
مدیرمسئولسرمقاله

نشریات محلی
 و محتوای تولیدی 

استفاده بی هدف و فله ای از اخبار سایت های دستگاه های 
دولتی، انتخاب وجا سازی در صفحه- نه صفحه آرایی- و در 
برخی موارد، یک سرمقاله کوتاه، می تواند محتوای یک نشریه 
چهار صفحه ای که هیچ، حتی یک نشــریه هشت تا شانزده 
صفحه ای را نیز تامین کند. اما اگر مصمم به این مهم باشید که 
نشریه شما از مطالب تکراری درون سایت ها عاری باشد و اگر 
هم استفاده می کنید در حد چند خبر در راستای مطالب اصلی 
آن شماره کار شود، قطعا در این فضای سرد رسانه ای که هیچ 
کسی دستی به نوشتن نمی برد و عالقه ای برای نوشتن ندارد 
با مشکل محتوا برای مطبوعه خود مواجه می شوید. تا جایی که 
اگر بر تولیدی بودن محتوای نشریۀ خود اصرار بورزید حتما با 
تاخیر در چاپ و تعطیلی مواجه می شوید. سئوال اصلی این است 

که چرا عالقه ای به نوشتن نیست؟ 
چندی پیش در مراسم دومین دوره کتاب سال یزد، حجه 
االسالم صدوقی ســئوالی را مطرح کرد با این عنوان که چرا 
جامعه پرسشگر نیست؟ و چرا جامعه سئوال ندارد؟ هرچند ایشان 
پاسخ این پرسش را به فالسفه و اهل نظر موکول کردند ولی 
این جرقه در اذهان خیلی ها زده شد که واقعا چرا جامعه پرسش 
ندارد؟شاید بتوان جواب عدم عالقه یا عدم تمایل افراد به نوشتن 
را نیز در دل همین پرســِش مهم جستجو کرد و اینکه، چون 

جامعه پرسش ندارد پس کسی هم عالقه ای به نوشتن ندارد!
عدم وجود پرسش موجب عدم گرایش به مطالعه می گردد و 
همین نبود تمایل به مطالعه می تواند انگیزه را در اهل قلم برای 
نوشتن کاهش دهد و این چرخۀ باطل به طور مستمر در یک مدار 
بسته به دور خود می چرخد و با زمان سوزی موجبات عقب افتادگی 
جامعه را فراهم می سازد. باید برخیزیم و در اولین قدم انگشت اتهام 
را به سوی خود دراز کنیم و جوانمردانه کم کاری های خود را در 
تــرازوی انصاف به قضاوِت وجدان بگذاریم و تصمیم بگیریم به 
جای آنکه به دنبال مقصر برای عقب افتادگی های جامعه بگردیم از 
خودمان شروع کنیم و هرکسی این پرسش مهم را از خود بپرسد که 
من به سهم خود برای جامعه چه کرده ام؟ سهم من از مطالعه چقدر 
است؟ سهم من از کسب دانش عمومی چقدر است؟ سهم من از 

ارتقا آگاهی جامعه چقدر است؟ و دهها پرسش دیگر...
بدیهی است اگر از همین پرسش های به ظاهر ساده آغاز کنیم 
بی گمان هر پرسشی زمینۀ بروز پرسش دیگری را فراهم می کند و 
پرسش ها پرسش می زایند و این سیل پرسش ها، ذهن ها را فعال 
می کنند و توجه ها را به دانستن جلب می نمایند و خواندن را چاره 
کار می کنند و اینجاست که همه به دنبال محتوایی برای خواندن 
می گردند و همین عطِش برای دانســتن، انگیزه را در اهل قلم و 
نویسندگان افزایش می دهد و چرخۀ باطل بی پرسشی از مخاطبان 
و بی عالقگی از طرف نویسندگان را به چرخۀ پویای عطش دانستن 
از طرف مخاطبان و انگیزۀ پاسخ دادن از طرف نویسندگان تبدیل 
می کند و جامعه ای پرسشگر بروز و ظهور می یابد و رسانه ها نیز 
به سبِب الزامی که در پاسخگویی به مخاطبان دارند به عرصۀ تولید 
محتوا ورود می کنند و تولید محتوا می تواند دروازۀ ترقی و تعالی 

یک مطبوعه باشد. 
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عاطفــه ابراهیمی؛ این روزهــا تمام دنیا در 
هیاهوی فوتبالی ترین واقعه ی دنیا یعنی جام 
جهانی فوتبال هستند. واقعه ای که حاال فراتر 
از یک مسابقه ی ورزشی است. هر چند امروزه 
بسیاری معتقدند فوتبال دیگر نه تنها یک ورزش 

گروهی که یک صنعت و تجارت بزرگ است.
 اما به نظر می رســد فوتبال عالوه بر اینکه 
ورزش و یا صنعت است کم کم به یک هنر نیز 
تبدیل می شود هنری که مردم یک کشور را با 
هم، هم صدا می کند و میلیون ها نفر را تا صبح 
پای تلویزیون نگه می دارد. هنری که رد شدن 
توپ از خط دروازه می تواند مرزهای شادی و غم 

یک ملت را جا به جا کند. 
فوتبال در عین سادگی بسیار مسئله ی پیچیده 
ای است. همیشه به جدایی سیاست از ورزش 
تاکید شده اما همین جام جهانی هنگام شادی 
پس از گل و یا در ســکوها گاهی کارزاری برای 
تسویه حساب های قومی شده است. با این حال 
نمی توان منکر شد که تیم ملی، مردم یک کشور 

را با دیدگاه های مختلف با هم همراه می کند. 
بالتر رئیس سابق فیفا معتقد است فوتبال قدرتی برای 
برقراری صلح و دوستی، و آموختن ارزش های اولیه ی 
اجتماعی و تربیتی دارد. آیا واقعا چنین اســت؟! در این 
گزارش یه سراغ برخی از مسئوالن و همچنین اساتید 
دانشــگاه و اقشار مختلف مردم رفتیم و پرسیدیم آیا در 
قالب مسائل اجتماعی، فوتبال درمانگر است یا مسکن؟ 
آیا در جهان کنونی فوتبال می تواند ارزش های اجتماعی 

و فرهنگی را ارتقا دهد؟

معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار در خصوص 
این سئوال معتقد است فوتبال هر چند در ظاهر روی یک 
مستطیل سبز با ابعاد محدود و در زمان محدود 90 دقیقه 
انجام می شود ولی به قدری ابعاد گسترده ای دارد و در 
شئونات متعدد جامعه رسوخ کرده است که اگر امروز نیم 
نگاهی به مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

بیاندازیم حتما رد پایی از فوتبال در آن می بینیم. 
طالبی با اعالم این نظر که ما باید فوتبال را فراتر از 
درمانگری یا مسکن ببینیم گفت: به نظر من فوتبال امروز 
در جامعه یک سیستم سازنده است و نقش تولید کننده را 
گرفته است یعنی در بخش های مختلف از جمله اقتصاد، 
فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست نقش یک تولید گر و 
سازنده را ایفا می کند و از پتانسیل باالیی در سازماندهی 

و ساختار بخشی به مسائل برخوردار است.
معاون استاندار در ادامه با اشاره به گردش مالی قابل 
مالحظه در فوتباِل حرفه ای که تاثیرات اقتصادی خود 
را دارد گفــت: مباحثی مثل تقویت روحیه ملی گرایی، 
ایجاد وحدت، انسجام بخشی، الگو سازی، ترویج آموزش 
های اجتماعی و تربیت پذیری و امثالهم از کارکردهای 
اجتماعی و فرهنگی فوتبال در دنیای کنونی است و نباید 

از این پتانسیل ها غافل بود.
 مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد نیز معتقد است 
جایــگاه ورزش در جهان امروز به خصوص فوتبال که 
شــاید بتوان گفت به عنوان یک صنعت در آمده است، 
فراتر از مســکن یا درمانگر بودن است و به عنوان یک 
حربه ی پیشگیرانه برای بسیاری از معضالت فرهنگی 

و حتی اقتصادی است. 

مسعود شریعتی گفت: بسیاری از همگرایی و واگرایی 
هایــی که در زمین فوتبال رخ می دهد می تواند درس 
های خوبی برای تمام آحاد جامعه باشد و سن مشخصی 
هــم ندارد. فوتبال با جذابیتی کــه دارد می تواند نقش 
پیشگیرانه را در تمام جامعه داشته باشد. بسیاری از مفاسد 
اجتماعی زمانی روی می دهد که انسان ها جایی برای 
تخلیه انرژی و یا جایی برای سرگرمی و پرکردن اوقات 
فراغــت ندارند . اگر بیماری هــای مانند بیماری قلبی 
عروقی در جامعه اپیدمی می شود همه در اثر کم تحرکی 
و عدم فعالیت است، بنابراین فوتبال می تواند رمز موفقیت 
و سالمتی برای همه جامعه باشد. فوتبال را می شود در 
هر جا با حداقل امکانات راه اندازی کرد در همین استان 
ما بیش از 40 زمین فوتبال چمن مصنوعی ایجاد شده و 

بسیار مفید و انگیزه بخش بوده است. 
مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان ادامــه داد: در 
بســیاری از جوامع  که درگیر مشکالت زیادی بودند 
فوتبال به کمک آن ها آمده اســت مثال کشور برزیل 
و یا اسپانیا. اگر نگاهی اجمالی به تاریخ فوتبال و مسائل 
این کشورها بیندازیم، در می یابیم که گرایش مردم به 
فوتبال به نوعی نجات بخش آن ها بوده است و فوتبال 
به عنوان یک درمانگر در مسائل اقتصادی و اجتماعی 

عمل کرده است.
شریعتی معتقد است در دنیای امروز فوتبال را نباید 
دســتکم گرفت و یا تک بعدی به آن نگاه کرد. امروزه 
حضور زنان و مردان در ورزشــگاه های دنیا، همراهی 
و همگرایی آن ها را در مســائل اجتماعی در پی دارد و 

پشتوانه اساسی برای همه امور در کشور است ... 
ادامه در صفحه 2
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یادداشت

فوتبال، ُمسکن یا درمان گر 

 جام جهانی، تیم ملی
 و درس های اجتماعی

داود پاک طینت؛ مســابقات جام جهانی فوتبال به پایان راه 
رسیده است. ایران جز 32 تیم شرکت کننده در این مسابقات 
بود و جدای از نتایجی که در نهایت مجوز صعود تیم از جدول را 
صادر نکرد اما افکار عمومی از آن راضی بود و مردم از هر قشری، 
حتی آن ها که در ظاهر قواعد سادۀ فوتبال را هم نمی دانستند 
بازی های تیم ملی را دنبال کردند و اتفاقاتی در سطح جامعه رخ 

داد که بازخوانی آن ها خالی از نکته و درس نیست.
1. مسابقات تیم ملی در محافل عمومی مثل پارکها و برخی مراکز تفریحی 
به صورت جمعی پخش شد و جوانان درکنار خانواده های خود به تماشای فوتبال 
نشستند و جالب اینجاست که هر سه نتیجۀ احتمالی )برد، باخت و تساوی( برای 
تیم ملی رخ داد و واکنش ها و رفتارهای جامعه نسبت به هر سه مورد، رفتارهای 
بهنجار بود، هرچند پتانسیل های بالقوه ای - به خاطر تجمِع مردم در مکان 
خاص)پارکها و مراکز تفریحی و تجاری( و با هدف خاص)تماشای بازی فوتبال(- 
انباشته شده بود )شکل گیری انبوه خلق قراردادی( اما شاهد حرکات نابهنجاری 
که نگرانی های امنیتی، اجتماعی و اخالقی را در پی داشته باشد نبودیم که این 
موضوع نشان از رشد یافتگی جامعه است و بیانگر این موضوع است که برخی 
از تصمیم گیران، مراوداِت مردم را به خوبی نمی شناسند و تحلیل درستی از آن 
ندارند و فریاد های وانفسایی که در  خصوِص تجمع مختلط مردم در پارکها و 

اماکن تفریحی برای تماشای فوتبال بیان می کردند نادرست بود. 
2. تیم ملی فوتبال به مرحله بعد صعود نکرد اما جامعه احساس نارضایتی 
نداشت بلکه هر کسی تالش کرد به منظور قدردانی از تیم ملی فوتبال، واکنشی 
مناسب داشته باشد. می توان این پدیدۀ تشکر علی رغم عدم صعود را به حساب 
این گذاشت که جامعه، تالش ها را می بیند و برای هر نوع تالشی ارزش قائل 
اســت و اگر مردم نسبت به تالش مدیران برای بهبود اوضاع جامعه مطمئن 
باشند علی رغم اینکه نتیجۀ مطلوب نهایی را نبینند اما حمایت و همراهی خود 

را خواهند داشت.
3.تیم ملی ایران در این دوره از بازی های جام جهانی هیچ ســوپر استاری 
نداشت، همه در قالب یک تیم بودند و در طوِل تاریِخ جام های جهانی که ایران 
در آن ها حضور داشته است، بهترین نتیجه را گرفت. می توان از این پدیده این 
برداشــت را نمود که جامعه برای بهبود اوضاع و رفع چالش ها وکسب نتایج 
مطلوب، دیگر نباید امید قهرمان ها بنشیند بلکه با یک روح جمعی و یک اراده 
محکم ملی می توان به دور از هیاهوِی ستاره ها و فوق ستارها بخ افق های 

روشن دور اندیشید و گام به گام پیشرفت کرد.
4. روح جمعی حاکم بر جامعه نباید مورد اغفال قرار گیرد، همه یک نگاه، یک 
خواسته و یک صدا بودند، این هم افزایی و موج مثبتی که از عمق جامعه برای 
تقویت تیم ملی فوتبال بلند می شد می تواند الگویی باشد برای سایر حرکت های 
جمعی، که تک به نک افراد جامعه با یکدلی و همراهی و البته چشم پوشی از 
تمایالت و منافع شخصی زمینه های تعالی و رشد را در ابعاد مختلف فراهم نمایند.

5. جوان گرایی تیم ملی نیز در جای خود قابل تامل است، یکی از نادر زمان 
هایی که نه تنها سستی و ضعف در پاهای بازیگران دیده نمی شد بلکه انگیزه 
فراوانی برای مقاومت و تالش و مبارزه داشتند این مسابقات بود که نسخه پاسخ 
دادۀ جوان گرایی بار دیگر خود را به خوبی نشان داد و می تواند در مدیریت جامعه 
نیز به عنوان الگویی برای داشتن بدنه مدیریت پویا و با انگیزه و قدرتمند به آن 

توجه شود.
6. نقش رسانه ها در ایجاد فضای مناسب برای تیم ملی غیر قابل انکار است 
در این میان حمایت های رسانه ملی نیز چشم گیر بود. این نیز درس خوبی است 
که رسانه ملی باید در حرکت های جمعی بدون جهت گیری سیاسی و با نگاه 
حمایت گرانه و نقد علمی مسائل را دنبال کند و همانگونه که بازیگران تیم ملی را 
تخریب نکرد در عرصه های دیگر مثل سیاست و فرهنگ و اجتماع نیز از زاویه 

تخریب به موضوع نگاه نکند.

از سلبریتی گری
 تا حل بحران  آب

آیا ســلبریتی ها می توانند مانند یک شخصیت کاریزما عمل 
کننــد و جامعۀ در مخاطره را نجات دهند؟ مثأل آیا یک ســتارۀ 
معروف می تواند در شبکه های اجتماعی کمپینی تشکیل دهد و با 
درخواستی منطقی، از مردم بخواهد مصرف آب را مدیریت کنند 
و اینگونه ایران و استان های کم آبی مانند یزد را از بحران کم آبی 

نجات دهد؟
نمی دانــم که آیا می تــوان آینده ای را تصور کــرد که در آن 
سلبریتی ها حاکمیت می کنند یا نه. اما می خواهم یک پیش بینی 
کنم: این احتمال غیرممکن نیست. غیر ممکن نیست که از میان 
عکس ها و نوشــته های یک چهرۀ شاخص در فضای مجازی، 

فرهنگ عمومی ساخته و پرداخته شود.
به تازگی در فضای مجازی شاهد تشکیل کمپین هایی هستیم 
که توانسته اند افکار عمومی را با خود همراه کنند. این کمپین ها 
مانند اســبی می تازند و گرد و خاک به پــا می کنند؛ مثأل یک 
فوتبالیست معروف پستی در شبکه های اجتماعی منتشر می کند و 
از مردم می خواهد تصویر آن پست را در شبکه ها گسترش دهند 

تا به گوش همه برسد.
جامعۀ ایران در حال تغییر است و این تغییر به طور ملموسی 
فهم می شود. یکی از کاستی های جامعۀ ایرانی ضعف در سرمایه 
اجتماعی است، سرمایه ای که بخش مدیریتی نتوانسته جلب کند 
ولی به نظر می رسد ســلبریتی ها تا حدودی در جلب آن موفق 
بوده اند. جامعه اعتماد ندارد، مشارکت نمی کند و چندان به آینده 
امید ندارد؛ اینها شــاخص های سرمایه اجتماعی هستند که رتبۀ 

ایران در آنها تعریفی ندارد.
یک ورزشکار، یک هنرمند، یک نخبه یا یک مسئول مقبول 
می تواند به افزایش ســرمایه اجتماعی کشور کمک کند و یک 
شخصیت مشــهور و مقبول اجتماعی می تواند جامعه را در حل 
بحران ها یاری دهد. یک سلبریتی می تواند مانند یک رهبر فکری 
عمل کند و بیشــترین تأثیرگذاری را در میان مردم داشته باشد 
و می تواند پیام  های متناســب با توسعۀ کشور را از سطوح باالی 

سیاستگذاری دریافت و به بطن جامعه منتقل کند.
تجربه نشــان داده که درخواست مشــارکت یک سلبریتی 
از مردم، برای تقویت همبســتگی اجتماعی جواب داده اســت. 
طیف گســترده ای از مردم با خواست سلبریتی ها همراه شده ؛ به 
کمپین های آنها اعتماد کرده  و با آنها مشــارکت کرده اند. با این 
وصف، پس می توان افسار برخی بحران ها را به دست ستاره ها داد 
و دست به گریبان آنها برای برون رفت از مسائل اجتماعی، مانند  

بحران کم آبی  شد. 
می توانیم بعضأ از سلبریتی ها به عنوان  سرمایه های نمادین  
نیز نام ببریم، سرمایه هایی که به عنوان نماد محسوب می شوند 
و مردم برای آنها احترام قائل اند. ســرمایه های نمادین می توانند 
تقویت کنندۀ ســرمایه های اجتماعی باشند و اعتماد و مشارکت 

مردم را برای توسعۀ کشور جلب کنند.
راه حل ایران امروز و یزد امروز، ارتقای سرمایه های اجتماعی 
است. باید توانایی ها و گنجایش های جامعه را برای شناخت و فهم 
مسائل کشور به خدمت گرفت. در این میان، استفاده از سلبریتی ها 

به نفع توسعۀ کشور، یک ضرورت به نظر می رسد.
جامعه در شرایط سخت است و در وهلۀ نخست باید بیندیشد 
که چگونه می توان مانع گسترش مخاطرات در جامعه شد و سپس 
باید همه برای برون رفــت از آن تالش کنند؛ حاکمیت، دولت، 

نخبگان، سلبریتی ها و مردم.
بزرگتریــن بحران ایران و یزد، بحران کم آبی، از طریق حفظ 
و ارتقای سرمایه اجتماعی و از طریق سلبریتی ها می تواند نجات 
یابــد. باید جامعه بفهمد که در نبود آب در یزد، تنها یزد آســیب 
نمی بیند بلکه یک ایران دچار بحران می شود؛ باید بفهمد که نباید 
از آب شــرب در مصارف غیرشرب استفاده کرد؛ باید بفهمد که 
نباید آب را به اضافه اســتفاده کــرد و باید بفهمد که می توان از 
گنجایش های افراد محترم نزد جامعه برای همبسته کردن جامعه 

بهره برد. 

وی در پایان با اشاره به حمایت همه اقشار مردم از تیم ملی فوتبال گفت: 
در بازی های تیم ملی کشــورمان در جام جهانی روسیه همه مردم ایران 
در تمام دنیا با هر گرایش فکری پشــت سر تیم ملی بودند و حاال سئوال 
اینجاست که در چه زمینه ی دیگری می توان مردم را این چنین متحد و 
همراه کرد؟! بسیاری از سیاسیون در برنامه های متعدد هزینه می کنند تا 
مردم پشت سر موضوعی قرار بگیرند و حس ایران دوستی را در آن ها زنده 
نگه دارند مثل شور و استیاقی که در دوران دفاع مقدس بود. اگر این توجهی 
که به تیم ملی آغاز شده ادامه پیدا کند، سبک و سیاق فوتبال ایران در آینده 
تغییر پیدا خواهد کرد که بخشی از آن را در بازی های اخیر تیم ملی مشاهده 

کردیم و نشان دادند دیگر فرد گرا نیستیم.  
و اما عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان با اشاره به اینکه 
فوتبال یک پدیده اجتماعی است و توانسته در مراوده با بخش های مختلف 
اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ورزش حرفی برای گفتن داشته باشد، می گوید: 

در دنیای امروز، فوتبال در مسائل اجتماعی و فرهنگی جنبه سرگرمی و بازی 
دارد و البته بازی ماهیت وجودی انسان است.

دکتر فائزه تقی پور فوتبال را با توجه به شــرایط اجتماعی و مشکالت 
اقتصادی که گریبانگیر مردم شده است یک مسکن برای مسائل اجتماعی 
می داند که مردم برای فرار از مشکالت و یافتن آرامش به آن روی می آورند.

این استاد علوم ارتباطات اجتماعی ادامه می دهد: فوتبال توانسته شرایطی 
را بوجود آورد که مردم خود را با آن سرگرم کنند و در بالتکلیفی فرهنگ و 

سیاست، شرایط آرامش بخشی را برای خود ایجاد کنند.
آنچه مسلم است فوتبال امروز صرفا یک بازی ساده در کنار سایر بازی 
ها نیســت. امروز فوتبال می تواند نقش های اجتماعی مهمی را ایفا کند 
و خالهای ناشــی از ناکارآمدی یا اختالل در بخش هایی از سیستم های 
اجتماعی، سیاســی، حتی فرهنگی و اقتصادی را پوشش دهد و به نحوی 

جبران کند و مراودات جدیدی را در دنیای سیاست و اقتصاد تعریف نماید. 

مریم بهرامی

ادامه از صفحه نخست
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با سینما تصوير سازي هاي ذهني
 خود را به اشتراك می گذارم   

مقدمــه: بهناز زحمتکش، فارغ التحصیل رشــته 
عکاســي خبري در مقطع کارشناســي از دانشگاه 
فرهنگ و هنر یزد اســت که مقام سوم نویسندگی 
و بازیگری در جشــنواره خیابانــي چتر زندگي را در 
کارنامه خود دارد و دو نمایشــگاه انفرادي عکاسي 
برگزار نموده اســت و در چندین نمایشگاه گروهي 
عکس شرکت فعال داشته و نویسندگی و کارگرداني 

فیلم کوتاه کمــدي الهي را در کارنامه 
خود دارد و اخیرا ویدئو ارت ســاخته 
او با عنوان   ادم کمدی  موفق شــده 
است به بخش اصلی فستیوال هنرهای 
تصویــری visions در ونیز ایتالیا راه 
یابد این موفقیت وی را بهانه ای کردیم 
تا بیشتر با او و کارهایش و نگاهی که 

به سینما دارد آشنا شویم.

-  خانم زحمتکش، در اولین سئوال 
شاید خوب باشد از اینجا شروع کنیم 
که، چرا سینما ؟ یعنی چرا در میان همه 

هنرها، هنر سینما را انتخاب کردید؟ 
همیشه با خودم فکر مي کردم چه چیزي مي تواند تخیل آدمي 
را به تصویر بکشد و با چه وسیله ای می توان خیال یک فرد را به 
اشــتراک گذاشت، درون هر شخصي دنیایي با تعریف خود وجود 
دارد عکاسي انتخاب و ثبت یک لحظه است. زمان و مکاني فریز 
شده، اما ســینما و فیلم، زمان را در آن جاري مي سازد، من بعد 
از یک دوره عکاســي متوجه شدم که مدیومي که بتواند تصویر 
سازي هاي ذهني و دلخواه مرا به اشتراک بگذارد سینما است، اما 
نه آن سینمایي که فرم هاي آن واقعي هستند بلکه اکسپرسیوني 

از واقعیت.
-  لطفا   اکسپرسیوني از واقعیت  را برای خوانندگان 

تشریح کنید: 
بیان شدیدا احساســي ، خواب گونه رویا پردازانه و به تعبیري 
مجاز گونــه و بي حد و مرز در قالب تصاویري شــبح دیجیتال 
که الهام گرفته از طوفــان تصویریي که میلیاردها ارائه دهنده و 
میلیاردها دریافــت کننده در آن واحد دارد و ترکیب این تصاویر، 

ریتــم تصاویر، تنوع تصاویر که به صــورت وهم گونه ایي چون 
ارواح ســرگردان از پردازنده ایي به پردازنده ي دیگري در نوسان 
اســت و این گزینش، چینش و بازآفرینیه آن توسط یک هنرمند 

است که بتواند احساس زمانه را به اشتراک بگذارد.
-  از چه زمانی کار جدی خود را آغاز کردید؟

اولین تجربه جدي من در زمینه عکاســي بود که شامل یک 
مجموعه عکس با محوریت گذشت زمان و فرسودگي بود که از 
تکنیک حضور نو، در کهنه بهره بردم و به نوعی 

تضاد را به تصویر کشیدم.
-  برای این تصویر سازی نو و کهنه 

از چه المان هایی بهره بردید؟
برای این کار نوعروســي بــا همان طراوت 
شب زفاف را در معماري و فضاهاي فرسوده و 
کهن سال به تصویر کشیدم و این تضاد بین نو 

عروس و کهن سالي فضا، اساس ایده من بود.
-  کار اخیر شــما که موفق شده به 

فســتیوال  اصلی  بخش 
تصویــری  هنرهــای 
visions در ونیــز ایتالیا 
راه یابد  ویدئو آرت است 
لطفا بــرای خواننــدگان در این مورد 

توضیح دهید:
ویدئوآرت یک فیلم نیســت. یکی از تفاوت 
هــای میان ویدئــوآرت و فیلم این اســت که 
ویدئوآرت مجبور اســت که به خیلی از قرارداد 
های موجود در فیلم ها اعتماد نکند و آنها را کنار 
بگذارد. در ویدئوآرت معموال بازیگر اســتخدام 
نمی شود  ممکن اســت دیالوگی وجود نداشته 
باشــد ممکن است که داستانی در آن تشخیص 

داده نشود و یا حتی یک برنامه از پیش تعیین شده ای نباشد و یا 
همچون فیلم های سینمایی و انیمیشن ها سرگرم کننده و مفرح 
نباشــد اما می توان گفت زیر مجموعه ای تعریف نشده و حتی 
ممکن اســت درهم از آن باشد. همانطور که یک فیلم کوتاه می 

تواند اینچنین باشد و این امتیاز مهمی است. 
-  فیلم و سینما حرفه اي تر است یا ویدئو آرت؟

قطعا ویدئو آرت حرفه ایي تر اســت. به دلیل اینکه ویدئو آرت 
و هــر اجراي هنري از این شــاخه مقید به تحلیلي فراتر از آنچه 
نشــان مي دهد است که این ویژگي هم در نزد هنرمند و هم در 

نزد مخاطب هنرمند است.
-  ویدئو آرت چه سوالي را پاسخ مي دهد که فیلم 

سینمایي یا فیلم کوتاه پاسخ نمي دهد؟
عــن قریب تصویر به وفور و به حکم ضرورت همه ي زندگي 
انســان را در بر خواهد گرفت انگار یک بــار دیگر آدمي در غار 
تنهایــي و بدویت منتهي نیاز به تصویر ســازي روي دیوارهاي 
مجازي خویش اســت اگر بشــر اولیه تصاویر ثابت بر دیوارهاي 
غارها نقش مي بست و زباني تصویري داشت امروز این تصاویر 
به لطف سینماتوگراف و ویدئو و دیجیتال به حرکت درآمده است، 
ایجاد یک زبان تصویري و نمادین براي ارتباط با هستي پیرامون 

مان گریز ناپذیر است.
-  اگر موافق باشــید کمی در مورد ویدئو آرتی که 

اخیرا  نمایش داده اید صحبت کنیم:
این ویدئو آرت را ابوالفضل سلیمی دربرزی 
تهیه کنندگی کــرد و فیلمبرداری و تدوین آن 
را رامین راســتجو انجام داده و در واقع از چهار 
تصویر ضبط شده شامل راش های مشکل دار 
و دور ریختنی  یک فیلم کوتاه که به کارگردانی 
خودم ضبط شــده بودند که چهار دیوار سنگ 
مازاری را احاطه کرده اند تابانده شد. تصاویر از 
زندگی معمولی اما رنج آور دنیای امروز حکایت 
داشــتند که آدم ها نایلون پیچ در گورهای خود 
که زندگی نام گرفته اند خزیده و همگی در حال 
ارتبــاط با جهان بیرون خود از طریق موبایل و 
فضای مجازی هســتند. در واقع ادم های گور 
خواب مدرن که انگار به لطف دنیای ارتباطات 

با جهانی دیگر در ارتباط هستند. 
-  آیا در حال حاضر پروژه جدید دارید؟

بله، روی یــک فیلم کوتاه با مضمون زنــان در فضاي یک 
مازاري که معماري و حنا در قصه تنیده شده است در حال مطالعه 
هســتم که این کار را هم با همین ســبک ویدئو آرت طراحي و 

اجرا مي کنم.

 بعد از يك دوره عكاسي 
متوجه شدم که مديومي 
که بتواند تصوير سازي 

هاي ذهني و دلخواه مرا به 
اشتراك بگذارد سینما است، 
اما نه آن سینمايي که فرم 
هاي آن واقعي هستند بلكه 

اکسپرسیوني از واقعیت.

 ويدئو آرت حرفه ايي تر از 
سینما است. به دلیل اينكه ويدئو 
آرت و هر اجراي هنري از اين 
شاخه مقید به تحلیلي فراتر از 

آنچه نشان مي دهد است که اين 
ويژگي هم در نزد هنرمند و هم 

در نزد مخاطب هنرمند است.
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کتاب مزبور نوشــته پیرو فروچی و با 
ترجمه مهسا ملک مرزبان توسط انتشارات 
نی چاپ گردیده است . کتاب در 14 فصل 
مجزا و جداگانه در 180صفحه نوشته شده 

است .
شاید در ابتدای امر بسیاری گمان برند 
باز هم یک کتاب روانشناســی دیگر می 
خواهد با نصیحت و پیشنهاداتی خوانندگان 
را درگیر و مرتبط با موضوع گرداند . بچه 
هایمان به ما چه می آموزند ؟کتاب سحر 
آمیزی است مملو از شوخی های جالب . 
این کتاب به ما نشان می دهد اگر دست 
از شنیدن و آموختن برداریم ،هر لحظه در 
کنار بچه ها مــی تواند فرصتی بی نظیر 

برای تغییر کردن و رشد به ما بدهد .
پیرو فروچی روان درمانگر معتبر ایتالیای 
معتقد است سفر پدر و مادری راهی است 
به سوی تحول و تکامل ،توالی تجربیاتی 
که می تواند مــا را غنی کند ،تجربه ای 
که هیچ دانشــگاه و کتابی نمی تواند در 
مــا پدید آورد . چیزی که باعث تمایز این 
کتاب از دیگر کتابهای روانشناسی درباره 
بچه ها می شــود این اســت که فروچی 
در پی معــادالت معمول روابط بچه ها و 
پدر و مادرها نیســت و نمی خواهد به ما 
یاد آوری کند چه نکاتــی را باید به بچه 
هایمان بیاموزیم بلکه به آینه ای که بچه 
ها جلــوی روی بزرگترها می گیرند نگاه 
می کند و می کوشــد به خود انگیختگی 
و آگاهی اخالقی دســت یابد و در نهایت 
به اصالح خود و رفتارهای نادرست ناخود 

آگاهش می رسد .

فوتبال  اســتادیان؛  حمیدرضا 
امروزه دیگر فقط یک بازی پرهیجان 
نیست و جزء پدیده های اجتماعی 
، فرهنگــی و اقتصــادی در جهان 
محسوب می شود که هرکدام سطح 
گسترده ای از جامعه را تحت تاثیر 

خود قرار داده است.
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 
2018 در شرایطی روبروی قهرمان 
آفریقا، مدافع عنوان قهرمانی جهان و 
قهرمان اروپا به همراه اکثر بازیکنان 
باکیفیت ، اســم و رسم دار و شاغل 
در لیگ های معتبر اروپایی آنها قرار 

گرفت که جوانان ایرانی سابقه درخشان اروپایی و شرکت 
در میادین بین المللی نســبت به سایر نفرات تیم های 
همگروه خود را نداشــته و در حتی از انجام دیدارهای 

دوستانه باکیفیت هم به دالیل زیادی محروم بودند.
حقیقتا مردم ایران در سال های گذشته چنین توقعی 
از فوتبال نداشــتند و صرفا حضــور در جام جهانی، 
بزرگ ترین پیروزی برای ما محسوب می شد اما تیم 
ملی ایران 4 امتیاز از گروه مرگ در جام جهانی گرفت 
که این برای بسیاری از کارشناسان فوتبال داخل کشور 
هم در حد محال و شاید یک رویا بود و بدیهی است که 
مردم نیز توقع چنین درخششی از بازیکنان و مجموعه 

تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را نداشتند.
اما در مقابل همه ی تصورات و پیش بینی های برخی 

از مردم و کارشناسان داخلی مبنی بر احتمال شکست 
های پیاپی، پرگل و تحقیر تیم ملی ایران و بازیکنان ما 
در مقابل تیم های پرمهره مراکش، پرتغال و اسپانیا، یک 
نفر دائما انرژی و امید را به بازیکنان ایرانی تزریق می 
کرد و از اطمینان قلبی خود با تکیه بر بازیکنان حرفه ای 

در راستای صعود به مرحله بعدی صحبت کرده بود.
صعودی که اگر اتفاق می افتاد می توانست باعث ایجاد 
موقعیت هایی در جامعه ورزشی و حتی اقتصادی کشور 
شود و نگاه مسئوالن نسبت به فوتبال را نگاه جدی و 

استراتژیک کند.
اما فوتبال برای چندمین بار در تاریخ ایران به ما و نسل 
جــوان درس داد و یــادآوری کرد که چگونه 11 مرد 
جنگی و تشــنه ی پیروزی برای تحقق رویاهای یک 

ملت از هیچ تالشی دریغ نکردند.

از صحنه های که جوانان غیرتمند 
ایرانی  90 دقیقه دویدند. 90 دقیقه 
دفــاع کردنــد. 90 دقیقه مقاومت 
کردنــد و 90 دقیقه تمام به احترام 
یک ملت یکدل دروازه قهرمان اروپا 
را نشانه رفتند ، 90 دقیقه ی ماندگار 
را رقم زدند  و در پایان نیز به دلیل 
حســرت حضور در مرحله حذفی و 
محقق نشدن اولین صعود تاریخی 

ایران در جام جهانی گریستند.
اینها بخش های اولیه این حماســه 
بودند، بخش های بعدی این حماسه 
حضور مردم در خیابان ها با پرچم  های 
سه رنگ ایران و شادی و پایکوبی بود که با دیگر تجمعات 
اخیر کشور تفاوت هایی داشت. در این جشن های خیابانی 
جناح های سیاسی حضور نداشتند، مخالف و موافقی در 
کار نبود، اصولگرا و اصالح طلب مد نظر نبود، در آن تجمع 
تنها شادی بود و همبستگی ملی ؛ اتحادی که ایران عزیز 
برای موفقیت در سایر عرصه های سیاسی و اقتصادی، 

بیش از هرچیز دیگری به آن نیاز دارد.
باید قبول کنیم که فوتبال وظیفه اجتماعی خود را در 
نزدیک کردن اقشار اجتماعی و حضور خودجوش مردم 
دوشادوش یکدیگر در جشن ملی به نحو احسن انجام 
داده است، ختم کالم اینکه فوتبال قدرت و امکان این 
را دارد که مردم را با تاکید و تکیه بر نقاط مشترک و 
تعلقات خاطر آنها، دور هم جمع کند و باعث همگرایی 

و هم افزایی بیشتر شود.

معرفی کتاب

 بچه هایمان به ما چه می آموزند ؟

سرمقاله
مدیرمسئول

نشریات محلی
 و محتوای تولیدی 

استفاده بی هدف و فله ای از اخبار سایت های دستگاه های 
دولتی، انتخاب وجا سازی در صفحه- نه صفحه آرایی- و در 
برخی موارد، یک سرمقاله کوتاه، می تواند محتوای یک نشریه 
چهار صفحه ای که هیچ، حتی یک نشــریه هشت تا شانزده 
صفحه ای را نیز تامین کند. اما اگر مصمم به این مهم باشید که 
نشریه شما از مطالب تکراری درون سایت ها عاری باشد و اگر 
هم استفاده می کنید در حد چند خبر در راستای مطالب اصلی 
آن شماره کار شود، قطعا در این فضای سرد رسانه ای که هیچ 
کسی دستی به نوشتن نمی برد و عالقه ای برای نوشتن ندارد 
با مشکل محتوا برای مطبوعه خود مواجه می شوید. تا جایی که 
اگر بر تولیدی بودن محتوای نشریۀ خود اصرار بورزید حتما با 
تاخیر در چاپ و تعطیلی مواجه می شوید. سئوال اصلی این است 

که چرا عالقه ای به نوشتن نیست؟ 
چندی پیش در مراسم دومین دوره کتاب سال یزد، حجه 
االسالم صدوقی ســئوالی را مطرح کرد با این عنوان که چرا 
جامعه پرسشگر نیست؟ و چرا جامعه سئوال ندارد؟ هرچند ایشان 
پاسخ این پرسش را به فالسفه و اهل نظر موکول کردند ولی 
این جرقه در اذهان خیلی ها زده شد که واقعا چرا جامعه پرسش 
ندارد؟شاید بتوان جواب عدم عالقه یا عدم تمایل افراد به نوشتن 
را نیز در دل همین پرســِش مهم جستجو کرد و اینکه، چون 

جامعه پرسش ندارد پس کسی هم عالقه ای به نوشتن ندارد!
عدم وجود پرسش موجب عدم گرایش به مطالعه می گردد و 
همین نبود تمایل به مطالعه می تواند انگیزه را در اهل قلم برای 
نوشتن کاهش دهد و این چرخۀ باطل به طور مستمر در یک مدار 
بسته به دور خود می چرخد و با زمان سوزی موجبات عقب افتادگی 
جامعه را فراهم می سازد. باید برخیزیم و در اولین قدم انگشت اتهام 
را به سوی خود دراز کنیم و جوانمردانه کم کاری های خود را در 
تــرازوی انصاف به قضاوِت وجدان بگذاریم و تصمیم بگیریم به 
جای آنکه به دنبال مقصر برای عقب افتادگی های جامعه بگردیم از 
خودمان شروع کنیم و هرکسی این پرسش مهم را از خود بپرسد که 
من به سهم خود برای جامعه چه کرده ام؟ سهم من از مطالعه چقدر 
است؟ سهم من از کسب دانش عمومی چقدر است؟ سهم من از 

ارتقا آگاهی جامعه چقدر است؟ و دهها پرسش دیگر...
بدیهی است اگر از همین پرسش های به ظاهر ساده آغاز کنیم 
بی گمان هر پرسشی زمینۀ بروز پرسش دیگری را فراهم می کند و 
پرسش ها پرسش می زایند و این سیل پرسش ها، ذهن ها را فعال 
می کنند و توجه ها را به دانستن جلب می نمایند و خواندن را چاره 
کار می کنند و اینجاست که همه به دنبال محتوایی برای خواندن 
می گردند و همین عطِش برای دانســتن، انگیزه را در اهل قلم و 
نویسندگان افزایش می دهد و چرخۀ باطل بی پرسشی از مخاطبان 
و بی عالقگی از طرف نویسندگان را به چرخۀ پویای عطش دانستن 
از طرف مخاطبان و انگیزۀ پاسخ دادن از طرف نویسندگان تبدیل 
می کند و جامعه ای پرسشگر بروز و ظهور می یابد و رسانه ها نیز 
به سبِب الزامی که در پاسخگویی به مخاطبان دارند به عرصۀ تولید 
محتوا ورود می کنند و تولید محتوا می تواند دروازۀ ترقی و تعالی 

یک مطبوعه باشد. 

فوتبال مسکن یا درمانگر
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جام جهانی، تیم ملی
 و درس های اجتماعی

با سینما تصوير سازي هاي ذهني
 خود را به اشتراك می گذارم
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این روزها تمام دنیا در هیاهوی فوتبالی ترین 
واقعه ی دنیا یعنی جام جهانی فوتبال هستند. 
واقعــه ای که حاال فراتر از یک مســابقه ی 
ورزشی است. هر چند امروزه بسیاری معتقدند 
فوتبال دیگر نه تنها یک ورزش گروهی که یک 

صنعت و تجارت بزرگ است.
 اما به نظر می رســد فوتبال عالوه بر اینکه 
ورزش و یا صنعت است کم کم به یک هنر نیز 
تبدیل می شود هنری که مردم یک کشور را با 
هم، هم صدا می کند و میلیون ها نفر را تا صبح 
پای تلویزیون نگه می دارد. هنری که رد شدن 
توپ از خط دروازه می تواند مرزهای شادی و 

غم یک ملت را جا به جا کند. 
فوتبال در عین ســادگی بسیار مسئله ی 
پیچیده ای است. همیشه به جدایی سیاست از 
ورزش تاکید شده اما همین جام جهانی هنگام 
شادی پس از گل و یا در سکوها گاهی کارزاری 
برای تسویه حساب های قومی شده است. با 
این حال نمی توان منکر شد که تیم ملی، مردم 
یک کشور را با دیدگاه های مختلف با هم همراه 

می کند. 
بالتر رئیس سابق فیفا معتقد است فوتبال قدرتی 
برای برقراری صلح و دوستی، و آموختن ارزش های 
اولیه ی اجتماعــی و تربیتی دارد. آیــا واقعا چنین 
است؟! در این گزارش یه سراغ برخی از مسئوالن و 
همچنین اساتید دانشگاه و اقشار مختلف مردم رفتیم 
و پرسیدیم آیا در قالب مســائل اجتماعی، فوتبال 
درمانگر است یا مسکن؟ آیا در جهان کنونی فوتبال 
می تواند ارزش هــای اجتماعی و فرهنگی را ارتقا 

دهد؟
معاون سیاســی، امنیتی واجتماعی استاندار در 
خصوص این ســئوال معتقد است فوتبال هر چند 
در ظاهر روی یک مستطیل ســبز با ابعاد محدود 
و در زمــان محدود 90 دقیقه انجام می شــود ولی 
به قدری ابعاد گسترده ای دارد و در شئونات متعدد 
جامعه رســوخ کرده است که اگر امروز نیم نگاهی 
به مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

بیاندازیم حتما رد پایی از فوتبال در آن می بینیم. 
طالبــی با اعالم این نظر که مــا باید فوتبال را 
فراتر از درمانگری یا مســکن ببینیم گفت: به نظر 
من فوتبال امروز در جامعه یک سیستم سازنده است 
و نقش تولید کننده را گرفته اســت یعنی در بخش 
های مختلف از جمله اقتصــاد، فرهنگ، اجتماع و 
حتی سیاســت نقش یک تولید گر و سازنده را ایفا 
می کند و از پتانسیل باالیی در سازماندهی و ساختار 

بخشی به مسائل برخوردار است.
معاون استاندار در ادامه با اشاره به گردش مالی 
قابل مالحظــه در فوتباِل حرفــه ای که تاثیرات 
اقتصادی خود را دارد گفــت: مباحثی مثل تقویت 
روحیه ملی گرایی، ایجاد وحدت، انســجام بخشی، 
الگو سازی، ترویج آموزش های اجتماعی و تربیت 
پذیری و امثالهم از کارکردهای اجتماعی و فرهنگی 
فوتبال در دنیای کنونی است و نباید از این پتانسیل 

ها غافل بود.
 مدیرکل ورزش و جوانان اســتان یزد نیز معتقد 
اســت جایگاه ورزش در جهان امروز به خصوص 

فوتبال که شــاید بتوان گفت به عنوان یک صنعت 
در آمده است، فراتر از مسکن یا درمانگر بودن است 
و به عنوان یک حربه ی پیشگیرانه برای بسیاری از 

معضالت فرهنگی و حتی اقتصادی است. 
مسعود شریعتی گفت: بســیاری از همگرایی و 
واگرایی هایی که در زمین فوتبال رخ می دهد می 
تواند درس های خوبی برای تمام آحاد جامعه باشد و 
سن مشخصی هم ندارد. فوتبال با جذابیتی که دارد 
می تواند نقش پیشــگیرانه را در تمام جامعه داشته 
باشد. بســیاری از مفاسد اجتماعی زمانی روی می 
دهد که انسان ها جایی برای تخلیه انرژی و یا جایی 
برای سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت ندارند . اگر 
بیمــاری های مانند بیماری قلبی عروقی در جامعه 
اپیدمی می شــود همه در اثر کــم تحرکی و عدم 
فعالیت است، بنابراین فوتبال می تواند رمز موفقیت 
و سالمتی برای همه جامعه باشد. فوتبال را می شود 
در هر جا با حداقل امکانات راه اندازی کرد در همین 
استان ما بیش از 40 زمین فوتبال چمن مصنوعی 
ایجاد شده و بسیار مفید و انگیزه بخش بوده است. 

مدیر کل ورزش و جوانان اســتان ادامه داد: در 
بسیاری از جوامع  که درگیر مشکالت زیادی بودند 
فوتبال به کمک آن ها آمده است مثال کشور برزیل 
و یا اســپانیا. اگر نگاهی اجمالی به تاریخ فوتبال و 
مسائل این کشورها بیندازیم، در می یابیم که گرایش 
مردم بــه فوتبال به نوعی نجات بخش آن ها بوده 
اســت و فوتبال به عنوان یک درمانگر در مسائل 

اقتصادی و اجتماعی عمل کرده است. 
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فاطمه  شریفی؛ جایگاه نشاط و افزایش 
سهم لبخند در دنیای پیچیده ارتباطات امروزی 
و زندگی انسان های وابسته به ابزار و اشیاء مدرن 
ضروری و قابل توجه است.زمانی که می گوییم در 
جامعه ای نشاط از جایگاه خوبی برخوردار است به 
این معنی نیست که در آن جامعه مردم سخت و یا آسان می خندند بلکه  

مهم فرهنگ شادی و دلیل شادمانی در آن اجتماع می باشد.
نشاط احساس رضایت بخشی است که هر فرد در زندگی اجتماعی 
خود آن را تجربه می کند و این احساس مثبت به ارتقاء سالمت روانی 

و اجتماعی منتهی می گردد.
ترویج لبخند و تجلی شادمانی در الیه های مختلف ارتباطی حس 

تعلق،همبستگی ،پویایی،مسئولیت پذیری،وفاق و افزایش رضایت از زندگی و 
شغل را به همراه دارد و چهره های خسته و روزمره  جایگاه های انفرادی را به 

گروه هایی انعطاف پذیر و پر انرژی تبدیل می کند.
حضرت علی )ع( نیز در این باره می فرمایند:شــادی باعث انبساط خاطر 
و ســبب نشاط انسان می شود.از سوی دیگر دین اسالم نیز بی حوصلگی و 

کسالت را نکوهش کرده است.
برای ارتقای نشاط اجتماعی به عنوان یک نیاز حیاتی ایران امروز به ویژه در 
استان کویری یزد، باید فضای امیدوارکننده ای در جامعه وجود داشته باشد زیرا 
اگر امید و همدلی جاری و ساری گردد عبور از تمام سدها و مشکالت میسر می 
شود و در غیر این صورت افرادی منفعل دست به گریبان اجتماع خواهند شد.

شرایط حساس سیاسی و اقتصادی پیش روی کشور بر هیچ یک از افراد و 

بخش هــای جامعه 
پوشیده نیست،اما تجربه های تاریخی ایران زمین نشان داده است هر زمان 
که مردم با روحیه باال و پیوند اجتماعی وارد میدان عمل شده اند مشکالت در 
اوج سختی ها به  نتیجه شیرین پیروزی و لبخند تبدیل شده است و در غیر این 

صورت تجربه های تلخی را پشت سر گذاشته ایم.
اثرات نشاط به عنوان مهم ترین پشتوانه رویش های اجتماعی در جامعه برای 
دنیا به اثبات رسیده است اما افسوس که عده ای با حس خودبرتربینی،منفعت 
طلبی و باورهای سطحی در مقابل حس امید و همدلی صف کشیده اند و با 
نشانه رفتن به سوی دیگران امید مردم را به بیراهه هدایت می کنند و منافع 
فردی و سیاســی را حتی بر پویایی مردم و ماندگاری پر افتخار این سرزمین 

ترجیح می دهند.

در روزهای اخیر نشاط و شور حاصل از مسابقات فوتبال و جام جهانی 
را در تک تک چهره های مردم ایران چه داخل و چه در خارج از کشور به 
نظاره نشسته و خود نیز در این حس خوب سهیم بودیم و لبخند خانوادگی 
بر چهره مردم در ورزشگاه آزادی و نماد آوردگاه های بزرگ ورزشی کشور 
نشست و در آستانه چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی ایران،چه چیزی 
ارزشمند تر از تمرین همبستگی و تجربه شادی مردم در کنار یکدیگر و حیف 

از لحظاتی که زمینه سازی برای نشاط اجتماعی دریغ  و محدود می شود.
بر این اساس هر چه زمینه تفریحات سالم در درون جامعه فراهم شود  
پویندگی و بالندگی بهداشــت روانی نیز افزایش می یابد و نکته اساسی 
برای تحقق این موضوع در نوع نگرش مسئوالن،سیاست گذاران و افراد 
و تصورهای غالب آن ها نسبت به تفریح ،سرگرمی ،اوقات فراغت و میزان 

باور به تحرک اجتماعی است.
بنابراین سازمان ها و نهادهای متولی موظف به سیاست گذاری،برنامه ریزی 
و ارائه امکانات مناسب برای تقویت نشاط اجتماعی هستند تا ضمن تقویت تاب 
آوری جامعه، نیروی حرکت به ســمت جلو نیز به گروه های مختلف تزریق 
گردد و از سوی دیگر ما به عنوان تک تک اعضای تشکیل دهنده اجتماع باید 
هر کدام به سهم خود خالق لبخند باشیم و در حد توان شادی را به یکدیگر 

هدیه کنیم.
به امید روزی که رقابت ناسالم به رفاقت، جدایی به همبستگی، تقابل به 
تفاهم و دسته بندی نگاه ها به موجی از پویایی مستمر تبدیل شود تا بدنه خسته 
و فرسوده بسیاری از نقش های زندگی پیرامون ما به لبخندهای رضایت بخش 

و انرژی های ناتمام دست پیدا کنند.

خالق لبخند باشیم!

نشاط اجتماعی پشتوانه رويش در جامعه

فوتبال و وظیفه اجتماعی که به درستی انجام داد

احمدرضا فالح نژاد


