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به  نامریی که  الیک چیست؟ فن آوریی 
صورت انگشت شست، قلب، تیک و غیره پای 

هنرنمایی های نوجوان ظاهر می شود و امر به 
نوجوان مشتبه می شود که شق القمر کرده. 
برای معادل فارسی آن می توان از واژه هایی 

مثل »تک و تعریف« ، »پسند شدن«، »ای 
ول بابا«، »دمت گرم« و این ها استفاده کرد.

این فن آوری که پایگاهش در دنیای مجازی  است 
خاصیت شفابخشی دارد و عاملی است جهت رسیدن 

از  بسیاری  است  قادر  و  روحیه  تقویت  و  خودباوری  به 
از جمله  ببخشد؛  بهبود  را  نوجوان  روانی  روحی  امراض 
نفس،  به  اعتماد  عدم  بینی،  خودکم  محبت،  کمبود 
روان رنجوری، روان پریشی، روان نژندی، و اصال یک 

وضعی!
در باب معناشناسی الیک: این واژه معانی وسیعی 

عملیات  به  منجر  نهایت  در  معانی  این  همه ی  اما  دارد 
»الیک درمانی« در نوجوان نیازمند می شوند. 

معانی مختلف الیک:
خوشم آمد! )استثنائا این بار(

دیدمت!
فهمیدیم هستی بابا!
ما هم هستیم خب!

الیکت کردم، الیکم کن!
خوشم نیامد اما الیک نکنم طلبکار می شی. مجبورم!

خوشم نیامد فقط محض این که دلت نشکنه یه وقت!
برو خوش باش!

نشان دهنده ی  الیک گذاری  عملیات  انجام  کلی  طور  به  اما 
مرام، معرفت، شعور، درک باال، فداکاری، ایثار و شخصیت 

واالی فرد الیک زننده است.
نوجوان ها از منظر الیک گذاری به دو دسته ی الیک خور و 

الیک زن تقسیم می شوند.
الیک خور: این عده معلوم نیست چرا و به چه علت تکان 
هم که می خورند یک جمعیت کثیری الیک شان می کنند. 
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الیک، تیک و هر آن چه در دنیای مجازی نیاز دارید

مثال 1
 نوجوان نوشته: رسیدم خونه. خسته و هالک...

تعداد الیک: 4759
بود؟ چه چیزش  این جمله  نبوغی توی  خب آخه چه 

جذاب بود؟ خب بگویید من هم بدانم.
مثال2

خدا  رحمت  به  مادربزرگم   : نوشته  نوجوان 
رفت.

تعداد الیک: 2091
مادربزرگ  مرگ  نفر   2091 االن  یعنی 
نوجوان را دوست دارند؟ ازش راضی اند؟ 
کاریه  چه  این  می کنند؟  حال  باهاش 

آخه؟ 
گروه  دو  به  خودشان  عده  این  الیک زن: 
تقسیم می شوند. یکی آن هایی که چیزی برای ارائه 
ندارند یکی هم آن هایی که به طور مادرزادی بدشانس هستند و غزل 
در حد سعدی هم بگویند فوقش دو نفر الیک کنند. این عده معموال در 
مواجهه با  این حقیقت تلخ، از ابراز وجود خود ناامید گشته به حرفه ی الیک زنی 
روی می آورند و سعی می کنند حداقل با باالبردن روحیه ی دیگران فرد مفیدی 
برای جامعه  باشند. این ها بعضا همان هایی هستند که آمار الیک خورها را باال 

می برند . الیک به معنِی »برو خوش باش«
  مضرات الیک: 

اعتیاد: در این ورژن، نوجوان برای هر حرکتی توی زندگی باید الیک 
کردن  چک  حال  در  دائما  او  می شود.  افسرده  وگرنه  بگیرد 
صفحه ی خود در فیسبوک و اینستا و این جور جاهاست و اگر 
اندازه ی کافی مورد عنایت عالقه مندانش قرار نگیرد شب  به 

خوابش نمی برد.
الیک ها  این  متاسفانه  نمی شود:  حساب  سابقه  جزو 
ازدواج(  کار،  )دانشگاه،  زندگی  از  مرحله ای  هیچ  در 
خاصی  درد  هیچ  باالی شان  و حجم  نمی آیند  کار  به 
و  روان رنجوری  همان  از  غیر  نمی کند  درمان  را 

موقت. به طور  آن هم  تازه  این ها، 
نکته ی کنکوری: این الیک ها به کسی وفا نکرده. مهم این 

است که خودتان، خودتان را الیک کنید! بعله! تمام!

هستید  خوش شانسی  افراد  اون  از  یکی  هم  شما  اگه 
شروع  مهر  اول  با  تحصیلی تون  سال  هم  امسال  که 
محصالنی  هستند  شهر  این  توی  بگم  باید  می شه، 
تیر دارن  اول  از  بعضی موارد  یا در  اول شهریور  از  که 
می رن مدرسه. پس توی این مورد اجازه دارید به اون 
فلک زده ها فخر بفروشید و حالش رو ببرید، ولی شورش 
که  شیرینیه  و  تلخ  کابوس  همون  این  که  درنیارید  رو 

ممکنه هرکسی خوابش رو ببینه.
رویا:

از اول شهریور مدرسه می ره و عجیب نیست اگه بگم از این 
وضعیت ناراضی که نیست هیچ، فکر می کنه مدرسه که می ره، 
برنامه های زندگیش سر و سامون می گیره و منظم می شه، من 

چی بگم دیگه واقعا؟
فرناز و زهرا:

همیشه تابستونا دل شون واسه مدرسه ها تنگ می شه و از مهر 
به بعد دل شون واسه عید تنگ می شه و از عید به بعد دوباره 

دلتنگ تابستونن. و این چرخه ادامه دارد...
رعنا:

زیر  از  با وجود کنکور  تونسته  ما فقط رعنا  چون توی جمع 
هیچ چیز  که  اون جایی  از  و  بره  در  رفتن  مدرسه  تابستون 
باحال تر از این نیست که یه آدم بی دفاع رو بندازی گوشه ی 
از تیکه و متلک لهش کنی، ما هم هر  با کوله باری  رینگ و 
این که  از  رو  ناراحتیش  تا  می کنه  باز  رو  دهنش  رعنا  وقت 
خفنی  طور  به  کنه،  ابراز  مدرسه  بره  باید  دیگه  روز  چند 
لبخند  یه  با  تفریح سالم شب ها  این  با  و  سرکوبش می کنیم 

ملیح خواب مون می بره.
شکیال:

از وقتی رفته پیش دانشگاهی، همش یه صدایی تو گوششه که 

از آینده های خیلی خیلی خیلی روشن بهش خبر می ده. ما که 
بخیل نیستیم، امیدوارم هیچ وقت سقف آرمان ها و آرزوهاش 

رو سرش خراب نشه.واالاا...!
مریم:

از وقتی با صفحه ی سبزینه آشناش کردم، مدرسه رو با سه تا 
خودکار آبی، قرمز، مشکی شروع می کنه و تا جایی که می تونه 

با کاغذ دفتراش موشک درست نمی کنه.
مبینا:

اون ندای امیدی که تو گوش شکیالست، فکر کنم مال مبینا 
بوده، شکیال حق این بچه ی مظلوم رو خورده. شاعر می گه کم 
درس بخون، همیشه درس بخون. ولی مبینا تونسته ثابت کنه 

درس زیاد مایه ی نشاطه.
من:

koolehposhty@gmail.comدیگه چه خبرا؟ 

حانیه شجاعيجدول تناوب امید و دلتنگی


