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سؤالم را در توئیتر میپرسم .میخواهم ببینم آنهایی
که خیلی وقتها از تنبلیهایشان مینویسند یا غر
میزنند چه کار میکنند .برنامه ریختن یکی از چیزهایی
است که معموالً در توئیتر به آن میخندند .به نظرشان
کار بچه درسخوانها یا همان «بچههای مردم» است.
حرص هم میخوردند از دستشان .هرسال همین
روزها توئیتهایی با همین موضوعات و همین حال
و هوا زیاد در توئیتر میبینیم .یکی نوشته:چند سال
برنامهریزی کردم به هیچچچچ کدومش نرسیدم ،دیگه
برنامه نمیریزم و با زمان پیش میرم
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نظرخواهی مجازی و چهره به چهره از جوانان درباره برنامهریزی یک ساله

برنامهای خوب است که اجرا نشود
یگانه خدامی
گزارشنویس

روزهای اول ســال و بعد از چند روز تعطیلی اساســی ،برگشــتن بــه زندگی عادی و
همیشــگی کمی که نه ،خیلی ســخت اســت .یک ســال ،پیــش رو داری و احتماالً
کلــی رؤیا و هدف .شــاید همیــن چیزها هم کمی شــروع دوباره را ســخت میکند.
ت میکنند کــه برنامهریــزی کنید و
احتمــاالً ایــن روزهــا بزرگترها کلــی نصیحــ 
مشــخص و درســت و حســابی پیش بروید تا به هرچــه میخواهید برســید .از آن
حرفهــای رؤیایی که معمــوالً در کتمان نمــیرود آن هم چون بیشــترمان یک
پرونده گنده از برنامههای به نتیجه نرســیده ساالنه زیر بغل داریم .البته شاید شما
جزو کســانی باشــید که برنامه میریزید ،طبق همان هم جلو میروید و آخرش به
آنچــه میخواهید میرســید .حکایت همان «بچــه مردم» که بر ســر بقیه کوبیده
میشــوید .خالصه که در این اول ســالی خواســتیم ببینیم کدامتــان برنامهریزی
کردهایــد و کــدام نــه .برنامههایتان چیســت و چیــکار میکنیــد و ســر قولتان به
خودتان بمانید و خالصه از همین حرفها.

شــدیم و بههمــراه تعــدادی از جوانهــای
عالقهمنــد گــوزن را کــه در قرنطینــه بــود با
قایــق بــه مکانــی امــن منتقــل کردیــم .در
مــورد حیوانهــای منطقــه حفاظتشــده
دز هــم همیــن روال انجــام شــده و آنجــا
هم تمهیــدات الزم صورت گرفته اســت».
آنطــور که الوندی میگوید درســت اســت
که تــا این لحظه بــرای حیوانهــای اطراف
کرخــه و دز نگرانــی خاصــی احســاس
نمیشــود ،امــا از آنجا کــه فصــل زاد و ولد
حیوانهاســت ،شــاید بــرای حیــوان بالــغ
نگرانــی کمتــری وجــود داشــت ه باشــد ،امــا
بــرای تولهها جای نگرانی هســت و با توجه
به اینکه تقریباً بیشــتر قســمتهای اطراف
کرخه و دز زیر آب است ،آبگرفتگی منطقه
همچنان به قوت خود باقی اســت و امکان
امدادرســانی بــه حیوانهــا محدود اســت،
بــه همینخاطــر هنــوز نمیشــود در مــورد
آمــار تلفــات احتمالــی و خســارتهایی که

به فنسکشــیها وارد شــده اظهارنظر کرد.
البته تعداد نه چندان اندکی گاو و گاومیش
و حیوانهــای بومــی تلــف شــدهاند که این
آمار رو به افزایش است.
ëëدغدغه جوانان دامپزشک
لرســتان که به شــکل دلخراشــی اســیر
قهــر طبیعــت شــد وضعیتــی بــه مراتــب
اســفناکتر از اســتانهای شــمالی و
جنوبــی دارد .میــزان خســارت وارد شــده
بــه شــهر و روســتاها و حجــم گل و الی
کــه همــه زندگــی اهالــی را بــه نابــودی
کشــاند ،فرصت فکر کردن بــه حیوانهای
بیپنــاه را از خیلیهــا گرفــت ،امــا در ایــن
میــان همــان کســانی کــه در طــول ســال
حیوانهــای بیپناه را فرامــوش نمیکنند
بازهــم بــرای نجــات حیوانــات راهــی این
منطقــه شــدند .نمونــهاش ماهرویــی کــه
تحصیلکــرده رشــته دامپزشــکی اســت .او

کتابخانــه میآیند بیرون؛ هرکدام هم با
یکــی دو کتاب در دســت .دارند کتابها
را در کیفشــان جا به جا میکنند که سر
راهشان را میگیرم و سؤالم را میپرسم.
مینــا میگویــد چنــد ســالی اســت
برنامهریزی میکند و االن هم مشــغول
ســبک و ســنگین کــردن کارهایی اســت
کــه میخواهد انجام دهــد« :قبول دارم
برنامهریزی ســخت اســت اما هرکســی
یک قلقــی دارد و باید ببینــد خودش را
چطور میتواند مجبور کند پای حرفش
بماند».
امســال میخواهــد یــک زبان دیگــر یاد
بگیرد ،یک دوره حســابداری ویژه ببیند
و تکلیفش را برای مهاجرت روشن کند.
چنــد تا کتــاب را هم فهرســت کــرده که
بخوانــد .البتــه که مشــخص کــرده چند

ســاعت در روز مطالعــه کنــد و بــه قــول
خــودش یک تنه ســرانه مطالعه کشــور
را باال ببرد.
در همــان راهنماهــای برنامهریــزی،
دربــاره اینکــه چطور به آنچه مشــخص
کردهایم برسیم زیاد حرف زده میشود؛
از زمانبندی ،تعیین هدفهای کوچک
و برنامهریــزی کوتــاه مــدت گرفتــه تــا
تشویق کردن و جایزه دادن به خود.
امــا خــب هرکــس راه و روش خــودش
را دارد .بــرای همیــن از مینــا میپرســم
چطــور میخواهــد پــای برنامههایــش
بمانــد؟ میگوید« :ســال اول کــه چندتا
کار بــرای خودم تعیین کردم کار راحتی
نبــود .مــدام از زیــرش در میرفتم .قبالً
هــم همینطــور شــده بــود .بعــد دیدم
بهتر اســت برنامههــای کوچک کوچک
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ëëبرنامههای روی هوا
در ســایتهای موفقیــت و مهــارت
زندگــی و چیزهایــی شــبیه اینهــا کلــی
راه و روش بــرای برنامهریــزی پیــدا
میکنیــد؛ برنامهریزیهــای کوتــاه مدت
و بلندمــدت .این روزهای اول ســال هم
حســابی بازارشان گرم است و این طرف
و آن طرف حرفهایشــان نقل میشــود.
شــاید هم پــدر و مادرتــان نکتههایش را
در تلگــرام برایتان فوروارد کرده باشــند.
وقتــی ایــن راهنماهــا را میخوانیــد،
برنامهریــزی چیــزی شــبیه آب خــوردن
بهنظــر میرســد .خیلی راحــت و خیلی
شــدنی امــا آنهایی کــه ایــن کار را تجربه
کردهانــد خیلــی هم بــا این نظــر موافق
نیستند.
علی دانشجوی سال سوم رشته مکانیک

اســت .خیابــان شــریعتی را بیعجلــه و
آرام آرام باال میرود؛ با یک کیف کوچک
که روی دوشــش انداخته و لباسهایی با
رنگ خاکی.
او از همــان کســانی اســت کــه میگویــد
برنامهریزی ســخت اســت چــون به قول
خودش چندبــار ایــن کار را تجربه کرده:
«از وقتی دانشــجو شــدم بیشــتر بــه فکر
برنامهریــزی افتــادم .از حرفهــای بقیه
دربــاره تحصیــل و کار بعــد از دانشــگاه
دلشــوره میگرفتــم و با خــودم میگفتم
بهتــر اســت برنامهریــزی کنــم تــا کمتــر
مشــکل پیدا کنــم .مثــاً میگفتــم فالن
کالس را بایــد حتماً بــروم .زبان بخوانم
و ایــن کتابهــا را تمــام کنــم .همان اول
ســال هم ایــن برنامههــا را بــرای خودم
میچیــدم .یکــی دو هفتــه اول خــوب

میرفتــم جلــو اما بعــدش هــزار ماجرا
پیش میآمد .بایــد میرفتم میهمانی،
کالس دانشــگاه طول میکشید ،باید به
دوستم سر میزدم و آرام آرام میدیدم
برنامهها رفتهاند روی هوا».
نتیجهاش چه میشد؟ اینکه بعد از یک
مدت علی برنامههایش را میانداخت
پشــت گــوش و بــا خــودش میگفــت
بیخیــال .آخــرش هــم میگویــد« :کار
خیلی سختی است بابا».
کیمیــا نشســته در پــارک .حواســش
حســابی بــه کتابــش اســت ،میگویــد
منتظر دوســتش نشســته .او امســال که
هیچ ،اصالً تا به حال برنامهریزی نکرده
چــون آنقــدر تجربههای بــد دربارهاش
شــنیده که خودش دیده آدمش نیست:
«هرســال باالخره یکــی در فامیل یا بین
دوســتانم بود کــه میگفــت میخواهم
تــا ســه مــاه دیگر یــا تا آخــر ســال فالن
کار را انجــام بدهــم .دو مــاه بعــد ازش
میپرسیدی چه شــد؟ میگفت هیچی.
اینطــوری شــد که نتوانســتم یا خســته
شدم یا اصالً دیدم به دردم نمیخورد.
منم که میدانم آدم تنبلی هستم و کالً
هرچــه پیش آیــد خوش آید .چــه کاری
بود واقعاً؟»
ëëهم سخت هم آسان
میگــردم دنبال کســی کــه برنامهریزی
کرده و انجامش هم داده باشد و برنامه
امســالش هم ســرجایش باشد .میروم
جلوی کتابخانه پارک دانشــجو تا شــاید
بتوانــم یکــی دو نفــر را پیــدا کنــم .انگار
شانســم خــوب اســت .مینــا و فاطمه از

و کوتــاه مــدت مشــخص کنــم تــا یــاد
بگیــرم اصــاً برنامهریــزی چی هســت؟
مثــاً گفتــم در ایــن یــک مــاه فــان کار
را انجــام بدهــم ،دیــدم بهتــر شــد .بعد
برنامههــا را بلندمدتتــر کــردم ،مثــاً
ســه ماهــه .االن دیگــر عــادت کــردهام،
البتــه تقریبــاً .نمیخواهــم شــعار بدهم
و اینطــوری نیســت کــه صــد درصــد
پایبنــد بمانــم اما خــب وقتی آخر ســال
میبینم خیلیهایش انجام شــده انرژی
میگیرم».
قلــق فاطمــه فــرق میکنــد .او وقتــی
برنامــه میریــزد بــرای هــر روزی که ســر
حرفــش میمانــد بــه خــودش جایــزه
میدهــد .مثــاً الک میخــرد ،مــیرود
کافــهای کــه دوســت دارد یــا شــال جدید
میگیــرد .خالصه هرچیزی که چشــمش
را بگیــرد« :برنامههــای امســالم تقریبــاً
شــبیه میناســت ،منهــای مهاجــرت
البتــه .چنــد تــا کار مانــده از ســال قبــل
هــم دارم کــه میخواهم حتمــاً تمامش
کنم».
بــا همــه جایزهها باز هــم روزهایــی بوده
کــه بیخیــال برنامــهاش شــده .ایــن
برنامههای مانده از همان روزها میآید.
مثالً پارســال آنفلوانزا گرفته و چند روزی
نتوانســته بــه هیــچ چیــز برســد بعد هم
مــادرش بیمار شــده و دیگر یــادش رفته
چه کاری میخواسته انجام دهد.
خودش هم میگوید که کار سختی است:
«واقعــاً راحــت نیســت .ناخــودآگاه آدم
دوســت دارد تنبلی کند .هــزار تا چیز هم
ممکن اســت پیــش بیاید امــا من خودم
را ملــزم میکنــم .شــاید چــون دیــدهام
تأثیرش در زندگیام خوب است».
مینــا بــا برنامههایــش توانســته زبــان
انگلیســیاش را تکمیــل کنــد و فاطمــه
کالس خیاطی رفته که به درد رشــتهاش
یعنی طراحی لباس میخورد.
ëëانتقال از امسال به سال بعد
ســؤالم را در توئیتر میپرسم .میخواهم
ببینــم آنهایــی کــه خیلــی وقتهــا از
تنبلیهایشــان مینویســند یا غر میزنند
چــه کار میکننــد .برنامــه ریختــن یکی از
چیزهایــی اســت کــه معمــوالً در توئیتــر
بــه آن میخندنــد .بــه نظرشــان کار
بچــه درســخوانها یــا همــان «بچههــای
مــردم» اســت .حــرص هــم میخوردند
از دستشــان .هرســال همیــن روزهــا
توئیتهایی با همین موضوعات و همین
حــال و هــوا زیــاد در توئیتــر میبینیم .به
هرحــال کاربــران این شــبکه اجتماعی با
کسی تعارف ندارند حتی با خودشان.
اما بینشان استثنا هم پیدا میشود .مثالً
میالد نوشــته« :هرکــی برنامهریزی کرده
و بهش عمل کرده ،حالشــو برده .یکی از
چیزایــی که تفاوت ایجــاد میکنه همینه.
البتــه بــه شــرطی کــه برنامــه واقعبینانه
باشــه .همــ ه اینایــی کــه از برنامهریــزی
ناامیــد شــدن بــه خاطــر اینــه کــه خیلی

بالفاصلــه به همــراه تعــداد دیگری از
همدانشــگاهیهایش راهــی پلدختــر
شــدند .اولویتشــان با حیوانهــا بود که
در ایــن شــرایط کمتــر بــه آنهــا توجــه
میشــود ،امــا بــا رســیدن بــه پلدختر و
وارد شــدن به روســتاهای اطراف شــهر
ایــن اولویت تغییر کــرد« :با خودم فکر
میکردم به روســتاها ســر میزنم و هر
حیوانی را که شکســتگی یا زخم ناشــی
از سیل دارد مداوا میکنم ،اما راستش
را بخواهــی منطقــه بــا آن چیــزی کــه
تصــور میکــردم زمین تا آســمان فرق
داشت.
در شــرایطی کــه تــا ســقف خانهها را
گل و الی پوشــاندهطــوری کــه یخچــال
خیلــی از خانهها به ســقف چســبیده ،از
هر کســی ســراغ دامهایش را میگرفتم
یا نــگاه عاقل اندر ســفیه به من میکرد
یا اینکه مثــل خیلیهای دیگر میگفت

رؤیایــی و بیــش از توانشــون برنامهریزی
میکنــن .پــول پرایــد رو نــدارن ،بنــز
هدفشونه».
وارثــان درد مشــترک برعکســش فکــر
میکنند« :چنــد ســال برنامهریزی کردم
بــه هیچچچچ کدومــش نرســیدم ،دیگه
برنامه نمیریزم و با زمان پیش میرم».
این چیزی اســت که خیلیهــا دربارهاش
حــرف میزننــد .اینکــه هر زمان در ســال
میبیننــد چــه کار بایــد انجــام دهنــد و
برایــش از قبــل فکــر نمیکننــد .مثــل
محمدرضــا که نوشــته« :هرچه پیش آید
خوش آید».
بعضیهــا هــم بــرای موفقیــت در ایــن
کار راهــکار دادنــد .ایــن راهکار پویاســت:
«کارهای ناتمام سال 97میره برای سال
 .98بســتگی بــه انگیزه و هــدف داره ولی
خب خیلی باید قاطع باشی تو کارها».
این هم راهحل زینب« :دو تا هدف بزرگ
بذار و هی کوچکتر و کوچکترش کن .مثالً
ســه ماه ،یه ماه .ســعی کن هــر روز یه کار
خیلی ریز در راستای هدفت انجام بدی.
حتی شــده فکر کــردن به اینکــه چطوری
انجام بدی».
امــا تعــداد آنهایــی کــه از برنامهریــزی
خوششان نمیآید و سراغش نمیروند
یا در آن شکســت خوردهاند بیشتر است.
حداقــل در توئیتــر .از خاطرههایشــان
دربــاره این موضوع کم حــرف نمیزنند.
مثــاً شــیوا نوشــته« :اصالً دیگه بیشــتر از
یک هفتــه نمیتونــم برنامهریزی کنم».
نظــر رهــا هــم خیلی بامــزه اســت« :من
برنامــه میریزم که صــد درصد خالفش
رو انجــام بدم» این هم نظر پوری اســت
و بیشــباهت بــه نظــر رها نیســت« :من
خســته شــدم اونقدر هــدف این ســال رو
بــه ســال بعد منتقــل کــردم ».وحید هم
همینطــور« :مینویســیم بعــدش پــاره
میکنیــم میریزیــم دور و میگیم هرچه
باداباد».
بعضیهــا هــم کلــی دلیــل بــرای
برنامهریــزی نکــردن و شکســت خوردن
در تجربههــای قبلیشــان دارنــد.
دلیلهایــی کــه معمــوالً هــم بــه دنیــای
بیــرون برمیگــردد نه خودشــان .درواقع
بقیــه مقصرند .امیــر« :همچنــان بعد از
پنج ســال اولین اولویتم خونهدارشــدنه.
هنــوز بعد از چهارســال دومیــش اینه که
منتقــل شــم بیــام نزدیــک ،راهــم دوره.
برای اینها کاری نمیتونم بکنم جز اینکه
همیــن فرمون برم جلــو ببینم چی پیش
میاد چــون چیزی ثبات نــداره که بخوای
برنامهریــزی کنــی بــراش» ،مهــرداد:
«اولیــن مؤلفه برای انجام برنامهها پوله.
اگــه پول باشــه همــه پالنهات مــو به مو
اجرا میشــه هیــچ ،بلکه برنامــه هم کم
میــاری امــا اگــه پــول نباشــه در گام اول
برنامهها شکســت میخوره ،».محســن:
«مگه تو این مملکت میشه برنامهریزی
کرد؟!»

قبل از اینکه ســیل بیاید دامها را دادیم
بردنــد در ارتفاعــات اطــراف .فرصــت
نشــد حداقــل یــک حیــوان دســت و پــا
شکســته را هــم مــداوا کنــم ،البتــه مــن
بیخیال نمیشــوم .قرار است هفتههای
آتــی کــه اهالــی اســکان پیــدا میکننــد
دامها را بیاورند به روستاها .آنوقت باز
مــیروم تا در صورت نیاز به حیوانهای
آسیبدیده رسیدگی کنم».
معنــی حرفهــای ماهرویــی ایــن
نیســت کــه چــون حیوانــی بــرای مــداوا
نبــود ،در پلدختــر و روســتاهای اطــراف
آن کاری انجــام نــداده اســت .او هــم
تمــام روزهایــی کــه در منطقــه حضــور
داشــت مثــل همــه پیرهــا و جوانهایی
که مشــغول تخلیــه گل و الی از خانهها
بودنــد ،بیل و کلنگ به دســت گرفت تا
حتی به اندازه ذرهای هم که شده چهره
شهر و روستا را تغییر دهند.

