
خسرو داودی

ا ۵۰۰ ︑﹢﹝ان! ٣٢ ﹝ي﹙ي﹢ن و︻︡ه ︾︢ا ﹁﹆︳︋ 
بیایید کمی فکر کنیم!

خیلی از بچه ها از پــدر و مادر خود پول توجیبی می گیرند و با 
پول خود خوراکی می خرند. بعضی ها دوستانشان را هم مهمان 
می کنند. اکثر بچه ها از اینکه در جیبشان پول باشد و خودشان 
خرج کنند، لذت می برند. بعضی هــا در روز یا هفته یا ماه یک 
مبلغ مشخصی می گیرند. بعضی ها هم بدون قاعده از پدر و مادر 
خود پول می گیرند و خرج می کنند. تعدادی از بچه ها هم شاید 
هیچ پولــی با این عنوان از والدین خود نگیرند. شــما چطور؟ 
آیا پول توجیبی می گیرید؟ چقدر؟ راســتی غیر از پدر و مادر، 
افراد دیگری هم به شما پول می دهند؟ برای مثال، پدربزرگ یا 

مادربزرگ؟ عمه، خاله، دایی یا عمو چطور؟
خب من در این مطلب فرض می کنم که هر دانش آموز باالخره به 
گونه ای از والدین خود یا اشخاص دیگر پولی هایی می گیرد. هر 
بچه ای هم برای خودش قلکی دارد و پول هایش را در آن جمع 
می کند. برای مثال، شــاید عیدی هایش را نگه دارد و مدت ها 
به این فکــر کند که با پول هایش چه چیــزی بخرد. بعضی ها 
آرزوهای بزرگ تری دارند و باید خیلی صبر کنند و پول هایشان 
را جمع کنند تا شــاید بتوانند آنچه را که عالقه دارند، بخرند. 
البته هســتند کســانی که به این چیزها فکر نمی کنند و همه 
چیز برایشــان مهیاست. هر وقت اراده کنند، از پدر و مادر پول 
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می گیرند و آن ها هم هرچه بخواهند برایشان می خرند. شما از 
کدام دسته از دانش آموزان هستید؟

از اینکــه از چه راهی چقدر پول به دســت آورده اید، بگذریم. 
بیایید فکر کنیم که با این پول چه کارهایی می شــود کرد. اگر 
همة دانش آموزان کشــور با هم در یک پویش جدی شــرکت 
کنند، چه کارهای بزرگی می تواننــد انجام دهند؟ برای مثال، 
آیا می توانند به خانواده های نیازمند کمک کنند؟ آیا این کار از 
عهدة دانش آمــوزان برمی آید؟ اگر همه تصمیم بگیرند، در این 

کار خیر شرکت کنند، چه اتفاقی می افتد؟

بیایید محاسبه کنیم!
در حــال حاضر، حدود 15 میلیون دانش آموز در حال تحصیل 
هستند. آیا امکان پذیر است هر دانش آموز در هفته فقط 500 
تومــان کنار بگذارد؟ مــن که هرچه فکر می کنــم، نمی توانم 
مثالی پیدا کنــم که با 500 تومان بشــود چیزي خرید! یک 
کیک کوچک معمولی یا یک کلوچه 1500 تومان است. یعنی 
500 تومان خیلی بی ارزش تر از آن اســت که نتوان تصور کرد 
که پرداخت آن از عهدة یک دانش آموزی که مدرســه می رود، 

برنیاید. یک سال شامل 52 هفته است، پس:
                         تومان   هفته          
 تومان 26000  = 500  ×  52  

مقدار این پول در یک سال
26000×15,000,000= 390,000,000,000
باورتان می شــود؟! 390 میلیارد تومان پول. به همین سادگی 
می شود جمع آوری کرد! اگر در شرایط فعلی بخواهیم یک وعده 
غذای گرم ســاده تهیه کنیم، در حــدود 12000 تومان باید 

هزینه کنیم. پس:
 390,000,000,000 ÷ 12000= 32,500,000
یعنی در حدود 32 میلیون وعده غذا می شــود. فرض کنیم هر 

شخص در هر روز فقط همین وعده غذا را دریافت کند:
نفر 89,041  )روز( 365 ÷ 32,500,000
پس با این مقدار پول می شــود غذای یک وعدة حدود 89 هزار 

نفر را در یک سال تأمین کرد.
حاال فرض کنید در کشور 80 میلیونی ما، حدود 2 میلیون نفر 
نیازمند باشــند به طوري که حتی نتواننــد یک وعده غذا برای 

خود تهیه کنند:
2000,000 ÷ 89,000 = 22/47

یعنــی اگر ما همــان 500 تومان را 20 برابر کنیم، می شــود 
هفته ای )10/000=500×20( تومــان. پس می توانیم غذای 

تمام فقرای کشورمان در طول یک سال را تأمین کنیم.
برای خانواده هایی که فرزندانشــان را به مدرســه می فرستند، 
هفته ای 10 هزار تومان پول زیادی نیست. گمان می کنم همه 
از پس آن برمی آیند. به همین راحتی می توانیم کاری کنیم که 

هیچ فقیری در کشورمان گرسنه نماند.

خب این فقط یک مثال بود برای اینکه شــما متوجه شوید، با 
همین پول های انــدك که می توانید از پول توجیبی خود کنار 
بگذارید، چه کارهای بزرگ و خوبی می شــود انجام داد. شاید 
تعجب کنید چرا کاری که به همین سادگی به نظر می رسد، انجام 
نمی شود؟ یکی از دالیلش این است که ما هنوز باور نکرده ایم که 
با جمع شدن همین کارهای کوچک که در تعداد زیاد )مثل 15 
میلیون نفر دانش آموز( ضرب می شود، چه عددهای بزرگی خلق 
می شوند. یکی دیگر از دلیل ها هم این است که هرکدام از ما به 
انجام کارهای کوچک ولی پیوسته و دنباله دار عادت نکرده ایم. 
مثاًل می توانیم عادت کنیم که به طور روزانه یا حداقل هفتگی، 
بخشی از پول توجیبی خودمان را به عنوان صدقه کنار بگذاریم 
تا این عادت بین دانش آموزان مدرســه به یک فرهنگ تبدیل 
شود. مهم نیست که در یک مدرسه چقدر پول جمع می شود و 
با آن پول چه کاری می شــود کرد. مهم تبدیل شدن این سنت 
حسنه به یک فرهنگ و عادت عمومی است. مهم این است که 
دانش آموز ما دغدغه داشته باشد. به فکر هم نوعان و هم سن های 
خودش باشد. راستی برای این موضوع چه فکری کرده اید؟ آیا 
شما حاضرید به تنهایی بخشی از پول توجیبی خودتان را کنار 

بگذارید و برای امور خیر صرف کنید؟

کمی بیشتر فکر کنیم!
اگر شــما حاضرید از پول توجیبی خودتان حتی به یک مقدار 
اندك بگذرید و آن را کنار بگذارید، شــروع خیلی خوبی است، 
اما پایان کار نیســت. باید به فکر باشید و دوستان دیگر مدرسه 
را هم با خود همراه کنید. از کالس خودتان شروع کنید. بچه ها 
را جمع کنیــد و یک صندوق کوچک در کالس ایجاد کنید. با 
هم قرار بگذاریــد، هر هفته هر کس هر مقداري که می خواهد 
)هر چند خیلی خیلی کم باشه( از پول توجیبی های خودش به 
این صندوق هدیه کنید. وقتی این کار در کالس شما جا افتاد و 
بیشتر بچه ها مشارکت کردند، به همراه کردن بقیة کالس های 
مدرســة خودتان فکــر کنید. آن ها را هم تشــویق کنید تا هر 
کالس برای خودش یک صندوق درست کند. به کمک معلمان 

و مسئوالن مدرسه این کار را در کل مدرسه توسعه دهید.
اکنون صندوق مدرســة شــما وضع بهتری دارد. پول بیشتری 
جمع آوری شــده اســت و می توانید تصمیم بگیرید که با این 
صدقات جمع آوری شده، چه کارهای خیری انجام دهید. در این 
مورد با هم مشورت کنید و راه های ناب را بیابید. تالش شما این 
باشد که گرهی هرچند کوچک از مشکالت خانواده های نیازمند 
باز کنید. امیدوارم در این راه خیر موفق باشید. مطمئن هستم 
که اگر این حرکت را آغاز کنید، معلمان و والدین هم مشارکت 
می کنند و شــما می توانید کارهای بزرگی انجام دهید. به امید 
اینکه هر مدرسه در کشورمان یک صندوق صدقة دانش آموزی 
داشته باشد و همه دست به دست هم بدهند و با مشارکت هم 

کارهای بزرگ تری انجام دهند.
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