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..... همه ی نوجوانان این مرز و بوم 

..... همه ی پدر و مادراين که نگران تربیت فرزندان خویش می باشند

.... همرس و فرزندان دلبندم 

نیام، نوید و ترانه
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مقدمه
دوران »نوجوانــی« یکــی از حّســاس ترين و در عني حــال بحراين تريــن مراحــل رشــد 

هــر انســاين اســت. اکــر مــا شــايد بتوانيــم تنش هــا و يب قراري هايــي را کــه در آن ايّــام 

داشــتيم بخاطــر بياوريــم.

نوجــواين دوران گــذر اســت، پــي اســت بــني دوران کودکــي و بزرگســايل؛ نوجــواين 

ــان  ــر در مي ــه ديگ ــه بزرگســال؛ ن ــودک اســت و ن ــه ک ــرزخ اســت، نوجــوان ن دوران ب

ــي دارد. از  ــاالن راه ــع بزرگس ــه در جم ــت و ن ــده اس ــه ش ــت و پذيرفت ــودکان راح ک

يــک طــرف او را بــه چشــم يــک بزرگســال مي بيننــد و انتظــارات جديــدي از او پيــدا 

کرده انــد و از طــرف ديگــر هنــوز او را بــه جرگــه ي خودشــان راه نــداده و مثــل کــودکان 

ــد  ــر از تالطــم و آشــوب اســت. بســيار نادرن ــد. دوران نوجــواين پ ــار مي کنن ــا وي رفت ب

پــدران و مــادراين کــه قــادر بــه درک و فهــم فرزنــدان نوجــوان خــود باشــند. نوجوانــان 
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ــا پــدر و مــادر خــود گله مندنــد و جالــب ايــن کــه پــدران و  امــروز از عــدم تفاهــم ب

ــته اند.  ــه داش ــود گل ــن خ ــا والّدي ــم ب ــدم تفاه ــني ع ــاين از هم ــز زم ــروز ني ــادران ام م

ــوي فرزنــدان  ــه خودشــان نيــز از س ــاکي اند ک ــدران و مــادران ش از طــرف ديگــر پ

نوجوانشــان درک مني شــوند.

ــوغ«  ــناختي خــاص »بل ــرات جســامين و روان ش ــه ي تغي ــه اضاف ــا، ب ــه ي اين ه هم

ــاين  ــاي کس ــا و دلتنگي ه ــا، نگراين ه ــاء تنش ه ــه، منش ــارات جامع ــا و انتظ و نگرش ه

اســت کــه دوران کودکــي رشــد خــود را پشــت رس نهــاده و آمــاده ي ورود بــه زندگــي 

بزرگســايل هســتند.

ــود دل  ــاب خ ــدرام، در کت ــد پ ــر احم ــاي دک ــم، آق ــت روان شناس ــکار و دوس هم

مشــغويل ها و دل نگراين هــاي نوجوانــان را بــه شــکي تــازه، جــذاب و خوانــدين ترســيم 

منــوده و در عــني حــال ســعي کــرده تــا روش هــاي منطقــي و صحيــح برخــورد بــا آن هــا 

را نشــان دهــد. مطالعــه ي ايــن کتــاب را بــه نوجوانــان و پــدران و مــادراين کــه فرزنــد 

ــم.  ــه مي مناي ــد توصي نوجــوان دارن

دکتر محسن معروفي

متخّصص روان پزشکي
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هر کيس از ظّن خود شد يار من 

از درون من نجست ارسار من

به جاي مقدمه
ــف دوره ي جــواين در  ــاي شــگريف اســت و توصي ــاي نوجــواين و جــواين، دني دني

ــا  ــت ت ــاداين و غفل ــل، ن ــيع دارد و از دوره ي جه ــيار وس ــي بس ــردم طيف ــان م اذه

ــات و  ــت نام گــذاري مي شــود. ايــن گســردگي طيــف در ادبيّ دوره ي نبــوغ و خالقيّ

فرهنــگ جامعــه و در شــعرها و رضب املثل هــا نيــز بــه وضــوح مطــرح بــوده اســت 

و هــر کــس بــه فراخــور تجربــه  و ديــدگاه خــود از زاويــه اي خــاص بــه آن مي نگــرد.

غالبــاً نگــراين پــدر و مادرهــا در مــورد فرزنــد نوجــوان و جــوان خويــش ممکــن 

اســت از منابــع گوناگــوين رسچشــمه گــرد کــه به هرحــال بخــي از آن مربــوط بــه 

جامعــه و نوجــوان و بخــي نيــز مربــوط بــه گذشــته ي پــدر و مــادران مي باشــد.
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بــا  بيــش از يس ســال تجربــه ي مشــاوره و روان درمــاين  از  نگارنــده پــس 

ــوف و  ــن خ ــوره ها و اي ــن دلش ــته اي ــعي داش ــا س ــان و خانواده ه ــان، جوان نوجوان

رجاهــا را در دوران بلــوغ و نوجــواين بــه زبــاين ســاده ترســيم منــوده و مخاطبــي را 

ــرار  ــاط برق ــا نوجــوان ارتب ــد ب ــراي پاســخ گويي مي توان ــوده و ب ــر ب کــه انعطاف پذي

ــا ايــن دلواپيس هــا کــم کــم کاهــش يابــد و مســر  کنــد روبــه روي او قــرار دهــد، ت

ــد.  ــيم مناي ــراي وي ترس ــت را ب ــن داري مثب ــاوري و خويش ــنايس، خودب خودش

ــع  ــان در مواق ــه آن ــان و همراهــي و کمــک ب ــاي نوجوان ــراي درک دني ــالش ب ت

لــزوم، خواســته ي  همــه پــدر و مادرهاســت اّمــا يافــن راه کارهــا يــا شــيوه ي برخــورد 

مناســب بــا ايــن بحران هــا بــه زعــم بســياري از پــدر و مادرهــا کاري آســان و بــدون 

خطــا نيســت و بــه زعــم نگارنــده، هــم بــه دانــش و آگاهــي نســبي مــا از دنيــاي 

نوجــوان امــروزي بســتگي دارد و هــم بــه آرامــش دروين و حــل تعارض هــاي دروين 

خــود مــا، و ايــن نکتــه اي اســت کــه بســياري از پــدران و مــادران ســعي در کتــامن يــا 

پنهــان منــودن آن داشــته و ممکــن اســت ايــن انــکار يــا يب توجّهــي، معضــالت ارتبــاط 

بــا نوجوانــان را دو چنــدان کنــد و ارتباطــي خصامنــه، پرخاش گرانــه، طــرد کننــده و 

يــا انــکار کننــده ايجــاد منايــد. 
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ــز و رازي  ــر رم ــواين دوره ي پ ــز دوره ي ج ــادر ني ــدر و م ــم پ ــال از چش به هرح

ــه آن مي نگــرد ويل ممکــن اســت در  ــه ي چشــم خــود ب اســت و هــر کــس از زاوي

ــم باشــد.  ــاوت از آنچــه مي پنداري ــاز هــم متف ــا ب ــوارد نوجــوان م بســياري از م

ــروزي  ــوان ام ــه نوج ــد ک ــه مي مناي ــز اين گون ــاب ني ــّوم کت ــش دّوم و س در بخ

تــالش منــوده بــا پــدر و مــادر خــود گفت وگــو کــرده و ميــل خــود را بــه يــک ارتبــاط 

ــال نشــان دهــد. رابطــه اي کــه شــکل کامــل و بــدون نقــص آن احتــامالً  ســامل و فّع

ــر  ــيار دلپذي ــي و بس ــد افزاي ــمت آن مي توان ــه س ــت ب ــه ويل حرک ــده ال گرايان اي

باشــد. 

احمد پدرام
ahmad_pedram1335@yahoo.com
www.espadana-pedram.org
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.........
.... و مثل آسمان بهارم

که گاه ابري و گه صاف
        و پيش بيني آن هم

      هميشه ممکن نيست
         و لحظه لحظه برايم

      بشارتي دگر است

چه در من مي جوشد
       چه در من مي تپد
                  و چيست
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که اين سان       
غريب و کشدار  

در من مي توفد؟           
تمام لحظه هايم را در برگرفته

          انبوه و پر شاخه و برگ است
          اّما هنوز

          نهالش را نمي بينم

» تازه بالغ شده اي پسر!
پشت لب هايت سبز  
و دلت هم سرسبز  

که اگر بگذارند    
اين دل سبز بماند    

تازه بالغ شده اي دختر
آسمانت آبي است  
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پر از کبوتر است  
اّما اگر کسي    

کبوتر خيالت را   
نترساند، نلرزاند، نپراند«

گرفتار لحظه هاي خود شده ام
چه حّساس شده ام  

          چه اميدوارم
     و چه نوميد

 در آينه 
      گاه 

شهزاده اي مي بينم  
زيبا            

و گاه کسي که 
جوش هاي غرور صورتش  
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از همه دورش کرده است.   
گاه موهايم مثل شبق مشکي و صاف است  

و گاه 
از َجعد و خشکي   

يا لَختي آن بيمناکم  

گاه مي پرسم
چرا مرا به دنيا آورده ايد؟  

و گاه مي گويم
کاش من فرزند خانواده ي ديگري بودم  

و گاه
واي اصاًل شک مي کنم که   

اين ها پدر و مادر  
حقيقي من باشند.  
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چرا بيني ام بزرگ شده است؟
چرا قدم بلند نمي شود؟  

چرا بلندم؟   
چرا کوتاهم؟   

من زشتم، 
الغرم،  

چاقم،   
من دوست داشتني نيستم

و فکر مي کنم که
هيچ کس مرا دوست ندارد

چه در من مي توفد؟   
     و چيست که همچون آتش

در من حلول مي کند؟    
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چه حال و هوايي دارد
اين دل     

    چه رؤياهايي دارم
اگر پدرم بفهمد

تّکه تّکه ام مي کند  
اگر مادرم بفهمد   
آبرويم مي رود   

اگر، اگر
خاله هايم بفهمند  

عمو، دايي ام   
واي اگر پدربزرگ بفهمد

که ديگر هيچ.   
اگر دوستانم بفهمند

ديگر کسي به من اعتماد نمي کند.  
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»چه فکر مي کني نوجوان؟

چقدر مشکالت را براي خودت بزرگ کرده اي

مگر نوجواني يک دوره از طبيعت ما نيست؟

همه مثل تو بوده اند

شک در هوّيت

شک در خودباوري

شک در دوست داشتن و دوست داشته شدن

همه مثل تو هستند

اينکه چرا مرا به دنيا آورده اند

چرا در اين خانواده يا اين کشور به دنيا آمده ام

حّتي اين که ممکن است 

           اين ها پدر و مادر واقعي من نباشند.

قديم ترها هم همين طور بوده حّتي پدر و مادرت
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تازه پدرت آن وقت ها راهنمايي نداشت

مادرت نمي دانست اين حال و هوا را به که بايد گفت

و تازه مي ترسيدند که آبرويشان برود

شايد هم آبرويشان مي رفت

چرا که فکر مي کردند

که حس آن جرم است

و گفتنش کفر.  

بعضي ها اين حاالت خود را به ياد دارند

و بعضي فراموش کرده اند

و بعضي پدر و مادرها کتمان يا انکار مي کنند.

ولي حاال

اين حرف ها را مي شود زد
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مي تواني آن ها را به معلّمت بگويي

به دبير ورزشت بگويي

به مشاورت بگويي

مي تواني با دوستت مشورت کني

و يا حّتي 

مي تواني مي تواني مي تواني 

آن را به 

پدرت بگويي  

جرئت داشته باش

اين احساس ها

بيشترشان طبيعي است

عمو و دايي و عّمه و خاله هم




