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    هما ايراني
واژه  س�رگرمي اين روزها بيشتر شنيده 
مي شود. دانش آموزان و دانشجويان در 
حال گذراندن تعطيالت تابستاني هستند 
و بيشتر از گذشته به سرگرمي نياز دارند. 
براي همين اين واژه اين روزها براي همه 
ملموس تر و پررنگ تر اس�ت. سرگرمي 
آن  ه�م درب�اره ك�ودكان و نوجوانان با 
تمام س�ادگي اش اهميت زي�ادي دارد. 
شايد با شنيدن آن، تفريح، شادماني، پر 
كردن اوقات فراغت ي�ا چيزهايي از اين 
قبيل را به ياد بياوريم. اي�ن يادآوري ها 
درست اس�ت و ش�اد كردن بچه ها را به 
ياد مي ان�دازد. همينطور هم اس�ت، هر 
چه باشد سرگرمي همانطور كه از اسمش 
پيداست براي گرم كردن سر و به عبارتي 
به منظور مش�غول كردن ذه�ن و فكر و 
حتي جس�م اس�ت. اين برداشت، شايد 
نخستين و س�اده ترين باش�د، ولي اين 
تم�ام چيزي نيس�ت كه ما از س�رگرمي 
برداش�ت مي كنيم.  چيزه�اي مهم تر و 
پيچيده تري هم  پشت اين معاني وجود 
دارد كه اگ�ر به آنها بيش�تر دقت كنيم، 
مي توانيم سرنوشت خود يا فرزندانمان 

را تغيير دهيم. 
            

اين روزها كه بيشتر كودكان يا بزرگساالن از 
سر بيكاري يا ناچاري با گوشي تلفن همراه يا 
تلويزيون سر خود را گرم مي كنند، شايد بايد 
بيشتر از گذش��ته به مقوله س��رگرمي توجه 
كنيم. گوشي تلفن همراه مساوي شده است 
با سرگرمي بس��ياري از مردم و اين مي تواند 
آس��يب هاي جدي به همه، به ويژه كودكان و 
نوجوانان وارد كند، بنابراين توجه به سرگرمي 
در قشر كودك و نوجوان كه هنوز به درستي 
استعدادهاي خود را شكوفا نكرده اند اهميت 
بيشتري دارد. اينكه كودكان و نوجوانان  ما با 
چه چيزي سرگرم هستند نه تنها براي سالمت 
جسم و روان، كه در آينده آنان هم اهميت ويژه 
دارد. اگر بگذاريم كودكان و نوجوانانمان براي 
پر كردن وقت خود فقط بنشينند پاي گوشي 
همراه و تلويزيون و وسايلي از اين قبيل و تنها 
سرگرمي شان در شبانه روز همين ها باشد، آيا 
مي توانيم بگوييم به عنوان مربي، مادر، پدر يا 
به طور كلي، بزرگ تري مسئوليت پذير، كارمان 

را به درستي انجام داده ايم؟
ش��ايد به دليل برخي هزينه ها و گراني بعضي 
كالس ه��ا نتواني��م فرزن��دان خ��ود را راهي 
كالس هاي موردنظرشان كنيم، ولي مي توانيم 
به عنوان يك بزرگ تر دلسوز در راه پيدا كردن 
استعدادهاي آنها راهنما و كمكشان باشيم و 
وقت آنها را با اين چيزها پر كنيم. درست است 
كه اين راه سخت است و دشواري هايي دارد، 

ولي شدني است. 
پدر و مادري را مي شناس��م ك��ه هزينه كافي 
براي نام نويس��ي فرزندانش��ان در كالس هاي 
دلخواهشان يا خريد گوشي و تبلت را نداشتند، 
اما هر دو از آنچه خود آموخته بودند به فرزندان 
خ��ود آم��وزش مي دادن��د و به اي��ن ترتيب 
فرزندانشان را از نشستن پاي گوشي همراه و 

چاقي و عوارض ناشي از آن رها كردند. 
ش��ايد همه نتوانند براي فرزندان خود چنين 
كارهايي انجام دهند. ش��ايد خيلي ها با خود 
بگويند كه ما خودمان چيزي جز يكس��ري از 
كارهاي ساده بلد نيستيم، پس چگونه مربي 
فرزندان خود باشيم؟ براي پاسخ مي توان گفت 

كه كودكان و نوجوانان ممكن است به يادگيري 
همان چيزهاي ساده نياز داشته باشند. هرچند  
رس��يدگي به اس��تعدادهاي واقعي آنان مهم 
اس��ت، ولي اين چيزهاي س��اده مانند روش 
خريد، نوع شس��تن ظ��روف، يادگيري حرفه 
پدر، ط��رز باغباني پدرب��زرگ و دوختن چند 
درز س��اده لباس مي تواند مهارت هاي زندگي 
فرزندانمان را باال ببرد، بنابراين شايد بهترين 
سرگرمي آنان باال بردن مهارت هايي باشد كه 
به زودي و در آينده اي نزديك به آنها نياز پيدا 

خواهد كرد. 
براي پي��دا كردن س��رگرمي مناس��ب براي 
كودكان حتي بزرگس��االن، مي توان دست به 
خالقيت هايي زد. زن خوش ذوقي را مي شناسم 
كه با راهكاري ساده كودكان آپارتماني را كه 
در يك��ي از واحدهاي��ش زندگ��ي مي كرد، از 
اتالف وقت نجات داد. او كه مي ديد كودكان و 
نوجوانان آپارتمان در آن منطقه محروم، دور از 
مركز شهر، غير از رفتن به پاركينگ و بازي آن 
هم تنها در ساعات پس از اوج گرما كار ديگري 
ندارند، فكري به خاطرش رس��يد. تا پيش از 
اينكه او راهكارش را پي��اده كند، صداي دعوا 
و بحث از داخل واحدها به گوش مي رس��يد و 
باعث آزار همسايه ها از جمله خود او مي شد. 
بيشتر اين بحث و كشمكش ها از روي بيكاري و 
نداشتن سرگرمي بچه ها در خانه بود. او يك روز 
وقتي بچه ها درون پاركينگ بازي مي كردند به 
آنجا رفت و از آنها خواست تا در كالس رايگان 
او در منزلش ش��ركت كنند. فرداي آن روز در 
ساعت مقرر بچه ها به واحد او رفتند تا ببينند 
كالس رايگان او چيس��ت؟! ش��ايد خانواده ها  
ابتدا نگراني هايي داشتند، ولي اين نگراني ها 
خيلي زود برطرف ش��د. چون اي��ن خانم در 
آن روز از بچه ها خواس��ت تا هركدامش��ان از 
عاليق خود بگويند. بچه ها ب��ا اين كار با زبان 
بي زباني، استعدادهاي خود را بازگو مي كردند 
و او نيز آنها را يكي يكي مي شناخت. دستش 
آمد كه بهتر اس��ت دو آموزش هنري و علمي 
براي بچه ها داش��ته باش��د تا آنها را به راستي 
سرگرم كند، آن هم يك جور سرگرمي مفيد، 
ارزش��مند و پرمحتوا. او دانش اين آموزش ها 
را نداش��ت براي همين به چند سايت معتبر 
اينترنتي مراجعه كرد و براي دو موضوع گفته 
شده دو كالس ويژه تشكيل داد. با استفاده از 
س��ايت ها آموزش هايي را كه از آنها مي ديد، 
به صورت زنده و آنالين، ب��ه بچه ها مي گفت. 
حتي در برخي موارد كه  نمي توانس��ت برخي 
از مفاهيم و آموزش ها را درك كند، بچه ها به 
كمك ه��م آن را درك مي كردند و به صورت 
جمعي ياد مي گرفتند. همين روش باعث شد 
كم كم بچه ها با ذوق در آن كالس ها ش��ركت 
كنند و خانواده هايشان هم نگراني خود را كنار 
بگذارند. به اين ترتيب بچه ها نه تنها سرگرمي 
مفيدي در كالس ها پيدا ك��رده بودند كه در 
خانه هم وقتشان را براي انجام تمرين ها صرف 
مي كردند. با اين كار كشمكش در ساختمان 
و واحدها كمتر و آرامش بيش��تري در محله 
ايجاد ش��د. چون اين كار همسايه به زودي به 
گوش آپارتمان هاي ديگر هم رسيد و يكي دو 
بلوك ديگ��ر هم از اين روش پي��روي و اوقات 
بهت��ر و مفيدتري براي بچه ه��اي خود ايجاد 
كردند. كم كم بچه ها در پاركينگ ساختمان 
هم با تنش كمتري بازي مي كردند و س��ر هر 
تخلف يا چيز كوچكي در بازي با يكديگر دعوا 

نمي كردند. 
اين راهكار ي��ا راهكارهايي از اي��ن قبيل در 
زندگي بس��ياري از ما راهگشاست. خيلي ها 
اعتقاد دارند در محروميت، خالقيت بيشتر 
رش��د مي كند. اين گفته اين روزها مصداق 
بيش��تري دارد و براي پيدا كردن سرگرمي 
مناسب بايد خالق بود. بايد درست فكر كرد 
و راه مناس��ب را پيدا كرد. اين نوشته شايد 
براي ما كه به دنبال پيدا ك��ردن راهي براي 
س��رگرمي مناس��ب براي فرزند يا كودكان 
اطرافمان هستيم، كمك فكري باشد. شايد 
با خواندن اين نوش��ته هم اكنون جرقه هايي 
در ذهن خود پيدا كنيم كه راهنمايمان باشد. 
در اين صورت هم اكنون با احساس مسئوليت 
بيش��تري كه نس��بت به تمام بچه ها داريم، 
دست به كار شده و راهي براي سرگرم كردن 
آنان پيدا كنيم، اما سرگرمي هايي كه مفيد و 

خالقانه باشد. 

مسئوليت ما در قبال ايجاد سرگرمي هاي مفيد براي بچه ها

مهارت هاي ساده زندگي را 
به فرزندان خود بياموزيم

نگاه

پدر و م�ادري را مي شناس�م كه 
هزين�ه كافي ب�راي نام نويس�ي 
كالس ه�اي  در  فرزندانش�ان 
دلخواهش�ان يا خريد گوش�ي و 
تبل�ت را نداش�تند، ام�ا ه�ر دو 
از آنچه خ�ود آموخت�ه بودند به 
فرزندان خود آم�وزش مي دادند 
و به اين ترتيب فرزندانش�ان را از 
نشستن پاي گوشي همراه و چاقي 
و عوارض ناشي از آن رها كردند. 

سبك نگرش

هيچ كس به ان�دازه ما نمي دان�د كه چرا 
تا اين ان�دازه به تعويض خ�ودروي خود 
گرايش داريم ي�ا براي به دس�ت آوردن 
خانه اي كه مدنظرمان اس�ت، دس�ت به 
ه�ر كاري مي زنيم!ب�ا پيدا ك�ردن دليل 
اين عالقه مندي ها ش�ايد تا جايي پيش 
برويم ك�ه روش زندگي مان عوض ش�ود 
يا حت�ي ديگر دلم�ان نخواه�د آن چيز 
را داش�ته باش�يم. خيلي ها ب�ا اينگونه 
ش�خصي  زندگ�ي  در  خودكاوي ه�ا 
خود دچ�ار تغيي�رات بزرگي ش�ده اند

اشيا و سرگرمي ها نشانه اي بيروني از حال درون ماست

پيام سرگرمي ها و دلمشغولي هاي زندگي براي ما چيست؟
 ابزارها ، اشيا و دلمشغولي هايي كه ما براي سرگرمي خود انتخاب 
مي كنيم، شايد پيام مهم تري براي ما دارند؛ اينكه چگونه باشيم تا 
آرامش داشته باشيم؟ چه روشي در زندگي داشته باشيم كه رضايت 
قلبي در ما باال برود و خوشحال باشيم؟ اينها دستاوردهاي بزرگي 
است كه خيلي ها حاضرند هزاران سكه براي به دست آوردنش خرج 
كنند. هرچه باشد ما در روزگاري زندگي مي كنيم كه بسياري از ما از نگراني ها و 
استرس هاي مختلف رنج مي بريم. پس اين خودكاوي ها در شرايط كنوني مي تواند 
كمك بزرگي برايمان باشد. با اين بررسي ها شايد به ياد بياوريم كه هرگز دلمان آن 
فرش يا تغيير مداوم روميزي ناهارخوري را نمي خواسته است. ما به دنبال آرامشي 
بوده ايم كه بتوانيم با تغيير آنها را به دست بياوريم، ولي حواسمان نبوده است كه 

اين آرامش شايد چند روز يا حتي چند ساعت بيشتر دوام نمي آورد. اين آگاهي در 
اين مواقع نخستين چيزي است كه به ما آرامش مي دهد و باعث مي شود هشيار 
باشيم و حواسمان به كار يا كارهايي باشد كه نه تنها به ما آرامش نمي دهد كه باعث 
مي شود آرامش ديرتر سراغمان بيايد يا هرگز نيايد. اين آگاهي يك نوع معجزه است 
كه مي تواند مثل هر معجزه  ديگري كارهاي خارق العاده و دور از تصوري براي ما 
انجام دهد، بنابراين شايد بهتر باشد به گوشي موبايلي كه مرتب در دستمان داريم 
يا مالقه اي كه براي آشپزي از دستمان نمي افتد يا كفش هايي كه مرتب براي ديدن 
اجناس جديد مغازه ها به پا داريم يا كارهاي تكراري ديگري كه فكر مي كنيم براي 
ما بهترين هستند و براي ما به يك  نوع سرگرمي تبديل شده اند بيشتر توجه كنيم. 
اين ابزارها و سرگرمي ها يا رفتارها و دلمشغولي ها براي ما پيام مهمي دارد كه اگر 

از كنارشان سرسري بگذريم، زندگي خود را هدر داده ايم. 

 خواسته ها و تمناهايي كه نشان مي دهد كجاي 
زندگي مان ايستاده ايم

ماه گذشته تمام پس انداز خود را صرف 
خريد فرشي كرديم كه از مدت ها پيش 
آرزوي داش��تنش را مي كرديم. ديشب 
تمام مدل هاي ساز مورد نظرمان را در 
اينترنت پيدا كرديم ت��ا هفته آينده از 
معتبرترين فروش��گاه آن را بخريم يا... اينها همگي 
نشانه اي از آن چيزي است كه درون  ما برايش انتظار 
مي كش��د و دلتنگ اس��ت، ول��ي به راس��تي اين 
خواس��ته ها از درون ماس��ت ي��ا از گفت وگوهاي 
ذهني مان؟ درون ما آن را مي طلبد يا خواسته هايي 
كه ذه��ن م��ا آنه��ا را س��اخته اس��ت؟ چش��م و 
همچش��مي هاي خانوادگي، ما را به س��مت برخي 
س��رگرمي ها كشانده اس��ت يا خواس��ته قلبي ما؟ 
هيچ ك��س نمي توان��د تش��خيص ده��د ك��ه آنها 
خواسته هاي واقعي ما هستند يا خواسته هاي ذهني؟ 
كسي چه مي داند براي چه به ورزشگاه نزديك خانه 
رفته و در كالس بدنس��ازي نام نويسي كرده ايم! آيا 
كسي مي داند چرا خانه يكي از بستگانمان هميشه با 
ظروف س��اده س��فالي تزئين شده اس��ت؟ ولي ما 
خودمان مي دانيم كه چرا هر ماه روميزي ناهارخوري 
را عوض مي كنيم يا يك مدل كفش تازه مي خريم. 
هيچ كس به اندازه ما نمي داند كه چرا تا اين اندازه به 
تعويض خودروي خود گرايش داريم يا براي به دست 
آوردن خانه اي كه مدنظرمان اس��ت، دست به هر 

كاري مي زنيم!
با پيدا كردن دليل اين عالقه مندي ها شايد تا جايي 
پيش برويم ك��ه روش زندگي مان عوض ش��ود يا 
حتي ديگر دلمان نخواهد آن چيز را داشته باشيم. 
خيلي ها با اينگونه خودكاوي ها در زندگي شخصي 
خود دچار تغييرات بزرگي ش��ده اند. ش��خصي را 
مي شناس��م كه هميش��ه دلش مي خواس��ت پول 
زيادي براي خرج كردن داش��ته باش��د و به معني 
واقعي كلمه، پولدار و ثروتمند باش��د. اين شخص 
هر بار كه خود را انس��اني ثروتمند تجسم مي كرد، 
نخس��تين چيزي كه در خاطرش نقش مي بست، 
زندگي در يك ويالي بزرگ در شمال شهر و نشستن 
پشت فرمان خودروي مدل باال و رفتن به سفرهاي 
خارج از كشور بود. اين ش��خص هر بار كه خودش 
را در آن موقعيت تصور مي كرد خ��ودش را برتر از 
ديگران مي ديد. هربار از اين برتري چنان احساس 
پيروزمندانه اي به دس��ت مي آورد كه او را سرش��ار 
از ش��ادماني مي كرد. س��رخوش مي ش��د و از اين 
احساس، انگيزه بيشتري براي به دست آوردن پول 
پيدا مي كرد. اين شخصي كه من مي شناسم هر بار 
با رؤياي ش��يرين اين آرزوها خيالبافي مي كرد و از 
آن لذت زيادي مي برد. موقعي��ت او در اداره اي كه 
در آن كار مي كرد، به گونه اي بود كه مي توانس��ت 
از مردم رشوه بگيرد يا محاسبات را طوري جابه جا 
 كند كه پول بيش��تري براي خودش به دست آورد. 
يكي دو س��الي گذش��ت و او با پولي كه براي خود 
جمع كرد، به آرزوهايش بس��يار نزديك شده بود. 
در واقع چيزي نمان��ده بود به آرزويش برس��د كه 
به طور ناگهاني محاس��باتش به هم ريخت. اوضاع 
اقتصادي كش��ور دچار نوسان ش��ديدي شد، بازار 
مسكن ، خودرو و... دچار تغييرات شديد قيمت شد 
و قدرت خريد او به نصف و حتي يك س��وم كاهش 
پيدا كرد. باورش نمي شد كه ديگر نمي توانست با آن 

پولي كه به دست آورده به آرزوهايش برسد. با اين 
تغيير ناگهاني خودش را مانند كسي مي ديد كه از 
باالي بلندي به پايين پرتاب شده است. مدتي طول 
كشيد تا توانست شرايط پيش آمده را بپذيرد، ولي 
وقتي آن را پذيرفت فرصتي پيش آمد تا به گذشته 
فكر كند. انگار اين ضرب المثل كه مي گويند دلت را 
به مال نبند كه به يك تار بند است، براي او مفهوم 
بزرگي پي��دا كرده بود. انگار توانس��ته ب��ود دريابد 
چيزي كه براي به دست آوردنش تا آن اندازه تالش 
كرده و حتي دس��ت به تخلف زده بود، مي توانست 
به س��رعت از بين برود، با يك تغيير كوچك دچار 
تغييرات بزرگ شود و او را كاماًل نااميد كند. انگار او 
چيزي را كه به دست آورده بود بي ارزش و ناپايدار 
مي ديد. تا مدتي افسرده و ناراحت به نظر مي رسيد 
و شايد هم ما اينطور فكر مي كرديم، چون يك روز 
به من گفت كه دلش مي خواه��د پول هايي را كه از 
راه هاي نادرست به دست آورده است، به صاحبانش 
برگرداند. خودش هم مي دانس��ت كه اين ش��دني 
نيس��ت. براي همين درصدد جب��ران برآمد. او در 
هر جايي به دنبال راه مناس��بي مي گش��ت تا براي 
جبران خس��ارتي كه ب��ه م��ردم و اطرافيانش وارد 
كرده بود دست به كار ش��ود. حتي با آدم متدين و 
اهل معرفتي كه من س��راغ داشتم حرف زد تا بلكه 
راهكاري پيدا كند. مدتي مانند يك جست وجوگر 
دنبال راه بود. مانند كس��ي كه خانه اش را گم كرده 
باشد، به دنبال نشاني بود. تا اينكه خانه، خودش پيدا 
شد. او در جست و جوهايش بيشتر از گذشته مراقب 

رفتارهايش بود. بيش��تر به روابطي ك��ه با ديگران 
داشت فكر مي كرد و بيشتر از گذشته مراقب بود كه 
باعث آزار و ناراحتي ديگران نشود. حتي در برخي 
موارد كه نيازمن��دي را مي ديد، به او كمك مي كرد 
تا جايي كه حاضر مي شد از پس اندازش در اين راه 
صرف كند. حتي چند باري اتفاقاتي پيش آمد كه او 
براي كمك به ديگران دچار سختي و زحمت شد، 
ولي دست از كمك و تالش برنداش��ت. رفته رفته 
احس��اس كرد كه آرامش پيدا كرده است. يك روز 
به خودش آم��د و ديد كه در جس��ت وجوي راهي 
نيس��ت، آن روز احس��اس كرد  در راه، قرار گرفته 
است. احس��اس كرد در حال انجام دادن كارهايي 
است كه بايد انجام دهد و وقتش را در حالي صرف 
مي كند كه بايد صرف كند. او ديگر براي به دس��ت 
آوردن پول نگران نبود و فك��ر نمي كرد از هر راهي 
كه شده است بايد پول بيشتري به دست بياورد. به 
نظر من او درسش را از تغييرات ناگهاني اقتصادي 
گرفته بود. اين تغييرات ناخوشايند به عاملي براي 
رشد او تبديل شده بود. دوس��تم همچنان سوار بر 
خودروي قديمي خود ب��ود و در خانه  كوچكش در 
ارزان ترين نقطه شهر زندگي مي كرد، ولي ديگر از 
اينها رنج نمي برد. اصاًل به اين چيزها فكر نمي كرد 
كه بخواهد آزاري ببيند. او در راهي كه درونش قرار 
گرفته بود آنقدر دلمشغولي هاي عميق تر ، مهم تر 
و شادمان كننده تري به دس��ت آورده بود كه وقتي 
براي فكر كردن به آنچه نداش��ت يا حتي داشت را 

پيدا نمي كرد. 
 چند سالي گذش��ت. دوس��تم در اين چند سال با 
شرايط محدود مالي كه داشت، ازدواج كرد و زندگي 
مستقلي تش��كيل داد. او همچنان در راهي كه قرار 
گرفته بود پي��ش مي رفت و از كردار گذش��ته اش 
پشيمان بود. آرامش نيز در زندگي او جريان داشت. 
رفته رفته موقعيت شغلي و در پي آن مالي او تغيير 
كرد و درواقع زندگي اش از راهي درست و خدايي، 
از اين رو به آن رو ش��د. چيزي نگذشت كه توانست 
خودش را در خ��ودرو و خانه اي كه س��ال ها پيش 
آرزويش را داشت ببيند، ولي ديگر براي داشتن آنها 
حرص و آزي نداشت. آرامش��ي دروني، در وجود او 
رخنه كرده بود كه با داشتن آن خانه و خودرو، كم و 
زياد نمي شد. اين شخص به طور ناخودآگاه سرگرمي 
و دلمشغولي بهتري براي آرامش در خود پيدا كرده 
بود و آن كمك به ديگران بود. تغييراتي كه در زندگي 
و نگاه اين شخص پيش آمد مثال خوبي براي ماست، 
بنابراين ما مي توانيم با تغيير نگاه، س��رگرمي ها و 

تمايالتمان را نسبت به آنها تغيير دهيم. 

خانهوخودروييكهبهمنآرامشنميدهد!

ابزارها و سرگرمي ها شايد در ظاهر تنها 
اشيايي باش�ند كه در زندگي ما وجود 
دارند و مورد اس�تفاده قرار مي گيرند، 
ولي همين اش�يا مي توانند ش�خصيت 
دروني ما را تا اندازه زيادي نشان دهند. 
اينكه ابزارهاي نوش�تاري مورد عالقه 
ماس�ت يا ابزار آرايش�ي يا نجاري و... 
همگي براي ما حرفي براي گفتن دارند. 
اين حرف ها همان هايي است كه درون 
ما از همان ابتداي كودكي براي گفتنش 
شايد بارها فرياد هم كشيده باشد ولي 
حواس�مان هيچ گاه به آنها نبوده است

   ليال جعفري
وقتي واژه  س�رگرمي را مي ش�نويم، شايد بس�ياري از ما 
اس�بابي براي بازي را به ياد بياوريم. بس�ياري از ما نخست 
بازي كودكان را به ياد مي آوريم يا چي�زي كه بتوان اوقات 
فراغت كودكان و نوجوانان را پر كرد. آيا س�رگرمي همان 
چيزي است كه ما با آن روحيه مي گيريم و احساس بهتري 
پيدا مي كنيم؟ آيا س�رگرمي حال ما را بهت�ر نمي كند؟ به 
عبارت ديگر، آيا سرگرمي نش�انه اي بيروني از آنچه درون 

ما مي گذرد نيست؟
همه ما براي خود يك جور س�رگرمي داريم. ممكن است با 
شستن ظرف هاي داخل بوفه كه گوشه سالن پذيرايي است 
سرگرم شويم. ممكن است س�رگرمي اصلي ما كتاب باشد 
يا گوش�ي تلفن همراهمان. ممكن است سرگرمي اصلي ما 
تماشاي تلويزيون باشد. ممكن است سرگرمي ما تجسس 
در كار همسايه واحد كناري ساختمان باشد يا گشتن  دنبال 
موضوعات مختلف در دنياي اينترنت. س�رگرمي ما هر چه 
هست بي اهميت نيست. شايد نوع سرگرمي كه براي خود 
انتخاب كرده باش�يم، ب�ي ارزش و بي محتوا باش�د، ولي به 
خودي خود اهميتش زياد اس�ت، چون نشانه عالقه مندي 
ماس�ت. اينكه به چه چيزي عالقه داريم و س�رگرمي مان 
چيس�ت، كمك بزرگي به ما مي كند. بس�ياري از ما دلمان 
مي خواهد بدانيم چگونه آدمي هس�تيم. ممكن است براي 
اين منظور به دنبال تست ها و پرسشنامه هاي روانشناسي 
كه در بسياري از كتاب ها و منابع ديگر پيدا مي شود برويم. 
ممكن اس�ت عضو برخي كانال هاي موجود در شبكه هاي 
مجازي شويم. ممكن اس�ت سراغ روانش�ناس برويم و به 
اين منظور حتي هزينه هاي باالي�ي پرداخت كنيم. ممكن 
است دراينباره چنان نگران ش�ويم كه اعتماد به نفسمان 
پايين بيايد و س�راغ فالگيرها و رمال ها بروي�م فقط براي 
اينكه بدانيم كيس�تيم و چگونه ايم! پس براي بس�ياري از 
مردم مهم اس�ت كه بدانند كه هستند و چگونه شخصيتي 
دارند. ش�ايد تا به حال كمتر حواس�مان به اين ب�ود كه به 
راستي سرگرمي مورد عالقه ما چيست و چرا براي ما مهم 
اس�ت؟ ش�ايد حواس�مان نبود كه توجه به عالقه مندي ما 
درباره سرگرمي ها، يكي از س�اده ترين راه ها و ارزان ترين 
و نزديك تري�ن راه ب�راي رس�يدن به برخ�ي ويژگي هاي 
شخصيتي مان است. با ابزارها و سرگرمي ها، دلمشغولي ها و 

داشته هاي مادي مان مي توانيم بفهميم كيستيم. 
 

 ابزارها و سرگرمي ها، نشانه هايي براي تشخيص درون ما
ابزارها و سرگرمي ها شايد در ظاهر تنها اشيايي باشند كه در 
زندگي ما وجود دارند و مورد استفاده قرار مي گيرند، ولي 
همين اشيا مي توانند شخصيت دروني ما را تا اندازه زيادي 
نشان دهند. اينكه ابزارهاي نوشتاري مورد عالقه ماست يا 
ابزار آرايشي يا نجاري و... همگي براي ما حرفي براي گفتن 
دارند. اين حرف ها همان هايي اس��ت كه درون ما از همان ابتداي 
كودكي براي گفتنش ش��ايد بارها فرياد هم كش��يده باش��د ولي 
حواسمان هيچ گاه به آنها نبوده است. اين ابزارها و اشيا، اعم از اسباب 
بازي كودكان، دوچرخه نوجوانان يا خانه و خودروي بزرگس��االن 
براي ما مي گويند كه ما كيستيم و در اين زندگي چه كاره هستيم. 

براي ما مي گويند كه خود واقعي ما كيست و چگونه است. 
سرگرمي ها گرايش ما را به آنچه درون ما مي پسندد نشان مي دهد، 
براي همين درباره كودكان اهميت بيشتري هم پيدا مي كند. اينكه 
كودك به چه س��رگرمي عالقه دارد، مي تواند حتي نشان دهنده 
شغل آينده او نيز باشد. اگر هم اكنون كودكي خود را به ياد بياوريم 
و از خود بپرس��يم كه آن وقت ها آرزو مي كرديم كه مي خواهيم در 
آينده چه شغلي داشته باشيم، شايد برايمان جالب باشد. چون در 
اين يادآوري مي توانيم تشخيص دهيم كه به راستي از آنچه هستيم 

خوشحال هستيم يا نه؟! 
اين خودكاوي ها براي خيلي ها جالب نيست، چون ممكن است آنها 
را درگير خود كند. فكرمشغولي ناشي از اين خودكاوي براي بسياري 
از ما مي تواند خسته كننده باشد. وقتي چيزي را نمي دانيم، درباره اش 
نگراني هم نداريم، ام��ا به محض اينكه آن را دانس��تيم، احس��اس 
مسئوليت در ما به خروش درمي آيد. خيلي ها با جوشش اين احساس، 
دست به عمل مي زنند و رفتارهايي كه براي آن مسئوليت الزم است را 
انجام مي دهند. بسياري نيز سعي مي كنند آن را كتمان يا انكار كنند 
تا جلوي احساس مسئوليت خود را بگيرند و از سختي ناشي از آن رها 
شوند. تنها عده اي ممكن است با اين احساس مسئوليت، محترمانه 
برخورد كرده و آن را بپذيرند و نه تنه��ا پذيرفته كه برايش در عمل 
كاري انجام دهند، بنابراين طبيعي است كه خيلي ها با خود بگويند 
كه اين حرف ها نادرست يا دست كم بي ارزش است. ما با احترم، در اين 
نوشته با نظريات اين اشخاص كاري نداريم. براي همين دوباره سراغ 

سرگرمي هاي خود مي رويم و به آنها فكر مي كنيم. 


