
  مرضیه بامیری
خرداد همیشه برای مردم کش�ور ما مفاهیم زیادی 
را تداع�ی می کند. س�ومین ماه از فصل س�رزنده و 
پرنش�اط بهار ک�ه اتفاق�ات تاریخی بزرگ�ی در آن 
رقم خورده اس�ت  ولی یک�ی از رویدادهای مهم ماه 
خرداد که آن را س�ر زبان ها انداخته فصل برگزاری 
امتحانات مدارس اس�ت. روز هایی ک�ه مطالعه آزاد 
برای برگزاری امتحانات آغاز می شود و دانش آموزان 
فقط ب�رای دادن آزمون به مدرس�ه می روند. ماهی 
که سبک زندگی خانواده ها تغییر می کند و خانه ها 
رنگ سکوت می گیرد تا دانش آموزان با فراغ خاطر 
به مرور درس ها بپردازند ولی خرداد امسال متفاوت 
از س�ال های پیشین اس�ت. دو سال اس�ت که یک 
مهمان ناخوانده خارجی داریم. کرونا همه برنامه های 
آموزشی را بر هم زده است تا جایی که بچه ها به جای 
رفتن سر آزمون و برقراری برخی مقررات جدی ، در 
خانه و به ص�ورت آنالین آزم�ون می دهند. آزمونی 
که قرار اس�ت مالک میزان یادگی�ری و توان علمی 
دانش آموز باش�د و او را برای ورود به سال تحصیلی 
جدید تأیید کن�د. در اینکه س�المت دانش آموزان 
از ه�ر چی�زی مهم تر اس�ت تردی�دی نیس�ت، اما 
مسئله مهم اینجاس�ت که آیا این ارزشیابی، دقیق 
و کاربردی است؟ یعنی می شود به نتیجه آن استناد 
و میزان یادگیری دانش آموزان را بررسی کرد؟ برای 
پاسخ به این پرسش پای صحبت تعدادی از والدین 
نشسته ایم که حرف هایشان را در ادامه می خوانید.

      
 دخترم هیچ چیزی از کالس اول نفهمید

* زهرا حیدری/ مادر آیناِز 8 ساله 
ما امسال چیزی از درس و مشق نفهمیدیم. 
دختر من کالس اول بود، مهم  ترین سالی که 
باید الفبا را یاد می گرفت. از دوستانم شنیده 
بودم شیوه های آموزشی زیادی ابداع شده تا 
دانش آموزان کالس اولی به بهترین ش��کل الفبا را به 
خاطر بسپارند. کالس اولی ها با ذوق به مدرسه می روند 
و خیلی از مدارس برایشان جش��ن اسم می گیرند. یا 
وقتی آب را یاد می گیرند جشن آب می گیرند و برای 
یادگیری هر کلمه ای کلی فوق برنامه جذاب دارند که 
یادگیری را برای دانش آموز خوشایند می کند ولی در 
آموزش آنالین خبری از هیچ یک از این برنامه ها نیست. 
دخترم بدون هیچ شوقی سر درس می نشیند و خبری 

از مهرهای صدآفرین پای دفترهایشان نیست.
دخترم پس از یادگیری هر ک��دام از حروف الفبا چند 

کاربرگ دریافت می کرد که بای��د آنها را رنگ می کرد 
و این نهایت جذابیت ها بود . خب��ری از با هم خواندن 
درس ها نبود و خستگی کالس اول روی دوش مادر ها 
ماند. آنها ش��اید به زور تمرینات ریز و درشت کاغذی 
الفبا آموخته باش��ند ول��ی هیچ یک لذت��ی از آموزش 
نبردند . اگر دست من بود آیناز دخترم را سال بعد دوباره 
به کالس اول می فرستادم تا هم پایه اش قوی شود و هم 
لذت کالس اول بودن را تجربه کند. مطمئنم بچه هایی 
که در دوران کرونا کالس اول را گذراندند نس��بت به 

سایر بچه ها امال و دستور زبان ضعیف تری دارند.

  دانش چندانی به بچه ها اضافه نشد
*فاطمه صباحی/ مادر یک نوجوان 14 ساله

س��ال کرونایی فقط بچه ها را یک پله به 
جلو می برد بدون اینکه دانش چندانی به 
آنها افزوده باش��د. دختر من امسال پایه 
دهم بود. تا پارسال شاگرد ممتاز بود ولی 
امس��ال الی کتاب هایش را باز نکرد. توی رختخواب 
حاضری م��ی زد و تا ش��روع کالس بع��دی وقتی که 
درس ها در حال دانلود شدن بودند او می خوابید و این 
قصه پنج روز هفته تکرار  می شد . موقع امتحانات ترم 
اول ما س��فر رفتیم و درست در مس��یر باید امتحان 
روانشناسی می داد. حتی کتاب هم با خودش نیاورده 
بود. تمام سؤاالت را در واتساپ از دوستانش می پرسید 

و به گمانم برگه همه بچه ها جوابش��ان شبیه هم بود. 
بدون اینکه حتی یک واو جا انداخته باش��ند. دغدغه 
دیگری که امس��ال خبری از آن نبود بحث پژوهش و 
تحقیق بود. دخترم برای هر موضوع��ی دو دقیقه در 
اینترنت جست وجو می کرد و چند صفحه پاورپوینت 
تحویل م��ی داد. بعید می دان��م خیلی ب��ه دانش او و 

هم کالس هایش اضافه شده باشد. 

  پسرم بی خیال درس و مشق شده است
*آتنه فدایی/ مادر یک پسر 16 ساله

پسرم کاًل بی خیال درس و مشق شده و 
دنبال کار رفت��ه اس��ت. در خانه مدام 
سرش توی گوشی اس��ت و با دوستش 
کس��ب و کار مجازی راه انداخته است. 
تنها نشانه محصل بودنش حضور و غیاب های مجازی 
است که گاهی در رختخواب، گاهی در حمام یا حتی 
گاهی در دورهمی با دوستانش انجام می دهد. او یک 
سال اس��ت درست و حس��ابی درس نخوانده، درست 
تکلیف ننوشته و حاال باید امتحان بدهد. من هم جای 
و او دوستانش باشم کمپین نه به امتحانات حضوری راه 
می اندازم. البته این به معنی آن نیست که من دلهره ای 
از انتقال ویروس کرون��ا در حوزه های امتحانی ندارم. 
فقط معتقدم بچه هایی که یک سال درس نخوانده اند 
و فرمالیته یک جوابی از روی کتاب یا اینترنت داده اند 
نمی توانند یک ش��به عالمه دهر شوند و راحت آزمون 
حضوری بدهند . پایه هایی که پیش نیاز سال های بعد 
هستند دانش آموزان را در سال بعد با مشکالت جدی 
روبه رو می کند و سیستم آموزش��ی باید از ابتدا تمام 

دروس را مرور و یادآوری کند.

 والدی�ن را به ج�ای دانش آموز تش�ویق 
می کنم

*سودابه امامی/ معلم
س��ال تحصیلی جاری را قب��ول ندارم و 
هرگز نمره هایی که به شاگردانم داده ام 
واقعی نبوده است. آنها هر روز خط شان 
عوض می ش��ود. یک روز پدر می نویسد، 
یک روز مادر... وقتی می گویم کاردستی درست کنند 
بالفاصله عکسش را برایم ارسال می کنند. در حالی که 
سر کالس تمام س��اعت هنر طول می کشید تا کاری 
انجام شود. حاال همه چیز با سرعت و در نهایت دقت و 
ظرافت انجام می شود و من آن عبارت تشویقی را برای 

مادر دانش آموزم می فرستم و نه خودش!

موقع امتحان خط ها مدام عوض می شود ولی ما حق 
نداریم به کسی اعتراض کنیم چراکه خط قابل استناد 
نیست . چطور می شود دانش آموزانی که در کالس به 
هر قیمتی بود تقلب می کردند ، حاال کتاب و اینترنت 
پیش رویشان و لقمه آماده کنارش��ان است به اصول 
خاصی پایبند باشند و خودشان را به طور واقعی محک 
بزنند؟ چرا باید زحمت خوان��دن به خود بدهند؟ چرا 
باید به رقابت س��الم فکر کنند وقتی با برخی والدین 
مجبور به رقابت هستند؟ چرا باید برای پژوهش یا انشا 

وقت بگذارند وقتی والدینشان انجام می دهند؟ 
اگر از من می پرس��ید می گویم امتحان امسال برای 
والدین اس��ت و هیچ تأثیری در ارزشیابی واقعی من 
نسبت به ش��اگردانم ندارد. آنها آن سوی خط در یک 
صفحه بی جان مجازی ب��ه نام ش��اد می توانند با هر 
هویتی حاضر شوند. می توانند سرکالس حاضر باشند 
و حاضری بزنند. می توانند خواب باش��ند و در کالس 
بمانند. در ماش��ین و در حال خرید آنالین باش��ند یا 
حتی کنار سواحل شمال کشور پرسش های معلم را 
پاسخ دهند. چنین آزمونی از اساس اشتباه است و هم 
والدین و هم سیستم آموزشی خوب می دانند که این 
آزمون تأثیری ندارد و چیزی از بی سوادی کلی بچه ها 
کم نمی کند ولی همه خودشان را به راه دیگری زده اند 
و وانمود می کنند زندگی گل و بلبل است. ضربه این 
شیوه آموزش مجازی را سال های بعد خواهیم خورد.

 دلم می خواهد در آزمون حضوری کنکور 
باشم

*اسرا محبی/ دانش آموز 
سال سختی را پش��ت سر گذاشته ام و 
مجبور شدم جور کم کاری آموزش را 
خودم با معل��م خصوصی و برنامه های 
آموزشی پر کنم . سال قبل دانش آموز 
ممتاز بودم و قصد دارم در کنکور تجربی رتبه باالیی 
بگیرم. امسال تمام سعی ام را می کنم تا کم کاری ها 
را تنهایی و با صرف وقت بیشتر جبران کنم . به نظر 
من چاه باید از خودش آب داشته باشد و اگر کسی 
اه��ل درس و برایش مهم باش��د خ��ودش را برای 
یادگیری ب��ه آب و آتش می زن��د . هرچند تعطیلی 
کتابخانه و دسترسی به منابع عمومی به خاطر کرونا 
دشوار شده اس��ت . خیلی ش��وق کنکور دارم و دلم 
می خواهد حتی با سه تا ماسک سر آزمون امتحانات 
حاضر ش��وم ولی والدینم می گویند جان از درس و 
نمره مهم تر است و اجازه نمی دهند در آزمون های 

حضوری شرکت کنم.
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سبک ارتباط

  تلخیص: سیمین جم
ه�ر روز صب�ح ک�ه گ�روه خانوادگي ت�ان 
را ب�از مي کنید، الگ�وي مش�خصي از پیام ها 
مي بینید: خاله تان تصوی�ري از غروب آفتاب 
در دش�تي سرس�بز را فرس�تاده اس�ت ک�ه 
روي آن نوش�ته ش�ده: »امروز مثل خورشید 
بتاب« ی�ا پس�رعمویتان که عکس�ي از یک 
دسته گل گذاش�ته و زیرش نوش�ته: »گاهي 
اوقات فق�ط بای�د لبخن�د بزني و رد ش�وي، 
بگ�ذار خی�ال کنن�د ک�ه نفهمی�ده اي«. راز 
محبوبیت این پیام ها چیس�ت؟ چه کس�اني 
آنها را مي س�ازند؟ و به چه دردي مي خورند؟

      
»روزي ک��ه در آن هس��تي هدیه اي اس��ت که 
ب��ه ت��و داده ان��د.« ... »به مس��یر بیندی��ش، نه 
مقصد«...»زندگي کن، عش��ق ب��ورز و بخند« )و 
فراموش نک��ن این پیام را به اش��تراك بگذاري و 

صفحه ام را دنبال کني!…( 
جمالت انگیزه بخش بخ��ش جدایي ناپذیري از 
رسانه هاي اجتماعي اند، مخصوصاً فیس بوك و 
اینستاگرام که سرتاسر آنها را پیام هاي »پرمغزي« 
گرفته  که اغلب پس زمینه هاي شگفت انگیزي هم 
دارند. حتماً متوجه منظورم هستید: عکس هایي 
از آبشارهاي بزرگ و غروب هاي زیبا با جمالتي 
مثل »تا باران نبارد، رنگین کماني در کار نخواهد 
بود«. هم��ان پیام هایي ک��ه خاله ت��ان مدام به 
اش��تراك مي گذارد و خودش ه��م زیرش نظر 

مي دهد: »کاماًل موافقم.«
این جمالت انگیزه بخش ش��اید حالتان را به هم 
بزنند، اما آن قدر رایج هستند که براي برخي یک 
کسب وکار بزرگ محسوب مي شوند، چون الیک 
مي خورند، به اشتراك گذاشته مي شوند و به پول 
تبدیل مي شوند و بدین ش��کل صنعت جمالت 

الهام بخش شکل مي گیرد. 
ش��ان، ۴۵ س��اله از کانادا، مدیر چندین حساب 
»س��خن ب��زرگان« و همچنین یک وب س��ایت 
جمالت قصار اس��ت. حس��اب توئیترش، حدود 
۶۶۹۰۰۰ و حساب فیس بوکش، بیش از ۴میلیون 
دنبال کننده دارد. عالقه او به جمالت انگیزش��ي 
سود فراواني برایش داشته و در حالي که هنوز یک 
شغل اداري در بخش صنعت وایرلس دارد، گفته 
که اخیراً از تبلیغ در وب س��ایتش، دو تا سه برابر 
درآمد معمولي اش پول درآورده است. او مي گوید: 
»به خاطر سودي که از تبلیغات به دست مي آورم، 

حاال دیگر مي توانم کارم را کنار بگذارم.«
ش��ان خیل��ي زود متوج��ه مقبولی��ت جمالت 
انگیزه بخش شد. روزي در دوران نوجواني داشت 
در یک کتابفروش��ي گش��ت مي زد که به کتاب 
کوچکي از جمالت معروف برخ��ورد. چیزي در 
این گفته هاي موجز ب��ود که نظرش را جلب کرد 
و او دست به کار شد تا مجموعه شخصي خودش 
را گ��رد آورد، مجموعه اي از جم��الت که طنین 

خاصي داشتند. 
پس از چند س��ال، او درب��اره بازاریابي اینترنتي 
  )SEO(و بهینه س��ازي موتورهاي جس��ت وجو
مطالعه کرد و توانس��ت کاري کند وب س��ایتش 
از اولین نتایج جس��ت وجوي عب��ارت »جمالت 
انگیزه بخش« باشد. بعد با تغییر الگوریتم گوگل 

به شدت رتبه اش پایین آمد. 
از بس��یاري جه��ات، تاری��خ صنع��ت جم��الت 
انگیزه بخش آنالین پابه پاي تاریخ چگونگي استفاده 
از اینترنت جلو آمده اس��ت. وقتي ش��ان ارس��ال 
ایمیل ها را کنار گذاشت، رس��انه هاي اجتماعي 
رو به رش��د بودند. او در فیس بوك و توئیتر حدود 
۴۰هزار دنبال کننده داشت و از اعضاي خبرنامه 
ایمیلي خود هم خواس��ت او را دنبال کنند. شان 
مي گوید: »م��ِن احمق فکر مي ک��ردم االن همه 
همین کار را مي کنند. کافي است چند سالي مدام 
ایمیل فوروارد کنید تا بفهمید گستره رسانه هاي 

اجتماعي همیشه هم چندان وسیع نیست.«
ش��ان مي گوی��د تع��داد دنبال کنندگان��ش در 
فیس ب��وك تا مدت ها ح��دود ۴۵ه��زار نفر بود. 
ابتدا تنها جمالت متني ارس��ال مي کرد. متوجه 
ش��د که الگوریتم به منظم پیام گذاش��تن امتیاز 
مي دهند و ناگه��ان روزانه ه��زاران دنبال کننده 
جدید پیدا کرد. همچنین با دیگر صفحات سخن 
بزرگان وارد معامله ش��د و محت��واي صفحه آنها 
را در صفحه خود منتش��ر مي ک��رد و در مقابل، 
آنها هم همین کار را ب��راي او مي کردند. یکي از 
همین همکاران عالقه من��د به جمله توصیه کرد 
که از ارسال متن تنها دوري کند و این شد که از 
آنچه خود »تصویر جمله« مي نامد استقبال کرد: 

ترند جمالت الهام بخش با پس زمینه تصاویري از 
غروب و منظره که اکنون در رسانه هاي اجتماعي 

فراگیر شده است. 
یک جمل��ه الهام بخ��ش واقعي چطور س��اخته 
مي شود؟ شان مي گوید: »راس��تش را بخواهید، 
من بسیاري از مطالب اینترنتي را دوست ندارم. 
وقتي بین کلي آت  وآش��غال مي گردید و ناگهان 
چیز ارزش��مندي پیدا مي کنید که چشمتان را 
مي گیرد، انگار ناگه��ان دوپامین مغزتان افزایش 
مي یابد. این ح��س وجدآمیز مثل نوش��دارویي 
که خورده باش��ید، تمام وجودت��ان را مي گیرد. 
دوست دارم این تجربه را »هشداِر آگاهي« بنامم. 
یک هش��دار آگاه��ي دریافت و ح��س مي کنید 
ذهنتان همان لحظه باز شده است و با تجربه کاماًل 
جدیدي مواجه هستید که پیش از آن هرگز از سر 

نگذرانده بودید.«
او مي گوید: »خیلي جالب است که آدم مي بیند 
مردم به نسبت بیشتر به جمله هاي واقعاً ابتدایي 
و مزخ��رف واکن��ش مثب��ت نش��ان مي دهند، 
جمله هایي که به نظر بسیار به دردنخور هستند. 
بعد چش��متان به مطلب آنالین��ي مي خورد که 
فوق العاده و جذاب اس��ت و اصاًل به آن توجهي 
نمي شود. سطح پیش��رفت افراد متفاوت است و 
متوجه مي شوید که دارید مرز انسانیت را سانت 

به سانت جلو مي برید.«
او مي گوید اکنون مي کوشد چیزهایي را پیدا کند 
که بیشتر مردم دوس��ت دارند؛ یعني جمله هاي 
تک خطي ساده و نه چیزهایي که خودش عموماً 
مي پس��ندد. طي س��الیان، ش��ان مجموعه اي از 
حدود ۴هزار جمله گردآوري کرده است و معموالً 
با فیلترهاي جدید هم��ان مطالب قبلي را دوباره 
ارس��ال مي کن��د. همچنین یک چت ب��ات را در 
مس��نجر مدیریت مي کند که جمله روز ارسال و 
هر روز غروب یک ویدئوي زن��ده پخش مي کند 
)مطالب جدیدش اینهاست: »آیا مي توانید همیشه 
به همه خدمت کنید؟«، »آیا به دنبال لذت هاي 

خود مي روید؟«(. 
تنها صفحات س��خن بزرگان نیس��تند که روي 
پدیده جم��الت انگیزه بخش س��رمایه گذاري 
مي کنن��د؛ برندها هم به عنوان ی��ک ابزار خوب 
بازاریابي به این قالب روي مي آورند. در ۲۰۱۸، 
لورا بلگري که کپي رایتر اس��ت پس از نوش��تن 
مطلبي در Money. com به شهرتي ناگهاني 
دست یافت، مطلبي با عنوان »من روزي ۶۰۰۰ 
دالر حقوق مي گیرم تا در اینس��تاگرام جمالت 
الهام بخش بنویس��م. اینطوري توانس��تم شغل 

ایدئالم را پیدا کنم.«
بلگري عالوه بر به اشتراك گذاري همان جمالت 
قدیمي اي که هر روز برایتان ارس��ال مي ش��ود، 
جمالت خود را هم مي س��ازد. در جهان بلگري، 
نوآوري حرف اول را مي زند. »با انتش��ار جمله اي 
مانند »خودت ب��اش، زی��را بقیه نقش ه��ا قباًل 
گرفته ش��ده اند« و مانند آن نمي توان از دیگران 
پیشي گرفت؛ اصاًل آوردن چنین جمله اي اغلب 
کنایه آمیز است«. او مي گوید تالش لزوماً با نتیجه 
تناسب ندارد، گاهي تمام روز به چیزي مي اندیشد 
و مردم اصاًل ب��ه حاصل کارش عالقه اي نش��ان 
نمي دهند و گاهي في البداهه چیزي مي نویسد و 

حسابي ُگل مي کند. 
چ��را جم��الت انگیزه بخ��ش ب��راي برخ��ي 
این قدر مطل��وب و در نظر برخ��ي دیگر این قدر 
مش��مئزکننده اند؟ این قالب احتم��االً به خاطر 
قابلیت اش��تراك گذاري طراحي ش��ده اس��ت: 
ابت��دا به واس��طه نقل قول ه��اي ش��فاهي یا در 
کتاب هایي مانند آنچه ش��ان در نوجواني خواند 
و حاال در رسانه هاي اجتماعي. گوردن پنیکوك، 
روان شناسي در دانشگاه رجیناي کانادا که کتابش 
با عنوان »درباره دریافت و شناس��ایي چرندیات 
ژرف نما« در ۲۰۱۶ برنده  جایزه ایگ نوبل ش��د، 
مي گوید: »برخي افراد بیش از بقیه مستعد هستند 
که نکات حکیمانه را به جمالت بي معني نسبت 
دهند و این افراد کمتر اهل تأمل هستند و توانایي 
شناختي پایین تري دارند، همچنین احتماالً بیش 
از سایرین به مسائل فوق طبیعي معتقدند و مکمل 

و داروهاي جایگزین را تأیید مي کنند.«
پنیک��وك مي گوی��د در نهایت، دوس��ت داریم 
چیزهایي را به اشتراك بگذاریم که احساساتمان 
را عمیق��اً تحریک مي کنند، ح��اال چه خبرهاي 

جعلي باشد، چه جمله هاي الهام بخش. 
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صنعت »سخنان انگیزشي« رسانه هاي اجتماعي را قرق کرده است
توليد دالر از جمالت قصار!

آزمون آنالین دانش آموزان و دغدغه های مادرانه 

امتحانات خرداد در تور گردشگری سواحل شمال!

سبک آموزش

کرونا همه برنامه های آموزشی را بر هم زده 
است تا جایی که بچه ها به جای رفتن سر 
آزمون و برقراری برخی مقررات جدی ، در 
خانه و به صورت آنالین آزمون می دهند. 
آزمون�ی که ق�رار اس�ت م�الک میزان 
یادگیری و توان علمی دانش آموز باشد 
و او را برای ورود به سال تحصیلی جدید 
تأیید کند. در اینکه سالمت دانش آموزان 
از هر چیزی مهم تر است تردیدی نیست، 
اما مس�ئله مهم اینجاس�ت ک�ه آیا این 
ارزشیابی، دقیق و کاربردی است؟ یعنی 
می ش�ود به نتیجه آن اس�تناد و میزان 
یادگیری دانش آموزان را بررس�ی کرد؟

  سلما سلطاني
بعض�ي حس ه�ا رو باید درس�ت هم�ون موقعي که 
نیازش�ون داري ج�واب ب�دي. بعض�ي چیزایي که 
میخواي رو باید همون موقع انج�ام بدي... اصاًل چرا 
بعضیا! همش�ونو... تو واقعًا حس گرسنگیت رو چند 
روز میتون�ي نگ�ه داري؟ اگه بهش درس�ت پاس�خ 
ن�دي میمی�ري! و وقتي بهش برس�ي ه�م نمیتوني 
زیاد بخ�وري... نی�از به خواب�ت رو چط�ور؟ یا حتي 
تشنگي!... نیازهاي عاطفي و روحي هم همینطورن 
!... نیاز داري که االن بري بیرون، دوس�ت داري االن 
یه کفش که ت�و حراجي دی�دي رو بخري، ی�ه تئاتر 
بري که زم�ان کوتاهي اج�را میره، حتي مس�افرت 
به کش�وري یا ش�هري یا حتي رفتن به گی�م نت.. . 
به نظرت هر وقت ک��ه بخواي میتون��ي از اون حراجي 
کفش مورد عالقه ت رو با همون قیمت بخري ؟... یا تئاتر 
رو میشه همیشه دید؟ یا سفر رو با شرایط خوب میشه 
همیش��ه رفت؟ یا اصاًل از خودت پرسیدي، وقتي همه  
کارایي که دوس��ت داري رو محول میکني به یه آینده  
نامعلوم، اصاًل زنده هستي براي انجامشون و لذت بردن 
ازشون؟ یا نکنه فکر مي کني قطعاً شرایط انجام اون کار 

برات مهیا میشه؟ 

به قول معروف و گفتني »در ح��ال زندگي کن«، » بیا و 
نقد زندگي کن« هیچ کس از فرداش خبر نداره... 

کي فکرش��و میکرد دالر در عرض یکي دو سال به این 

شدت باال بره، خیلیا حتي همون سفر کشورهاي نزدیک 
هم دیگه با این درآمده��ا نمیتونن برن، چه برس��ه به 

کشورهاي دیگه... 

من میگم، خرید چی��زي که میخوای��م، رفتن به جایي 
که هوسش��و کردیم، دیدن کس��ي که دلمون هواش��و 
کرده، حتي شروع یا تموم کردن رابطه اي که خوشمون 
میاد و دوس��ت داریم یا برعکس بدمون میاد و اذیتمون 
میکنه، از شغل بگیر تا روابط عاطفي. . . حتي یه بازي، یا 
نوشتن نامه یا دستخط یا هدیه اي براي عزیزي یا گفتن 
»دوستت دارم« یا یه دورهمي ساده که بشه توش راحت 
بود و خودت باشي... همه و همه رو باید همون موقع که 
دلت خواست و خواست و خواست و یه چیزي تو وجودت 
بهت هش��دار داد رو، انجام بدي !... دقیقاً باید بدون فکر 
کردن ب��ه اینکه حاال ف��رداي نامعلوم��ي ممکنه اتفاق 
خوشایندي بیفته که ان ش��اءاهلل بیفته... ولي تو منتظر 
فردا نباش، عقب نندازیم!... من میگم به خودمون نبازیم، 
به خودمون مدیون نباش��یم !... به قول هس��تي گفتني 
کاري کنیم که بعدش بگیم »راضیم از خودم«... شده اون 
کارو با حداقل ممکن انجامش بدیم ولي انجامش بدیم! 
به کودك درونمون احترام بگذاریم! اونم مثل بچه هاي 
ما، فقط همون موقع نیاز به اسباب بازي یا غذا یا بدو بدو 
و بازي داره. وگرنه خرید اسباب بازي براي یه بزرگسال، 
لطفي نداره و خوشحالش نمیکنه... بیایید کاري کنیم که 

بعد از انجامش بتونیم بگیم راضیم از خودم... 

پاسخ به خواسته هات رو عقب ننداز

راضي ام از خودم
قصه زندگي

مادر یک دانش آموز دبیرستانی: پسرم 
کالً بی خیال درس و مش�ق شده و دنبال 
کار رفته است. در خانه مدام سرش توی 
گوشی اس�ت و با دوستش کس�ب و کار 
مجازی راه انداخته اس�ت. تنها نش�انه 
محص�ل بودن�ش حض�ور و غیاب های 
مجازی اس�ت که گاه�ی در رختخواب، 
گاهی در حمام یا حتی گاهی در دورهمی با 
دوستانش انجام می دهد. او یک سال است 
درست و حسابی درس نخوانده، درست 
تکلیف ننوشته و حاال باید امتحان بدهد


