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اعتراضاتی  آب روشن:  مصطفی 
که با محوریت » دهه هشتادی ها« 
را  سیاسی  نظام  می خورد،  رقم 
که  آن چه  است،  کرده  غافلگیر 
امروزه شاهد آن هستیم محصول 
برزخ  در  که  است  جامعه ای 
پست  و  مدرنیسم  سنت گرایی، 
مدرنیسم گرفتار شده و همچنان 

در حال پوست اندازی است.
آن  از  که  نسلی  بطورکلی 
نام  هشتادی  دهه  به عنوان 
محصول  و  انعکاس  می بریم 
در  مدرنیستی  پست  رویکرد 
تئوری  این  است.  ایران  جامعه 
شکنی  ساختار  دیگرش  نام  که 
سنت  مولفه های  و  اصول  است، 
می کشد  چالش  به  را  مدرنیته  و 
قرار  نفی  و  تردید  حالت  در  و 
رویکرد  کننده  مصرف  می دهد. 
پست مدرن، طالب کثرت گرایی، 
سرسخت  مخالف  و  سیالیت 
هرگونه وحدت گرایی است. این 
پست  آموزه های  اساس  بر  نسل 
مدرنیستی، هرگونه رفتاری که به 
حرمت  از  بودن،  سنتی  اقتضای 
اجتماعی برخوردارند را به چالش 
که  آن چه  می خواند.  فرا  بنیادی 
می گذرد  ایران  بر  روزها  این 
جنگی است بین حاکمیت سنتی 
رویکرد  محصول  که  نسلی  با 
آن  ابعاد  همه  در  شکنی  ساختار 
است. در واقع حاکمیت سنت گرا 
توامان  شکن  ساختار  عاملیت  و 
صحنه  در  را  متناقضی  کنش 
به  که  می دهند  بروز  خیابان 
انجامیده  جامعه  شدن  پوالریزه 

است.
تربیتی  سبک  که  است  گفتنی 

اصول  برخالف  امروزی،  والدین 
اقتدارگرا  و  سنتی  خانواده های 
فرصت  و  امکان  فرزندان  که 
مبنای  بر  نداشته اند،  وجود  ابراز 
کننده  متقاعد  الگوهای  و  گفتگو 

لذا دهه هشتادی ها  شکل گرفته، 
بر اساس نوع اجتماعی شدن شان، 
آزادی و مطالبه گری آموخته شده 
ساختار  به  را،  خانواده  نظام  در 
دهه  داده اند؛  تعمیم  نیز  سیاسی 
ما  نسل  خالف  بر  هشتادی ها 
شبکه های  و  تکنولوژی  دل  در 
و  کرده  رشد  متنوع  اجتماعی 
رسانه های  با  را  رابطه  کمترین 
عوامل  واقع  در  داشته اند  رسمی 

جدید،  نسل  شدن  اجتماعی 
تربیتی  شیوه  با  معناداری  تفاوت 
نسل ما دارد لذا آن اطاعت پذیری 
و حرف شنوی که نسل سنتی بر 
آن تاکید داشته و برای ما ارزش 

اعضای  برای  می شد  محسوب 
جدید جامعه تبدیل به امری ضد 
ارزش شده است، زیرا چارچوب 
نسل  تفکرات  بر  حاکم  نظری 
جالب  است.  انتقادی  جدید، 
بدانید که در گذشته رابطه  است 
رابطه ی  یک  فرزند،  با  خانواده 
یعنی  بود  یکسویه  و  مکانیکی 
اجتماعی  را  فرزند  خانواده 
می کرد اما امروزه فرزندان نیز در 

حوزه مطالبه گری سیاسی و مدنی 
والدین را اجتماعی می کنند.

اینکه دنیای ما محدود  علیرغم 
به شهر و روستای مان بوده است 
اما نسل جدید در دهکده جهانی 
رشد کرده است، لذا نمی توان از 
این نسل انتظار داشت که همانند 
منتظر  منفعل  کننده  مصرف  یک 
سبک  گذشته،  نسل  تا  بماند 
در  کند.  ترسیم  را  زندگی اش 
مهم  شاخصه های  از  یکی  واقع 
دهه هشتادی ها مطالبه گری است. 
بر همین اساس مشاهده می کنیم 
که سبک زندگی به اشکال سنتی 
کرد  تحمیل  آنان  به  نمی توان  را 
کنشگری  با  نسل  این  شاید 
نباشد  آشنا  تشکیالتی  و  سیاسی 
اما مطالباتش را بخوبی می شناسد 
به طور مشخص خواسته هایش  و 
هشتادی ها  دهه  می کند،  بیان  را 
را  قدرت  که  ما  نسل  برخالف 
می کردیم  تلقی  بالمنازع  امری 
ساختار  که  عقیده اند  این  بر 
خدمت  در  بایستی  حاکمیت 
وگرنه  باشد  مردمش  مطالبات 
مقبولیت اجتماعی اش را از دست 
اعضای  منظر  از  لذا  داد،  خواهد 
کارکردی  قدرت،  جامعه،  جدید 
مردم  مطالبه گری  تحقق  بجز 
نخواهد داشت، این سطحی نگری 
اقلیتی  با  کنیم  تصور  که  است 
یا  لذت طلب،  فریب خورده، 
واقع  در  هستیم،  روبه رو  لمپن 
هوشمند  و  مطالبه گر  نسلی  با  ما 
نظم  نه تنها  که  هستیم  روبه رو 
دستوری را بر نتافته، بلکه تالش 
را در  تا حاکمیت  دارد  مستمری 

شرایط پاسخگویی نگه دارد.

سامورایی آتشین

کی از کتاب بد گنده می ترسد؟ اثر لورن چایلد

ژانر: اکشن، کمدی
گروه کارگردانی: راب مینکوف، مارک کوتسیر

Aniventure :شرکت سازنده
TBA :توزیع کننده ایاالت متحده

تاریخ انتشار: سال ۲۰۲۲
ایده فیلم انیمیشنی سامورایی آتشین، با نگاهی به 
 )Blazing Saddles( شعله ور  زین های  فیلم 
ساخته مل بروکس شکل گرفته است. داستان این 
انیمیشن در مورد سگی به نام هنک است که رویای 
تبدیل شدن به یک سامورایی را در سر می پروراند.
او در طول سفر خود به سرزمینی عجیب می رسد 
می دهند.  تشکیل  گربه ها  را  آن  اصلی  ساکنان  که 
ایکا چو  نام  به  با جنگجویی شرور  او  بین  دراین 
مالقات می کند که او را عمیقا به چالش می کشد. 
در مسیر مقابله با او، هنک با جیمبو آشنا می شود، 
گربه سامورایی درشت هیکلی که با اکراه هنک را 

زیر بال و پر خودگرفته و به او می آموزد که سامورایی بودن به چه معنا است. این دوستی شکل گرفته 
و واقعی میان یک سگ و گربه که درنهایت به سفری مهیج ختم می شود، هنک و جیمبو با هم همراه 

می شوند تا شهر کاکاموچو را برای همیشه از شر ایکا چو نجات دهند.

می ترسد؟«  گنده  بد  کتاب  از  »کی  داستان 
درباره  هرب«  »ماجراهای  کتاب  مجموعه  از 
پسربچه ای به نام هرب است که از کتاب هایش 
به خوبی مراقبت نمی کند. او یک روز به طور 
پیامد  با  و  می شود  داستان ها  وارد  جادویی 
در  می شود.  روبه رو  کتاب هایش  کردن  خراب 
نیز  را  قدیمی تری  داستان های  او  مسیر  این 

مرور می کند.
هرب خیلی قصه ها را دوست دارد و هر شب 
او  شب  یک  می خواند.  کتاب  خواب  از  قبل 
وارد قصه  کتاب هایش می شود و حسابی توی 
خط خطی  را  کتاب ها  او  آخر  می افتد.  دردسر 
کرده بود یا بریده بود یا چسب چسبی شان کرده 
خراب کار  که  حاال  کتاب  شخصیت های  بود. 
از  او  کنند.  ادبش  می خواهند  کرده اند  پیدا  را 
آن قصه می رود و تالش می کند؛  به  این قصه 
از  یکی  در  نمی شود.  درست  اشتباه هایش  اما 
می گیرد  کمک  جادویی  فرشته  از  داستان ها 
بیرون  قصه ها  از  وقتی  می کند.  پیدا  نجات  و 
می آید با کمک دوستانش خراب کاری هایش را 

درست می کند، البته نه دقیقا همه آن ها را.
کتاب  مجموعه  از  جلد  دومین  کتاب  این 
این  از  جلد  اولین  است.  هرب«  »ماجراهای 
کتاب  توی  گرگ های  »مواظب  مجموعه 
»مواظب  داستان  در  دارد.  نام  باشید!«  قصه 
گرگ های  باشید!«  قصه  کتاب  توی  گرگ های 
دیگری  داستان های  وارد  شنل قرمزی  قصه 
شب  یک  می سازند.  ماجراهایی  و  می شوند 
می آیند  بیرون  شنل قرمزی  کتاب  گرگ های 
برای  هرب  درمی آورند.  سر  هرب  اتاق  از  و 
باید  به آن ها می گوید که  را نخورند  او  این که 
قصه  کتاب  از  بنابراین  بخورند.  پیش غذا  اول 
پری  این که  از  غافل  برمی دارد.  ژله  یک  پریان 
گرگ ها  به  و  می آید  بیرون  کتاب  از  بدجنس 
می گوید که سرشان کاله رفته. هرب هم کتاب 
از  را  نگهبان  پری  و  برمی دارد  را  پریان  قصه 
با  است  عصبانی  که  پری  می آورد.  بیرون  آن 

یک جادوی اشتباه، لباسی مجلسی به تن گرگ 
لباس خوشش  از  هم  گرگ  و  می کند  کوچک 
به جشن شاهزاده  سیندرال  به جای  او  می آید. 
گرگ  دیگر  جادویی  با  نگهبان  پری  می رود. 
او  و  می کند  تبدیل  ابریشم  کرم  به  را  بزرگ 
را در کتاب شنل قرمزی می گذارد. خودش هم 
به مرخصی می رود. هرب هم کتاب ها را روی 
هم می گذارد و سنگین ترین چیزی که دارد را 
قصه ها  از  کسی  مبادا  تا  می گذارد  آن ها  روی 

بیرون بیاید.
کتاب  مجموعه  داستان های  خواندن  برای 
از  پیش  کودک  است  الزم  هرب«  »ماجراهای 
آن با قصه های شارل پرو و برادران گریم آشنا 
شود.  متوجه  را  نویسنده  اشاره های  تا  باشد 
پرداختن به داستان های قدیمی در بستری تازه 
جذابیت  نو  نسل  برای  خنده دار  و  جذاب  و 
این داستان هاست. خواندن نوشته های کتاب با 
اندازه ها و شکل های متفاوتی که دارند، گاهی 
صفحه ها  برخی  می شود.  تبدیل  بازی  یک  به 
دارند.  دیگر  صفحه های  با  متفاوت  قطعی  هم 
این مجموعه کتاب برای آشنایی با داستان های 
و  زبانی  مهارت های  پرورش  و  قدیمی  نام دار 

رشد تخیل کودک مناسب است.
زبردست  تصویرگر  و  نویسنده  چایلد  لورن 
انگلیسی  نام دار  نویسنده   او  است.  کتاب  این 
دریافت  نیز  بسیاری  جایزه های  که  است 
افتخاری  مقام  جایزه  جمله  از  است؛  کرده 
»چایلد«  کتاب های  انگلستان.  کودکان  ادبیات 
او  است.  شده  برگردانده  بسیاری  زبان های  به 
کتاب  هست.  نیز  یونسکو  صلح  سفیر  هنرمند 
باشید!«  قصه  کتاب  توی  گرگ های  »مواظب 
شده   ۲۰۰۰ سال  در  اسماتیز  برنز  مدال  برنده 
است. کتاب »کی از کتاب بد گنده می ترسد؟« 
نیز نامزد مدال کیت گرین اوی بوده است. این 
که  تصویری  اثر  برجسته ترین  به  ساالنه  مدال 

چاپ آن در بریتانیا باشد، اهدا می شود.

معرفی انیمیشن

معرفی کتاب

چرا دهه هشتادی ها متفاوت هستند؟

میرزا علی اکبر صابر

نئیلیردین الهی؟!
داش قـلبـلی انسان الری نئـیلـیردیـن الـهـی؟
بیـزده بـو سویـوق قـانالری نئیلیردین الهی؟
آرتـیـدیـقـجا حیـاسیزلیق، اولور ائل متحّمل
هـر ظـولـمه دؤزن جانالری نئیلیردین الهی؟

بیـر دوره ده کیـم صـدق و صفـا قالمایاجاقمیش 
بیـلـمم بئـلـه دورانـالری نئیــلیردین، الهی؟
مظلـوم الریـن گـؤز یاشـی دریا اوالجاقمیش
دریـاالری، عّمـانـالری نئـیـلیـردیـن، الهی؟
ـّاد جـفـارکـاردا رحـم اولمـایـاجاقمیش صی
آهـولـری، جئـیـرانـالری نئیـلیـردین، الهی؟
باغیـن، اکیـنـین خئیرینی بَی لر گؤره جکمیش
تخـم اکمـه یـه دهقـانـالری نئیلیردین، الهی؟
ایش رنجبرین، گوج اؤکوزون، یئر اؤزونونکو
بَـی زاده لـری، خـانـالری نئـیـلیردیـن، الهی؟
حـکـم ائیله یه جکمیش بوتون عالمده جهالت
دلـداده ی عـرفـانـالری نئـیلـیــردین، الهی؟
سورتـوقـلـو مسلمـان الری تـکفیره قویان بو
دؤشـدوکـلو مسلمــان الری نئیلیردین، الهی؟
یا خـود بوالریـن بونـجا نفـوذو اوالجاقمیش
بئش - اوچ بو سخندان الری نئیلیردین، الهی؟
غیـرتـلی دانـوس بـازالریمیز ایش باجارارکن
تنـبـل، دلـی شیـطـان الری نئـیـلیردین، الهی؟
ارلـر هـره بیر قیزکیمی اوغالن سئوه جکمیش 
ائـولـرده کـی نسوانـالری نئـیـلیردین، الهی؟
تـاجـرلـریـمیـز سونـیـاالرا بند اوالجاقمیش
بـدبـخت تکـذبـان الری نئــیـلیردین، الهی؟
ُسبـحـانَـَک، ُسبــحـانَـَک، ُسبـحـانَـَک، یا رب!
بـاخـدیقـجـا بـو حـکمـت لره، حیـران اوالرم، هپ!...
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)1/۸۵9/۰۰۰/۰۰۰( ریال باستناد سند نکاحیه شماره هفتصد و نوزده )719( مورخ بیست و ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و 
نود و یک )1391/۰7/۲6( شمسی بانضمام نیم عشر اجرایی علیه مدیون رضا رجنی بازداشت گردیده است. خودروی مزبور 
در حال حاضر توقیف و در پارکینگ اهورا می باشد. لذا مزایده رأس ساعت 9 صبح الی 1۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ بیست 
و پنجم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک )1۴۰1/۰۸/۲۵( شمسی در محل شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک آزادشهر واقع 
در شهرک شهید کالهدوز نبش پاسدار ۵ برگزار می گردد. مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی)تا روز مزایده اعم از اینکه رقم آن معلوم شده یا نشده باشد( به عهده برنده مزایده 
است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد.  متقاضیان پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی بستانکار و شعبه اجرای 
ثبت آزادشهر می توانند از مورد مزایده بازدید نمایند.  ضمنًا طبق ماده 136 آئین نامه اجرای شرکت در مزایده منوط به واریز 
مبلغ ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت می باشد. لذا خریداران محترم موظفند تا قبل از شروع جلسه 
مزایده )ساعت 9:۰۰ صبح( نسبت به واریز مبلغ ده درصد اقدام نمایند در غیر این صورت از حضور در جلسه مزایده ممانعت 
به عمل می آید شایان ذکر می باشد برنده مزایده موظف است مابه التفاوت مبلغ مزایده را ظرف مدت پنج روز به حساب 

سپرده ثبت واریز نمایند. شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کاًل نقدی است./. م.الف: 9۸1۲
بهزاد دلدار-رئیس واحد اجرای اسناد رسمی آزادشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانھای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
 نظربه دستورمواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانھای فاقد سند رسمی مصوب 139۰.۰9.۲۰ امالک 

و  مالکانه  وتصرفات  رسیدگی  مورد  نوشهر  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  درھیات  که  متقاضیانی 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

امالک متقاضیان واقع در قریه شکریکال پالک 1۸ اصلی بخش یک قشالقی
 19۰۲ فرعی آقا/ خانم یامین رمضانی فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت \397.7۸ 

مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از فرخنده بنی اسالمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دونوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار درشهرھا منتشر و در روستاھا عالوه بر انتشار 
آگهی ، رای ھیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاھا از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواھی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دھد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواھی تقدیم داد خواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است 
برابر ماده 13 آئین نامهمذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای ھیات پس 
از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت ھمزمان باطالع عموم می 
رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. شناسه آگهی: 1397367=تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1.۰7.3۰-تاریخ اننتشار نوبت دوم : 1۴۰1.۰۸.1۴
صفر رضوانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

مفقودی نوبت دوم
اخذ  تاریخ  به  عمران-عمران  تکنولوژی  کارشناسی  رشته  در  میزان  فرزند  علیکالنی  اینجانب  کارشناسی  موقت  گواهی   

139۴.7 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت اول: 1۴۰1.7.۲6- نوبت دوم: 1۴۰1.۸.1۲- نوبت سوم : 1۴۰1.۸.۲۸

قرار  خانعلی زاده:  نرگس 
فقط  تا  شویم  کتابخوان  نیست 
سرنوشت  از  و  بخوانیم  قصه 
درس  داستان،  شخصیت های 

یک  کتاب خوانی  بگیریم.  عبرت 
مهارت است که تقریبا نیازش در 
زندگی همه افراد جامعه احساس 
به  می تواند  که  مهارتی  می شود؛ 
راهی  هر  در  که  کند  کمک  شما 
درباره اش  برمی دارید،  قدم  که 
اطالعات کسب کند. چه بسا افراد 
زیادی هستند که قرار است حرفه 
اما  و فعالیتی تازه را شروع کنند 
خواندن  و  کردن  پیدا  توانایی 
خواه  و  کاغذی  )خواه  کتابی 
را  حرفه  آن  درباره  الکترونیکی( 
ندارند. آن ها نمی توانند ذهن شان 
داده های  و  و  کنند  دسته بندی  را 
بدست آمده شان را مدیریت کنند. 
آن ها بلد نیستند که برای بدست 
آوردن یک اطالعات مفید درباره 
باید  چطور  دارند،  نیاز  که  آنچه 
کنند.  جستجو  را  کتاب  فهرست 
این را ندارند  حتی آن ها توانایی 
چکیده  و   مقدمه  عنوان،  از  که 
آیا  که  بدهند  تشخیص  کتاب، 
می آید  کارشان  به  اطالعات  این 
که  است  همان چیزی  این  نه!  یا 
کتابخوان بودن را با اهمیت کرده 
روزهای  بتوانیم  اینکه  است؛ 
با  را  نوجوانی مان  و  کودکی  
بگذرانیم  متفاوتی  شخصیت های 
در  و  کنیم  بزرگ  را  دنیای مان  و 
بزرگسالی،  و  جوانی  روزهای 
هرآنچه که به آن نیاز داریم را در 

البه الی نوشته ها پیدا کنیم.
شما الگوی رفتاری کودک تان 

هستید

است؛  ثابت شده ای  تجربه  این 
تکرار  را  چیزی  آن  بچه ها  اینکه 
و  دیده  دفعات  به  که  می کنند 
والدین  اگر  پس  باشند.  شنیده 

زرنگی باشید، سعی می کنید همه 
بیشتر  را  دلخواهتان  تربیت  آن 
آن  به  منابعی که کودک  از دیگر 
دوستانش،  مانند  دارد،  دسترسی 
نشان  او  به  تلویزیون  و  فامیل 
به  شبیه  چیزی  درست  بدهید.  
استفاده از تبلت و یا تلفن همراه 
که  است  بچه ای  کمتر  تقریبا  که 
تمایل  آن  از  استفاده  به  نسبت 
همیشه  چون  چرا؟  ندهد؛  نشان 
مادرش  و  پدر  که  است  دیده 
است  گرم  آن  با  سرشان  همیشه 
نشان  واکنش  آن  به  نسبت  و 
می دهند. برخی مواقع با دیدن آن 
می خندند و گاهی هم هرآنچه که 
را  است  آمده  جالب  نظرشان  به 
و  می دهند  نشان  دیگر  طرف  به 
آن وقت  می کنند.  تعریف  برایش 
هم  کودک  می افتد؟  اتفاقی  چه 
هیجان انگیز  وسیله  آن  به  نسبت 
تصویر؛  هم  دارد،  صدا  هم  که 
هم  و  می شود  خنده  باعث  هم 
احساس  می کند،  گرم  را  سرمان 
او  که  نکند  خدا  و  می کند  نیاز 
مواجه  ابزاری  چه  با  که  بفهمد 
کودک  کردن  جدا  دیگر  است! 
کار  سخت ترین  تلفن همراه،  و 

ممکن خواهد بود.
تاثیرگذار باشید

حاال باید بتوانیم کتاب را مانند 
هیجان  بچه ها  برای  تلفن همراه 
که  البته  بدهیم؛  نشان  انگیز 
هیجان انگیز هم هست! کدام تلفن 
به  را  ما  می تواند  تبلتی  و  همراه 

شخصیت های  و  متفاوت  دنیایی 
اینکه  از  فارغ  ببرد؟  جدیدی 
یک  تنها  موبایلی،  بازی های 
تصاویر  با  را  تکراری  داستان 
می دهند،  نشان  کودک  به  رنگی 
اما هر کتاب می تواند یک داستان 
جدید برایمان داشته باشد. اما این 
همان چیزی است که اگر خودمان 
به آن باور داشته باشیم، می توانیم 
هم  فرزندمان  به  را  احساس  این 
منتقل کنیم. این را مریم افضلی، 
روانشناس می گوید و معتقد است 
بتوانیم  باید  هرچیز،  از  پیش  که 
به  را  احساس مان  صادقانه ترین 
اگر  پس  بدهیم؛  انتقال  کودک 
دوست  را  کتاب  واقعا  خودمان 
بخواهیم  تنها  و  باشیم  نداشته 
فرزندمان،  شدن  کتابخوان  برای 
ادایش را در بیاوریم، شک نکنید 
نخواهد  دلخواهتان  نتیجه  به  که 
کتابخوان  فرزندی  و  رسید 
»البته که هستند  نخواهید داشت: 
مادری  و  پدر  که  زیادی  افراد 
آن ها  اما  نداشته اند  کتابخوان 
کتابخوان شده اند؛ احتماال از دیگر 
و  مدرسه  مانند  دسترسی هایشان 
این  به   ... تلویزیون و دوستان و 
موضوع عالقه مند شده اند اما اگر 
منطقی  روشی  روی  بر  بخواهیم 
پیش برویم، والدین اولین کسانی 
مواجه  آن ها  با  که کودک  هستند 
می شود و اولین تاثیرپذیری ها را 
از آن ها دارند؛ پس به تاثیرگذاری 
باور  زندگی  و  شخصیت  بر  تان 
داشته باشید تا کودکتان هم شما 

را باور کند.«
مزیتی به نام همدلی

نوشته  فواید  بخواهد،  دلتان  تا 
کتاب خواندن  درباره  است  شده 
رشد  و  آموزش  از  کودکان؛ 
تا  کودک  شناختی  و  اجتماعی 
آن ها.  روان  رفاه و سالمت  ارتقا 
محققان  و  کارشناسان  واقع  در 
خواندن  کتاب  که  معتقدند 
از  می تواند بچه ها را به هرجایی 
می تواند  که  آنقدر  ببرد.  دنیا  این 
بزرگتری  دنیای  وارد  را  آن ها 
جای  را  خودش  کودک  و  کند 
بگذارد؛  کتاب  شخصیت های 
احساس  که  است  آن وقت 
همدلی با آن شخصیت ها، بهترین 
از خواندن  او  تجربه ای است که 
نوجوان  و  کودک  کتاب های 

خواهد داشت.
از  می توانیم  چطور  اما 
که  همدلی  احساس  مزیت های 
برایش  خواندن  کتاب  نتیجه  در 
افضلی  بگوییم؟  می شود  ایجاد 
برای  خواندن  قصه  که  می گوید 
هنوز  او  که  روزهایی  در  کودک 

ندارد،  نوشتن  توانایی خواندن و 
کمی او را به کتاب خوانی نزدیک  
می کند: زمانی که مادر و پدر برای 
و  غم  می گویند،  قصه  فرزندشان 
شادی موجود در قصه را با لحن 
مخصوص آن موقعیت بیا می کنند 
آن ها  با  را  کودک هم خودش  و 
شادی  از  یعنی  می کند؛  همراه 
و  می خندد  شخصیت ها  های 
برای غم هایشان، غصه می خورد. 
کودک  همین  دست  به  اگر  حاال 
که خودش در خواندن، توانا شده 
بگوییم  و  بدهیم  کتاب  است، 
بخوان، برای همدلی های دلنشینی 
را  کتاب  است،  کرده  تجربه  که 

امتحان خواهد کرد.
درباره کتاب خوانده شده 

گفتگو کنید
»نمایشگاه کتابی نیامد و نرفت 
باشیم.«  نرفته  پسرم  و  من  که 
حاال  که  می گوید  مادری  را  این 
پسرش برای خودش مردی شده 
و چندین چند کتاب نوشته است؛ 
مادری که معتقد است او از همان 
بزرگ  کتاب  البه الی  کودکی 
ماه  عاشق  همیشه  پسرم  شد:»  
اردیبهشت بود؛ می دانست که در 
برگزار  کتاب  نمایشگاه  ماه،  این 
آن  در  که  نمایشگاهی  می شود. 
مورد  کتاب های  می کند،  بازی 
عالقه اش را می خرد، دوستانش را 
می بیند و در مسابقات مختلفی که 
می کند.«  شرکت  می شد،  برگزار 
و  کتاب  که  بگوید  می خواهد  او 
و  جذاب  برایش  باید  کتابخوانی 
کار  یک  صرفا  نه  باشد؛  شیرین 
که  خسته کننده  و  بر  حوصله سر 
بدهند!  انجامش  همه  است  الزم 
والدینی  اتفاق  به  قریب  را  این 
فرزندانی  حاال  که  می گویند 
که  فرزندانی  دارند؛  کتابخوان 
جذاب  قسمت  به  که  زمانی 
را  آن  می رسند،می توانند  داستان 
برای پدر و مشتاق و همراهشان 

بخوانند:» 
اینکه بخش هایی از کتاب را با 
تمام  بعداز  اینکه  یا  بخوانید  هم 
درباره  کتاب،  آن  درباره  شدنش، 
شخصیت ها و هرآنچه که در آن 
گذشته است حرف بزنیم، یکی از 
کتاب  شوق  که  است  دالیلی  آن 
این  می دهد.«  بچه ها  به  خواندن 
که  می گوید  افضلی  خانم  را 
بچه ها  از  نمی شود  است  معتقد 
در  داشت  خواندن  کتاب  توقع 
حالی که خودمان حوصله نداشته       
دل  به  دل  دقایقی،  برای  باشیم 
کودک بدهیم و احساسش درباره 
را  خوانده ایم  کتاب  در  که  آنچه 

بشنویم.

پس کجایی؟
صبح ها مسیر ثابتی دارم و اگر عجله نداشته باشم 
مورد  تاکسی  تا  مانم  می  منتظر  ایستگاه  در  آنقدر 
عالقه ام برسد. در واقع راننده این تاکسی را دوست 
های  دست  با  هیکلی  درشت  و  پیر  راننده  دارم. 
رنگ  مشکی  های  چشم  و  سوخته  آفتاب  و  قوی 
است که تابستان و زمستان سر شیشه ماشین را باز 
می گذارد و با آنکه چهار سال است بیشتر صبح ها 
بار صدای  فقط سه چهار  می شوم  ماشینش  سوار 
ضبط  نه  ماشینش  ام.  شنیده  را  دارش  خش  و  بم 
دارد، نه رادیو و شاید همین سکوت، حضورش را 
این چنین لذت بخش می کند. ما هر روز از مسیر 
ماه  هر  آخر  های  چهارشنبه  فقط  رویم،  می  ثابتی 
راننده مسیر همیشگی مان را عوض می کند. یکی 
از چهارشنبه های آخر ماه به او گفتم »از این طرف 
راهمون دور می شه ها.« »می دونم.« دیگر هیچ کدام 
همیشگی  مسیر  از  روز  هر  باز  او  و  نزدیم  حرفی 
می رفت و چهارشنبه های آخر ماه مسیر دورتر را 

انتخاب می کرد.
چهارشنبه آخر ماه پیش وقتی از مسیر دورتر می 
رفت، سر یک کوچه ترمز کرد نگاهی به این طرف 
و آن طرف انداخت، بعد گفت؛ »ببخشید االن برمی 
گردم« و از ماشین پیاده شد. دوباره کمی این طرف 
و آن طرف را نگاه کرد، یک کوچه را تا نیمه رفت و 
برگشت بعد سوار شد و رفتیم. به دست هایش نگاه 
کردم، فرمان را آنقدر محکم گرفته بود که ترسیدم 
از جا کنده شود، اما لرزش دست هایش پیدا بود، 
پرسیدم »حالتون خوبه؟« گفت »نه.« نگاهش کردم و 

بعد برایم تعریف کرد.
جوانی  دختر  عاشق  پیش  سال  شش  و  چهل 
می شود. چهارشنبه آخر یک ماه دختر جوان به او 
می گوید خانواده اش اجازه نمی دهند با او ازدواج 
از دختر جوان می خواهد الاقل ماهی  راننده  کند. 
یک بار او را از دور ببیند. دختر جوان قول می دهد 
این کوچه  ماه سر  تا آخر عمر چهارشنبه آخر هر 
بیاید. چهل و شش سال دختر جوان چهارشنبه آخر 
هر ماه سر کوچه آمده، راننده او را از دور دیده و 
ازدواج  »دختر جوان  پرسیدم  راننده  از  است.  رفته 

دارین؟«  »آدرسشو  پرسیدم  دانست.  نمی  کرد؟« 
نداشت. در این چهل و شش سال با او حتی یک 
کلمه هم حرف نزده بود فقط چهارشنبه های آخر 
هر ماه دختر جوان را دیده بود و رفته بود. راننده 
ماه  هر  آخر  چهارشنبه  سال  شش  و  »چهل  گفت 
اومد، ولی دو ماهه نمیاد.« به راننده گفتم »شاید یه 
مشکلی پیش اومده.« راننده گفت »خدا نکنه« بعد 

گفت »اگر ماه دیگر نیاد می میرم«.
 سروش صحت

همان باشید که می خواهید فرزندتان باشد!
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