
نیلوفر نیک بنیاد16

»مت رایلی« نوجوان 16 ساله ای است که تا همین سال قبل 
هفته ای پنج روز سر تمرینات تیم جودو می رفت و همه ی فکر و 
خیالش قهرمان ملی شدن در رشته ی جودو بود، اما یک روز در 
زانوی چپ اش احساس درد کرد و در حالی که فکر می کرد سر 
تمرینات آسیب دیده، به پزشک مراجعه نکرد. یک ماه بعد باز 
هم در همان قسمت احساس درد کرد و باز به پزشک مراجعه 
نکرد، اما دفعه ی سوم پزشکان بعد از عکس برداری متوجه وجود 

یک توده در زانویش شدند و این درست شروع ماجرا بود.
مدت  شد  مجبور  استخوان  سرطان  به  ابتال  خاطر  به  »مت« 
مدرسه اش  از  بماند،  نوجوانان  ویژه ی  بیمارستان  در  زیادی 

نتوانست  هیچ وقت  دیگر  این که  همه  از  بدتر  و  بیفتد  عقب 
جودو را ادامه دهد.حتی جشن تولد شانزده سالگی اش را هم 
این که  چیست؟  جالبش  نکته ی  می دانید  ولی  داد.  دست  از 
او اصال ناامید نشد. درمان های پزشکی اش را با جدیت ادامه 
یک  می توانم  نشوم،  جودو  قهرمان  اگر  »حتی  گفت:  و  داد 
دبیرستانم  درس های  همین جا  می توانم  باشم.  هنرمند خوب 
کنم،  آماده  دانشگاه  به  ورود  برای  را  خودم  و  بخوانم  را 
همیشه یک راه جایگزین وجود دارد که با کمی فکر می شود 
اما  زانویم دچار مشکل شده،  پیدایش کرد. درست است که 

هنوز مغز دارم...«

بى خیال نمى شوم...

که  کنم  کمک  کسانی  به  داشتم  دوست  همیشه   

یک  فهمیدم  وقتی  دارند،  کمک  به  احتیاج  واقعا 

می توانیم  و  دارد  وجود  این طوری  دانشجویی  پروژه ی 

کردن،  فکر  بدون  کنیم،  انتخاب  را  مختلف  کشورهای 

هند را انتخاب کردم. چون به نظرم بچه های روستای 

به  دیگر  گزینه های  از  بیش تر  هند  پیند«  »سوفی 
داشتند. نیاز  کمک 

مدرسه ی  یک  نان  نوجوا و  کودکان  به  بود  قرار 

بعد  و  زور  به  همسرش  و  مدرسه  مدیر  که  خیریه 

را  خانواده های شان  بودند  توانسته  صحبت  کلی  از 

یاد  انگلیسی  زبان  کنند،  راضی  مدرسه رفتن  برای 
. بدهم

آموزش های  نبود.  انگلیسی  زبان  فقط  راستش  اما   

هم  دیگری  خالقانه ی  فعالیت های  و  ریاضی  کوچک 

نمی فهمیدیم  را  همدیگر  زبان  اول اش  تازه چون  بود. 

خودش  که  می زدیم  حرف  پانتومیم  شکل  به  بیش تر 
بود. هیجان انگیز  کلی 

که  بکنم  انسان دوستانه  کار  یک  فقط  نمی خواستم 

یک  داشتم  دوست  باشد،  راحت  خودم  پیش  خیالم 

کار بین المللی واقعی انجام بدهم. این حس توی وجود 

به آن فکر  اگر فقط چند دقیقه  و  آدم ها هست  همه ی 

کنند، بدون شک عذاب وجدان می گیرند. بعد هم البد 

می تونم  چی کار  »من  می کنند  فکر  خودشان  پیش 

توی  اگر  که  نمی کند  فکر  این  به  هیچ کس  بکنم؟«. 

یک  بتواند  می گذراند،  محروم  بچه های  با  که  مدتی 

چیز کوچک را توی دل شان تغییر بدهد و حسی شبیه 

یک لکه ی کوچک ایجاد کند که بعدها ایده ی یک کار 

به  را  خودش  وظیفه ی  باشد،  بچه ها  آن  برای  بزرگ 
انجام داده.  بهترین شکل 

بچه هایی  پیند«  »سوفی  روستای  مثل  دنیا  تمام  توی 

را  کتاب های شان  و  ندارند  مدرسه  وسایل  که  هستند 

که  هستند  بچه هایی  می ریزند،  خرید  کیسه های  توی 

کتک  اطرافیان شان  از  و  نمی شود  آن ها  با  خوبی  رفتار 

برنامه ریزی های  به خاطر  که  بچه هایی  یا  می خورند 

می مانند،  باز  کارها  خیلی  از  بزرگ ترها  غلط  زمانی 

است  این  بکنیم  برای شان  می توانیم  که  کاری  حداقل 

وسایل  سوار  می خوریم،   غذا  همراه شان  وقتی  که 

به شان  را  چیزی  می کنیم  سعی  یا  می شویم  نقلیه شان 

کوچک  لکه ی  آن  ایجاد  به  حواس مان  بدهیم،  درس 
امید در دلشان باشد...

وقتی یک دخرت ایرانی از آموزش زبان

 به بچه های هندی می گوید

ما،  سازندگان لکه های 
کوچک امید!

اين بار با يک دختر ايرانى گفت و گو كرده ام. بله! خودم 

مى دانم كه توی اين صفحه قرار اس�ت از نوجوان های 

جهان حرف بزنم اما اگر چند خط ديگر بخوانید، متوجه 

مى ش�ويد كه قضیه از چه قرار است. وقتى »پرديس« 

را پیدا كردم و فهمیدم چه كار كرده، يک عالمه س�وال 

آم�د توی ذهنم. اين كه چرا اين كار را انجام داده، قبل 

و بعدش چه حسى داشته، باز هم دوست دارد اين كار 

را بکن�د يا نه، و خیلى چیزهای ديگر. حتما مى پرس�ید 

»چ�ه كار؟«. پردي�س جاللى، بلند ش�ده و كل�ى راه از 

اين ج�ا به هند رفته تا به يک س�ری ك�ودک و نوجوان 

هندی، زبان و يک سری فعالیت های آموزشى ديگر ياد 

بدهد. جالب نیس�ت؟ اصال بگذاريد بقیه اش را خودش 
برای تان تعريف كند.
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