در بيشـتر اين كشـورها عالوه بـر توجه بـه ورزش هاى 
بين المللـى، عالقـه خـود دانش آمـوزان هـم بسـيار اهميـت دارد، بـه هميـن خاطر 
در بسـيارى از مـدارس دنيـا از روسـتاهاى فقيـر آفريقايى تا پيشـرفته ترين مدارس 
اروپايـى، ورزش فوتبـال حـرف اول را مى زنـد. در بيشـتر مـدارس دنيـا بروبـچ 
دانش آمـوز به انـدازه مـا عشـق فوتبـال هسـتند و در سرشـان رؤيـاى رسـيدن بـه 
ليگ هـاى برتـر را مى پرورانند، تنها تفاوتشـان با ما در اين اسـت كه در مدارسشـان 
به اين عالقه توجه شـده و بعد از گذراندن مراحل اسـتعداديابى در مسـير حرفه اى 
بـراى رسـيدن بـه مراحـل باالتر قـرار مى گيرند. اتفاقـى كه تحققش در مـدارس ما 
بيشـتر از توسـعه امكانات، احتياج به تغيير اساسـى نگاه مسـئوالن به مقوله ورزش 

دارد.

فاطمـه نيـك | مديـركل دفتـر توسـعه ورزش همگانـى وزارت ورزش و جوانـان با اشـاره بـه اين كه سـرانه ورزش هاى همگانـى از سـال 1392 تا االن كـه ما در 
خدمت شـما هسـتيم در كشـور افزايش يافته، گفته اند: «س ـرانه ورزش مردم از 12 دقيقه به 16 دقيقه رسـيده اسـت.» با شـنيدن اين خبر ما شـبيه آدم هايى 
كـه تـازه از خـواب غفلت بيدار شـده اند دوتا دسـت داشـتيم دوتا دسـت ديگـر هم از همكالسـى مان قرض كـرده و محكـم زديم به پيشـانى مان كه وااسـفا! 
شـايد بپرسـيد مگـر چـى شـده؟ اين خبر كـه خيلى خوشـحال كننده اسـت و مى گويد مـا ايرانى هـا اندكـى خودمـان را تـكان داده و چهار دقيقه پيشـرفت 
كرده ايـم. خدمت تـان عـرض كنيـم كه تـا پيـش از اعالم ايـن خبر مـا نوجوان هاى نوشـكفته تصـور مى كرديم كـه دقيقه مـا تنهـا در كتاب خوانى كم اسـت 
و بـراى هميـن موقـع مطالعـه يك چشـم مان بـه برگـه كتاب بـود و يك چشـم مان به سـاعت كه شـايد فرجى شـده و سـرانه مطالعـه را باهمـت خودمـان جابه جا كنيـم و اصًال 
فكـرش را هـم نمى كرديـم بعدازايـن همه بدوبـدو در كوچه و خيابـان شـلنگ تخته انداختن در زنـگ ورزش و هپ هپ بازى كـردن در سـاير زنگ ها، سـرانه ورزش مملكتمان هم 

دقيقه اى باشـد. 

در اين كارگاه چه مى كنيم؟

مـن در ايـن كارگاه مى خواهـم بـه شـما يـاد بدهم 
كـه چطـور مى توانيـد نه تنهـا الكى خـوش باشـيد 
از  مثـل شـما  كنيـد  وادار  را هـم  ديگـران  بلكـه 
زندگى شـان لـذت ببرنـد. غم و غصه هـر موقع الزم 
باشـد سـراغ شـما خواهـد آمد، پـس چـه بهتر كه 
قبـل از اين كـه آن هـا ما را بـه زانو درآورنـد ما آن ها 

را بـه زانـو دربياوريم. 
راسـتش را بخواهيد توى ايـران اگر هزار نفر توانايى 
اداره اين كارگاه را داشـته باشـند مـن هزار و يكمى 
هسـتم، ولـى چـه اهميتـى دارد. مگر مـن بايد بلد 
باشـم اره دسـتم بگيرم كه اره دسـت بگيـرم؟ دوبار 
دسـتم را ببـرم بـه طـور عملـى يـاد مى گيـرم. تازه 
عصـر اينترنت اسـت اگر الزم باشـد تـوى گوگل در 
مـورد نحـوه به دسـت گرفتـن اره تحقيـق مى كنم، 
آن هـم بـه طور تصويـرى انواع روش هاى به دسـت 
گرفتـن اره را بـه مـن يـاد مى دهـد؛ البتـه در عين 
حـال چنـد عكس هـم باز نمى شـود. مـن نمى دانم 
چـه چيـز اره به دسـت گرفتـن مى توانـد غيرمجاز 

باشد!
بگذريـم، داشـتم مى گفتـم چـرا شـما را دعـوت 
كـرده ام كـه در كارگاه مـن شـركت كنيد بـا وجود 
بـه قـول آدم گنده هـا  اين كـه زيـاد هـم اوسـتا و 
تئوريسـين نيسـتم. دقيقـاً بـه هميـن خاطـر كـه 
گنـده نيسـتم و آدم گنده هـا وقت اين كار هـا را پيدا 
نمى كننـد. خيالتـان راحت باشـد من هـر چيزى را 
بلد نباشـم راحت مـى روم از كتاب هايم مى پرسـم و 
آن هـا باادبانـه بـدون اين كه منت سـر مـن بگذارند 

هرچـه بخواهـم يـادم مى دهنـد. 
زيـاد از بحـث اصلـى خودمـان دور نشـويم. ببينيد 
من حواسـم پرت اسـت، گاهـى از بحـث اصلى دور 
مى شـوم فقط كافى اسـت بـه من يـادآورى كنيد و 
يادتـان باشـد در مورد چه چيـزى صحبت مى كنم، 

خـودم را جمع وجـور مى كنم. 

آماده شويد

پـس روپـوش مخصـوص پوسـت كرگـدن را بپوشـيد. آره. نه، ببخشـيد قلـم را برداريد و 
شـروع كنيـد اوليـن طنـز زندگى تـان را بنويسـيد.  بنويسـيد اگر بـه جاى اين كـه آدمي 
معمولى بوديد دختر يا پسـر ملكه جزاير تسه تسـه در كرانه گم شـده اقيانوس آرام بوديد 
و قبيله تـان بـه جـاى گوشـت، حشـره مى خوردنـد و بـه جـاى زمين شـب ها تـوى لجن 
مى خوابيدنـد و شـما كه فرزند ملكه شـان هسـتيد در لجن مرغوب پرقـو مى خوابيديد و... 

از كارهـاى روزانـه و فعاليت هـاى مهم تـان بنوي سـيد. ببينم چـه مى كنيد. 

تجربه اي متفاوت 

قـرار اسـت مـا در ايـن كارگاه بـه شـما يـاد بدهيـم كه چطور طنز بنويسـيد بـدون اين كـه به قوميت هـا و زبان هـا توهين شـود. قرار 
اسـت بـه شـما يـاد بدهيـم كـه چطور با هـم بخنديم، نه بـه هم. چطـور از زبان كنايـه، اغـراق، كوچك نمايـى و بزرگ نمايـى براى به 
چالـش كشـيدن جامعـه اسـتفاده كنيـم.  راسـتش را بخواهيد هنوز خـودم هم به طـور كامل نمى دانـم چطور مى خواهيـم همه اين 
كار هـا را انجـام دهيـم، اما سـابقه نشـان داده اسـت من هر كارى را شـروع كرده ام تـا آخرش رفته ام. بـه عبارتى گنـدش را درآورده ام؛ 
مثـًال يك بـار تصميـم گرفتـم تنبلى كنم چنـان تنبلى اي كردم كـه دو سـال از ادامه تحصيل عقب مانـدم. يك بار مى خواسـتم دنبال 
بوكـس بـروم، اين قـدر مشـت بـه ديـوار زدم كـه كًال دسـت هايم فلـج شـد. يك بـار... خواهـش مى كنـم بگذاريد بيـش از ايـن آبرو و 
حيثيـت خـودم را نبـرم. فقـط ايـن را بدانيد كه من وقتـى بخواهم كارى بكنم، حتمـاً آن كار را مى كنم. انصافـاً دقت كنيد ببينيد چه 
جمـالت قصـارى بـه كار مى بـرم! شـما اگر شـهريه الزم را بدهيـد و در كارگاه من شـركت كنيد ضرر نمى كنيد، هرچند ممكن اسـت 
اسـتفاده اى هـم نبريـد، مطمئن هسـتم چيزهاى زيـادى ياد مى گيريـد. الاقل دوتا لطيفه يـاد مى گيريد و براى بقيـه تعريف مى كنيد 

و آن هـا شـما را ضايـع مى كننـد و كلى براى بقيه سـوژه تفريح مى شـويد. 
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4پـس روپـوش مخصـوص پوسـت كرگـدن را بپوشـيد. آره. نه، ببخشـيد قلـم را برداريد و 

کارگاه طزن

شادی واگیردار است

چرا طنز؟ 

روزگار بـدى شـده اسـت. زندگـى ماشـينى دارد آدم هـا را بـه زانو درمـى آورد. آن هـا موجوداتى 
كم حوصلـه، عصبـى و بى طاقـت شـده  اند. اين قدر شـوخى و خنده و طنز بين آن ها كيميا شـده 
اسـت كـه بـه مجـرد اولين شـوخى يـك كشـيده آب دار نصيبتان مى شـود، امـا اگر بلد باشـيد 

قبـل از هـر شـوخى به همـه جنبه هـاى آن فكر كنيد ايـن اتفـاق نمى افتد. 
بگذاريد مثالي بزنم. 

امـروز در آرايشـگاه نشسـته بـودم و يكـى از مشـترى ها كه معلوم نبود با آن سـر كچـل چرا به 
آرايشـگاه آمده اسـت و من او را نمى شـناختم از آقاى آرايشـگر پرسـيد:

- ممدآقا اين موهاى قيچى شده را چه مى كنيد؟ 
ممدآقا هم گفت:

- نگه مى دارم جمع شود مى چسبانم به سر كچل شما. 
مـا كلـى خنديديـم و طـرف هم زيـاد به روى خـودش نيـاورد كه مثًال ناراحت شـده. تـا اين جا 
همـان خوش طبعى هـاى مـردم كوچـه و خيابـان اسـت، اما مـن اشـتباه بزرگي كـردم و گفتم: 
يـك عكـس از «علـى منصوريان» ديده بودم كه توى فسـت فود داشـت پيتزا مى بريد و نوشـته 
بـود: خوبـى فسـت فود منصوريـان ايـن اسـت كـه تـوى فسـت فود هايش مـو پيـدا نمى كنى و 

بـدى اش اين اسـت كـه اگر پيـدا كنى...
اين را كه تعريف كردم طرف به شدت ناراحت شد و رو به من كرد و گفت:

- مگه من با شما شوخى دارم؟ ملت چقدر بى ادب شده اند. 
مـن كـه مـات و مبهـوت مانده بـودم به سـمت ممدآقا چرخيـدم و ايشـان به بنـده فهماند كه 

فاميلي ايشـان منصوريان اسـت و رسـتوران دارند. 
فكـرش را بكنيـد پـدرم درآمـد و آخـرش هـم از دل طـرف درنيامـد. خيلـى سـخت اسـت كه 
آدم حواسـش باشـد چـه شـوخى و چـه طنـزى را در چه مـكان و زمانى بـه كار ببنـدد. ديده ام 
كـه مى گويـم. آسـيبش بـه مـن رسـيده كـه كارگاه بـاز كـرده ام. به هـر حال قـرار اسـت ما در 
ايـن كارگاه بـا هـم راه هـاى بهتـر نوشـتن طنـز را با اشـاره بـه مثال هـاى مختلف و نقل قـول از 

شـخصيت هاى برجسـته ادبيـات طنـز و غيرطنـز به آزمـون و خطـا بگذاريم.

ورزش در 16 دقيقه
در ورزش همگانى از سرانه دنيا عقب هستيم

3    زنگ ورزش راهى به سوى قهرمانى   

6   يك سوم استاندارد جهانى هستيم    5 4     ژاپنى ها 

7      عالقه و برنامه ريزى كنار هم     

1مـن در ايـن كارگاه مى خواهـم بـه شـما يـاد بدهم 

3روزگار بـدى شـده اسـت. زندگـى ماشـينى دارد آدم هـا را بـه زانو درمـى آورد. آن هـا موجوداتى 

من در اين اكراگه مى خواهم به 
شما ياد بدهم كه چطور مى توانيد نه تنها 
الكى خوش باشيد بلكه ديگران را هم 

وادار كنيد مثل شما از زندگى شان لذت 
ببرند

روزاگر بدى شده است. زندگى ماشينى 
دارد آدم ها را به زانو درمى آورد. آن ها 

موجوداتى كم حوصله، عصبى و بى طاقت 
شده  اند

اگر پيش خودتان فكر كنيد كه ژاپنى ها بيشتر از 
همه مردم دنيا اهل درس ومشق هستند و به همين 

خاطر توى خيلى از زمينه ها پيشرفت كرده اند 
بايد خدمت تان عرض كنيم كه صددرصد اشتباه 

مى كنيد

به جز توجه به سرانه فضاى ورزشى، اروپايى ها 
راه  هاى ديگرى را هم براى استفاده از ظرفيت 
بروبچ نوجوانشان انجام داده اند؛ براي مثال 
انگلستان پس از شناسايى دانش آموزان مستعد در 
رشته هاى مختلف ورزشى، آن ها را به مدارس ويژه 
مى فرستد

به گفته رسانه ها سرانه 
فضاى ورزشى كشور 
ما يك سوم استاندارد 

جهانى است
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كنگره جهانى تلفن هاى همراه
در اين گزارش سرى مى زنيم به كنگره جهانى تلفن همراه در بارسلوناى اسپانيا كه حتماً براى شما نوجوانان جذاب است.  نمــــا  هشــت

تى
عم

م ن
اس

ق
ده

ى زا
رض

ف
تى

عم
م ن

اس
ق ـــذر اج  كبوترانن

سر

هدهد هشتايى ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همكارى روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونيكي ما

تكه اي از ماه

بچه هايى هستند كه...

چندتـا كيف و كولـه دارى؟ چندتا لپ تاپ و 
آى پـد دارى كـه از آن ها اسـتفاده نمى كنى؟ 
چندتـا لبـاس دارى كـه هيچ وقـت آن هـا را 

نپوشيدى؟ 
البتـه مـن كـه فضـول دارايى هاى تو نيسـتم، 
مطالعـه كـردم  اين طـور  يـى  ا حتـى در ج
هايى مثـل اين هـا نشـانه اى از  كـه سـؤال 
بى فرهنگـى اسـت؛ يعنـى ورود بـه حريـم 
شـخصى ديگران كالً از فرهنگ به دور است، 
امـا خـب، من كـه نمى خواهـم درباره پاسـخ 
ايـن پرسـش ها حرفـى بزنـى. فقـط بـراى 
خـودت از چيزهايى كـه دارى، آمـار بگير يا 
شـايد هم آن قدر وسـيله دارى كه نمى توانى 
تعدادشـان را بشـمارى. حتى شـايد بعضى از 

ايـن وسـايل را فرامـوش كرده باشـى.
وقتـى همـراه پدر يـا مـادرت از خانـه خارج 
مى شـوى كه خريـد كنى، چقدر حواسـت به 
اين موضوع هسـت كـه واقعاً چه وسـايلى را 
نيـاز دارى؟ وقتـى اين وسـايل را خريدى، از 

آن ها درسـت اسـتفاده مى كنى؟
اصالً الزم نيسـت جواب هايـت را بلندبلند به 
زبـان بياورى، فقط بهشـان فكر كـن. در عين 
حـال پرسـش هاى بعـدى را هم بخـوان. بله! 
هنوز هم سـؤال دارم؛ سـؤال هايى كه جوابش 

را فقـط بايد براى خودت نگـه دارى.
موقـع مصـرف مـواد غذايـى، چقـدر دقـت 
مى كنـى كه اسـراف نداشـته باشـى؟ شـايد 

اصـًال بـه ايـن موضـوع دقـت نكنى. 
همـه ايـن حرف هـا را گفتـم كه توجهـت را 
بـه موضوعـى جلـب كنـم. در دنيـا بچه هاى 
زيـادى هسـتند كـه نمى تواننـد بـه مدرسـه 
برونـد، چون پدرشـان فقير اسـت. اصـًال چرا 
اين همـه راه دور برويـم؟ در هميـن ايـران، 
بچه هايى هسـتند كه امكان تحصيـل ندارند؛ 
مثـًال فـرض كـن در روستايشـان مدرسـه 
نيسـت يـا بـراى رسـيدن بـه يـك مدرسـه 
ديگـر بايـد مسـافتى طوالنـى و خطرنـاك را 
طـى كننـد كـه امكانـش نيسـت. بچه هايـى 
هسـتند كه نه تنهـا نمى توانند وسـايل لوكس 
داشـته باشـند بلكه بايد از كيف كهنه و پاره 
خواهـر  يـا بـرادر بزرگشـان اسـتفاده كنند. 
آن هـا بايـد روى سـاده ترين دفترهـا مشـق 
بنويسـند و مراقب باشـند تـا مدادشـان زود 
تمـام نشـود. بچه هايـى هسـتند كه شـب ها 
بلـه! گرسـنه!  خـب،  مى خوابنـد.  گرسـنه 
خـودت كالهـت را قاضـى كن! در شـرايطى 
كـه چنيـن بچه هايـى وجـود دارند، درسـت 
اسـت كـه تو اسـراف كنـى؟ شـايد بتوانى با 
پـول يـك شـلوار يا پيراهـن اضافه كـه براى 
خـودت مى خرى، دل يك بچه ديگر را شـاد 

كنـى. بلـه مى توانـى! چـرا كـه نه؟!  

يادداشت
الهام صالح

تو قدرتمندى
تو براى اين سـاخته نشـده اى كه همه را از خودت راضى نگه دارى. سـاخته نشـده اى براى 
زل زدن به قهوه سردشـده ات و گذشـته را آه كشـيدن. ساخته نشـدى براى خيره شدن به 

قاب عكسـى كه فقط زحمت تير كشـيدن را روى دوش قلبت انداخته.
تـو بيشـتر از آن چـه فكـرش را بكنى، قدرتمنـدى. آن قـدر قدرتمند كه مى توانـى در يكى 
از روزهـاى پاييـزى، از روى نيمكت هـاى دونفره  پارك بلند شـوى و با خـودت بگويى: «تو 
بـراى من يك مشـكل تمام شـده اى» و همان طـور كه دارى بسـتنى ات را با كـودك تنهاى 
تـوى پـارك تقسـيم مى كنـى، تابش بدهـى و جيغ هـاى از ته قلبش تـو را به وجـد بياورد. 

نبايـد بگـذارى رفتـن و آمـدن آدم هـا قلبـت را مثـل تكه هـاى بلورين يك شـىء ظريف 
درهـم بشـكند. تو ايـن قلـب را الزم دارى. 

بـراى دوسـت داشـتن آدم هايـى كـه برايـت مهم انـد و تـو برايشـان اهميـت دارى. از 
همان هايـى حـرف مى زنـم كه طاقـت پژمرده شـدنت را ندارند. اگـر نتواننـد كارى برايت 
بكننـد، خودشـان پرپـر مى شـوند. همان هايـى كه سـنگ صبورت هسـتند و تـو هيچ وقت 

رنـگ خاكسـترى بى اعتمـادى را در وجودشـان نخواهـى ديـد.
سـرت را بـاال بگيـر. بـه همـه لبخند بزن. شـورش تـو عليـه غم هـا و نگرانى هـاى درونت، 
چيزهايـى كـه تـو را از واقعيـت خوب زندگـى كردن دور مى كنـد و تالش براى به دسـت 

آوردن نداشـته ها و محافظـت از داشـته هاى زندگـى ات، زيباترين حركت اسـت.
حركت قدرتمند درونى، دلت گرم و راهت روشن!

نازنين رمضانى
 عضو كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان شماره پنج مشهد

اسفند
كوچه ها در گروي رنج قدم هاى سترگ 

موج درياى زمين در پى آن قايق سبز 
چه غريبانه قدم بر لب ساحل مى زد 

دخترك چشم به راه اسفند 
در پى يار غريبش 

چه غريبانه قدم ها مى زد

آيدا پاكزاد
عضو نوجوان كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان شماره  هشت مشهد

شبيه شعله هاى غم
چه ناله ها و دردها و زخم ها

چه اشك ها و بغض ها و قلب ها
كه زير آن همه ستم
 و تير و خون و غم

شكست و خورد شد
تباه شد...

چه داغ ها و زجرها و هجرها
كه بعدازآن

به گوش آسمان رسيد
و در ميان شعله هاى تند جنگ

زبانه زد
به آسمان رسيد
و رنج و آه شد...

و قلب مادرى شبيه شعله هاى غم
سياه شد

و كودكى ميان شعله هاى داغ جنگ
به جاى بازى تفنگ

اسير خاك شد.

صبا صباغ
عضو نوجوان كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان شماره سه مشهد

من ناز طبيبان جهان را نكشم
آقاى من اسمه دوايى دارم

در خانه قبر هم غريبى نكشم
اى مردم عجب شاه وفايى دارم

آقا يكى از شروط توحيد تويى
مديون توام اگر خدايى دارم
لطف تو نشاند بين قلبم ايمان

صد شكر مسلمان تو ام يا سلطان


