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رپسید یکی هک عاشقی چیست

گف
تم هک چو ما شوی ،بدانی

عشــــق بــه
خــــدای بــزرگ را ســـــپاس میگویـــم کــه
ِ
ـق بــه
ـق بــه مــردم ،عشـ ِ
ـق بــه زیبائیهــا ،عشـ ِ
خوبیهــا ،عشـ ِ
ـق بــه مــادر را
ـ
عش
ـوص
ـ
بخص
ـن
ـ
والدی
ـه
ـ
ب
ـق
ِ
انســانیت و عشـ ِ
بــن مایــه جانــم قــرار داده اســت.
واژگان زیبــای "دوســتت دارم" کالم خداونــد در آدمیســت،
دو کلمــه کوتــاه و ایــن همــه ماجــرا ،گویــا خداونــد هنــوز
دنیــا را نیافریــده بــود تــا خدائــی خــود را در واژگان دوســتت
دارم آشــکار کنــد.
راز هــر آفرینشــی در آن اســت کــه آفریننــده هــر چــه را
بیشــتر و بیشــتر دوســت داشــته باشــد ،میآفرینــد.
"گفتــن دوســتت دارم" ســبب ســاز اســتمرار در آفرینــش و
اســتمرار راز خلقــت اســت.
کاش همــه مــا ،بــدون ریــا همیشــه بگوئیــم خــدای
مــن ،پــدرم ،مــادرم ،فرزنــدم ،خواهــرم ،بــرادرم ،دوســتم،
همشــهریم ،هموطنــم ،همنوعــم دوســتت دارم .چــه واژگان
زیبائــی...
عزیزانم...
هــر حــرف از حــروف کلمــات دوســتت دارم دری ســت از درهــای بهشــت (بهشــت یعنــی آرامــش روح و روان
و )...کــه در پــی هــم بــاز مــی شــوند ،هــر صبــح پــس از بیــداری و هــر شــب پیــش از خــواب بــا صــدای بلنــد
بــه هــم بگوئیــم دوســتت دارم ،تــاش کنیــم از امــروز خودمــان و همنوعانمــان و هــر آفریــده خــدا را دوســت
داشــته باشــیم.
عزیزانــم دوســت داشــتن ،همــراه بــا همدلــی ،باعــث آرامــش ،همزیســتی و صلــح در خانــه ،محلــه ،شــهر ،کشــور
و جهــان خواهــد شــد چــون مــا همــه انســانیم.

ما فرزندان بنیاد مادر همه را دوست میداریم.
			
			
				

دعای مادر همیشه همراهتان
غالمرضا محمدی
مدیر مسئول و سردبیر پیام مادر
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دردی از درمانده ای درمان کنی
دستنوشته یک جراح چشمپزشک
 از خوزســتان آمــده بــود ،ســام كــرد و پشــت اســليت نشســت ،جــوابســامش را گفتــم و بــه معاينــه مشــغول شــدم .ديــد چشــم چپــش در حــد
درک نــور ،آب مرواریــد بســيار پيشــرفتهای داشــت!
 سنات چقدره؟! چه مدتيه چشمت اینجوری شده؟! 16سالمه ،از بچگی ديابت داشتم ،چند ماهيه كه كال نمیبينم!
به جوان همراهش كه ده سالی بزرگتر از او بود رو كردم :
 چرا اينقدر دير؟سرش را پايين انداخت - :حاال ميشه كاری براش كرد؟!
 عملــش ميكنــم ،موفقيــت در درمــان بســتگی بــه وضعيــت شــبكيهدارد ،زودتــر آورده بوديــد شــانس موفقيــت بيشــتر بــود.
نگاهــی حســرت بــار بــه پســرک كــرد و نگاهــی بــه پذيرشــي كــه برايــش
مينوشــتم ،ســوالش را از چشــمان نگرانــش خوانــدم!
 پذيرشــش را بــرای بيمارســتان دولتــی نوشــتم ،هزينــه زيــادی نــداردنگــران نباشــيد.
 انگار دنيا را به او داده باشند ،خدا خيرت بده آقای دكتر. فقــط عمــل ايشــان خــاص اســت و بايــد بــرای عمــل رضايــت مخصوصبدهيــد ،خودش و ولــی او...
 غير از من كسی همراهش نيست! خواســتم بپرســم نســبت شــما؟ چشــمم بــه پســرک افتــاد كــه بــا پشــتآســتين اشــكش را پــاک ميكــرد ،نپرســيدم!
 پســرک را بــرای ريختــن قطــره و آمــاده شــدن جهــت معاينــاتتكميلــی بــه اتــاق مجــاور فرســتادم تــا بــا خيــال راحــت پاســخ ســواالت
و فضولیهــای  گلكــردهام را بجويــم؛
 -عمــل شــروع درمــان اســت ،بخاطــر ديابتــش بايــد تحــت نظــر باشــد

عشق یعنی ان ن ده و از دین مپرس

و كارهــای الزم روی شــبكيه انجــام شــود ،چــرا اينقــدر ديــر مراجعــه
كرديــد؟! پــدر و مــادرش؟! نســبت شــما بــا او؟!
 ايــن پســر در فقــر مطلــق اســت ،پــدرش بــه ســختی تــوان ســير كــردنشــكم فرزندانــش را دارد ...نســبت قومــی بــا او نــدارم ،چنــد روزی 
مرخصــی گرفتــم تــا پــی درمــان او باشــم...
 هزينه اش؟! با خودم!بــر دلــم تحســين همــت بلنــد ايــن جــوان بــود و بــر دســتانم شــرمی كــه
قلــم را روی بــرگ پذيــرش بــه حركــت درآورد "رايــگان" !
فــردای آن روز عمــل شــد و از اقبــال خوبــش لنــز مرغوبــی كــه از قبــل
داشــتيم و مناســبش بــود در چشــمش گذاشــتم .ذهنــم مشــغول او بــود
و فكــرم درگیــر روح بــزرگ انســانهايی گمنــام و امــروز عصــر كــه
پانســمان از چشــمش برمــيدارم...
 پانســمان را برداشــتم ،آرام و بــا تــرس چشــمانش را بــاز كــرد ســری دراتــاق گردانيــد و بعــد از آن نگاهــی بــه مــن و نگاهــی بــه جــوان همراهــش.
 آقا داريم میبينيم ،آقا داريم میبينيم.اشــک آقــا معلــم ســرازير شــد ،بــا ســر و چشــم نگاهــی بــه ســقف انداخت
و زيــر لــب گفــت خدايــا شــكرت ،پســرک را بغــل كــرد و ســرش را
بوســيد.
موقــع رفتــن گفــت خــدا رو شــكر كــه شــما رو ســر راه مــا گذاشــت تــا
چشــم ايــن پســر....
اشــتباه میكــرد ،در ايــن وانفســايی كــه كمتــر خبــر خوبــی از جايــی 
میرســد ،خــدا او را ســر راه معلمــش گذاشــته بــود تــا منجــی چشــم
پســرک باشــد!
دكتر سيدمحمد ميرهاشمی

م بخش
مپ
یی
رد قام ش از آ ن رس
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تواناییهایــش میشــود.

کلیدهــایطالیــیبــرایدوســتی
ســعی کنید مادرتان را خوب بشناسید
مــادرانودختــران
هر روز صحبت کنید

رابطه دوستانه

مادر و دختر

چگونه شکل میگیرد؟

گاهــی رابطــه مــادر و دختــر بــه قــدری
صمیمــی میشــود کــه ماننــد دو تــا
دوســت بــرای هــم میشــوند .بــرای
داشــتن چنیــن رابط ـهای چــه بایــد کــرد؟
رابطــه مادر و دختر چگونه باید باشــد؟
مــادر بــه دلیــل هــم جنــس بــودن
بــا دختــر خــود نیازهــا و احساســات
همجنــس خــود را بهتــر میشناســد.
از طرفــی رفتارهــای مــادر در ارتبــاط بــا
دختــرش بــه نحــوی نقــش مــادر بــودن
را در دختــران و نحــوه تعامــل بــا فرزنــد
خــود را در آینــده القــا میکنــد.
در طــول تاریــخ ،زنــان همــواره بــه عنــوان
پــرورش دهنــده نســل بعــد ،وظیفــه
رســیدگی بــه امــور خانــه و خانــواده را
بــر عهــده داشــتهاند .توانایــی ذاتــی
آنــان در مراقبــت و نگهــداری از کــودکان،
رســیدگی بــه امــور منــزل و تربیــت
نســل بعــد ،آ نهــا را بــه عنــوان بهتریــن
کســانی کــه میتواننــد بــه رتــق و فتــق
امــور خانــه بپردازنــد ،معرفــی میکنــد.

بــرای برقــرار کــردن یــک رابطــه خــوب و
مســتحکم بــا هــر یــک از افــراد خانــواده
بهویــژه مــادر در ابتــدا بایــد او را خــوب
بشناســید و بدانیــد چــه شــخصیتی دارد.
آیــا مهربــان اســت؟ آیــا تندخــو و بــد
اخــاق اســت؟ و ...بــرای مثــال او ممکــن
اســت موقــع صحبــت کــردن بــا شــما بــا
لحنــی تنــد حــرف بزنــد و شــما را برنجانــد
و احساســات شــما را جریحــهدار کنــد .در
ایــن زمــان اگــر میخواهیــد بــا مادرتــان
ارتبــاط خــوب و دوســتانهای داشــته باشــید،
بایــد ســعی کنیــد آرامــش خــود را حفــظ
کنیــد ،چنــد نفــس عمیــق بکشــید و بعــد
از ایــن کــه هــر دو بــه آرامــش رســیدید،
آن وقــت دربــاره موضوعــی کــه باعــث
کــدورت و ناراحتــی بیــن شــما شــده اســت
صحبــت کنیــد .در واقــع دربــاره مشــکالت،
احساســات ،افــکار ،آرزوهــا و اهدافــی کــه در
زندگــی داریــد ،بــا هــم صحبــت کنیــد امــا
جــر و بحــث نکنیــد.

ممکــن اســت شــما طــی شــبانهروز فقــط
مشــغول انجــام کارهــای روزانــه باشــید
و فرصــت نکنیــد زمانــی را بــا دخترتــان
ســپری کنیــد و بــه حرفهایــش گــوش
بدهیــد .بهتــر اســت بــه جــای ایــن همــه
کار کــردن کمــی بــه خودتــان اســتراحت
و زمانــی را هــم بــه دخترتــان اختصــاص
بدهیــد .بــا او خیلــی دوســتانه و صمیمــی
دربــاره افــکار و اهدافــش صحبــت کنیــد.
البتــه ایــن نکتــه گفتنــی اســت کــه مقــدار
زمانــی را کــه بــا دخترتــان ســپری میکنیــد
مهــم نیســت ،مهــم این اســت کــه زمانــی را
هــر چنــد کوتــاه تنهــا بــه او اختصــاص و بــه
حرفهایــش گــوش بدهیــد .پــس برقــراری
عشــق و دوســتی را بــا گــوش دادن بــه
حرفهــای دخترتــان آغــاز کنیــد ،هرگــز
بــه او نگوییــد وقــت نــدارم زیــرا او احتیــاج
دارد تــا شــما بــه حرفهایــش گــوش
بدهیــد .ایــن گونــه متوجــه میشــود کــه
شــما از صمیــم قلــب دوســتش داریــد و بــه گذاشــتن قوانیــن بــرای ایجــاد یــک
ارتبــاط خــوب
او و اهدافــش اهمیــت میدهیــد.
بــا مادرتــان صحبــت کنیــد و ســعی نماییــد
کمتر انتقاد کنید
برخــی از مادرهــا تصــور میکننــد بــا انتقــاد قوانیــن خوبــی را بــرای ایجــاد یــک رابطــه
کــردن از دخترشــان میتواننــد روی رفتــار و خــوب و پابرجــا بیــن خودتــان در نظــر
کــردار او تاثیــر بگذارنــد .بنابرایــن بــا لحنــی بگیریــد و ایــن قوانیــن را بــه طــور ثابــت
تنــد و خشــن از او انتقــاد میکننــد .بهتــر اجــرا کنیــد .بــرای مثــال ،بــه هــم قــول
اســت بــه جــای ایــن کــه بــا لحنــی تنــد از بدهیــد کــه بــا محبــت بــا هــم رفتــار کنیــد،
دخترتــان انتقــاد کنیــد و کارهــای او را مایــه بــه یکدیگــر احتــرام بگذاریــد ،دربــاره
خجالــت خــود بدانیــد ،بــا لحنــی دوســتانه مســائلی کــه باعــث ناراحتــی میــان شــما
و نیــز بــا رفتارهــای معقــول و مناســب روی شــده صحبــت کنیــد ،قبــل از ایــن کــه آن
اعمــال او تاثیــر بگذاریــد .شــما بــا انتقــاد مســاله بــزرگ و باعــث کــدورت بیــن شــما
کــردن بیــش از حــد از او باعــث میشــوید شــود .بــا مادرتــان برنامــه ریــزی کنیــد و
تــا دخترتــان اعتمــاد به نفســش را از دســت بــه ســینما ،تئاتــر یــا حتــی بــه رســتوران
بدهــد و اســتعدادها و تواناییهــای خویــش برویــد ،ســعی کنیــد بــا یکدیگــر باشــید و
را نشناســد و بــرای کســب موفقیــت تالشــی وقتتــان را بــا هــم بگذرانیــد .بــا صبــر و
نکنــد .بــا وجــود ایــن ارتبــاط دوســتانه آرامــش بــه حرفهــای هــم گــوش دهیــد.
میــان شــما از بیــن مـیرود .بنابرایــن ســعی مهــم نیســت کــه در گذشــته چــه رفتــاری
کنیــد دربــاره چگونگــی کلماتــی کــه بــه کار بــا یکدیگــر داشــتهاید مهــم ایــن اســت کــه
میبریــد و کارهایــی کــه میتوانــد روی حــاال هــر کاری را میتوانیــد بــرای ســاختن
دخترتــان تاثیــر گــذار باشــد فکــر کنیــد .یــک رابطــه درســت انجــام دهیــد.

بنابرایــن بــرای تقویــت ارتبــاط دوســتانه اندیشیدن به یک ارتباط دوستانه

بــا دخترتــان ســعی کنیــد نــکات مثبــت و
خوبــی را کــه در وجــود او هســت ببینیــد
و برایــش بیــان کنیــد .ایــن گونــه خــودش
را بــاور میکنــد و متوجــه اســتعدادها و

تاکنــون بــرای ایجــاد یــک رابطــه دوســتانه
و صمیمــی بــا مادرتــان چــه کارهایــی را
انجــام دادهایــد؟ آیــا قوانیــن حاکــم بــر
خانــواده را رعایــت کردهایــد؟ آیــا بــه
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مادرتــان احتــرام گذاشــتهاید؟ آیــا بــه او
ابــراز عالقــه کردهایــد؟ آیــا بــه او گفتهایــد
کــه دوســتش داریــد و عاشــقش هســتید؟
آیــا تاکنــون بــه رابطــه خــود بــا مادرتــان
فکــر کردهایــد کــه چگونــه رابطــهای
اســت؟ واقعــا بــه رابطــه خــود بــا مادرتــان
بــا دقــت نــگاه کنیــد .ببینیــد اگــر شــما
میتوانیــد کاری انجــام بدهیــد کــه رابطــه
میــان شــما تغییــر کنــد ،بهتــر اســت ایــن
کار را انجــام بدهیــد .ایــن تغییــر کلیــدی
بــرای بهتــر شــدن رابطــه میــان شــما و
مــادر عزیزتــان اســت.
ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه مادرهــا
دوســت دارنــد جملــه «دوســتت دارم» را
از زبــان دخترشــان بشــنوند .آیــا مادرتــان
میدانــد کــه چقــدر دوســتش داریــد و
چقــدر بــه او اهمیــت میدهیــد.
شــما بایــد هــم محبــت خــود را نســبت بــه
مادرتــان ابــراز نماییــد و هــم بــه او نشــان
بدهیــد ،مثــا در کارهــای منــزل بــه او
کمــک کنیــد .شــانههایش را ماســاژ بدهیــد
و او را ببوســید .برنامــه ریــزی کنیــد و بــا
هــم بیــرون برویــد ،ســعی کنیــد لحظــات
خــوب و خوشــی را در کنــار یکدیگر ســپری
کنیــد .بدانیــد کــه وجــود مــادر در کنارتــان
میتوانــد نعمــت بزرگــی در حــل مشــکالت
و چالشهــای زندگــی شــما باشــد.
پــس خالصانــه بــه مادرتــان عشــق بورزیــد،
همیشــه بــه او احتــرام بگذاریــد و مطمئــن
باشــید عشــق ورزیــدن بــه مــادر میتوانــد
رابطــه میــان شــما را مســتحکمتر کنــد.

اظهار محبت

دختــر بــه محبــت و عالقــه مــادرش نیازمند
اســت .او بــه محبتــی نیازمنــد اســت کــه
آثــارش را در رفتــار و گفتــار مــادرش ببینــد
و احســاس کنــد .او دوســت دارد مــادرش
او را در آغــوش بگیــرد ،ببوســد و نــوازش
کنــد .اظهــار محبــت رابطــه دوســتانهای بین
شــما بــه وجــود مـیآورد و شــما را بــه هــم
نزدیــک میکنــد .دخترانــی کــه بــه قــدر
کافــی از محبــت مــادر برخــوردار هســتند
و در محیطــی آرام زندگــی میکننــد ،غالبــا
اعتمــاد بــه نفــس باالیــی دارنــد.
بنابرایــن عشــق و محبــت خویــش را بــه
دخترتــان نشــان بدهیــد و همیشــه بــه
او بگوییــد کــه چقــدر دوســتش داریــد و
عاشــقش هســتید .هرگــز فکــر نکنیــد کــه او
میدانــد شــما دوســتش داریــد.
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نخستین آئین نکوداشت
مقام واالی مادر
در استان اردبیل برگزار شد

در آئیــن نکوداشــتی کــه در روز ســه شــنبه شــانزدهم مــرداد مــاه نــود و هفــت
در مجتمــع فرهنگــی هنــری فــدک اردبیــل بــا حضــور مــادران گرامــی و فرزنــدان
آنهــا و مــردم عزیــز و مســئولین محتــرم شــهر اردبیــل برگــزار شــد .از  14مــادر
نمونــه اســتان اردبیــل در حوزههــای مختلــف اعــم از مــادران شــهدا ،کارآفرینــان،
مدیــران موفــق ،مــادران فرهنگــی و ایثارگــر و ســایر اقشــار بــا اهــدای لــوح
ســپاس و هدایایــی تجلیــل و همچنیــن از مــادر گرامــی نماینــده محتــرم ولــی
فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اردبیــل نیــز بــا اهــدای حمایــل مــادر نمونــه و
نشــان بنیــاد مــادر تکریــم شــد.
معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار اردبیــل در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اقــدام
خــوب مهنــدس غالمرضــا محمــدی در راهانــدازی بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی
مــادر اظهــار کــرد :در ایــن کار خیــر و نیــک ،مؤســس پرتــاش بنیــاد مــادر بــا
بررســی همــه جانبــه کارهــای خداپســندانه تصمیــم گرفــت تــا ایــن مجموعــه را
بنــا نهــد تــا در طــول ســال و در اســتانها و شــهرهای مختلــف ،مقــام مــادر و
ش هــای او در حوزههــای مختلــف پــاس داشــته شــود.
تــا 
علــی نــواداد بــا اشــاره بــه راهانــدازی بنیــاد مــادر در اســتانهای مختلــف کشــور
خاطرنشــان کــرد :خوشــحال هســتیم کــه امــروز نیــز ایــن بنیــاد فعالیــت خــود را در اســتان اردبیــل آغــاز میکنــد کــه قطعــا در طــول ســال در
ســایه فعالیتهــای ایــن بنیــاد ،مــادران نمونــه در همــه حوزههــا مــورد تکریــم و تجلیــل قــرار میگیرنــد.
مدیــر کل امــور زنــان و خانــواده اســتانداری اردبیــل نیــز در ایــن مراســم بیــان کــرد :در عصــر اضطــراب و دور شــدن از دامــان گــرم مــادران کــه
میخواهنــد براســاس فرهنــگ غربــی نظــام خانــواده را بــا نشــانه رفتــن روی مــادر و پــدر خانــواده متزلــزل کننــد ،ضــرورت دارد جایــگاه ،شــأن و
شــوکت مــادران مــورد صیانــت نســل امــروز و آینــده قــرار گیــرد.
فریبــا محمدلــو افــزود :در زندگــی پرشــتاب صنعتــی امــروز کــه شــبکههای ماهــوارهای و رســانههای بیگانــه کانــون خانــواده و نقطــه مرکــزی
آن را کــه زنــان و مــادران هســتند ،نشــانه گرفتــه ،شایســته اســت همــه قبــل از پیــری و ســالخوردگی و از دســت رفتــن ایــن نعمــت بــزرگ ،قــدر
مــادران را بدانیــم و در تکریــم و تجلیــل آنهــا بــه شــکل عملــی وارد شــویم.
در ادامــه برنامــه ،امــام جمعــه محتــرم اردبیــل آیــت اهلل دکتــر ســید حســن عاملــی در آغــاز ســخنان خــود گفتنــد بــه مهنــدس محمــدی تبریــک
مــی گویــم کــه حرکــت بســیار فاخــر فرهنگــی انجــام دادنــد و ایشــان بــر روی نکتــه بســیار حساســی متمرکــز شــده انــد.
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نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان اردبیــل ادامــه داد؛ اســاس یــک تمــدن ،معلــم،
عنــوان مــادری و الگــوی آرمانــی اســت .مهنــدس محمــدی در جمــع ایــن ســه عنصــر
اصلــی بــرای رشــد و ترقــی و تعالــی و عــزت یــک اجتمــاع بــر روی عنــوان مــادری
دســت گذاشــتند .اگــر عنــوان مــادری جایــگاه خــودش را از دســت بدهــد ،اگــر قداســت
آن بشــکند ،یــک ملــت میشــکند .تــاش دشــمنان بــر ایــن اســت کــه ایــن عنــوان
در جامعــه مــا کمرنــگ شــود.
ثــروت اصلــی مــا و ثــروت اصلــی حیــات بشــری ،عواطفــی اســت کــه مــا بــا آن عواطــف
بــه عنــوان انســان تعریــف مــی شــویم .ایــن عنــوان قدســی(مادری) را دیــن مــا و
پیغمبــر مــا بــه نحــو احســن درک کــرده انــد .فلــذا جایگاهــی کــه بــرای عنــوان مــادری
تعریــف شــده اســت ،استثناســت .مــا در پایــه گــذاری یــک تمــدن احتیــاج بــه عنایــات
تربیتــی و عاطفــی مــادران بــزرگ داریــم.
در ایــن مراســم بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر بــا
اشــاره بــه جایــگاه ارزشــمند مــادران براســاس آیــات و روایــات
الهــی بیــان کــرد :مــا خوشــحال هســتیم کــه بعــد از تأســیس
بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر ،نخســتین آئیــن نکوداشــت
بنیــاد مــادر را در اردبیــل بــه عنــوان اســتان بیســت و چهــارم
کشــور برگــزار میکنیــم ،بــه طــوری کــه ایــن بنیــاد تــاش
میکنــد تــا همــواره اســباب تکریــم و احتــرام مــادران را فراهــم
کنــد.
بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر بــه ویژگیهــای
مردمــان دیــار ســبالن در عــزت و تکریــم بــزرگان بــه ویــژه
مــادران اشــاره کــرد و افــزود :بعیــد میدانــم کــه در ایــن اســتان
خانــه ســالمندی وجــود داشــته باشــد چــرا کــه ســالخوردگان ما
نبایــد بــه جــرم محبــت بــه فرزندانشــان راهــی خانــه ســالمندان
شــوند.
در پایان برنامه مادران نمونه استان اردبیل خانم ها:

زهــرا الطافــی ،ننــه لــر اوروجــی شــیخ احمــد ،مکــرم برومنــد،
دکتــر فاطمــه جــوادی خوجیــن ،پوراندوخــت جویانــی ،خدیجــه
حســین خانــی ،باالخانــم حســین زاده ،پوراندخــت رجبــی،
صفــوره رضاپــور ،بیــوگ خانــم شــاددل ،طاهــره عرشنشــین،
بیوکخانــم کاری ،دکتــر اشــرف میکاییلــی و تــاجور هجرتــی
مــورد تجلیــل و تکریــم قــرار گرفتنــد و بــه آنهــا لــوح و حمایــل
مــادر نمونــه اهــدا شــد.
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در زندگی شخصی

شــما یــک ســوالی بپرســم :فــرض کنیــد کــه شــما
یــک ماشــین مــدل بــاال داریــد کــه مــی توانــد بــا
ســرعت بســیار بــاال در مســیر حرکــت کنــد .حــاال
ســوال اینجاســت کــه اگــر آن ماشــین شــما بنزیــن

شــادی بــه عنــوان موثرتریــن عنصــر تاثیرگــذار بــر
زندگــی انســان ،میتوانــد هــدف اصلــی تمامــی 
فعالیتهــای روزمــره مــا لقــب بگیــرد.
فعالیتهــای  روزمــره مــا در فضــای  کســب و
کار ،کشــف روابــط جدیــد در حوزههــای کاری 
و اجتماعــی ،تقویــت تواناییهــای فــردی همگــی 
عناصــری هســتند کــه در نهایــت بایــد بــه احســاس
رضایــت و خوشــبختی در مــا منجر شــوند .احساســی 
کــه خــود در نهایــت شــادی نهادینــه در تمامــی 
ابعــاد زندگــی را بــرای مــا بــه ارمغــان خواهــد آورد.
امــا آیــا بــرای دســتیابی بــه شــادی بایــد تــا زمــان
حصــول نتایــج مطلــوب منتظــر مانــد؟
رابطه بین شادی و موفقیت
در ایــن مجــال در مــورد رابطــه بیــن شــادی و
موفقیــت صحبــت میکنــم .شــاید اکثــر شــما فکــر
کنیــد کــه بــرای اینکــه مــا انســان شــادی باشــیم

اول بایــد ســخت تــاش کنیــم و موفــق بشــویم و انســانی پــر انــرژی و ســخت کــوش باشــید و انــرژی 
ثروتمنــد شــویم تــا آن موقــع تــازه بتوانیــم شــاد الزم بــرای حرکــت در مســیر موفقیــت را داشــته
باشــیم .ایــن حالتــی اســت کــه وقتــی مــن بــا اکثــر باشــید .تــازه آن موقــع اســت کــه شــانس شــما بــرای 
افــراد صحبــت میکنــم و از آنهــا میپرســم کــه موفقیــت وجــود دارد و شــانس شــما بســیار بیشــتر
چــرا انســان شــادی نیســتید ،در جــواب بــه مــن میشــود .پــس اول بایــد شــاد بــود و ســپس ســخت
میگوینــد کــه مگــر میشــود مــن شــاد باشــم ،تــاش کــرد و در نهایــت امــکان موفــق شــدن
مــن کــه هیچــی نــدارم ،اول بایــد پولــدار شــوم وجــود دارد.
تــا بعــد از آن بتوانــم شــاد باشــم .نکتــه بســیار شادی کلید موفقیت
مهــم در ایــن جملــه نهفتــه اســت .اکثــر مــردم در واقــع شــادی الزمــه موفقیــت اســت و شــاد بــودن
رابطــه بیــن شــادی و موفقیــت را برعکــس متوجــه کلیــد موفــق بــودن اســت .علــت ایــن بــد فهمــی کــه
شــدهاند .تحقیقــات زیــادی روی ایــن موضــوع خیلــی از مــا بــه آن دچــار شــدیم برمــی گــردد بــه
انجــام شــده اســت و اثبــات شــده کــه چرخــه تعریــف اشــتباه مــا از شــادی.
سختکوشــی ،موفقیــت ،شــادی ،یــک چرخــه وقتــی کــه شــما شــاد باشــید ،شــادی بــرای شــما
معیوبــی اســت کــه قطعــا شــما را بــه موفقیــت مثــل بنزیــن ماشــین مــی مانــد و تــا شــما آن شــادی 
نمیرســاند .در صورتیکــه بــرای ایــن کــه شــما را نداشــته باشــید ،امــکان نــدارد کــه بتوانیــد در
موفــق شــوید ،اول بایــد انســان شــادی باشــید .مســیر موفقیــت حرکــت کنیــد .اجــازه بدهیــد از

نداشــته باشــد ،میتوانــد حرکــت کنــد؟ قطعــا
جــواب همــه شــما منفــی اســت .پــس مــا انســانها
هــم همیــن طــور هســتیم.
اگــر مــا انســان شــادی نباشــیم ،انســان پــر انــرژی 
نباشــیم ،پــس قطعــا ســوخت و انــرژی  الزم بــرای 
حرکــت در مســیر موفقیــت را نخواهیــم داشــت.
اگــر مــا ســوخت الزم بــرای حرکــت در مســیر
موفقیــت را نداشــته باشــیم پــس اصــا امــکان
نــدارد بتوانیــم حتــی کارهــای روزمــره و عــادی 
را انجــام بدهیــم ،چــه برســد بــه ایــن کــه بخواهیــم
کارهایــی را انجــام دهیــم تــا جــزء افــراد معــدود
موفــق کشــورمان شــویم.
چیــزی کــه دانشــمندان و محققــان علــم موفقیــت
اثبــات کــرده انــد ایــن اســت کــه انســان هــای 
شــادتر شــانس بســیار بیشــتری را بــرای موفقیــت
دارنــد و وقتــی شــما زندگینامــه افــراد موفــق را
بررســی میکنیــد ،مــی بینیــد کــه افــراد موفــق کــه
اکثــر آن هــا هــم از شــرایط فقــر و بــی پولــی شــروع
کردهانــد و موقعــی شــروع کــرده انــد کــه چیــز
خاصــی در زندگیشــان نداشــتند و بــه قــول اکثــر مــا
اصــا امــکان نداشــته کــه بتواننــد شــاد باشــند ،امــا
آن هــا در آن لحظــه هــم شــاد بودهانــد.
چــون یــک ماموریــت و رســالت ویــژهای بــرای 
آینــده خودشــان در نظــر گرفتــه بودنــد و بــر
اســاس آن ماموریــت ،بــر اســاس آن رســالتی کــه
بــرای خودشــان داشــتند ،براســاس آن هدفــی کــه
بــرای خودشــان تعییــن کــرده بودنــد ،انســان شــادی 
بودنــد ،بــا ایــن کــه در آن لحظــه شــرایط مالــی 

بســیار خوبــی نداشــتند و حتــی بســیاری از آنهــا در کــه میخواهیــد در دســته برنــده هــا باشــید یــا
فقرکامــل بودنــد ولــی توانســتند بــا همــان چیزهــای  میخواهیــد در دســته بازنــده هــا باشــید و مــن از
حداقلــی کــه داشــتند شــاد باشــند.
شــما مــی خواهــم و توقــع دارم کــه جــزء دســته
مــن هــم از شــما میخواهــم کــه بــه چیزهایــی کــه برندهها باشید.
داریــد ،چیزهــای بســیار بــا ارزشــی کــه داریــد و شادی مسری است
قــدرش را نمیدانیــد بیشــتر دقــت کنیــد و بــر اســاس نکتــه دیگــری کــه میخواهــم عــرض کنــم ایــن
همــان چیزهــا ســعی کنیــد انســان شــاد و پــر انــرژی  اســت کــه شــادی یــک فرآینــد مســری اســت.
باشــید تــا ســوخت الزم بــرای حرکــت در مســیر یعنــی اگــر شــما شــادیتان را بــه دیگــران انتقــال
موفقیــت را داشــته باشــید .پــس رابطــه بیــن شــادی و دهیــد آنهــا هــم شــادتر مــی شــوند.
موفقیــت را درســت بفهمیــد.
اگــر شــما در جمــع افــرادی باشــید کــه انســانهای 
شــادی نیســتند قطعــا شــما هــم انســان شــادی 
انتخاب با شماست
دوســتان عزیــز مــا واقعــا دو انتخــاب بیشــتر نخواهیــد بــود .پــس ســعی کنیــد دوســتان خــود را
نداریــم .شــما بایــد یکــی از ایــن دو را انتخــاب بــه گون ـهای انتخــاب کنیــد کــه انســانهای شــادی 
کنیــد .انتخــاب اول مــا کــه متاســفانه خیلــی از باشــند و باعــث شــوند ،میــزان شــادی شــما افزایــش
مــردم مــا ایــن انتخــاب را انجــام مــی دهنــد ایــن پیداکنــد ،نــه ایــن کــه باعــث شــوند هــر روز میــزان
اســت کــه هــر روز غرغــر کنیــم ،هــر روز روی  شــادی شــما کمتــر و کمتــر شــود.
چیزهایــی کــه نداریــم تمرکــز کنیــم و بــه جــای  نکتــه آخــر کــه نکتــه بســیار مهمــی اســت ایــن
اینکــه چیزهایــی کــه داریــم را ببینیــم ،فقــط روی  اســت کــه تحقیقــات نشــان داده کــه اگــر شــما
نداشــتههایمان تمرکــز کنیــم و هــر روز انســان شــادی خــود را بــه دیگــران انتقــال دهیــد ،شــادی 
ناراحتتــری  شــویم و هیــچ وقــت پیشــرفت شــما بیشــتر میشــود .شــاید ایــن نکتــه برخــاف
کــه نمیکنیــم ،پســرفت هــم میکنیــم .هــر روز خیلــی از قوانیــن ریاضــی و فیزیــک باشــد ولــی 
در مــورد شــادی قضیــه کامــا برعکــس اســت.
پســرفت ،پســرفت ،پــس رفــت.
دســته اول دســتهای هســتند کــه موضــوع بحــث م ـا   اگــر شــما شــادیتان را بــه دیگــران منتقــل کنیــد،
نیســتند .دســته دوم کــه مــورد بحــث مــا هســتند و میــزان شــادی شــما بــه مراتــب افزایــش پیــدا
طرفــدار آن افــراد هســتیم ،افــرادی هســتند کــه بــا میکند.
وجــود ایــن کــه خیلــی چیزهــا در زندگــی ندارنــد ،پــس مــن از شــما خواهــش میکنــم کــه ایــن
ولــی تمرکزشــان را روی چیزهــا و موهبــت هایــی  مطلــب را بــرای دوســتانتان ،بــرای افــرادی کــه
کــه االن دارنــد مــی گذارنــد و در نتیجــه انســان دوستشــان داریــد و دوســت داریــد کــه پیشــرفت
شــادی هســتند و هــر روز پیشــرفت و پیشــرفت کننــد بفرســتید تــا آنهــا هــم تصمیــم بگیرنــد کــه
وپیشــرفت بیشــتری دارنــد .دســته دوم دســته موفــق از امــروز انســان شــادتری باشــند و از زندگیشــان
هــا و برنــده هــا هســتند و دســته اول دســته بازنــده لــذت ببرنــد تــا بتواننــد مســیر موفقیــت و پیشــرفت
هــا هســتند .همیــن امــروز شــما بایــد انتخــاب کنیــد را طــی کننــد.
امیرحسین فرجی-آکادمی فرجی
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به نام خالق مهرت مادر
نامــش فاطمــه اســت؛ مــادرم را میگویــم ،میخواهــی بگویــم روزش چطــور شــب میشــود .نــدای
اذان را کــه میشــنود از جــا بــر میخیــزد -اذان صبــح را میگویــم -او تــا ایــن لحظــه در رختخــواب
اســت بــه نمــاز نمیایســتد او نشســته نیایــش میکنــد و بعــد چــای ناشــتای خــود را میریــزد پــر
رنــگ کــه نــه ســیاه ســیاه ،آخــر مــادرم چشــمانش نــوری نــدارد او نمیبینــد ،رنــگ چشــمان مــرا هــم
نمیدانــد لقم ـهای نــان و پنیــر میخــورد و بــر رادیــوی کوچکــی کــه دارد دســت میســاید و روشــنش
میکنــد بــر پلــه ایــوان مینشــیند و غــرق در کدامیــن افــکار اســت ،نمیدانــم .تمــام ایــن ســالها
پرســتارت بــودم مــادر درســت ،ماللــی نیســت بــه خــدا ســوگند ،امــا نــه کودکــی فهمیــدم چیســت نــه
نوجوانــی نــه جوانــی ...مــادرم مــن بــا تــو پیــر شــدم قلبــم ماالمــال از غمــی اســت بــه خاطــر تــو .کاش
میتوانســتم کاری برایــت بکنــم تــا ذره ذره در برابــرم آب نشــوی .میگوینــد آن کــه دنــدان دهــد نــان
دهــد ولــی مــادر فرشــته مــن تــو نــه دنــدان داری و نــه نــان ...تــو نــه پــای رفتــن داری نــه چشــم دیــدن
و نــه ...کاش روزگار بــا تــو بهتــر تــا میکــرد اگــر ایــن تقدیــر توســت کــه میگوینــد بــه کدامیــن گنــاه
محبــوس در کنــج خانـهای؟ هســتم کنــارت تــا هســتی دارم امــا فقــط از خــدا میخواهــم بتوانــم بلنــدت
کنــم تــا پــا بــه پــای تــو کــودک شــوم در نــگاه تــو...

ست
دو ت دارم ماردم

هدیه مصطفوی
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سهیال رفیعی نژاد – خبرنگار «خبر جنوب»

دومیــن عمــل پیونــد قلــب بــا موفقیــت در بیمارســتان بوعلــی ســینا احتمــال در یــک ســال اول زندگــی بــه 86درصــد افزایــش یافتــه اســت.
انجــام شــد.
دکتــر شــفیعی گفــت :در حــال حاضــر  50تــا  60بیمــار در لیســت

مدیرگــروه جراحــی  قلــب و عــروق بیمارســتان پیونــد
اعضــای  پیونــد قلــب بیمارســتان پیونــد اعضــای ابوعلــی ســینا قــرار دارنــد و ایــن
ابوعلــی ســینا از انجــام دومیــن پیونــد موفقیــت آمیــز قلــب در مرکــز میــزان روز افــزون اســت.
آموزشــی-درمانی ابوعلــی ســینا خبــر داد .دکتــر مســعود شــفیعی  وی افــزود :پیونــد قلــب میتوانــد از بیمــار دچــار مــرگ مغــزی کــه
افــزود :ایــن پیونــد قلــب بــرای یــک مــرد  38ســاله اهــل نورآبــاد دارای قلــب ســالم اســت انجــام گیــرد و ایــن امــر بــا اکــو و آنژیوگرافی 
ممســنی کــه بــه علــت نارســایی شــدید قلبــی ،درمانهــای جراحــی و پــس از رضایــت خانــواده اهــدا کننــده عضــو ،مشــخص میشــود.
دارویــی بــر روی او موثــر نبــود انجــام گرفــت.
دکتــر شــفیعی گفــت :قــرار اســت در آینــده پیونــد همزمــان ریــه و
وی یــادآور شــد :قلــب یــک زن  54ســاله دچــار مــرگ مغــزی بــا قلــب در بیمارســتان پیونــد اعضــای ابوعلــی ســینا انجــام گیــرد و طبــق
رضایــت خانــواده بــه بیمــار  38ســاله پیونــد زده شــد؛ دو کلیــه و کبــد پیشبینیهــا بــا انجــام ایــن پیونــد ،امیــد بــه زندگــی در بیــن بیمــاران
او هــم بــه ســه بیمــار دیگــر اهــدا گردیــد.
مبتــا بــه نارســایی قلبــی و ریــوی دو چنــدان میشــود.
دکتــر شــفیعی گفــت :پیونــد قلــب بــرای افــرادی اســتفاده میشــود کــه مدیــر گــروه بیمارســتان پیونــد اعضــای ابوعلــی ســینا ادامــه داد :انجــام
بیمــاری پیشــرفته قلبــی دارنــد بــه طــوری کــه بــا روشهــای دارویــی و پیونــد قلــب در مرکــز ابوعلــی ســینا ،یــک رویــداد مهــم علمــی اســت
جراحــی ،درمــان آنهــا امکانپذیــر نیســت و حتــی عــدم پیونــد قلــب و در حــال حاضــر پیونــد جراحــی قلــب تنهــا در برخــی بیمارســتانهای 
ممکــن  اســت بــه مــرگ مغــزی آنهــا منجــر شــود.
فــوق تخصصــی کشــور انجــام میشــود.
وی ادامــه داد :پیونــد قلــب در چنــد شــهر ایــران و از جملــه شــیراز قابــل بــا توجــه بــه ایــن کــه امــکان انجــام پیونــد در صــورت اهــدای قلــب
انجــام اســت و بــا ایــن عمــل میتوانیــم کیفیــت زندگــی برخــی افــراد فــرد دچــار مــرگ مغــزی وجــود دارد ،از خانوادههــا خواســتاریم
کــه بــا ایــن نارســایی پیشــرفته ،بســیار پاییــن آمــده را ارتقــا دهیــم و حتــی  نســبت بــه رضایــت بــرای اهــدای اعضــا همــکاری کننــد.
از مــرگ آنهــا جلوگیــری کنیــم .ایــن فــوق تخصــص جراحــی قلــب عمــل پیونــد قلــب مــرد  38ســاله بــا همــکاری تیــم جراحــی پیونــد
و عــروق و پیونــد قلــب یــادآور شــد :بــا توجــه بــه پیشــرفتها میــزان اعضــای ابوعلــی ســینا شــامل دکتــر ضمیریــان ،دکتــر نعمتــی ،دکتــر
موفقیــت پیوندهــای قلــب قابــل توجــه اســت و شــانس زنــده مانــدن ضرابــی ،دکتــر جنتــی ،دکتــر عبــدی ،دکتــر معــرف و دکتــر ابطحــی 
بیمــاران پیونــد قلــب بســیار بــاال گــزارش شــده ،طبــق مطالعــات ایــن انجــام گرفــت.

دکتر مسعود شفیعی
دکتــر مســعود شــفیعی  در خــرداد
مــاه ســال  1349در روســتایی در 100
کیلومتــری  شــیراز بــه نــام راشــک
جاویــد ممســنی بــه دنیــا آمــد ،وی 
دوران ابتدایــی را در روســتای محــل
تولــد گذرانــده و در زمــره نفــرات
برتــر آن مقطــع تحصیلــی قــرار گرفــت.
بعــد از اتمــام تحصیــات ابتدایــی 
بــه دبیرســتان شــبانه روزی عشــایری 
(چهــل نفــری) شــیراز کــه بــه همــت
شــادروان اســتاد محمــد بهمــن بیگــی 
بنیانگــذار تعلیمــات عشــایری ایــران
تاســیس شــده بــود وارد شــده و دوران
راهنمایــی و دبیرســتان را بــا موفقیــت بــه
پایــان رســانید.
او بعــد از اتمــام مقطــع متوســطه در
رشــته پزشــکی دانشــگاه  علوم پزشــکی 
اصفهــان پذیرفتــه شــده و بعــد از فــارغ
التحصیلــی دوران تعهــد خدمــت را بــه
مــدت یــک ســال و نیــم در زادگاه
خــود بــه اتمــام رســانده و بعــد از آن
بــه شــهر نورآبــاد جهــت ادامــه خدمــت
رفت.دکتــر شــفیعی بعــد از اتمــام طــرح
در آزمــون دســتیاری رشــته جراحــی 
عمومــی شــرکت کــرده و در دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــیراز پذیرفتــه شــد
کــه بعــد از گذرانــدن دوران دســتیاری 
جراحــی عمومــی بــه مــدت  4ســال در
یکــی از شهرســتانهای محــروم اســتان
اســتان فــارس بــه نــام خنــج خدمــت
نمــود.
وی مجــددا در رشــته دســتیاری فــوق

تخصصــی  جراحــی  قلــب و عــروق
در دانشــگاه ایــران ( بیمارســتان شــهید
رجایــی  تهــران) پذیرفتــه شــده و
بعــد از  3ســال بــا رتبه برتــر فارغالتحصیل
شــد .دکتر شــفیعی بعد از فــارغ التحصیلی 
در مقطــع فــوق تخصــص بــه شــیراز
برگشــته و بــه مــدت  12ســال در
بیمارســتان قلــب کوثــر خدمــت نمــود و
بــا راه انــدازی بیمارســتان پیونــد ابوعلــی 
ســینا بــه آن بیمارســتان پیوســته و ضمــن
راه انــدازی  بخــش جراحــی  قلــب
بیمارســتان ابــو علــی ســینا عمــل پیونــد
قلــب را در آن بیمارســتان بــا موفقیــت
بــه انجــام رســاند.
برخــی از ســمتها و عناویــن
دکتــر شــفیعی:
 عضو انجمن جراحان قلب ايران عضو انجمن جراحان قلب اروپا عضو انجمن پيوند اعضاء ايران عضــو هيــأت مديــره ســازمان نظــامپزشــكي شــيراز
 معاون انتظامي نظام پزشكي شيراز عضــو هيــأت مديــره جامعــه جراحــانايــران شــاخه فــارس
 مديــر گــروه بخــش جراحــي قلــببيمارســتان پيونــد اعضــاء ابوعلــي ســينا
 قائــم مقــام و معــاون ســامتبيمارســتان پيونــد اعضــاء ابوعلــي ســينا
شــيراز
مــکان و زمــان فعالیــت در
عرصــه پزشــکی:
 -از  1372/8/1تــا 1372/10/18

دوران ســربازی در شــیراز بــه عنــوان
پزشــک عمومــی ،از 1372/10/18
تــا شــهریورماه  1375بــه عنــوان
طــرح پزشــکی عمومــی در روســتاهای 
شهرســتان ممســنی  و بیمارســتان
ولیعصــر ممســنی  اســتان فــارس
مشــغول فعالیــت بــوده اســت.
 دوران جراحــی عمومــی از مهرمــاه 1379تــا شــهریورماه  1383در
شهرســتان خنــج اســتان فــارس مشــغول
فعالیــت بــوده اســت.
 جراحــی قلــب و عــروق :از آذرمــاه 1386تــا هــم اکنــون در بیمارســتان
قلــب کوثــر شــیراز اســتان فــارس
مشــغول فعالیــت مــی باشــند.
مدارج علمی و پژوهشی:
 رتبــه ســوم بــورد فــوق تخصصــی جراحــی قلــب و عــروق کشــوری
 شــــــش موضــــوع ســــخنرانی درکنگرههای جراحی قلب و عروق
 هشــت مقاله چــاپ شــده در ژورنــال های داخلی
 دو مقاله چاپ شده در ژورنال های خارجی شــرکت در کنگــره جراحــی  قلــباروپــا ( )EACTSدر کشــورهای ســوئیس،
اتریــش و پرتغــال
 شــرکت در کنگــره جراحــی قلــب درکشــور امــارات متحــده عربــی
 شـــــرکت در بیشـــتر کنگــــرههای جراحــی قلــب داخــل کشــور
 دوره تکمیلــی پیونــد قلــب در کشــورفر ا نسه
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دکتر
مه لقا مالح
فعال محیط زیست
معــروف بــه

مادر محیط زیست ایران
وی کــه متولــد ســال  1296شمســی اســت ،هــم اکنــون  101ســاله و ســاکن
تهــران اســت.
«بیــش از  ۵۰ســال اســت کــه فقــط کاغــذ و روزنامههــای باطلـهاش را بیــرون
میگــذارد و کســی زبالــه دیگــری در مقابــل خانــه او ندیــده اســت .بــه جــای
آب معدنــی از آب جوشــیده و ســرد شــده ســماور اســتفاده میکنــد تــا
مبــادا یــک بطــری پالســتیکی بــه طبیعــت وارد شــود .بــه جــای دســتمال
کاغــذی هــم از دســتمال پارچـهای اســتفاده میکنــد و اصــوالً مــوادی کــه در
بســتهبندی نایلونــی اســت خریــداری نمیکنــد .بــرای خریــد هــم معمــوالً از
کیســه پارچـهای دوختــه شــده اســتفاده میکنــد .حتــی اگــر شــرایطی پیــش
آیــد کــه کیســه پارچــهای همــراه نداشــته باشــد از فروشــنده میخواهــد
کــه چنــد قلــم جنــس را در یــک کیســه بریــزد و بعــد هــم کیســه را بــه او
برمیگردانــد .پســماندهایی همچــون تفالــه چــای و پوســت میــوه و امثــال
آن را هــم در گودالــی کــه درحیــاط منــزل درســت کــرده اســت میریــزد تــا
کــود شــود و کــود را یــا پــای درختــان میریــزد یــا بــه دیگــران میدهــد».

بانــو مهلقــا مــاح

بنيانگــذار جمعيــت زنــان مبــارزه بــا
آلودگــي محيــط زيســت ،دارنــد ه عناوینــی
چــون «مــادر محیــط زیســت ایــران»« ،بهتریــن
شــخصیت میــراث طبیعــی» و «دوســتدار محیــط
زیســت» اســت .عناوینــی کــه بــا بزرگــی نــام ،همچنــان
گویــای تــاش مســتمر ایــن بانــو نیســت .خانــم مــاح دارای
دکتــرای جامعــه شناســی از دانشــگاه ســوربون فرانســه،
کســی اســت کــه مصــداق عملــی یــک فعــال محیــط
زیســتی اســت .کســی کــه بــدون شــعار در عمــل
الگویــی بــرای تــک تــک مــا بــه عنــوان
دوســتداران محیــط زیســت اســت.

در یکی از مصاحبههای منتشر شده از خانم مالح به نقل از ایشان چنین میخوانیم:
«متاســفانه مشــكل كــه زيــاد بــوده و هســت .هنــوز هــم مديــران مــا بــه مســئله محيــط زيســت
بــه شــكل يــك موضــوع فانتــزي نــگاه ميكننــد و در صحبتهايــي كــه بــا برخــي از مســئوالن
كشــور داشــتم متوجــه شــدهام كــه هنــوز نميداننــد چــه فاجع ـهاي در حــال رخ دادن اســت و
فقــط شــعار ميدهنــد .در چنيــن جامع ـهاي شــما حســاب كنيــد كــه مــا چقــدر بــراي انجــام
كارهــاي زيســت محيطــي بــا مشــكل مواجهيــم .امــا از مــردم هــم بگويــم .اوایــل انقــاب يــادم
اســت كــه جــوي خيابــان وليعصــر غــرق زبالــه بــود .يــك روز رفتــم بــا شــنكش جــوي را
پــاك كنــم كــه يــك ماشــين آخريــن مــدل آمــد و راننــده ،زبالـهاش را از داخــل ماشــين پــرت
كــرد داخــل جــوي و فريــاد زد كــه خانــم ســوپور اينــم بــردار .بــا ايــن رفتارهــا زيــاد روبــرو
شــديم .مــن حتــي بــا برخــي از دوســتان تحصيلكــرده و خانــوادهام هــم تــا مدتهــا ايــن
مشــكل را داشــتم .وقتــي كنــار رودخانـهاي بــراي تفريــح ميرفتيــم كيســه زبالــه را داخــل آب
ميانداختنــد تــا بــا مــن شــوخي كننــد .مــن هــم ميدويــدم آن را از آب ميگرفتــم .يــا از
اتومبيــل زبالــه پــرت ميكردنــد بــه خيابــان و مــن بــا اصــرار ميخواســتم كــه توقــف كننــد
بعــد پيــاده ميشــدم و زبالههــا را جمــع ميكــردم .ايــن مشــكالت هنــوز هــم تاحــدي در
جامعــه هســت».
به امید روزی که همه ما نیز مثل دکتر مالح رفتار کنیم.
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ایــن داســتان آموزنــده و زیبــا نوشــته خانــم
تهمینــه میالنــی اســت کــه ارزش دوبــار
خوانــدن هــم دارد .امیــدوارم افــرادی کــه
قــدر عزیزانشــون را نمیدونــن بــا خونــدن
ایــن نوشــته زیبــا بــه خــود بیــان.
تــه پیــاز و رنــده رو پــرت کــردم تــوی
ســینک ،اشــک از چشــم و چــارم جــاری
بــود .در یخچــال رو بــاز کــردم و تخــم
مــرغ رو شکســتم روی گوشــت ،روغــن رو
ریختــم تــوی ماهیتابــه و اولیــن کتلــت رو
کــف دســتم پهــن کــردم و خوابونــدم کــف
تابــه  ،بــرای خــودش جلــز جلــز خفیفــی
کــرد کــه زنــگ در رو زدنــد.
پــدرم بــود .بــازم نــون تــازه آورده بــود .نــه
مــن و نــه شــوهرم حــس و حــال صــف
نونوایــی نداشــتیم.
بابام میگفت:
نــون خــوب خیلــی مهمــه ! مــن کــه
بازنشســتهام ،کاری نــدارم  ،هــر وقــت
بــرای خودمــون گرفتــم بــرای شــما هــم
میگیــرم .در مــیزد و نــون رو همــون دم
در مــیداد و میرفــت .هیــچ وقــت هــم
بــاال نمــی اومــد .هیــچ وقــت.
دســتم چــرب بــود ،شــوهرم در را بــاز کــرد
و دویــد تــوی راه پلــه.
پــدرم را خیلــی دوســت داشــت .کال پــدرم
از اون جــور آدمهاســت کــه بیشــتر آدمهــا
دوســتش دارنــد ،ایــن البتــه زیــاد شــامل
مــادرم نمیشــود .
صــدای شــوهرم از تــوی راه پلــه میاومــد
کــه بــه اصــرار تعــارف میکــرد و پــدر و
مــادرم را بــرای شــام دعــوت میکــرد بــاال.
برای یک لحظه خشکم زد.

مــا خانــواده ســرد و نچســبی هســتیم .همدیگه رو نمیبوســیم،
بغــل نمیکنیــم ،قربــون صدقــه هــم نمیریــم و از همــه
مهمتــر ســرزده و بــدون دعــوت جایــی نمیریــم
امــا خانــواده شــوهرم اینجــوری نبــودن ،در میزدنــد و
میآمدنــد تــو ،روزی هفــده بــار بــا هــم تلفنــی حــرف
میزدند؛ قربون صدقه هم میرفتند و قبیلهای بودند.
بــرای همیــن هــم شــوهرم نمیفهمیــد کاری کــه داشــت
میکــرد مغایــر اصــول تربیتــی مــن بــود و هــی اصــرار
میکــرد ،اصــرار میکــرد.
آخر سر در باز شد و پدر و مادرم وارد شدند.
مــن اصــا خوشــحال نشــدم .خونــه نامرتــب بــود؛ خســته بــودم.
تــازه از ســر کار برگشــته بــودم ،تــوی یخچــال میوه نداشــتیم…
چیزهایــی کــه االن وقتــی فکــرش را مــی کنــم خنــدهدار
بــه نظــر میــاد امــا اون روز لعنتــی خیلــی مهــم بــه نظــر
میرسید!
شــوهرم تــوی آشــپزخونه اومــد تــا بــرای مهمانها چــای بریزد و
اخمهای درهم رفته من رو دید.
پرسیدم:
برای چی این قدر اصرار کردی؟
گفت:
خوب دیدم کتلت داریم گفتم با هم بخوریم.
گفتم:
ولی من این کتلتها رو برای فردا هم درست میکردم.
گفت:
حاال مگه چی شده؟
گفتم:
چیزی نیست ؟؟؟ !!!
در یخچــال رو بــاز کــردم و چنــد تــا گوجــه فرنگــی رو بــا
عصبانیــت بیــرون آوردم و زیــر آب گرفتــم.
پدرم سرش رو توی آشپزخونه کرد و گفت:
دختــر جــون ،ببخشــید کــه مزاحمــت شــدیم .میخــوای نونهــا
رو بــرات ببــرم؟
تازه یادم افتاد که حتی بهشون سالم هم نکرده بودم!
پــدر و مــادرم تمــام شــب عیــن دو تــا جوجــه کوچولــو روی
مبــل کــز کــرده بودنــد.
وقتی شام آماده شد،
پدرم یک کتلت بیشتر بر نداشت.
مــادرم بــه بهانــه گیاهخــواری چنــد قاشــق ســاالد کنــار
بشــقابش ریخــت و بــازی بــازی کــرد .خــورده و نخــورده
خداحافظــی کردنــد و رفتنــد و ایــن داســتان فرامــوش شــد
و پانــزده ســال گذشــت .پــدر و مــادرم هــردو فــوت کردنــد.
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چنــد روز پیــش بــرای خــودم کتلــت درســت میکــردم کــه
فکــرش مثــل بــرق ازســرم گذشــت:
نکنــه وقتــی بــا شــوهرم حــرف مــیزدم پــدرم صحبتهــای
مــا را شــنیده بــود؟
نکنه برای همین شام نخورد؟
از تصــورش مهرههــای پشــتم تیــر میکشــد و دردی مثــل
دشــنه در دلــم مینشــیند.
راســتی چــرا هیــچ وقــت بــرای اون نــون ســنگکها ازش
تشــکر نکــردم؟
آخریــن کتلــت رو از تــوی ماهیتابــه بر میدارم .یــک قطره روغن
میچکد توی ظرف و جلز محزونی میکند.
واقعا چهار تا کتلت چه اهمیتی داشت؟!
حقیقت مثل یک تکه آجر توی صورتم میخورد:
«من آدم زمختی هستم»
زمختی یعنی:
ندانستن قدر لحظهها،
یعنی نفهمیدن اهمیت چیزها،
یعنی توجه به جزئیات احمقانه و ندیدن مهمترینها.
حــاال دیگــه چــه اهمیتــی داشــت وســط آشــپزخانه خالــی،
چنــگال بــه دســت کنــار ماهیتابـهای کــه بــوی کتلــت مـیداد،
آه بکشــم؟
آخ .لعنتی ،چقدر دلم تنگ شده براشون؛
فقــط… فقــط اگــر االن پــدر و مــادرم از در تــو مــی آمدنــد،
دیگــه چــه اهمیتــی داشــت خونــه تمیــز بــود یــا نــه…
میوه داشتیم یا نه…
همه چیز کافی بود:
مــن بــودم و بــوی عطــر روســری مــادرم ،دســت پــدرم و نــون
ســنگک .
پدرم راست میگفت که:
نون خوب خیلی مهمه.
مــن ایــن روزهــا هــر قــدر بخــوام میتونــم کتلــت درســت
کنــم،
اما کسی زنگ این در را نخواهد زد،
کســی کــه تــوی دســتهاش نــون ســنگک گــرم و تــازه و
بیمنتــی بــود کــه بــوی مهربونــی مــی داد.
اما دیگه چه اهمیتی دارد؟
چیزهایــی هســت کــه وقتــی از دســتش دادی اهمیتشــو
میفهمــی … !
زمخت نباشیم!
قدر پدر و مادرهای خوب و مهربانمون رو بیشتر بدونیم.
قدر لحظات و داشته هامون رو بیشتر بدونیم.
منبع :تصویر زندگی
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آشنایی
با آداب و
رسوم و
فرهنگ
خانوادگی
کشور ژاپن

ژاپــن تشــکیل شــده از مجمــع الجزایــری اســت در اقیانــوس آرام
کــه در غــرب ســاحل شــرقی قــاره آســیا قــرار گرفتــه اســت .کشــور
ژاپــن از همــه طــرف در آب محصــور شــده اســت :اقیانــوس آرام در
شــرق ایــن کشــور ،دریــای ژاپــن در غــرب آن ،دریــای شــرق چیــن در
جنــوب ،دریــای اوخوتســوکو در شــمال و دریــای داخلــی ســتو ،بیــن
جزایــر شــیکوکو و هونشــو .وجــود اقیانــوس ســبب شــده اســت
کــه در رژیــم غذایــی و اقتصــاد مــردم ژاپــن ،ماهــی نقــش مهمــی
داشــته باشــد .مجمــع الجزایــر کشــور ژاپــن بــر روی محــور شــمال-
جنــوب تــا  3هــزار کیلومتــر امتــداد یافتــه و دارای تنــوع آب و هوایــی
بســیار زیــادی اســت چــرا کــه گســتردگی طولــی فــراوان جزایــر آن از
شــمال تــا جنــوب طوالنــی و وســیع اســت.

تشریفات و آداب ژاپنی در گذر از مراحل مختلف زندگی

در کشــور ژاپــن هــر نــوزادی در صدمیــن روز بعــد از تولــد بــرای تبــرک
شــدن و طلــب دعــای خیــر بــه معبــد شــینتوی محلــی داده میشــود.
روز 24آبــان روز شــیچی -گــو -ســان (هفــت ،پنــج ،ســه) نامیــده میشــود.
در ایــن روز کودکانــی کــه بــه ســنین ســه ،پنــج و هفتســالگی رســیدهاند
بــرای تقدیــس شــدن بــه اماکــن مذهبــی بــرده میشــوند.
در ژاپــن شــروع تمــام مقاطــع تحصیلــی بــا جشــن همــراه اســت .در آغــاز
مدرســ ه ابتدایــی بــه هــر کــودک ژاپنــی یــک کولهپشــتی چرمــی بــرای
کتابهــا و یــک نیمکــت اختصاصــی در کالس داده میشــود .در جشــن
شــروع اولیــن ســال تحصیلــی و همینطــور اتمــام تحصیــات در هــر
مقطــع ،والدیــن بچههــا نیــز بــا لباسهــای رســمی و تشــریفات خــاص
حضــور پیــدا میکننــد .آزمــون ورودی دانشــگاه یکــی از مهمتریــن مراحــل
زندگــی هــر نوجــوان ژاپنــی محســوب میشــود .قبولــی در یــک دانشــگاه
معتبــر بــه معنــای تضمیــن آینــده اســت و بــه همیــن دلیــل آمــاده شــدن
بــرایامتحانــات و قبولــی بــا نمــره خــوب اهمیــت حیاتــی دارد.
در مراســم بلــوغ (بیســت و پنجــم دی) جوانانــی کــه بــه ســن  20ســالگی
رســیدهاند بهعنــوان شــهروندان بالــغ و رســمی ژاپــن شــناخته میشــوند.
جوانــان بــرای ایــن مراســم لباسهــای فاخــر رســمی بــه تــن میکننــد و
در پایــان بــه جشــن و ســرور مشــغول شــده و معمــوالً هدایــای خــاص و
گرانقیمــت میگیرنــد.
ادارات دولتــی بعــد از اســتخدام نیروهــای جدیــد و همینطــور بازنشســته
شــدن هرکــدام از کارکنــان ،مراســم رســمی برگــزار میکننــد.
مراســمازدواج معمــوال در تاالرهــای رســمی خــاص برگــزار میشــود.
آییــنازدواج شــینتو بهصــورت خصوصــی و فقــط بــا حضــور عــروس و
دامــاد،روحانــی شــینتو و والدیــن انجــام میشــود .گذشــته از ایــن رســم،
بقیــه مراســم شــباهت زیــادی بــهازدواج مســیحیان دارد و تاالرهــایازدواج
تقریبــا مشــابه کلیســاهای مخصــوصازدواج تزییــن میشــوند .مراســم بــا
صــرف شــام کــه تشــریفات زیــادی دارد و معمــوال بــا ســخنرانیهای متعــدد
خویشــاوندان همــراه اســت ،ادامــه پیــدا میکنــد و بــا بریــدنکیــک بهرســم
اروپایــی بــه پایــان میرســد.
مراســم ســوگواری و عــزا معمــوال بــر اســاس رســوم بودائــی انجــام میشــود.
حاضــران در مراســم بــا حضــور در یــک مراســم شــبانه و روشــن کــردن
عــود و بخــور معطــر در مقابــل عکــس شــخص درگذشــته ،ادای احتــرام
میکننــد .بعــد از مراســم ،جنــازه شــخص درگذشــته ســوزانده میشــود و
خاکســتر او در مقبــر ه خانوادگــی قــرار میگیــرد و یــک پــاک کــه نــام فــرد
روی آن حــکشــده اســت بــر روی محــراب بودائــی مقبــره نصــب میشــود.

آداب معاشرت و روابط اجتماعی

ژاپنیهــا بســیار مبــادیآداب بــوده و کلمــات و اصطالحــات مؤدبانــه رایــج
در بیــن آنهــا کامــ ً
ا مشــخص هســتند و برخــاف بســیاری از کشــورها

اشــکال متنوعــی ندارنــد .مهمتریــن اصــل معاشــرت در ژاپــن تــاش بــرای
حفــظ و افزایــش احتــرام و شــخصیت مخاطــب و همزمــان ابــراز تواضــع و
فروتنــی اســت.
ژاپنیهــا هنــگام گفتگــو بــا اشــخاصی کــه رتبــه و موقعیــت اجتماعــی
باالتــری دارنــد بســیار متواضــع و بامالحظــه هســتند کــه ایــن مســئله در
گفتــار و حــرکات آنهــا کامــا مشــهود اســت.
ژاپنیهــا هنــگام مالقــات تعظیــم میکننــد و شــخصی کــه مقــام پایینتــری
دارد بیشــتر خــم میشــود و بایــد آغازگــر احوالپرســی و عــرض ادب باشــد.
آنهــا بهنــدرت بــا یکدیگــر دســت میدهنــد و هرگونــه تمــاس فیزیکــی را
ناپســند میداننــد .زنــان ژاپنــی در موقــع خندیــدن دهــان خــود را بــا دســت
میپوشــانند .یــک ژاپنــی وقتــی در مــورد خــودش صحبــت میکنــد معمــوال
بــا انگشــت بــه بین ـیاش اشــاره میکنــد و هنگامیکــه از موضــوع صحبــت
ناراحــت و معــذب اســت هــوا را بــا شــدت از بیــن دندانهایــش بــه داخــل
میکشــد.
خانههــای ژاپنــی خیلــی کوچــک هســتند و بــه همیــن دلیــل ژاپنیهــا
مجالسشــان را در بیــرون خانــه برگــزار میکننــد .دعــوت بــه درون خانــه
معمــوالً فقــط بــرای مالقــات کوتاهمــدت و صــرف چــای صــورت میگیــرد.
ژاپنیهــا بــرای تجدیــد دیــدار بــا بســتگان ،دوســتان ،معلمهــای قدیمــی،
پزشــکان معالــج ،شــرکای تجــاری هدایایــی ماننــد گل ،میــوه و یــا شــیرینی به
همــراه میبرنــد .در ژاپــن دو مناســبت رســمی بــرای ردوبــدل کــردن هدیــه
وجــود دارد ،تعطیــات ســال نــو و نیمــه تابســتان کــه در ایــن ایــام خریــد و
دادن هدیــه بــه اوج خــود میرســد.

زندگی خانوادگی

در یــک خانــواده ژاپنــی ،مــرد از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت ولــی
در ســنتیترین خانوادههــای ژاپنــی نیــز زنــان دارای اختیــارات و قــدرت
قابلتوجهــی هســتند .در مــدارس ژاپــن دخترهــا و پســرها جایــگاه و
فرصتهــای برابــری دارنــد و بــه همیــن دلیــل تعــداد زنــان دارای تحصیــات
عالــی در ژاپــن بســیار زیــاد اســت .در یــک خانــواده ســنتی ژاپنــی ،زن
مســئول کارهــای خانــه و نگهــداری از کــودکان اســت و بــه همیــن دلیــل
نظــارت بــر مخــارج خانــه و تحصیــل بچههــا بزرگتریــن دغدغــه هــر زن
ژاپنــی محســوب میشــود .مــردان ژاپنــی غالبــا تمــام حقــوق خــود را در
اختیــار همسرانشــان قــرار میدهنــد و فقــط مبلغــی جزئــی بهصــورت
هفتگــی دریافــت میکننــد .بعــد از آن مدیریــت مخــارج ،خریدهــای عمــده
و پسانــداز بــه عهــده زنــان اســت و همزمــان بایــد بــه وضعیــت تحصیلــی
فرزنــدان نیــز رســیدگی کننــد کــه غالبــا ایــن وظایــف ســنگین را بــه بهتریــن
شــکل ممکــن بــه انجــام میرســانند.
در حــال حاضــر متوســط تعــداد فرزنــد بــرای هــر خانــواد ه ژاپنــی  1.8نفــر
اســت و متوســط ســنازدواج بــرای زنــان  26ســال و مــردان  28ســال بــرآورد
میشــود .بیشــترازدواجهــا بــا رابطــه رمانتیــک آغــاز میشــوند البتــه تعــداد
زیــاد زنــان و مــردان مجــرد در ژاپــن ،الزامــی دانســتن عشــق پیــش ازازدواج
را کمــی زیــر ســؤال میبــرد .بهطورکلــی انتظــارات ژاپنیهــا اززندگــی
مشــترک زیــاد نیســت و ایــن مســئله بــه همــراه ضــروری دانســتنزندگــی
مشــترک در فرهنــگ ایــن کشــور ،آمــار طــاق را پاییــن نگــه م ـیدارد .در
طــول ســه نســل گذشــته مــردم ژاپــن ،اختــاف ســن بزرگتریــن فرزنــد بــا
والدیــن ،مرتــب رو بــه کاهــش اســت.
ژاپنیهــا بــهنگهــداری ســگ وگربــه عالقــه دارنــد ولــی کمبــود فضــا غالبــا
ایــن اجــازه را بــه آنهــا نمیدهــد و بــه همیــن دلیــل نگهــداری ماهــی،
پرندههــای خانگــی و حتــی جیرجیــرک رواج بیشــتری دارد.

آداب لباس پوشیدن

لبــاس رســم ســنتی ژاپنیهــا ،کیمونو نــام دارد که بــه همراه کمربنــد پارچهای
پهنــی بــه نــام اُبــی پوشــیده میشــود .کیمونوهــای زنانــه تنــوع زیــادی دارنــد
ازجملــه انــواع ســاده و بــدون تزئینــات بــرای اســتفاد ه روزانــه و کیمونوهــای
ابریشــمی فاخــر بــا طرحهــای چشــمگیر بــرای مراســم خــاص .مــردان ژاپنــی
معمــوالً فقــط در مراســم رســمی و یــا در هنــگام اجــرای نمایشهــای آیینــی
کیمونــو میپوشــند .امــروزه اســتفاده از نوعــی کیمونــوی کتانــی ســبک بــه
نــام یوکاتــا بــرای پوشــیدن در خانــه و یــا جش ـنهای تابســتانی محبوبیــت
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زیادی دارد.
پاپوشهــای ســنتی ژاپنیهــا عبارتانــد از نوعــی صنــدل بــه نــام زوری
و یــک نــوع کفــش چوبــی خــاص موســوم بــه گتــا کــه بــه همــراه تابــی
(جورابــی مخصــوص ژاپنیهــا کــه انگشــت شســت را از بقیــه جــدا نگــه
مــیدارد) اســتفاده میشــوند.
بیشــتر ژاپنیهــا در زندگــی روزمــره از لباسهــای غربــی اســتفاده میکننــد
و البتــه در مقایســه بــا آمریکاییهــا بســیار رســمیتر و برازندهتــر لبــاس
میپوشــند .جوانــان ژاپنــی عالقــه زیــادی بــه لباسهــای جیــن دارنــد.
دانــش آمــوزان مقاطــع ابتدایــی و متوســطه لباسهــای فــرم آبــی تیــره و
یــا مشــکی میپوشــند کــه از نشــانهای نصبشــده بــر روی آن میتــوان
فهمیــد در چــه مقطعــی و در کــدام مدرســه تحصیــل میکننــد.

غذاهای ژاپنی

در کشــور ژاپــن غذاهــای متنوعــی اســتفاده میشــود ازجملــه انــواع غذاهــای
غربــی و اغذی ـه ســنتی چینــی .اصلیتریــن مــاده غذایــی آنهــا برنــج اســت
کــه معمــوال بــدون روغــن و یــا چاشــنی خاصــی در کاســههای مخصــوص
بــه همــراه ماهــی ،گوشــت ،ســبزیجات ،انــواع ترشــی و یــا ســوپ صــرف
میشــود .در ژاپــن غذاهــای دریایــی محبوبیــت زیــادی دارنــد .از غــذای
معــروف دریایــی در ژاپــن میتــوان بــه ساشــیمی (ماهــی خــام بــه همــراه
ســویا) و یــا سوشــی (ماهــی خــام ،ســبزیجات دریایــی و برنــج) اشــاره کــرد.
البتــه ماهــی معمــوال بهصــورت بریــان یــا سرخشــده در روغــن فــراوان
(تمپــورا) اســتفاده میشــود.
در فرهنــگ بودائــی مصــرف گوشــت مجــاز نیســت ولــی ایــن ممنوعیــت
در ژاپــن رعایــت نمیشــود و گوشــت مــرغ و گاو طرفــداران زیــادی دارد
ولــی معمــوال در اندازههــای کــم مصــرف میشــود .در تهیــه ســوپ ژاپنــی
(کاتسوبوشــی) از ســس ســویای تخمیــر شــده (میســو) و ماهــی بونیتــوی
خشــک و خردشــده اســتفاده میشــود .یکــی دیگــر از غذاهــای اصلــی
محبــوب در ژاپــن انــواع مختلــف نــودل بــه شــمار میآیــد.
تقریبــا همــه غذاهــای غربــی در ژاپــن یافــت میشــود .همبرگــر وپیتــزا
بســیار موردعالقــه ژاپنیهــا هســتند و در همــه شــهرهای ژاپــن ،فسـتفودهای
معــروف آمریکایــی شــعبه دارنــد.
در ژاپــن دســر بعــد از غــذا صــرف نمیشــود .ژاپنیهــا انــواع شــیرینی و
دســر را همــراه بــا چــای یــا قهــو ه عصرانــه اســتفاده میکننــد .مــاد ه اصلــی
شــیرینیهای ســنتی ژاپــن ،عصــاره شــیرین لوبیــا اســت و انــواع مختلــف
کیکهــا و کلوچههــای غربــی نیــز در فروشــگاههای ایــن کشــور عرضــه
میشــوند.
نوشــیدنی ملــی ژاپــن چــای ســبز اســت ولــی چــای ســیاه ،قهــوه،
نوشــابههای گازدار نیــز در ایــن کشــور بهوفــور اســتفاده میشــوند .شــیر
و لبنیــات بهتازگــی در رژیــم غذایــی ژاپنیهــا قرارگرفتــه و در چنــد ســال
اخیــر مصــرف آنهــا بهشــدت افزایــش پیداکــرده اســت .بــه همیــن دلیــل
دســرهای ترکیبــی جدیــدی از مــواد غذایــی مــدرن و ســنتی نیــز ابــداع شــده
نظیــر بســتنی چــای ســبز کــه دســتور تهیــه آن بــه شــرح زیــر اســت:
مــواد الزم :نیــم لیتــر بســتنی وانیلــی ،یــک قاشــق ســوپخوری پــودر چــای
ســبز
دســتور تهیــه :بســتنی و پــودر چــای ســبز را بهخوبــی مخلــوط کــرده و در
فریــزر قــرار میدهیــم تــا هنگامیکــه بــرای خــوردن آمــاده شــود.
غذاهــای ژاپنــی در چندیــن ظــرف و کاســ ه کوچــک ســرو میشــوند و در
هنــگام تهیــه غــذا ،مــواد غذایــی در قطعــات کوچــک بریــده میشــوند تــا
بهراحتــی بتــوان بــرای خــوردن آن از چــاپ اســتیک (چوبهــای غذاخــوری
ژاپنــی) اســتفاده کــرد.
در هنــگام غــذا خــوردن ،رهــا کــردن چــاپ اســتیک در کاســه برنــج و یــا
اســتفاده از دو جفــت چــاپ اســتیک مؤدبانــه نیســت .ایــن حــرکات مشــخصا
بــه بعضــی از آداب مراســم ســوگواری ژاپنیهــا شــباهت دارنــد.

جایگاهورزش در کشور ژاپن

ژاپنیهــا بــهورزش عالقــه زیــادی دارنــد و در تمــام مقاطــع تحصیلــی
امکانــات مــدرنورزشــی بــرای دانــش آمــوزان مهیــا میشــود .بعضــی از

ورزشهــای رزمــی ماننــد جــودو ،کاراتــه و تیرانــدازی بــا کمــان ریشــه در فرهنــگ این کشــور
دارنــد .در ژاپــن بــازی بیسبــال عالقهمنــدان زیــادی دارد تورنمنــت ســاالنه بیسبــال در
دبیرســتانها موردتوجــه تمــام ژاپنیهــا قــرار دارد .در دانشــگاهها نیــزورزش حرفــهای در
قالــب تیمهــای بیسبــال ،راگبــی،ورزشهــای رزمــی و  ...دنبــال میشــود.
یکــی از مهمتریــن رویدادهــای ورزشــی در ژاپــن مســابقه بیسبــال بیــن تیمهــای
منتخــب در دو لیــگ حرفــهای ایــن کشــور اســت .ایــن مســابقه بــا اســتقبال بســیاری
همــراه اســت و دوســتداران ایــنورزش از سراســر ژاپــن بــرای تشــویق تیمهــای موردعالقــه
حاضــر میشــوند .مســابقات فوتبــال آمریکایــی و بســکتبال نیــز بــا اســتقبال نســبی روبــرو
میشــوند .از ســال  1990لیــگ فوتبــال حرف ـهای ژاپــن موســوم بــه جــی لیــگ بهصــورت
ســاالنه برگــزار میشــود.
ورزش ملــی کشــور ژاپــن کشــتی ســامو اســت کــه تورنمنــت ســاالن ه آن در شــش نوبــت بــا
فاصلــه  50روز انجــام میشــود.
در ســامو کســی کــه بــه هــر شــکل از تشــک کشــتی خارجشــده و یــا هــر قســمتی از بــدن
بهجــز کــف پــای او بــا زمیــن برخــورد کنــد ،بازنــده محســوب میشــود .ویژگــی بــارز
کشــتیگیران ســامو وزن بســیار زیــاد اســت کــه بــر اســاس قانــون مبــارزه نبایــد کمتــر از
 135کیلــو باشــد .بعضــی از کشــتیگیران ســامو تــا  230کیلوگــرم وزندارنــد.
ورزشهــای مفــرح نظیــر گلــف ،تنیــس ،اســکی ،کوهنــوردی ،شــنا و ماهیگیــری در ژاپــن
طرفــداران زیــادی دارنــد در میــان ســالمندان ،نوعــیورزش گروهــی بــه نــام گیــت بــال
رایــج اســت.

تفریحات و سرگرمیها

ژاپنیهــا عالقـه زیــادی بــه تماشــای تلویزیــون دارنــد و برنامههــای تلویزیونــی شــاد و متنــوع
همــراه بــا موزیــک ،مســابقههای تلویزیونــی بــا حضــور چهرههــای سرشــناس ،برنامههــای
خبــری ،ســریالهای خانوادگــی طرفــداران زیــادی دارنــد .ســریالهای تاریخــی در مــورد
ســاموراییها نیــز بســیار موردعالقــ ه ژاپنیهــا اســت.
یکــی دیگــر از ســرگرمیهای محبــوب در ژاپــن ،رفتــن بــه ســینما اســت .در ایــن کشــور
فیلمهــای خارجــی و بهخصــوص آمریکایــی از اســتقبال بیشــتری برخــوردار هســتند.
صنعــت ســینمای ژاپــن بعــد از موفقیــت جهانــی در دهههــای پنجــاه و شــصت ،ســیر نزولــی
داشــته اســت .در آن دوران آکیــرا کورســاوا بــا ســاخت فیلمهایــی مثــل راشــومون و هفــت
ســامورایی ،ســینمای جهــان را بــه تســخیر خــود درآورده بــود.
نمایــش عروســکی بونراکــو و تئاتــر زنــد ه کابوکــی از ســرگرمیهای موردعالقــ ه ژاپنیهــا
هســتند .حضــور در کنســرت بهخصــوص کنســرتهای کالســیک و گروههــای موســیقی
پــاپ نیــز در ایــن کشــور رواج دارد.
ژاپنیهــا بهعنــوان تفریــح گروهــی بــه کارائوکــه عالق ـهی زیــادی دارنــد .کارائوکــه عبــارت
اســت از خوانــدن آهنگهــای موردعالقــه و معــروف بــه همــراه اجــرای زنــد ه موســیقی در
اماکــن عمومــی مثــل رســتوران .ایــن ســرگرمی کــه در ژاپــن ابــداعشــده در حــال حاضــر
تقریب ـاً در تمــام دنیــا رواج پیداکــرده اســت.

هنر و صنایعدستی

بســیاری از صنایعدســتی کشــور ژاپــن در ســطح جهانــی بهعنــوان آثــار هنــری شــناخته
میشــوند .در ایــن کشــور تکنیکهــای ســفالگری مختلفــی اســتفاده میشــود کــه بعضــی از
آنهــا قدمــت باســتانی دارنــد و دارای آدابو رســوم خاصــی هســتند.
ظــروف ســفالی ژاپنــی بســیار ظریــف و بــا دقــت ســاخته میشــوند و بــا طرحهایــی زیبــا
و چشــمنواز تزییــن میشــوند .البتــه ســاخت نــوع محکمتــری از ظــروف ســفالی بــا
روشهــای ســنتی و ظاهــر ســادهتر نیــز در مناطــق روســتایی مرســوم اســت کــه وابــی چــا
(قــوری مخصــوص مراســم ســنتی نوشــیدن چــای) یــا ایــن روش ســاخته میشــود.
یکــی دیگــر از صنایعدســتی محبــوب ژاپنیهــا ،ســاخت کاغــذ دستســاز بهوســیل ه پوســت
درخــت تــوت اســت .کاغذهــای ساختهشــده یــا ایــن روش دارای طرحهــای طبیعــی زیبــا
و متنوعــی هســتند و بهطــور خــاص بــرای خوشنویســی ســنتی ژاپنــی و یــا بســتهبندی
هدایــای ویــژه اســتفاده میشــوند.
رنگآمیــزی ،نقاشــی و تزئیــن پارچههــای ابریشــمی کیمونوهــای زنانــه نیــز از صنایعدســتی
هنــری کشــور ژاپــن محســوب میشــود.
هنرمنــدان مطــرح و اســتادان صنایعدســتی ژاپنــی موردحمایــت همهجانبــ ه دولــت قــرار
دارنــد و بــه عنــوان گنجینههــای زنــده ملــی معرفیشــده و آثــار آنهــا بــا افتخــار نگهــداری
و حفاظــت میشــود.
منبع :سایت بیست ستون
مترجم :محسن یزدانی
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جراح برجسته ستون فقرات

پروفســور کیــوان مــزدا جــراح و پزشــک چیــره دســت ،همــواره در امــور
خیریــه پیــش قــدم بــود .کیــوان مــزدا ،پزشــک ایرانی-فرانســوی ســالها بــه
عنــوان عضــوی از ســازمان پزشــکان بــدون مــرز در کشــورهای توســعهنیافته
خدمــت کــرد.
دکتــر کیــوان مــزدا در  ۳۱مــرداد  ۱۳۲۸در شــهر آبــادان بــه دنیــا آمــد و
از  ۷ســالگی در فرانســه بــزرگ شــد .او رشــته پزشــکی جراحــی ارتوپــدی و
فلوشــیپ جراحــی ســتون فقــرات را در پاریــس آموخــت و بهواســطه هــوش و
پشــتکار فوقالعــاده از مشــهورترین جراحــان ســتون فقــرات دنیــا شــد.
تکنیــک خــاص و ابداعــی دکتــر کیــوان مــزدا در اصــاح انحرافهــای ســتون
فقــرات ،هماکنــون در اکثــر مراکــز دنیــا اســتفاده میشــود و بــا ایــن تکنیــک
منحصربهفــرد امــکان عملهــای پیچیــده ســتون فقــرات بــه وجــود آمــد.
کیــوان مــزدا عضــو موسســه «زنجیــره امیــد فرانســه» بــود .ســازمانی
غیردولتــی کــه بــرای درمــان کــودکان در کشــورهای جهــان ســوم خدمــات
فراوانــی ارائــه کــرده اســت .او هــر ســال همــراه بــا همــکاران داوطلبــش بــه
ایــران میآمــد و کــودکان بیمــار زنجیــر ه امیــد ایــران را معاینــه و جراحــی
میکــرد.
دکتــر کیــوان مــزدا در هفتــه آخــر شــهریورماه ســال  ۹۷بعــد از یــک جلســه
فشــرده کاری در پاریــس ،دچــار حملــه قلبــی شــد و بــه کمــا فــرو رفــت و در
تاریــخ  ۱۱مهرمــاه  ۹۷چشــم از جهــان فــرو بســت.

روحشان شاد و یادشان رگامی باد

و ایــن هــم خداحافظــی يــا وصيــت نامــه یکــی از
غولهــای ادبیــات قــرن بیســتم و برنــده نوبــل ادبیــات

خالق کتاب «صد سال تنهائی»

گابریــل گارســیا مارکــز بــه ســرطان لنفــاوی مبتــا بــود و میدانســت عمــر زیــادی برایــش باقــی نیســت ،بخوانیــد چگونــه در
ایــن نام ـ ه کوتــاه از جهــان و خواننــدگان خــود خداحافظــی میکنــد:
اگــر پــروردگار لحظ ـهای از یــاد میبــرد کــه مــن آدمکــی مردنــی بیــش نیســتم و فرصتــی ولــو کوتــاه بــرای زنــده مانــدن بــه
مــن م ـیداد از ایــن فرصــت بــه بهتریــن وجــه ممکــن اســتفاده میکــردم.
به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمیراندم ،اما یقینا هرچه را میگفتم فکر میکردم.
هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها میدادم .
کمتــر میخوابیــدم و بیشــتر رویــا میبافتــم ،زیــرا در ازای هــر دقیقــه کــه چشــم میبندیــم شــصت ثانیــه نــور از دســت
میدهیــم.
از همــان جایــی ادامــه م ـیدادم کــه ســایرین متوقــف شــده بودنــد و زمانــی از بســتر بــر میخاســتم کــه ســایرین هنــوز
راه را 
در خوابنــد.
اگــر پــروردگار فرصــت کوتــاه دیگــری بــه مــن میبخشــیدســادهتر لبــاس میپوشــیدم ،در آفتــاب غوطــه میخــوردم و نــه
تنهــا جســم کــه روحــم را نیــز در آفتــاب عریــان میکــردم.
بــه همــه ثابــت میکــردم کــه بــه دلیــل پیــر شــدن نیســت کــه دیگــر عاشــق نمیشــوند بلکــه زمانــی پیــر میشــوند کــه
دیگــر عاشــق نمیشــوند .
به بچهها بال میدادم اما آنها را تنها میگذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرند .
به سالمندان میآموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا میرسد ،با غفلت از زمان حال است .
چه چیزها که از شماها ( خوانندگانم ) یاد نگرفتهام ...
یاد گرفتهام همه میخواهند بر فراز قل ه کوه زندگی کنند و فراموش کردهاند مهم صعود از کوه است !!
یاد گرفتهام وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت میفشارد او را تا ابد اسیر عشق خود میکند.
یاد گرفتهام انسان فقط زمانی حق دارد از باال به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتادهای را از جا بلند کند.
چه چیزها که از شما یاد نگرفتهام ...
احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا.
اگــر میدانســتم امــروز آخریــن روزی اســت کــه تــو را میبینــم چنــان محکــم در آغــوش میفشــردمت تــا حافــظ روح تــو
گــردم.
اگــر میدانســتم ایــن آخریــن دقایقــی اســت کــه تــو را میبینــم بــه تــو میگفتــم « دوســتت دارم » و نمیپنداشــتم تــو خــود
ایــن را میدانــی ...
همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلتها به ما دهد .
کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها عالقه و نیاز داری ،مراقبشان باش،
بــه خــودت ایــن فرصــت را بــده تــا بگویــی « :مــرا ببخــش» « ،متاســفم» « ،خواهــش میکنــم» « ،ممنونــم» و از تمــام عبــارات
زیبــا و مهربانــی کــه بلــدی اســتفاده کــن.
هیــچ کــس تــو را بــه خاطــر نخواهــد آورد اگــر افــکارت را چــون رازی در ســینه محفــوظ داری ،خــودت را مجبــور بــه بیــان آنهــا
کــن .
بــه دوســتان و هم ـ ه آنهایــی کــه دوستشــان داری بگــو چقــدر برایــت ارزش دارنــد ،اگــر نگویــی فردایــت مثــل امــروز خواهــد
بــود و روز بیارزشــی خواهــی داشــت ...

همراه با عشق
" گابریل گارسیا مارکز "
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فصلناهم

اصلهماهنگیعامالنتربيتی
درخانهومدرسه

دکتر احمد به پژوه
استاد روانشناسی دانشگاه تهران

در نظــام تعليــم و تربيــت يــک جامعــه بــه طــور اعــم و در نظــام تعليــم و تربيــت
يــک خانــواده بــه طــور اخــص ميــان کليــه عامــان تربيتــي و تعليمــي بايــد همدلــي،
همفکــري ،همــکاري و هماهنگــي وجــود داشــته باشــد .در غيــر ايــن صــورت آن نظام
از کارايــي الزم برخــوردار نبــوده و ميــان متعلمــان و متربيــان تعــارض ،چندگانگــي،
اضطــراب و کشــاکش حاصــل ميشــود و ســرانجام بــه ســامت روانــي کــودکان
آســيبهاي شــديدي وارد ميشــود .از ايــن رو ،بــراي تربـــيت کــودکان ســالم و
بــا نشــاط ضــرورت دارد ميــان همــۀ عامــان تربيتــي و همــه کســاني کــه بــا کــودک
ســروکار دارنــد ،چــه در خانــه و چــه در مدرســه وحــدت رويــه و هماهنگــي وجــود
داشــته باشــد.
مهمتريــن عامــان تربيتــي در درون خانــواده ،مــادر و پــدر هســتند .راز و رمــز
موفقيــت عامــان تربيتــي در چهــار رکــن اساســي همدلــي ،همفکــري ،همــکاري و
هماهنگــي نهفتــه اســت و مولــوي در دفتــر اول مثنــوی معنــوی در قصــۀ هدهــد و
ســليمان چــه زيبــا گفتــه اســت کــه:
    همزبـاني ،خويشـي و پيونديســت             مرد با نامحرمان چون بنديســت
    اي بســا ،هندو  و  ترک همزبــان              اي بسا ،دو ترک چون بيگانگان
    پس زبا ِن محرمي خود ديگرست               همدلي  از  هم زباني بهترســـت
اگــر ميــان پــدران و مــادران و معلمــان و مربيــان در امــر تعليــم و تربيــت کــودک
وحــدت نظــر و هماهنگــی وجــود داشــته باشــد:
• کودک به طور طبيعی و بهنجار رشد میکند.
• کودک از سالمت روانی و ثبات عاطفي الزم برخوردار میشود.
•کودک احساس امنيت رواني و امنيت خاطر میکند.
•کودک از شخصيتی سالم و متعادل بهرهمند ميشود.
زمانــي کــه از عامــان تربيتــي ســخن بــه ميــان ميآيــد ،منظــور عامــان تربيتــي داخــل
خانــه و خانــواده (ماننــد پــدر ،مــادر ،خواهــر ،بــرادر ،مادربــزرگ و پدربــزرگ) و
عامــان تربيتــي خــارج خانــه ،يعنــي مدرســه (ماننــد ،مديــر ،ناظــم ،معلمــان ،راننــده
ســرويس ،ســرايدار) ،کتابهــای درســی ،دوســتان و همســاالن ،کوچــه و خيابــان،
مســجد و جامعــه و رســانهها (راديــو و تلويزيــون) و نظايــر آن اســت.
از ايــن رو ،خانــواده و مثلــث مقــدس مــادر ،پــدر و فرزنــد ،نخســتين شــبکۀ ارتباطــی 
محســوب میشــود .آنــگاه کــودک در نقــش دانشآمــوز ،دوميــن شــبکۀ ارتباطــی،
يعنــی مدرســه (مديــر ،معلمــان و همســاالن) را تجربــه میکنــد .ســرانجام فــرد وارد
جامعــه میشــود و خــود را در درون ســومين شــبکۀ ارتباطــی احســاس مینمایــد.
از ايــن رو ،بايــد گفــت کــه آغــاز رشــد هــر کــس در خانــواده و از خانــواده اســت،
اگرچــه همــۀ امــور و عوامــل بــه خانــواده ختــم نمیشــود.
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پيامدهــای نبــود هماهنگــی ميــان عامــان
تربيتــي
در مقابــل ،چنانچــه ميــان عامــان تربيتــي
هماهنگــي الزم وجــود نداشــته باشــد ،پيامدهــاي
جبرانناپذيــري بــه وجــود میآیــد .بــرای مثــال،
در خانـهای کــه مشــخص نيســت چــه کســی بايــد
گلهــا را آب دهــد! در ايــن وضعيــت گلهــای 
آن خانــه خشــک میشــوند يــا ریشــههای آنهــا
بــر اثــر زيــاد آب دادن میپوســد!
مثــال ديگــر ،اگــر ميــان دو آشــپز (پــدر و مــادر)
هماهنگــی  نباشــد ،آش شــور میشــود يــا
بینمــک! در هــر حــال بــر اثــر نبــود هماهنگــی 
ميــان عامــان تربيتــي ،پيامدهــای نامطلوبــی بــه
شــرح زيــر حاصــل خواهــد شــد:
• کــودک بــه ناپايــداري و دوگانگــي شــخصيت
مبتــا میشــود.
• در درون کــودک تضــاد و کشــاکش روانــی 
ايجــاد میشــود.
• کــودک دچــار اضطــراب و ناامنــی روانــی 
میشــو د .
• کودک لجباز و بهانهگیر میشود.
• کــودک در آينــده نمیتوانــد بــه خوبــی 
تصميــم بگيــرد.
• کودک دچار عدم اعتماد به نفس میشود.
• کــودک دچــار تزلــزل ارزشها و آســيبپذيري
فرهنگــي ميشــود.
• کــودک از نبــود هماهنگــی ميــان عامــان
تربيتــي ســوء اســتفاده میکنــد.
• موجــب ناســازگاری ميــان خواهــران و بــرادران
میشــود.
• موجب رياکاری ،تظاهر و نفاق میشود.
• موجــب بیاعتمــادی  کــودک بــه والديــن
میشــو د .
• موجب سرکشی و نافرمانی کودک میشود.
نکت ـهاي کــه ضــرورت دارد بــه آن اشــاره شــود
ايــن اســت کــه پــدر و مــادر بايــد بــه يکديگــر
احتــرام گذارنــد و گنــاه اســت اگــر پــدري ،مــادر
را نــزد کــودک تحقيــر و ســرزنش کنــد .همچنين
گنــاه اســت اگــر مــادري ،بخواهــد نــزد کــودک
بــه پــدر بياحترامــي کنــد .بــه هميــن ترتيــب
پــدران و مــادران بايــد بــه معلمــان و مربيــان
احتــرام بگذارنــد و متقابــا معلمــان و مربيــان
بايــد بــا پــدران و مــادران بــا احتــرام رفتــار کننــد.
بديهــي اســت در صــورت عــدم هماهنگــي ميــان
عامــان تربيتــي ،فضــاي خانــه و مدرســه بــه فضاي
کشــاکشهاي روانــي و عاطفــي تبديــل ميشــود
کــه بيشــترين آســیب را بــه رشــد متعــادل کــودک

وارد ميکننــد.
بــراي مثــال ،دختــر يــا پســري ميخواهــد بــراي
شــرکت در جشــن تولــد بــه خانــة دوســتش بــرود.
پــدر ميگويــد« :نــرو» .مــادر ميگويــد« :نــه
بايــد بــرود ،اشــکال نــدارد!» دختــر در آســتانه در
قــرار ميگيــرد و يــک پــا جلــو و يــک پــا عقــب
نميدانــد بــرود يــا نــرود! در ايــن موقعيــت پــدر
و مــادر بــا هــم دعــوا ميکننــد .پــدر ميگويــد:
«نــه خانــم نبايــد بــرود!» مــادر ميگويــد« :نــه آقــا
اشــکالي نــدارد ،بگــذار بــرود!» حــاال دختــر هــم
بالتکليــف ايســتاده اســت و ادامــه ماجــرا .حاصــل
ايــن وضعيــت ميشــود عــدم وحــدت ميــان
عامــان تربيتــي (پــدر و مــادر) کــه بــر چگونگــي
روابــط آنهــا بــا فرزندشــان آســيب وارد ميکنــد.
در ايــن شــرايط و فضاســت کــه کــودک ميآيــد
پيــش مــادر ،از پــدر شــکايت ميکنــد و م ـيرود
پيــش پــدر ،از مــادر بــد ميگويــد .کــودک
در ايــن وضعيــت ريــاکار و منافــق ميشــود
و در نهايــت بــه چندگانگــي شــخصيت مبتــا
ميگــردد.
در ايــن ارتبــاط فرزندانمــان ،مــا پــدر و مادرهــا را
مــورد خطــاب قــرار میدهنــد و بــه مــا میگوينــد
(بهپــژوه:)1393 ،
ای پدر ،ای مادر
بينتان همدلي ار باشد و مهر،
من چو گل در برتان شادابم،
مگذاريد که الفت ز ميان برخيزد،
من پريشان شوم و آشفته،
نقض پيمان مکنيد،
که خدا بين شما عهد م ّودت بسته است.
يکــي ديگــر از موانــع هماهنگــي ،دخالــت
بــرادر يــا خواهــر بزرگتــر ،پدربزرگهــا و
مادربزرگهــا اســت و گاهــی اوقــات برخــی از
کــودکان دارای دو پــدر يــا دو مــادر هســتند! لــذا
ضــرورت دارد پــدر و مــادر قبــا بــا آنهــا صحبــت
کننــد و هماهنگــي الزم را بــه عمــل آورنــد.
توصیهها
• پــدر و مــادر بايــد پيشــتر دربــارۀ امــور گوناگــون
تفکــر و مطالعــه کننــد و بــا يکديگــر مشــورت
نماينــد .البتــه گفتنــی اســت کــه طبــق تجربيــات
بالينــی و تحقيقــات انجــام شــده ،بزرگتریــن
مانــع هماهنگــي پــدر و مــادر ،ازدواج نامناســب و
نادرســت زن و شــوهر و عــدم رعايــت تناس ـبها
در همســرگزيني اســت کــه تــا پايــان عمــر بــر
روابــط زن و شــوهر يــا پــدر و مــادر بــا يکديگــر
آثــار ســوء بــر جــا ميگــذارد .از ايــن رو،
بهتريــن نقطــۀ شــروع آمــوزش خانــواده ،آمــوزش
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همســرگزيني اســت.
• پــدر و مــادر بايــد پيشــتر دربــارة امــور گوناگــون
تربيتــي و ســبک تربيتــی کــودک بــا يکديگــر
همفکــري کننــد ،اختــاف نظرهايشــان را مرتفــع
نماينــد و بــه تفاهــم برســند و آنــگاه تصميــم
بگيرنــد.
• توصيــه میشــود پــدر و مــادر ،نســبت بــه تعليم و
تربيــت فرزنــد يــا فرزندانشــان احســاس مســئوليت
کننــد ،بــا يکديگــر مشــورت کننــد ،بــرای تعليم و
تربيــت آنــان وقــت بگذارنــد ،تماشــای تلويزيــون
را مديريــت کننــد ،در خانــه فضــای گفتوگــو
و صميميــت ايجــاد کننــد و از خودخواهــی 
و ســلطهگری اجتنــاب نماينــد .در هــر حــال
يادتــان باشــد کــه فرزنــدآوری اختيــاری ،امــا
فرزندپــروری الزامــی اســت.
• پــدر و مــادر بايــد پيشــتر دربــارۀ امــور گوناگــون
بــا يکديگــر صحبــت کننــد و ســعی  کننــد
اختــاف نظرهایشــان را مطــرح کننــد و بــه تفاهــم
برســند (بــرای مثــال ،اســتفاده از چــادر يــا مانتــو،
جمــع و جــور کــردن وســايل شــخصی ،اســباب
بــازی و لــوازم تحريــر ،رفتــن يــا نرفتــن بــه جشــن
تولــد ،زمــان شــام خــوردن و خوابيــدن و نظايــر
آن).
• پــدران و مــادران بايــد بــه طور مســتمر بــا معلمان
و مربيــان در تعامــل باشــند و دربــارۀ فراينــد رشــد
کــودکان و نوجوانــان بــا يکديگــر مشــورت
کننــد .شــرکت در جلســههای  دانشافزایــی 
(جلســههای  آمــوزش خانــواده) يکــی  از
قدمهايــی اســت کــه پــدران و مــادران بايــد بــا
جديــت بردارنــد.
• توصيــه مؤکــد میشــود مديــران و معلمــان
نيــز در جلســههای آمــوزش خانــواده شــرکت
کننــد تــا بــا پــدران و مــادران در تعامــل باشــند،
از نظرهــا ،دیدگاههــای آنــان مطلــع شــوند و
اطالعــات خــود را بــا آنــان در ميــان گذارنــد.

بنابراين:

********

همدلــي ،همفکــري ،همــکاري
و هماهنگــي عامــان تربيتــي
در خانــواده و مدرســه و جامعــه،
اســاس رشــد ســالم و متعــادل را
تشــکيل میدهــد.
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شته های پدر
دلنو
و دختر

زیبا و مهربانم

به نام خالق هستی
ســال  1375توفیــق زیــارت خانــه خــدا نصیبــم شــد و بــه لطــف خــدا مشــرف شــدم .هنگامــی کــه بــا لبــاس احــرام و بــرای اعمــال حــج
وارد مســجدالحرام شــدم از جملــه دعاهــا و حاجاتــم از خــدا داشــتن فرزنــدان دو قلــو بــود .بــا لطــف و عنایــت خداونــد یــک ســال بعــد
ازدواج کــردم ،زمســتان ســال  1377زمــان بــارداری همســرم بــا اعــام خبــر پزشــک بــود کــه متوجــه دو قلــو بــودن فرزندانــم شــدم .خــدا را
سپاســگزارم کــه دو فرشــته معصــوم و زیبــا بــه مــن هدیــه داد و خواســته قلبیــم بــرآورده شــد .شــادی و لــذت وصــف ناشــدنی تمــام وجــودم را
فــرا گرفــت .تــا ایــن کــه در  24مــرداد مــاه ســال  1378دوقلوهــا بــه دنیــا آمدنــد و بــا قــدوم پــر خیــر و برکتشــان ،شــادی را بــا خــود آوردنــد
و زندگیــم صفــا و رونــق بیشــتری گرفــت و از ایــن بابــت خــدا را شــاکرم.
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ســرکار خانــم شــازده افتخــاری از شــیرزنان خطــه
سرســبز اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد اســت ایشــان
فرزنــد مرحــوم میرحــداد از ســادات معــروف شــاه
مختــار یاســوج اســت کــه توســط بنیــاد فرهنگــی 
بیــن المللــی مــادر بــه عنــوان مــادر نمونــه ســال  97در
اســتان فــوق معرفــی شــدند.
ایشــان بــا وجــود تحصیــات ابتدایــی ،نــه فرزنــد بــا
تحصیــات عالیــه تربیــت کــرده اســت ،فرزندانــی کــه
در جــای جــای ایــن ســرزمین تأثیــر گــذار و بــرای 
جامعــه مفیــد مــی باشــند.
ایــن مــادر نمونــه بــا فــداکاری مثــال زدنــی همچــون
کــوه دنــا محکــم ،اســتوار ،ســرافراز و ســربلند و بــا
تــاش و سختکوشــی ،صبــوری و نیــک اندیشــی 
جــان خــود را در کالبــد فرزنــداش ریختــه اســت تــا
آنهــا را بــه بلنــدای معرفــت و علــم حقیقــی برســاند.
ایــن مــادر بــه همــراه دو مــادر نمونــه خانــم سوســن
ناصــری از اســتان فــارس و خانــم مریــم نصیــری زاده
از اســتان خوزســتان در مــاه رمضــان ســال  97در اولین
برنامــه رســمی وزیــن و پــر مخاطــب مــاه عســل در
شــبکه ســه ســیما حضــور یافــت تــا تجلــی یــک مــادر
بــا اصالــت و پــر فــروغ را بــه همــه جهانیــان نشــان
دهــد .وی بــا نجابــت خــود ،اســتواری و مقاومــت
یــک زن اصیــل لــر را بــه همــه ثابــت کــرد .در پایــان
برنامــه یکــی از فرزنــدان ایشــان بــه پــاس قداســت و
احتــرام پــای مــادر خــود را بوســید تــا بــه همــه نشــان
دهــد مقــام و جایــگاه مــادر قدســی والهــی اســت.
فرزندان موفق این مادر به شرح زیر می باشند:
-1آقــای دکتــر ســید بصیــر هاشــمی؛ اســتاد تمــام و
معــاون پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز-
فــوق تخصــص کاشــت حلــزون شــنوایی-متخصص
گــوش و حلــق و بینــی
-2آقــای دکتــر ســید ضیــاء هاشــمی؛ معــاون فرهنگــی 
وزیــر علــوم ،اســـــتاد دانشــگاه تهــران ،دکتــرای 
جامعهشــــناسی و تحصیــــات حـــــوزوی ،ریاســت
خبرگــزاری ایرنــا
-3آقــای  دکتــر ســید ســتار هاشــمی؛ دکتــرای 
کامپیوتــر ،مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
اســتان فــارس ،اســتاد دانشــگاه شــیراز
-4آقــای  دکتــر ســید شــمس الدیــن هاشــمی؛
دکتــرای عمــران ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان  کهگیلویــه و بویراحمــد ،اســتاد دانشــگاه
یاســوج
-5خانم دکتر هاجر هاشمی؛ دندانپزشک
-6آقــای دکتــر حیــدر هاشــمی؛ دکتــرای مکانیــک،
اســتاد دانشــگاه یاســوج
-7آقــای مهنــدس ســید نصیــر هاشــمی؛ کارشــناس
ارشــد الکترونیــک (مقیــم و شــاغل در آلمــان)
-8خانم اشرف هاشمی؛ دبیر عربی
-9خانم هما هاشمی؛ دبیر ریاضی
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" آذرخانم شهسواری"

"مصمــم و پرشــور از توانمندســازی محرومــان ســخن میگویــد ،هــر بــرگ از خاطراتــش بــه لبخنــدی ژرف بــه نشــانه شــکر ختــم مــی شــود و بــا نفســی
عمیــق بــه نشــانه امیــد ورق مــی خــورد .از لحــن گــرم و زالل آذر خانــم ،بــه ســادگی مــی تــوان بــه جنوبــی بودنــش پــی بــرد .آذر خانــم شهســواری
متولــد دشتســتان بوشــهر هســتند .ســال تولــدش را افشــا نمــی کنــد ولــی از داشــتن نــه نــوه مــی شــود تخمینــی بــه دســت آورد .پــدرش حــاج گــدا
علــی بیــگ شهســواری از بــزرگان دشتســتان و از خیریــن آن منطقــه بــوده اســت .وی معتقــد اســت کــه اقدامــات خیــر پــدر ،خــط مشــی آینــده اش را
جهــت داده و بــذر عالقــه بــه امــور خیریــه را در نهــادش کاشــته اســت و بــه احتــرام ایــن نقــش پررنــگ پــدر اصــرار دارد کــه نامــش را همانطــور کــه پــدر
نامگــذاری کــرده اســت بنویســیم« :آذرخانــم شهســواری» و نــه آذر شهســواری".

آذرخانــم شهســواری بــرای تحصیــل بــه کازرون فــارس مـیرود و پس
از آن در شــیراز ســاکن میشــود .پــس از پیــروزی انقــاب اســامی 
و فرمــان امــام خمینــی (ره) جهــت تاســیس جهــاد ســازندگی ،ایشــان
اولیــن عضــو رســمی جهادســازندگی اســتان فــارس میشــود .آنچــه
بــه عنــوان عضویــت یــک زن در جهــاد ســازندگی بــه ذهــن خطــور
میکنــد ،حضــــور در فعالیتهـــــای اجتمــــاعی میباشــد ولــی 
خانــم شهســواری عــاوه بــر حضــور پــر رنــگ در فعالیتهــای 
اجتماعــی ،در عرصــــههای  دیگــر هــم فعــــال بــوده اســت و
بــا خنــده میگویــد ":شــــرایط ســختی بــود ،مــن حتــی بــرای 
احــداث درمانــگاه توحیــد فعلــی  موزاییــک حمــل میکــردم"  .
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی ،خانــم شهســواری  وظیفــه خــود
میبینــد کــه در بخــش پشــتیبانی فعالیــت نمایــد .وی خــودش ایــن
مســئله را چنیــن بیــان میکنــد:
در آن زمــان مســاله اصلــی در اســتان فــارس ،اســکان خانوادههــای 
جنــگ زده بــود و مــن در قســمت جهــاد پشــتیبانی ارتــش ایــن قضیــه
را پیگیــری میکــردم .سرکشــی و رســیدگی بــه امــور خانوادههــای 
رزمنــدگان کــه در نبــود پــدر یــا فرزنــدان دچــار مشــکالت عدیــدهای 
میشــدند یــک نمونــه از فعالیتهــای اجتماعــی آن دوره مــن بــود.
بعــد از اتمــام جنــگ تحمیلــی نیــز فعالیتهــای اجتماعــی آذرخانــم
شهســواری متوقــف نشــد و بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع آســیبهای 
اجتماعــی ،بــه فعالیــت بــرای آزادســازی زندانیــان غیرعمــد و حمایــت
از خانوادههــای آنهــا پرداخــت .وی در ابتــدا از مراکــز اصــاح و
تربیــت شــروع کــرد و بــا شناســایی قاتلیــن زیــر  ۱۸ســال کــه قتــل
آنهــا غیرعمــد بــود ،شــروع بــه ارتبــاط بــا خانــواده مقتــول و جلــب
رضایتشــان میکنــد.
وی ایــن تجربــه را چنیــن بیــان میکنــد« :خانــوادهای کــه عزیــزی را
از دســت داده اســت بــه شــدت داغــدار اســت وایــن ناراحتــی وقتــی 
مضاعــف مــی شــود کــه فــرد فــوت شــده محــل اتــکای خانــواده اش

باشــد و طبیعــی اســت کــه ایــن خانــواده نیازهــای مالــی و … زیــادی 
داشــته باشــند و گاهــی صحبــت بــا ایــن خانوادههــا بــرای رضایــت دادن
تــا ۲ســال طــول میکشــید و دو روز قبــل از اجــرای حکــم بــه نتیجــه
میرسید».
ایــن فعــال مدنــی و اجتماعــی انجمــن خیریــه شهســواری را در ســال ۷۸
بــه ثبــت رســاند .ایــن انجمــن بــا هــدف کمــک بــه ایتــام ،نیازمنــدان،
بیسرپرســتان ،زنــان سرپرســت خانــوار تاســیس شــده و فعالیــت
میکنــد .وی معتقــد اســت ،طــی مســیری کــه وی رفتــه ،بــدون حمایت
خیریــن ممکــن نبــود و تاکنــون بــه لطــف خــدا و یــاری خیریــن در
انجمــن خیریــه شهســواری ۱۳حکــم اعــدام بــه رضایــت ختــم شــده
اســت و پیگیــری  ۸مــورد مشــابه نیــز در دســتور کار قــرار دارد.
حمایــت از زندانیــان در انجمــن شهســواری ،محــدود بــه محکومیــنِ بــه
اعــدام نیســت و ایــن گــروه جهــت مددرســانی بــه دیگــر زندانیــان و
خانوادههایشــان نیــز فعــال هســتند .انجمــن خیریــه شهســواری بــرای 
های مجــاور

محرومیــت زدایــی در ســطح اســتان فــارس و شهرســتان
(نورآبــاد ممســنی ،رســتم) ،اســتان کرمــان و جنــوب کرمــان ( قلعــه
گنــج ،بــم ،منوجــان ،کهنــوج و رودبــار) ،اســتان سیســتان و بلوچســتان
( زاهــدان و روســتاهای تابــع) اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ( یاســوج،
دهدشــت ،لنــده) اســتان بوشــهر ( برازجــان) نیــز فعالیتهایــی داشــته
اســت .در  حــال حاضــر ایــن انجمــن حــدود  ۶۱۳خانــوار معــادل بــا
 ۲۰۸۵نفــر را تحــت پوشــش خــود دارد.
از ویژگیهــای بــــارز ایــن انجمــــن توجــه بــه توانمندســــازی 
میباشــد .بــه طـــــور مثــــال کارگاهــی جهــت اشـــــتغال افــراد
تحــت پوشــش تاســــیس کــرده انــد .اهــداف و آرمانهایــی کــه
آذرخانــم شهســواری  دنبــال میکنــد و همچنیــن ویژگیهــای 
جامعــه هــدف ایــن گــروه خیریــه ،پتانســیل زیــاد ایــن انجمــن بــرای 
تمرکــز روی مفهــوم کارآفرینــی اجتماعــی و گســترش آن بــه کمــک
قرضالحسنه را نشان میدهد.
   نویسنده :محمد امین یوسفی
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دکتر سونیا هاشمی قائمی

همچونمادر

دکتــر ســونیا هاشــمی قائمــی محقــق ،مؤلــف ،رئیــس انجمــن ســامت
بیــن المللــی زنــان و کــودکان ســازمان ملــل در ســن فرانسیســکو و پــروژه
پاسداشــت طــب پيشــگيرى خــرد ســپاس در مــدارس بــا شــعار بچههــاى
ايــران بــه ســرطان "نــه" ميگوينــد ،اســت .دكتــر ســونيا ،متخصــص طــب
پیشــگیري و تغذیــه و دارای مجــوز رژیــم درمانــى از انجمــن متخصصــان
آمریــکا " RD" Registered Dietitianبــا انترنــى در دانشــگاه برکلــی کالیفرنیــا،
دكتــرای آمــوزش بيــن الملــل و روانشناســى از دانشــگاه ســن فرانسيســكو
و مــدرس دانشــگاه ایالتــی ســن فرانسیســکو و جــان اف کنــدي آمریــکا و
همچنیــن دارنــده مطالعــات درطــب چيــن و ايــران و مــدرك بینالمللــی چیــن
و آمریــکا و فدراســیون ووشــو ایــران درطــب ورزشــی مديــكال چــی گانــگ و
تــاي چــی اســت.

دکتــر ســونیا هاشــمی قائمــی متولــد تهــران اســت و حــدود
 40ســال اســت کــه مقیــم برکلــی سانفرانسیســکو میباشــد.
وی مــدرس رســمي و بينالمللــي تغذيــه و رژيمدرمانــي در
دانشــگاه ايالتــي سانفرانسيســكو جــان اف کنــدي کاليفرنياســت.
دکتــر ســونيا هاشــمی قائمــی يکــي از محققــان اصلــي پــروژه
تحقيقاتــي مطالعــه غذاهــاي داراي فيتواســتروژن بهعنــوان
جايگزينــي بــراي هورموندرمانــي اســت و در مراســمي در
دانشــگاه بركلــي ،موفــق شــد بــراي نخســتينبار مســاله مصــرف
هورمــون خوراكــي را بــه جــاي دارو مطــرح و ارزش شــيميايي
نخــود را بــه جــاي ســويا معرفــي كنــد .او در همــان زمــان از
طــرف ســازمان ملــل متحــد بهعنــوان «زن شــگفتانگيز»
معرفــي شــد .او همچنيــن مربــي رســمي چيگانــگ از مدرســه
ون وو تايــوان و چيــن اســت.

مبارزه با سرطان ریه و آغاز ورزش چی گانگ
هنگامــی کــه دکتــر ســونیا هاشــمی قائمــی مطلــع میشــود کــه ری ـهاش
آلــوده شــده اســت و پزشــکان اعــام میکننــد کــه بایــد ســه چهــارم از
ریــه وی برداشــته شــود ،بــا هرگونــه عمــل جراحــی و شــیمی درمانــی
مخالفــت میکنــد و درمانــش را بــا آنتــی بیوتیــک هــای متعــدد و
داروهــای مختلــف آغــاز میکنــد .یکــی از رمــوز موفقیــت دکتــر ســونیا
هاشــمی قائمــی بــرای غلبــه بــر ســرطان عــدم تــرس و هــراس از ایــن
بیمــاری بــود .وی از همــان ابتــدای ابتــا یکبــاره رژیــم غذایــیاش را
تغییــر داد .گوشــت قرمــز و مــرغ ،فیتواســتروژن و ســویا را کامـ ً
ا از رژیــم
غذایــی خــود حــذف کــرد و مکملهــای مختلــف بــه خصــوص جوانــه
دانههــا ،نخــود و ســبزیها را در برنامــه غذایــی خــود گنجانیــد و ورزش
چــی گانــگ را آغــاز کــرد .توصیــه دکتــر ســونیا هاشــمی قائمــی بــه همــه
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان ایــن اســت کــه ســبز بخورنــد ،ســبز فکــر
کننــد و در ســبزینگی پــرواز کننــد.
چى ووى و چی گانگ و اجزاي آن
«چــی» یعنــی اکســیژن ،تنفــس و حرکــت خــون و حرکــت یعنــی گرمایــش و انــرژي .گانــگ هــم یعنــی تجربــه
و تمریــن  practiceو مهارتهــاي فرمهــاى ورزشــی ،پــس چــی گانــگ ســبک زندگــی  life force energyو نوعــی
مهارتهــاي ســامتى تــن و روان در ســطح ســلولى و ارگانهــا و طــب فشــاري و ســوزنی و تنفــس اســت" .چــى" و
چــى گانــگ در فرهنــگ ایرانــی و ملتهایــی کــه در مســیر جــاده ابریشــم بــوده انــد  5000ســال قدمــت دارد .در
نتیجــه چیــزي خارجــی نیســت ،بلکــه در فرهنــگ و اشــعار و طــب ایــران خصوصــا در بــازى فرهنــگ بچههــاى
ايــران ریشــه دارد.
آثار
از آثــار تألیــف شــده خانــم دکتــر ســونیا هاشــمی قائمــی مــی تــوان از کتــاب هــای The Eating Wisely for Hormonal
 ،Balanceخــرد تغذیــه در خودشفابخشــی و هفــت روش خودشفابخشــی بــا دکتــر ســونیا را نــام بــرد.
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پنــج درســی که
کــودکان قبــل از
 5ســالگی بایــد
یــاد بگیـــرند
خیلــی از پــدر و مادرهــا فکــر میکننــد آمــوزش اخــاق بــه کــودکان نوپــا و خردســاالن چنــدان خردمندانــه نیســت.
امــا چنیــن بــاوری درســت نیســت .کــودکان بایــد تــا پیــش از  ۵سالگیشــان برخــی از ارزشهــای اساســی را فــرا
بگیرنــد .بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتیــم برایتــان از روشهایــی بــرای آمــوزش اخــاق بــه کــودکان بنویســیم.
همــراه مــا باشــید تــا بــا ایــن روشهــا آشــنا شــوید و بتوانیــد فرزندانــی خــوب و مــودب تربیــت کنیــد.
ارزش اول راســتی؛ بــه کــودکان کمــک کنیــد
راهــی بــرای بیــان حقیقــت پیــدا کننــد
بهتریــن راه بــرای تشــویق کــودکان بــه صداقــت
و راستیپیشــگی ایــن اســت کــه خودتــان آدمــی
روراســت باشــید و ایــن را بــه آنهــا نشــان بدهیــد.
ایــن مثــال را در نظــر بگیریــد :مریــم مــادر
فرزیــن  ۴ســاله معتقــد اســت فرزیــن و دوســتش
عمــاد بایــد کمتــر بــا هــم وقــت بگذارننــد ،چــون
اینروزهــا زیــاد باهــم دعــوا میکننــد .وقتــی
مــادر عمــاد بــرای هماهنگــی قــرار بعــدی تمــاس
میگیــرد ،مریــم در پاســخ میگویــد فرزیــن بیمــار
اســت! فرزیــن بــا شــنیدن ایــن حــرف شــگفتزده
از مــادرش میپرســد «مامــان مــن مریضــم؟ مــن
ِچــم شــده؟!» مریــم کــه از نــگاه نگــران فرزنــدش
جــا میخــورد بــه فرزیــن میگویــد «:گفتــم تــو
مریضــی تــا مامــان عمــاد ناراحــت نشــه!» ســپس
فــرق بیــن انــواع دروغ را بــرای فرزیــن توضیــح
میدهــد کــه چیــزی از گنگــی ماجــرا در ذهــن او
کــم نمیکنــد .تنهــا چیــزی کــه عمــاد میفهمــد
ایــن اســت کــه دروغگفتــن اشــکالی نــدارد و اینکــه
بعضــی وقتهــا آدمهــا آگاهانــه دروغ میگوینــد.
کــودکان ســرنخها را از شــما میگیرنــد؛ پــس
بایــد از هــر نــوع نیرنگــی دوری کنیــد حتــی اگــر
پیشپاافتــاده و بیاهمیــت باشــند .مثــا هرگــز
جملـهای ماننــد «بــه مامــان نگیــم کــه امــروز پیتــزا
خوردیــم» را بــه بچههــا نگوییــد .بــه کودکتــان
نشــان بدهیــد کــه بــا دیگــران روراســت هســتید.
بهتــر بــود مریــم اینطــور میگفــت «:امــروز بــرای

دیــدار بچههــا مناســب نیســت .چندوقتیــه کــه
خیلــی بــا هــم بگومگــو میکننــد .بهنظــرم بهتــره
یــه مــدت از هــم دور باشــند».
ارزش دوم عدالــت؛ بــر جبــران کــردن تأکیــد
کنیــد
در دورهمــی خانوادگــی ،رضــا و مینــای  ۴ســاله
درحــال ســاختن قلعــه بــا لگــو بودنــد .ناگهــان
مینــا بــا ضرب ـهای قلعــه رضــا را خــراب کــرد؛ رضــا
هــم زد زیــر گریــه! پــدر مینــا کــه شــاهد ماجــرا
بــود بــا آهنگــی ســرزنشآمیز بــه دختــرش گفــت
کــه معــذرت بخواهــد .مینــا از روی اجبــار گفــت:
«ببخشید».ســپس پــدر مینــا او را کنــار کشــید
و پرســید« :چــرا قلعــه رضــا رو خــراب کــردی؟»
پاســخ مینــا ایــن بــود کــه او از اینکــه قلعــه رضــا
بزرگتــر بــود ،عصبانــی شــده اســت! پــدر در پاســخ
گفــت بــا اینکــه احســاس مینــا را درک میکنــد،
ایــن دلیــل نمیشــود کــه قلعــه رضــا را خــراب
کنــد .ســپس او را فرســتاد کــه کــه بــه ادامــه
بــازیاش برســد.
واکنــش پــدر خیلــی شــبیه رفتارهــای روانکاوان ـه
اســت .او کاری کــرد کــه دختــرش احساســاتش
را بشناســد ،آنهــا را توصیــف کنــد و بفهمــد چــرا
چنیــن رفتــاری انجــام داده اســت .امــا ایــن کافــی
نیســت! بــرای درک درســت عدالــت ،پــدر و مــادر
بایــد کــودک را تشــویق کننــد گامــی بــرای جبــران
اشــتباهش بــردارد .مثــا پــدر میتوانــد مینــا را
ترغیــب کنــد کــه در ســاخت قلعــه دیگــری بــه
رضــا کمــک کنــد یــا بــه نشــان ه عذرخواهــی برایــش

خوراکــی ببــرد.
ارزش ســوم قاطعیــت؛ تشــویق کــودکان بــه
پذیرفتــن چالشهــا
مهتــاب  ۵ســاله نقاش ـیاش را بــه مــادرش نشــان داد و
ایــن را شــنید« :چــه قشــنگ و رنگارنــگ!» مهتــاب بــه
اتاقــش دویــد و یکــی پــس از دیگــری نقاشــیهایش را
بــرای مــادرش آورد و نشــان داد.
بــه نظــر مــادر مهتــاب نقاشــیهای بعــدی سرســری
و شــلخته بودنــد و او نمیدانســت چــه واکنشــی
نشــان بدهــد! یــک پاســخ مناســب میتوانــد ایــن
خوبــی نقاشــی
باشــد« :مهتــاب ایــن نقاشــیها بــه
ِ
اولــت نیســتند؛ بــرای اینهــا هــم همونقــدر زحمــت
کشــیدی؟!»
عــزم راســخ ارزشیســت کــه میتوانیــد از ســالهای
کودکــی آن را پــرورش بدهیــد .بهتریــن راه بــرای تقویــت
آن خــودداری از تعری ـف و تمجیدهــای بیمــورد و ارائــه
بازخوردهــای صادقانــه بهشــکلی مالیــم و حمایتگرانــه
اســت.
ارزش چهــارم مالحظــه؛ بــه بچههــا یــاد بدهیــد
بــه احساســات دیگــران توجــه کننــد
زهــرا از اینکــه دخترهــای  ۳و  ۴ســالهاش همیشــه
هنــگام خریــد مــدام غــر میزدنــد و دعــوا میکردنــد،
بــه ســتوه آمــده بــود .ســرانجام یــک بــار بــه آنهــا گفــت:
«مــا بایــد کاری کنیــم کــه موقــع خریــد هیچکدوممــون
ازجملــه مــن اذیــت نشــیم!» او از دخترانــش خواســت
بــرای داشــتن خریــدی بهتــر پیشــنهاد بدهنــد .دختــرک
 ۴ســاله پیشــنهاد داد از خانــه بــا خودشــان خوراکــی
بیاورنــد تــا بــرای خریــد کیــک و شــکالت غــر نزننــد.
کوچولــوی  ۳ســاله هــم گفــت میخواهــد یــواش بــرای
خــودش آواز بخوانــد تــا دیگــر ناراحــت نباشــد.
دخترهــا بــه حرفشــان عمــل کردنــد و دفعــ ه بعــد
همگــی خریــد خوبوخوشــی داشــتند .هنــگام تــرک
فروشــگاه دختــر کوچکتــر از مــادر پرســید« :مامــان
بــاز هــم ناراحتــی؟» مــادر بــه بچههــا اطمینــان داد کــه
ناراحــت نیســت و از اینکــه هیچکــس نالــه و شــکایت
نکــرد خوشــحال اســت.

ایــن تمرینهــای کوچــک بــه بچههــا کمــک میکنــد
ارزش مالحظهکــردن را بفهمنــد .در گــذر زمــان حتــی
کــودکان هــم متوجــه تأثیــر کلمههــا و رفتارهایشــان
بــر دیگــران میشــوند و میفهمنــد اگــر بــا دیگــران
بهخوبــی رفتــار کننــد ،دیگــران هــم بــا آنهــا همانطــور
رفتــار میکننــد.
ارزش پنجــم عشــق؛ در مهــرورزی بخشــنده
باشــید
پــدر و مادرهــا فکــر میکننــد بچههــا بهشــکل ذاتــی
بــه دیگــران عشــق میورزنــد و محبتشــان را بیدریــغ
بــه دیگــران نثــار میکننــد .البتــه ایــن درســت اســت.
امــا بــرای ادام ـهدار بــودن ایــن رفتــار ،عشــق و محبــت
بایــد دوســویه باشــد .شــاید عجیــب باشــد کــه بدانیــد
طــی یــک روز پرمشــغله معمولــی ،بچههــا کمتــر از
هرچیــزی ،بــا شــنیدن «دوســتت دارم» خوشــحال
میشــوند!
بــه کودکتــان نشــان دهیــد کــه بــه آدمهــای مهــم در
زندگیتــان عشــق میورزیــد.
در مقابــل کــودکان همســرتان را در آغــوش بگیریــد و
ببوســید .بــا بچههــا دربــار ه اینکــه چقــدر پدربــزرگ و
مادربــزرگ ،خالههــا ،عمههــا ،داییهــا و عموهایشــان
را دوســت داریــد و قدرشــان را میدانیــد صحبــت
کنیــد .مهمتــر از همــه نبایــد روزتــان را بــدون نمایــش
عشــق و محبتتــان بــه کــودک دلبندتــان بــه پایــان
برســانید .عشــقتان را بــه روشهــای غافلگیرکننــده
بــه کــودک خــود ابــراز کنیــد؛ مثــا در جامــدادیاش
یادداشــت بگذاریــد ،روی آینــه دستشــویی برچســب
قلــب بچســبانید تــا هنــگام مســواک زدن آن را ببینــد،
بیدلیــل بغلــش کنیــد.
هرچــه بیشــتر کودکتــان از شــما «دوســتت دارم» را
بشــنود ،بیشــتر بــه شــما «دوســتت دارم» میگویــد.
هرچــه بوســه و آغــوش در خانهتــان بیشــتر باشــد،
عشــق و محبــت در آن بیشــتر میشــود .کودکــی کــه
در ابــراز عشــقش بــه مــا رهــا و آزاد باشــد ،بزرگتریــن
ارزش در وجــودش پــرورش یافتــه اســت.

منبع :سایت جامعه سالمت
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از نظــر تاریخــی نقــش مــادر بــودن بــرای 
یــک زن اگــر مهمتریــن نقــش نباشــد  ،
نقشــی بســیار حائــز اهمیــت اســت .امــا از
منظــر تغییــر جامعــه  ،انتظــارات از نقــش
مــادری در جوامــع نیــز تغییــر یافتــه اســت.
در شــروع جوامــع بشــری  نقــش زن،
فرزنــدآوری و برعهــده گرفتــن مســئولیت
فرزنــدان تــا رســیدن بــه ســنی کــه بتواننــد
خــود را اداره نماینــد ،بــوده اســت .نقــش
مــادری بــه یــک نقــش بیولوژیکــی خالصــه
مــی شــد و منعکــس کننــده نقشــی فراگیــر
نبــود .بــا متمــدن تــر شــدن هرچــه بیشــتر
بشــر ،نقــش زن و دیدگاههــا نســبت بــه
نقــش مــادری تغییــر یافــت .امــروزه در
بســیاری از کشــورها نقــش غالــب مــادری  
زن تنهــا  مبـــــدل بــه یکــی از چندیــن  
وظایــف او شــده اســت.
وضعیــت جغرافیایــی کشــور ســوئد و قــرار
گرفتــن آن در شــمالیترین نقطــه اروپــا
باعــث شــده کــه بســیاری  از عادتهــا
و پدیــده هــا  از لحــاظ تاریخــی  پــس از
مــدت بســیار طوالنــی از قــاره اروپــا وارد
کشــور شــده و  نفــوذ کنــد و در ایــن کشــور
جــای خــود را بــاز کنــد بــه طــور مثــال
ســوئد آخریــن کشــوری در قــاره اروپاســت
کــه دیــن مســیحیت بــه آن وارد شــد و
آن جایگاهــی کــه مســیحیت در اســپانیا و
ایتالیــا پیــدا کــرد ،در ایــن کشــور نیافــت.
در نتیجــه نقــش ســنتی زنــان را کــه عمــوم
ادیــان بــر آن تاکیــد داشــته و از آن حمایــت

میکننــد در ســوئد چنــدان مــورد توجــه
قــرار نگرفتــه اســت .در دوران مــدرن
امــروزی نیــز ایــن نقــش تبدیــل بــه نقشــی 
همتــراز بــا مــردان شــد کــه حقــوق و
مســئولیتهای  زنــان مســاوی  بــا مــردان
محســوب میشــود .نقــش مــادری یکــی 
از وظایــف مــورد انتظــار زن  امــروز ( در
ســوئد ) اســت کــه در کنــار ســایر وظائفــش
همچــون همســر ،همــکار و دوســت تصویــر
شــده اســت.
زمان حال
بــا توجــه بــه صنعتیتــر شــدن جامعــه در
ســالهای  اخیــر و دیجیتالــی  شــدن آن،
درخواســتها از زنــان بــرای حضــور در
بــازارکار نیــز افزایــش یافتــه اســت .بــرای 
بســیاری از زنــان ایــن وضعیــت در تضــاد بــا
نقــش مــادری آنــان اســت.
بــرای اینکــه بتــوان آینــده یــک زندگــی 
خانوادگــی را بــه تنهایــی یــا بــا شــریک
زندگــی خــود تامیــن نمــود بایســتی دارای 
یــک پیشــینه طوالنــی از تحصیــات و یــک
چنــد ســالی تجربــه کاری و حضــور در
بــازارکار بــود.
ایــن بــدان مفهــوم اســت کــه یــک زن
بــرای  فرزنــدآوری  بایســتی  ســالها در
انتظــار باشــد و  زمانیکــه بچــهدار مــی 
شــود ،او غالبــا بطــور همزمــان دارای عالئــق
دیگــری نیــز هســت کــه بــا نقــش مــادری او
همخوانــی نــدارد .اوقاتــی را کــه مــادران در
 100ســال قبــل فقــط بــه فرزنــد یــا فرزنــدان
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اختصــاص مــی دادنــد ،امــروزه بیشــتر در
مدرســه یــا در مهــد کودکهــا گذرانــده
میشــود.
در جامعــه امــروز ســوئد ،رونــد توســعهای 
فــوق بــرای  بســیاری  از زنــان اتفــاق
افتــاده اســت .مــا جامعــهای داریــم کــه از
نظــر اقتصــادی  در آن حــدی اســت  کــه
میتوانیــم در خانــه و در کنــار فرزنــدان در
دوران رشــد آنــان بمانیــم  .دولــت امــروز
ســوئد هزینــه نگهــداری از فرزنــد را در
ســال اول بــه مــادر پرداخــت میکنــد ولــی 
پــس از آن الزم اســت کــه مــادر مجــددا
کار کنــد.
رونــد تحــول نقــش مــادری در ســوئد زمانی 
جالــب میشــود کــه بدانیــم در کجاییــم و
چگونــه بــه ایــن نقطــه رســیدیم .امــا آینــده
ایــن رونــد همچنــان مشــخص نیســت .رونــد
خــودکار شــدن کارهــا در آینــده نزدیــک
منجــر بــه آن خواهــد شــد کــه بســیاری 
از مشــاغل امــروزی از رده خــارج شــوند.
جامعــه بــا ایــن پدیــده چگونــه برخــورد
خواهــد نمــود؟ آیــا ایــن باعــث خواهــد
شــد کــه نقــش مــادری  هرچــه بیشــتر بــه
ســمت ســنتهای قدیــم بازگــردد کــه در
آن فقــط مــرد خانــواده همــه مــدت مشــغول
بــه کار بــوده اســت؟ یــا برعکــس ایــن
موضــوع نیزصــادق اســت؟ شــاید اینگونــه
باشــد کــه مــرد بســیاری از وظایــف نقــش
مــادری را برعهــده گیــرد درحالیکــه زن
کار میکنــد ؟
نویسنده :فیروزه فرزانهفر

بــه تمیــزی منــزل خــود اهمیــت
مهایــی کــه خانــه دار هســتند و
خان 
و وضــع خــود زیــاد نمیرســند و
ـادی مــی دهنــد ،معم ـوال بــه ســر
زیـ
ـب بـوده و کمتــر بــه فکــر زیبایــی 
نکنیــد ،اگــر میتوانیــد مرتــب
زمانـی کــه تنهــا باشــند معمـوال نامرتـ
کنیــد ورزش را از خودتــان دور
گی ،خانــم خانـهدار را تهدید اول ســعی 
نــد کوچــک در خانــه داریــد ،در
هســتند .امــا بایــد بداننــد کــه افســرد
سهــای ورزشــی برویــد ،اگــر فرز
خــود
ی ســختی اســت کــه انــگار بــا بــه کال 
بــه کالس برویــد ،اگــر ایــن هــم
کنــد .خانــهداری از جملــه کارهــا
ی کــه همســرتان در خانــه اس ـت،
می
های
نهــای بلنــد و ســاعت
ه ـای تلویزیون ـی نرم ـش کنیــد و
ـتیز دارد ،ظــرف شســتن بــا ناخ 
دور نیس ـت ،میتوانیــد بــا برنامــه
سـ
ســر
ان،
نســ
ی ا
بایــ
زی
ی غــذا و یــا عــرق ناشــی از برایتــان مق ـ
ورزش کــردن ،نــه تنهــا روحیــه
ـور کــرده در تعــارض اســت ،بــو
ک کار دیگــر ،بایــد بدانیــد کــه
مانیکـ
را آلــوده و نامرتــب میکنــد هــزار و یــ
را شــفاف کــرده و زیباییتــان را
سهــای تمیــز
یکنــد ،بلکــه پوســتتان
جــارو و طــی زدن ،لبا 
رت آرایــش کــرده ،شــما را شــاداب م 
ـت روزانــه منــزل بــا ســر و صــو
و شــاید نظافـ
ی ایــن کــه یـک خانــم دو چندان می کند.
شستشــو از رنـگ و رو رفتــه انــد
ود ،امــا همــه اینهــا دلیــل خوبـی بــرا
کهنــه ،پـاره و آنهایـی کــه بــر اثــر
مطابــق نشـ
لباسهـای 
ای کــه بــه تــن شــما زار میزنــد،
خانهدار به خود نرسد ،نیست!
ریزیــد ،هیــچ چیــز مثــل لب ـاس کهن ـه
ـه مهمتریــن فــرد در زندگی ـش  ،را دور ب
یکنــد ،پــس میتوانیــد از آنهــا
ک خانــم خانــه دار بایــد بدانــد کـ
پیــر و روحیهتــان را افســرده نم 
یـ
را
اگــر لباسهـای کهنــه بپوشــد ،چهرهتــان
ـده زمیــن و شیشــه اســتفاده کنیــد.
ـه
ـ
ک
بایــد خــودش باشــد ،او بایــد بدانــد
ـ
کنن
ک
ـا
ـ
پ
مال
ی قائــل نباشــد ،کــم کــم بــه عنـوان دســت
بروهایتــان را مرتــب کنیــد ،س ـعی 
ی غــذا بدهــد و بــرای خــود ارزش ـ
صبــح موهایتــان را شــانه بزنیــد و ا
دائمــا بــو
یتوانــد هــر روز
ســامتی روح نداشــته باشــد ،نم 
موهایتــان بزنیــد و یــا یــک روز
لســر زیبــا و راحــت هــم بــه
گــر
ا
و
ـود
افســرده میشـ
ـا نباشــد ،ش ـاید اعض ـای  کنیــد یــک گ 
دل دیگــر ،موهــای خانــم هــا در
ـرژی بدهــد ،بایــد بدانــد اگــر زیبـ
را ببافیــد و روز دیگــر یــک مــ
بــه بقیــه انـ
س اول بایــد بــه خاطــر روحیــه موهایتــان
ردنبنــد و گوشــوارههایی کــه در
خانــواده را از خــودش برانــد و ...پــ
ــان تاثیــر فــوق العــادهای دارد .از گ
زیباییش
ببریــد ،آنهــا را بیـرون بیاوریــد و هــر
زیبــا باشــد و بعــد بــرای دیگ ـران.
کمدتــان مخفـی کـرده ایــد ،لـذت
خــودش،
اعمــاق
از یک ـی از آنهــا اســتفاده کنیــد.
هفتــه
زل بپوشــید و بعــد بــه جــارو زدن
سهــای مهمانیتــان را در منــ
نمیگویــم لبا 
امــا میتوانیــد ی ـک لب ـاس زیبــا و
رخ ک ـردن قورمــه ســبزی بپردازیــد،
و یــا س ـ
وگیــری از آلودگـی و بــوی غـذا،
مرنـگ بــا هــم بپوشــید و بــرای جل
ترجیحــا ه
کار از یـک پیشـبند اســتفاده کنیــد.
در حیــن
منبع  :سایت نمناک  
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جمل ـهای از قــول یــک فرانســوی کــه در جایــی خوانــدم.
بــاورم نمی شــد کــه ایــن جملــه معنــی داری باشــد.
مگــر ممکــن اســت؟
فکــر کــردم کــه حتمــا بــرای دلخوشــی اســت و روحیــه
دادن و از ایــن حر ف هــای امیدوارکننــده .امــا ایــن
جملــه در ذهنــم مانــد و مــرا بــا خــود بــه بلنــدای
دیــدگاه تــازه ای بــرد.
اگــر بــاور داشــته باشــیم کــه زندگــی یعنــی آزادی و یــا بــه
تعبیــر دیگــر آزادی یعنــی زندگــی ،می بینیــم کــه ســرآغاز
واقعــی ایــن آزادی می توانــد در ۶۰ســالگی باشــد.

تقدیم به آقایان عزیز و گرامی
خانما حتما بخونن
گاهی هم اینجوری فکر کنید بد نیست.
او " مرد " است .نام مرد ،ابتدای مردن است و نام زن ،ابتدای زندگی است.
خوابش از تو کوتاهتر و خواب ابدیش از تو طوالنیتر است ....مرگی زودرس دارد....
مفهوم آسایش برایش آسایش توست.
پس صبح تا شب در پی آسایشی است که سهمش را از عشق تو میجوید ....اگر آن را دریابی!....
دستهایش زبر و پهن است ،به لطافت دستهای تو نیست،
تا به حال دستهایش را نگاه کردهای ؟ هیچگاه بدون خراش و زخم دیدهای؟
صورتش ته ریشى دارد....
جای گریه کردن ،موهایش سفید میشود....
او را خراب نکن!...
توان گفتن دردهای درونش را ندارد ،آنها را درون خود میریزد و پنهان میکند...
او را "نامرد" نخوان !...به هیچ عنوان....
آنقدر او را با پول و ثروتش اندازه گیری نکن!...
طبیعت مرد کم حافظه بودنش است؛ او بیشتر در فکر نان شب است...
انتظار یک فنجان چای تلخ توقع زیادی نیست!!!
از هر مرد و نامردی هرچه شنیده و دیده در صندوقچه قلبش پنهان کرده و آمده .اگر کم حرف میزند نمیخواهد کام تو را تلخ کند.
فقط با او روراست باش تا دنیا را به پایت بریزد...
آن مردی که صحبتش را میکنم ،خیلی تنهاتر از زن است!...
الک به ناخنهایش نمیزند که هر وقت دلش یک جوری شد ،دستهایش را باز کند ،ناخنهایش را نگاه کند و ته دلش از خودش
خوشش بیاید!...
مرد نمیتواند وقتی دلش گرفته ،به دوستش زنگ بزند ،یک دل سیر گریه کند و سبک شود!..
مرد ،دردهایش را اشک نمیکند ،فرو میریزد در قلبی که به وسعت دریاست....
آری یک مرد همیشه تنهاست چرا که سنگ صبور همه است و خود شانهای ندارد که سرش را روی آن بگذارد...
یک وقتهایی ،یک جاهایی،
باید گفت" :میم" مثل " مرد "

زندگی از

 60سالگی
آغا
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ز م ی شو د

 آزادی از بن ِد"خود باور نداشتن" آغاز مهربانی با خود ،قبول شخصیتی که هستیم و رهایی از تالش برای تغییر آن!ایــن خــود ،اولیــن احســاس آزادی اســت .آرامــش و پذیــرش آنچــه کــه هســتیم و نــه ســرزنش و نــه بــه رخ کشــیدن خطاهایــی کــه مرتکــب
شــدیم.
 آزادی از اجبار به کارکردن ،مگر برای سرگرمی و لذت بردن. آزادی از اجبار به خوردن مگر در حد زیستن و سالمت ماندن.آزاد شدن از تمایالت بیش از حد به جنس متفاوت ،مگر برای استغنای روح و روان.
این آزادیها ،آدم را به دنیای جدیدی سوق میدهد که میتواند سرآغاز زندگی تازهای باشد.
آنهایی که قبل از  ۶۰سالگی دار فانی را وداع میکنند هیچوقت لذت این آزادی را نمیچشند.
 تو میتوانی بار دیگر خندههای جوانی را در چینهای پیشانیت ببینی! آزادی کــه تــا هــر وقــت بخواهــی بیــدار بمانــی و تــا هــر وقــت بخواهــی بخوابــی و بــا هــر دوســتی اوقاتــت را بگذرانــی و هــر برنامـهای را تماشــاکنــی و بــه آهنگهــای مــورد عالقــه دوره جوانیــت کــرارا گــوش دهــی.
 بــه دور و نزدیــک ســفر کنــی ،کنــار ســاحل تــا مدتهــا قــدم بزنــی و بــا صــدای امــواج نجــوا کنــی و خاطــرات عاشــقانه جوانیــت را در طنیــنایــن صداهــا زنــده کنــی...
 هیچکس نمیتواند اینها را از تو بگیرد ،زیرا که زندگی نوینی را آغاز کردهای. تو این آزادی را با عبور از مرز  ۶۰سالگی بدست آوردهای .تو واقعا آزادی... تــو دیگــر بخاطــر از دســت دادن یــک موقعیــت کاری یــا مالــی پریشــان نمیشــوی ،تــو دیگــر گرفتــار آينــه نیســتی و بــه داشــتن و یــا نداشــتنمــو و طاســی ســرت اهمیــت نمیدهــی .حتــی بــه آن بــه عنــوان یــک موهبــت نــگاه میکنــی و میپذیــری کــه شــانه مــال اســت و سشــوار
باعــث اتــاف انــرژی!
 تــو در  ۶۰ســالگی میفهمــی کــه پایــه زندگــی محبــت اســت نــه ثــروت ،دوســت داشــتن اســت نــه حســد .میپذیــری کــه زیبایــی در ســادگی اســت نــه تجملگرایــی...
 آنچــه کــه جمــع کــردهای چنــدان بــه کا َرت نمیآیــد و بخشــش آنهاســت کــه زندگیــت را سرشــار از طــراوت میکنــد .بــه ایــن زندگــی تــازهخــوش آمدی!
 تــو در  ۶۰ســالگی از قیــد تمــام درگیریهایــی کــه زندگــی را بــه کام خــود میکشــد آزاد میشــوی ،وقــت آن اســت کــه ایــن زندگــی راشــروع کنــی...
 تو در  ۶۰سالگی با محبت به دیگران ،لذت میآفرینی . میفهمی که اگر کسی را دوست داری واقعی است. میفهمی که زندگی و سود آن در راستی و صداقت است و میفهمی که زندگی کوتاه است و فرصت زندگی بسیار کم.منبع :سایت بولتن نیوز
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سایه سنگین تنهایی بر زندگی

فرزندی

تکــــــــــ
در دنیــای امــروز بســیاری از زوج هــای جــوان بــه ســمت تــک فرزنــدی تمایــل پیــدا کردهانــد ،در صورتــی
کــه تــک فرزنــدی بــا پیامدهــای منفــی خــود تمــام دورانهــای زندگــی فــرد را تحــت تاثیــر قــرار داده و
موجــب تنهایــی مــی شــود.
افــرادی کــه خواهــر یــا بــرادری ندارنــد همــواره حســرتهایی عاطفــی را در زندگــی خــود تجربــه خواهنــد
کــرد .اثــرات منفــی تــک فرزنــدی در تمــام دورانهــای زندگــی انســان از کودکــی تــا دوران بزرگســالی نیــز
نمــود پیــدا خواهــد کرد.

تنهایی همنشین کودکان تک فرزند
شــاید از نظــر افــراد عــادی داشــتن فضایی شــخصی 
و ســپری کــردن زمانــی بــه تنهایــی لــذت بخــش
باشــد امــا ایــن فضــا بــرای افــرادی کــه تــک فرزنــد
هســتند چنــدان هــم خوشــایند نیســت .ایــن دســته
از فرزنــدان همیشــه در آرزوی داشــتن هــم نشــینی 
بــرای خــود هســتند .تنهایــی بزرگتریــن معضلــی 
اســت کــه از دوران کودکــی تــا نوجوانــی موجــب
آزار افــراد تــک فرزنــد خواهــد شــد .نبــود خواهــر
یــا بــرادر و تنهــا بــودن موجــب وجــود حســرتی 
همیشــگی در وجــود تــک فرزنــدان خواهــد شــد.
نبود همبازی همیشگی معضل کودکان تک
یکــی از مهمتریــن دغدغههــای کــودکان ،بــازی 
کــردن و داشــتن یــک همبــازی همیشــگی در طــول

روز اســت .از مزایــای چنــد فرزنــدی نیــز همبــازی  حتــی در دوران کودکــی نیــز همــواره نیــاز بــه
بــودن فرزنــدان بــا یکدیگــر اســت .ایــن موضــوع احســاس اطمینــان از وجــود یــک فــرد پشــتیبان
بــه ویــژه در ایــام کودکــی بســیار نمــود پیــدا دارنــد .نبــود فــردی حامــی و پشــتیبان امــری اســت
میکنــد .اغلــب افــراد تــک فرزنــد در دوران کــه بســیاری از افــراد تــک فرزنــد در طــول زندگی 
کودکــی همــواره بــه دنبــال یــک همبــازی ثابــت خــود کمبــود آن را حــس میکننــد .ایــن موضــوع
و همیشــگی هســتند ،چــرا کــه دوســتان تنهــا مــدت چــه در دوران کودکــی و چه در دوران بزرگســالی 
کوتاهــی در روز را بــا هــم ســپری میکننــد .امــا تــک فرزندهــا حــس میشــود .بســیاری از افــراد
وجــود خواهــر یــا بــرادر میتوانــد ایــن خــاء تــک فرزنــد معتقدنــد بــه عنــوان مثــال در دوران
روحــی کــودکان را پــر کــرده و در آینــده مانــع کودکــی زمانــی کــه کار اشــتباهی انجــام م ـیداده
از بــروز مشــکالت روحــی و حســرت در فرزنــدان و مــورد شــماتت والديــن قــرار میگرفتهانــد،
شــود.
همــواره کمبــود وجــود خواهــر یــا بــرادر بــه عنــوان
حســرت نبــود یــک حامــی ،همــراه کــودکان فــردی  حامــی  را حــس کردهانــد .بــه عقیــده
کارشناســان ایــن احســاس خــاء میتوانــد در
تــک فرزنــد
همــه انســانها در تمــام مراحــل زندگــی خــود شــکلگیری شــخصیت فــرد در دوران بزرگســالی 

نیــز تاثیرگــذار باشــد .در ســنین باالتــر نیــز افــراد
بــدون خواهــر و بــرادر در میــان هجــوم مشــکالت
همــواره در آرزوی داشــتن فــردی بــه غیــر از
دوســتان بــرای کمــک هــای مــادی و معنــوی 
خواهنــد بــود.
احســاس اطمینــان از حضــور فــردی مطمئــن و
پشــتیبان بزرگســالی کــه در حــل مشــکالت فــردی 
و اجتماعــی در کنــار انســان باشــد ،روحیــه امیــد
بــه زندگــی را در افــراد افزایــش خواهــد داد.
یکــی دیگــر از مــواردی کــه افــراد تــک فرزنــد
بــه ویــژه در دوران نوجوانــی و جوانــی همــواره در
آرزوی آن خواهنــد بــود ،وجــود یــک پشــتیبان
در جامعــه و محیــط خــارج از خانــه اســت.
بســیاری از کــودکان و نوجوانــان در محیطهــای 
گوناگــون از جملــه مدرســه یــا محیــط بــازی 
اذیــت شــدن توســط افــراد بزرگتــر را تجربــه
کردهانــد ،امــا وجــود خواهــر یــا بــرادر بزرگتــر
در ایــن شــرایط نقــش یــک فــرد بزرگتــر و
حمایتکننــده را در زندگــی افــراد ایفــا میکنــد.
در حالــی کــه اغلــب کــودکان تــک ،حســرت
داشــتن یــک پشــتیبان در فضــای جامعــه را خواهند
داشــت .بــه عقیــده روان شناســان ،ایــن خــاء
عاطفــی تاثیــر مخربــی بــر روی رفتــار و شــخصیت
کــودک گذاشــته و حتــی تــا دوران بزرگســالی 
نیــز تاثیــر منفــی خــود را در رفتارهــای فــرد نشــان
خواهــد داد.
آسیبهای تک فرزندی دامنگیر والدین
نداشــتن خواهــر و بــرادر نــه تنهــا بــر زندگــی 

خــود فــرد آســیب میزنــد بلکــه در بزرگســالی 
نیــز دامنگیــر والدیــن خواهــد شــد .بــا بــزرگ
شــدن فرزنــدان ،والدیــن شــاهد ادامــه تحصيــل
و دانشــگاه رفتــن آنهــا و ســپس مراحــل بعــدی 
زندگــی یعنــی مســتقل شــدن و ازدواج فرزنــدان
خواهنــد بــود .ایــن امــر ناخــودآگاه موجــب ایجــاد
فاصلــه میــان فرزنــد و پــدر و مــادر شــده و تنهــا
شــدن والدیــن در ســنین بــاال را بــه دنبــال خواهــد
داشــت .حــال در خانوادههــای دارای یــک فرزنــد
بــا دور شــدن آن فــرد از خانــواده والدیــن نیــز
بــه کلــی تنهــا شــده و بــه تدریــج آســیبپذیر
خواهنــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در خانوادههــای دارای 
چنــد فرزنــد حتــی بــا مســتقل شــدن یکــی از
فرزنــدان ،باقــی افــراد در خانــواده بــوده و والدیــن
طعــم تنهایــی و مشــکالت آن را دیرتــر حــس
خواهنــد کــرد .در همیــن رابطــه ،محمدرضــا
ایمانــی مــدرس حــوزه روانشناســی بــا اشــاره
بــه عوامــل رشــد تــک فرزنــدی در خانوادههــا
میگویــد :متاســفانه امــروز در کشــور بــا موجــی 
از تمایــل زوجهــا بــه تــک فرزنــدی مواجــه هســتیم
کــه ایــن مــوج ناشــی از تغییــر رویکــرد در زندگــی 
اســت .تغییــر رویکــرد برخــی از مــادران ،عامــل
اصلــی تــک فرزنــدی در خانوادههــا شــده اســت.
عواملــی از جملــه تغییــر تفکــر مــادران در خصوص
بــروز مشــکالت جســمانی بــارداری ،مشــغله کاری 
مــادران و بحــران اقتصــادی خانوادههــا باعــث
کوچــک شــدن خانوادههــا شــده اســت .ایمانــی بــا
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بیــان ایــن کــه برخــی خانوادههــا تصــور میکننــد
بــا یــک فرزنــد میتواننــد خانــوادهای شــاد و بهتــر
داشــته باشــند ،تصریــح کــرد :ایــن تفکــر کامــا
غلــط اســت ،چــرا کــه بــا یــک فرزنــد نــه امکانــات
و منابــع مــادی و معنــوی کــودک کامــا تامیــن
خواهــد شــد و نــه فرزنــدان شــادتر خواهنــد بــود.
از ســوی دیگــر فرزنــدان در چنیــن خانــوادهای بــا
مهارتهــای اجتماعــی نیــز آشــنا نخواهنــد شــد.
وی یکــی از مزایــای چنــد فرزنــدی را ارتبــاط و
تعامــل اعضــای خانــواده بــا یکدیگــر خوانــد و
خاطرنشــان کــرد :در خانوادههــای دارای چنــد
فرزنــد تعامــل اعضــای خانــواده و فرزنــدان بــا
یکدیگــر بیشتــر بــوده و فرزنــدان نــکات تربیتــی 
را بهتــر کســب میکننــد.
در ایــن دســته از خانوادههــا فرزنــدان از رفتارهــای 
مثبــت یکدیگــر الگوبــرداری کــرده و در نتیجــه
موجــب رشــد و تربیــت بهتــر فرزنــدان میشــود.
ایــن مــدرس بــا بیــان ایــن کــه فرزنــدان در
خانوادههــای پرجمعیــت مهارتهــای ارتباطــی 
را بیشــتر کســب میکننــد ،عنــوان کــرد :در
خانوادههــای گســتردهتر فرزنــدان قهــر ،آشــتی،
چگونگــی  حــل نزاعهــا ،چگونگــی  شــروع
و پایــان دادن بــه اختالفــات و بــه طــور کلــی 
مهارتهــای ارتباطــی را بهتــر و کاملتــر کســب
میکننــد .
بــه طــور کلــی خانوادههــای دارای چنــد فرزنــد
شــادتر بــوده و فضــای روانــی مطلوبتــری را
بــرای فرزنــدان ایجــاد میکننــد.
منبع :ایسنا
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الیــت ربــاک  44ســاله اهــل فلوریــدای آمریــکا اســت .او صاحــب  16فرزنــد
میباشــد 10.دختــر و  6پســر کــه کوچکتریــن آنهــا  2ســاله و بزرگتریــن آنهــا
 22ســاله اســت.
ربــاک ،نــوزده ســال داشــت کــه بــا همســرش دیویــد ازدواج کــرد  .او اعتقــاد دارد
بــا وجــود چالشهــای ســختی کــه بــا آنهــا مواجــه اســت ،فرزنــدان او هدیــه ای
از طــرف خداونــد هســتند و نگهــداری از آنهــا لــذت بخشتریــن کار دنیــا اســت.
او میگویــد مــن میدانــم کــه مــا یــک شــیوه زندگــی متفــاوت بــا بســیاری از
افــراد را انتخــاب کردهایــم.
هــر روز ربــاک در ســاعت پنــج و نیــم صبــح بــه دعــا و نیایــش میپــردازد و ســپس
بچههــا را بــه مدرســه میرســاند .ایــن خانــواده بــرای جابجایــی فرزندانــش یــک
مینــی بــوس خریده اســت.
ربــاک مــی گویــد مــا کارهــای خانــه را بیــن بچــه هــا تقســیم کــرده ایــم و هــر
کــدام از بچــه هــا در منــزل وظیفــه خاصــی دارنــد .او بــا تقســیم کارهــای منــزل
بیــن فرزندانــش در منــزل تعــادل برقــرار کــرده اســت .مثــا ترینیتــی ســیزده
ســاله مســئول آمــاده کــردن ســه وعــده غــذا در روز بــرای خانــواده اســت ،لیبرتــی
 11ســاله مســئول آمــاده کــردن ســس هاســت .وظیفــه شستشــو ،خشــک کــردن
و مرتــب کــردن لباسهــا بــه عهــده کارســون  12ســاله اســت.
الیــت ربــاک کتابــی در مــورد تربیــت فرزنــدان نوشــته اســت و یــک وبــاگ نیــز
در ایــن زمینــه طراحــی کــرده اســت.
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داســتان زندگــی الیــت ربــاک الهــام بخــش انســانهای زیــادی بــوده و از طرفــی
تعجــب بســیاری را نیــز برانگیختــه اســت .الیــت ربــاک اعتــراف میکنــد کــه
بــزرگ کــردن  16فرزنــد کار بســیار دشــواری اســت و حتــی گاهــی اوقــات بــه
یــادآوردن اســامی فرزندانــش او را بــه دردســر مــی انــدازد.
عــاوه بــر تربیــت فرزنــدان و رســیدگی بــه امــور خانــه و خانــواده ،ربــاک در
کارهــای خیریــه نیــز حضــور فعالــی دارد .او یــک انجمــن خیریــه راهانــدازی کــرده
اســت و بــه افــراد نیازمنــد کمــک مــی کنــد.
از ربــاک پرســیدند آیــا بــه فکــر بچــه هفدهــم هــم هســتی؟ او گفــت :عــدد بــرای
مــا مهــم نیســت!
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سالمندی
روزهــای عمــر یکــی پــس از دیگــری میگــذرد ،کودکــی ،نوجوانــی،
جوانــی ،میانســالی و بعــد از آن دیگــر بــه ایــن نامهــا خوانــده
میشوی سالمند ،کهنسال ،سالخورده و…
ولــی آیــا واقعــا ایــن ایــام روزهــای ناامیــدی اســت چــرا وقتــی از ایــن
روزهــا حــرف میزنیــم ناخــودآگاه بــه پـایـــان و حســرت میاندیشــیم.
مگــر نــه اینکــه ســالمندی فرصتــی بــرای اســتراحت و لــذت بــردن از
نتیجــه ســالها زندگــی اســت؛ امــا میــان ســالمندان مــا ایــن نگــرش
کمتــر وجــود دارد و اغلــب آنهــا بــه دلیــل ضعــف جســمانی و نــوع
نــگاه جامعــه بــه پیــری خــود را بیشــتر در انــزوا میبیننــد حتــی اگــر
خوشبینانــه نیــز بــه ماجــرا نــگاه کنیــم و بگوییــم کــه ســالمندان مــا
میداننــد کــه روزهــای خوبــی در پیــش رو دارنــد روزهــای فراغــت و
اســتراحت ،ولــی آیــا امکانــات و زیرســاختها بــرای رفــاه و فراغــت
ســالمندان در کشــور وجــود دارد یــا نــه؟ در جامعــه ای کــه بــرای
جوانــان آن بــه عنــوان موتــور محــرک جامعــه هنــوز زیرســاختهای
نشــاط و ســامت وجــود نــدارد چــه انتظــاری مـیرود کــه برنامهریــزی
و سیاســتگذاریهایی در راســتای آســایش و آرامــش ســالمندان
دیــده شــود .البتــه ایــن نکتــه بایــد در برنامــه درازمــدت مســئولین
قــرار بگیــرد تــا حداقــل جوانــان کســل امــروز ســالمندی پرنشــاطی را
بگذراننــد زیــرا تــا چنــد دهــه آینــده کشــور مــا بــه یــک کشــور بــا
جمعیــت ســالمند تبدیــل میشــود.

ایجــاد اماکــن توانبخشــی ،امــکان برگــزاری گردهمایــی و جلســات گفتگــو ،مراســمهای شــاد و…
از جملــه مــواردی اســت کــه میتوانــد در بهبــود روزهــای ســالمندی موثــر باشــد؛ در ایــن میــــان
مســافرت و گـــــردشگری نیـــز از برنامههــای اولویــتداری اســت کــه میتوانــد در بهبــود روحیــه
ســالمندان موثــر باشــد.
امــا چــرا ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت .ســالمندان بهدلیــل پش ـت ســر گذاشــتن دوران میانســالی،
ســپریکردن دوران بازنشســتگی ،ازدواج فرزنــدان و در مــواردی فــوت همســر از یــک ســو و عــدم
برخــورداری از تــوان الزم بــرای حضــور در اجتمــاع و مشــارکت در فعالیتهــای اجتماعــی از ســوی
دیگــر بهطــور ناخواســته محکــوم بــه خانهنشــینی میشــوند و طبیعــی اســت کــه بــا آســیبپذیری
بیشــتری نســبت بــه دیگــر اقشــار جامعــه روبـهرو هســتند .از ایـنرو ســفر بـه ویــژه از نــوع گروهــی و
در قالــب تورهــای گردشــگری ویــژه ســالمندان میتوانــد راهــکاری مناســب در راســتای ارتقــای ســطح
کیفــی زندگــی آنــان باشــد؛ هــم اکنــون ایــن موضــوع در بســیاری از کشــورهای دنیــا مــورد توجــه
اســت و بــرای همیــن بــا برنامــه ریــزی در ایــن راســتا بــه باالبــردن کیفیــت زندگــی آنهــا کمــک
کردهانــد .همیــن موضــوع باعــث شــده تــا مســئله گردشــگری ســالمندان هــر روز بااهمیتتــر از قبــل
شــود.

تحقیقــات دانشــمندان نشــان داده اســت کــه دو فرآینــد
مطالعــه و گردشــگری باعــث افزایــش طــول عمــر
میشــود ،بنابرایــن گردشــگری را یکــی از تفریحــات مهــم
دوران ســالمندی زندگــی میداننــد .در طــول ســفر بــا
ترشــح دوپامیــن (  ) Dopamineتوســط ســلولهای عصبــی
از بیماریهــای پارکینســون ( )Parkinsonماننــد لــرزش
هنــگام بــی حرکتــی دســت ،ناپایــداری در ایســتادن و ...در
ســالمند جلوگیــری میکنــد ،مغــز را هوشــیارتر و فعالتــر
میسازد،گــــردشگری ،معلولیــت ســـــالمند را بهبــود
میبخشــد و دیــد مثبتاندیشــی را در او تقویــت میکنــد
و بــه علــت حضــور در جمــع ،فراموشــی کــه در ســالمندان
امــری اســت طبیعــی ،کاهــش مییابــد .بــرای ســالم مانــدن،
ســالمند بایســتی رابطــه اجتماعــی خــود را حفــظ کنــد و در
اجتماعاتــی ماننــد گردشــگری و ..حضــور فعــال داشــته باشــد
زیــرا شــرکت در فعالیتهــای اجتماعــی مغــز را از ابتــا بــه
بیمــاری آلزایمــر و… بــاز مــیدارد  .گردشــگری ســالمند
را پویــا و شــاد نگــه م ـیدارد و بــا همســفر شــدن بــا افــراد
همســن خــود بــا صحبــت کــردن و خندیــدن و غــذا خــوردن
بــا آنهــا ،محیطــی سرشــار از زندگــی لذتبخــش بــرای خــود
و دیگــران بوجــود مـیآورد.
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امــا ارتقــاء ســطح کیفــی زندگــی ســالمندان و
اهمیــت آن در ســامت ســالمندان تنهــا یکــی
از دالیــل توســعه گردشــگری ســالمندی اســت.
در کنــار ایــن هــدف مهــم خــود گردشــگری
ســالمندی میتوانــد یــک فعالیــت اقتصــادی
مهــم باشــد و ایــن گــروه هــدف میتوانــد بــازار
پــر ظرفیتــی بــرای رونــق گردشــگری باشــد.
پدیــده نویــن گردشــگری ســالمندی کــه برخاســته
از افزایــش اوقــات فراغــت اســت ،بــه تدریــج در
تمامــی جوامــع جهــان رســوخ کــرده و در میــان
حوزههــای مختلــف گردشــگری ،از اهمیــت
زیــادی برخــوردار شــده اســت.
بــه طــوری کــه بســیاری از کشــورها در صــدد
جــذب گردشــگران ســالمند هســتند تــا از منافــع
اقتصــادی و اجتماعــی توســعه گردشــگری بــرای
ایــن افــراد بــی بهــره نماننــد .کشــور مــا نیــز بــا
توجــه بــه جمعیــت رو بــه افزایــش ســالمندانش
و همچنیــن داشــتن جاذبههــای گردشــگری
مختلــف ،پتانســیل زیــادی بــرای جــذب گردشــگر
داخلــی و خارجــی از ایــن گــروه ســنی دارد.
بهبــود امکانــات رفاهــی و تفریحــی در اطــراف
مناطــق جــذاب بــرای افزایــش راحتــی و امنیــت
گردشــگران و دسترســی بــه امکانــات از مــواردی
اســت کــه بایــد در ایــن نــوع گردشــگری بســیار
مــورد توجــه باشــد .زیــرا بــرای ایــن گردشــگران با
توجــه بــه ســن بعضــی مــوارد ،دارای حســــاسیت
و اهمیــت بیشتـــری میشــود .دغدغــه هــای
ایمنــی و امنیتــی ســفر (حمــل و نقــل) ،مســائل
بهداشــتی ،امکانــات خریــد ،آب و هــوا از اهمیــت
باالیــی در ایــن رونــد برخــوردار اســت.
همانطــور کــه اشــاره شــد در کشــور مــا
گردشــگری ســالمندی مــورد توجــه نبــوده اســت
و امکانــات مناســب بــرای آن وجــود نــدارد و
کمتــر دیــده میشــود و بایــد در ایــن خصــوص
ســرمایهگذاری شــود.
سمیه انصاری فر
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زندگی به رنگ شن

اینجا چه میبینیم؟

کویر مرنجاب کجاست؟

کویــر مرنجــاب در اســتان اصفهــان ،شــهر کاشــان و شــمال شهرســتان آران و بیــدگل قرار گرفته اســت.
مرنجــاب نــام یــک کاروانســرا و قنــات متعلــق بــه دوران صفویــه بــوده و مناطــق کویــری اطــراف آن
هــم بــه همیــن نــام شــهرت پیــدا کردهانــد .مســیرهای مختلفــی بــرای رفتــن بــه کویــر مرنجــاب وجــود
دارد ماننــد مســیر خالدآبــاد از توابــع شهرســتان ابوزیدآبــاد در جنــوب شــرقی کاشــان ،یــا مســیر
گرمســار .امــا بهتریــن و متداولتریــن راه بــرای رفتــن بــه ایــن منطقــه از ســمت شــهر کاشــان اســت.
در ایــن مســیر ابتــدا بایــد وارد جــادهای بشــوید کــه بــه ســمت شهرســتان آران و بیــدگل مـیرود .بعــد
از گذشــتن از پــادگان ارتــش (ســمت راســت) و جــاده کارخانــه فــوالد ،جــاده اصلــی تمــام میشــود.
وقتــی از مســجد هاللبــن علــی بگذریــد ،وارد یــک مســیر باریــک بــه ســمت جــاده خاکــی مرنجــاب
میشــوید .ابتــدای ایــن جــاده خاکــی یــک تابلــو و یــک کیوســک قــرار دارد کــه مســیر جــاده را
نشــان میدهنــد .ایــن جــاده خاکــی مســتقیما شــما را بــه مرنجــاب میرســاند.

چــرا کویــر مرنجــاب خــاص
اســت؟

مرنجــاب در مســیر جــاده ابریشــم قــرار دارد و
کاروانســرای آن در گذشــته مســیر ارتباطــی میــان
خراســان و اصفهــان بــوده اســت .ایــن کویــر جــزء
معــدود کویرهایــی اســت کــه گونههــای جانــوری 
و پوشــش گیاهــی مختلــف در آن میبینیــد زیــرا
شــرایط اقلیمــی ایــن منطقــه باعــث میشــود
آب و غــذای کافــی بــرای زندگــی حیوانــات
و گیاهــان تامیــن شــود؛ حیواناتــی ماننــد روبــاه
شــنی ،گربــه شــنی ،بزمجــه ،آفتابپرســت ،تیهــو،
عقــاب ،شــاهین و پوشــش گیاهــی شــامل گیاهــان
شورپســند ماننــد درختهــای گــز ،تــاق ،ارتــه،
اســکنبیل ،دمگاوی و بوتههــای قیــچ از جملــه
ایــن حیوانــات و گیاهــان هســتند .تپههــای شــنی 
بلنــد و درختچههــای تــاق و گــز ایــن منطقــه را بــه یکــی از زیباتریــن مناطــق کویــری ایــران تبدیــل کــرده اســت .دریاچـ ه نمــک و آســمان پرســتاره شــب
هــم ترکیــب زیباییهــای مرنجــاب را کامــل کردهانــد .دیــدن مرنجــاب یکــی از بهتریــن خاطــرات را در ســفر بــه کویرهــای ایــران برایتــان میســازد.

وقتــی وارد جــاده خاکــی بــه ســمت مرنجــاب بشــوید تــا زمانــی کــه بــه کاروانســرای عباســی منطقــه
برســید حــدودا  40کیلومتــر راه در پیــش داریــد .در ایــن مســیر درختچههــای گــز و تــاق را میبینیــد
کــه برگهایــی شــبیه بــه ماکارونــی دارنــد و داخــل آنهــا پــر از آب اســت .شــترهای ایــن منطقــه بــرای 
رفــع تشــنگی از آب درختــان اســتفاده میکننــد .زیــر ایــن درختهــا بــه دلیــل خنکــی محــل زندگــی 
بزمجههــا و ریشــه آنهــا غــذای ایــن حیوانــات اســت .در میانــه ایــن مســیر بــه شــیب تنــدی میرســید
کــه بــه آن «خطبشــکن» میگوینــد .پــس از خطبشــکن نمکــزاری بــه نــام چــاه کنجــه قــرار دارد .در
ادامــه مســیر ،بــه دوراهــی دریاچــه نمــک میرســید .یکــی از ایــن راههــا بــرای عبــور کامیونهــای حامــل
نمکهــای تصفیهنشــده احــداث شــده اســت .ایــن دریاچــه وســیع پوشــیده از نمــک اســت .بــا هــر بــار
بــارش و پــس از تبخیــر آب ،نمکهــای دریاچــه کرتبندیهــای زیبایــی بــه وجــود میآورنــد کــه بــه
آنهــا شــش ضلعیهــای نامنظــم بلورهــای نمــک میگوینــد .ایــن شــکلها از بینظیرتریــن دیدنیهــای 
دریاچــه اســت .بعــد از دیــدن دریاچــه نمــک ،دورنمــای جزیــره ســرگردان پیــش چشــمتان خودنمایــی 
میکنــد .ایــن کــوه کمارتفــاع بــا یــک قشــر ســفید نمــک بــه طــور کامــل احاطــه شــده اســت .ایــن جزیــره
از ســنگهای متخلخــل آتشفشــانی تشــکیل شــده و هیــچ پوشــش گیاهــی در آن دیــده نمیشــود  .در
دامنــه ایــن جزیــره همیشــه ابــری از غبــار وجــود دارد و خطــای دیــد باعــث میشــود شــبیه بــه یــک کشــتی 
ســرگردان در دریــا بــه نظــر برســد .بــه همیــن دلیــل هــم بــه آن جزیــره ســرگردان میگوینــد.

کِ ی به کویر مرنجاب برویم؟

ســفر بــه کویــر در هــر فصلــی زیباییهــای خــاص خــود را دارد .امــا بــا خنــک شــدن هــوا
ســفر بــه ایــن منطقــه طرفــداران بیشــتری پیــدا میکنــد .بهتریــن زمــان ســفر بــه کویــر بــه طــور
کلــی اواســط پاییــز و اواخــر آبانمــاه اســت زیــرا مســیر خشــک و هــوا مطبــوع اســت .در
کل ،از ابتــدای پاییــز تــا اوایــل بهــار زمــان مناســبی بــرای ســفر بــه مرنجــاب بــه شــمار مـیرود
زیــرا هــوا در ایــن زمــان در مقایســه بــا ماههــای دیگــر معتدلتــر و خنکتــر میشــود.

در سفر به مرنجاب چه چیزهایی با خود ببریم؟

بــرای ســفر بــه منطقــه کویــر مرنجــاب حتمــا از راهنمایــان ایــن منطقــه کمــک بگیریــد
توصیــه مــا ایــن اســت کــه هرگــز بــه تنهایــی بــه کویــر ســفر نکنیــد .ســفر بــا تــور انتخــاب
مناســبی بــرای دیــدن کویــر اســت .در ســفر بــه مرنجــاب کفــش مناســب پیــادهروی یــا صنــدل
طبیعتگــردی بــه همــراه داشــته باشــید .بــه جــز غــذا و آب آشــامیدنی ،بــه همــراه داشــتن
مــواد مغــذی ســبک ماننــد مغــز بــادام بــرای چنیــن ســفرهایی مناســب اســت .در ســفر بــه
مرنجــاب ،مخصوصــا در فصــل ســرد ،حتمــا لبــاس گــرم و مناســب بــه همــراه داشــته باشــید.
بــه عــاوه ،هــر زمــان کــه بــه کویــر ســفر میکنیــد عینــک آفتابــی یــا کاله نقــابدار هــم
همــراه خــود ببریــد.
منبع :سایت داالهو

48

فصلناهم

پائیز  - 97شماره 10

فصلناهم

م
ف
ه
و
م
زند

پائیز  - 97شماره 10

گی

پر
ک وفسـ
و
ر
ال
فلس
خ ـو س درس ـفه ب
ـ
ا
ب
فلســ سـته
م د را
ب یــز گذا روب ـرو فه شــد سـنگ
ی
ن
ی 
ـ
بـ ـدون هی شــت .وی دانش ـج و بــار س وارد
ـ
ق
ـ
ـ
و
ت
ز
ن
ـ
ی
ک ـ رگ از چ کلمـ ــی کال ان خـ و گین
ـ
د
ها
س
رد
در
اخ
ســپ ن آن ب ـا ـل بسـت ی  یــ شــروع وی 
ک
ه
ب
ش
ظــر س از شــا چن ـد ت ـ رداشـ شیشــه ب ــد،
ت
و
گ
ف
س
کردنــ پــر اسـ ردان خــ پ گل ـ و شـروع ــیار
ـ
ف
ب
د.
و
ـ
پـ
د
ت ؟ و ه پرســی ک ـرد .ه پـر
بـ س پ
ر
و
ف
د
م
ه
ـ
سـ داخـل س ـور
ـه دانشــ کــه،
ظ
آ
ی
ر
ـ
ف
ج
ـا ا
نگر شیشـ
ـی 
ویان موا یــن
گرفتنـ یزه هـا د ه ریخـ از س
ـ
ن
ف
گ
ق
د؛ س ر بیـ ت و
پـ
ریزه
ــت
بعـ ر اسـت؟ ـپس دو ن مناطـ شیشـه ر بردا
ش
ـ
بـ
قب
ت
د
و
وب
ریخ دوبـاره بـاز هم اره از دان ـاز بیـن ـه آرامـ و آن
ه
ـ
ا
ت
پ
ـ
گ
و ـت و روفس ـی م شـجو وپ ی تـک رو
یا
خ
یــ
ـو
ان
واف
هـا
ی ک بــار ـوب البت ر ظرفـ قـت کر ن پرسـی ی گلـ داد.
د
ـ

ک
ی 
ف
د
ا
د
ه
ن
میـز صــدا گ یگــر پ  ،ماسـه ز ماسـه ـد.
کـه آیـا قـرار
ر
ف
ه
ت
ر
ا
بر
س
ن
ا
ظـ
در حق داشـت ــد  :بلــ ــید کــه همـه جا بردا
رف
ش
ـ
ه
و
ه
ت
یق
ب
دانشــج ــت دار روی هم عــد پرو آیــا ظــر ـای خالـ و دا
خ
ـ
م
ویا
ف
ی 
در
لش
فسـ
ـه م
م حالــی  ن خندید جاهــای  حتویـا ـور دو ف پــر اســ رو پـر ک یشـه
ن

ت
ر
ت
نــد .خا
کــ
یخـ
لــی بیــ داخـل جــان پــر و دانشــ دنـد.
شماس ـوام کــ ه صــ
د
ا
ش
ی
ا
ج
ن
ــ
ه مت ی خ
ماســه شـه خالـ ز قهــوه ا ویان
خانواد هت ت .توپه وجــه ایـ نــده
ف
ه
ـ
ز
ـ
ـ
ی 
ـ
ر
ا
ـ
ز
ــا
ـن
ـان
وم
کـه
رو پــ کـرد و یــر
پ ـا اگـر ه  ،فرزندان ی گلــ مطلــب ینش
ر
ی گ
س
م
ف
ـ
ـ
ـ

ف
م
ب
ت
کنــم! ت:
ی ب
ـه
ت،
ــا
شـ
مه
کارت ـا رجـ ا خ چیزهـا ن ،ســا متریــن ـین کــه پروف
ه
س
م
ـ
ـ
ـ
ـ
و
م
و
ا
ا
ت
ه
ی 
ی
چ
ی
ر
ن
ه
پروفسـ  ،خان هت ـا ـد بـ ود دیگـر از تان ،دو یزهــا در ــن شیشـ گفــ
ت
:
س
ـ
و
ا
ب
ـ
ـ
ن
ی
م
ه
س
ز
ر
ت
ن
ـ
ـ
ا ـنگریزه ادامـه و ماشـ ی ا س ـنگ ن برونـ انتان و م دگــی  نمایــی  حــاال
م
ـ
ـ
ا
د
ر
ن
ا
ن

ز

شــ
گــر شـ ها و ت د
تا
یز
هم
دو
پ  :اگـر ا ن .ماسـ ه ه ه ـا س ـ لـی اینهـ تریــن ع ما هســتن زندگ
و
ـ
ـ
ـما
کنی
د ( ی 
ب ـه ـن ،دی همــه ز ه ـای  ول ماس ها ه ـم ایر چیز ا باقـ الیق
ت
خ
ـ
ـ
ـ
ـ
ا
ی 
ب چیزه گ ـر جا مــان گل ـف ـهها ر س ـایر ه ـای  بماننـ ن) .چی دا ،
و
د،
یـ
باق
زها
و ان
ای ـ
قابـ
ـاز
چی
با د ی کنی ـ ی ک ـه ی و زما رژیتــان ـی نمی در ظـر زه ـا هس ل اهمی ـ بـاز زند یــی 
ب
ن
م
ـ
و
ـ
ـ
ن
گی
همی ستان و ا  ،زمان ـ رای شـ ی ب ـرا را روی  ون ـه ،د ف قـرار ب تند مس ـا ت هس ـتن تـان
ش
ئ
ر
د
ا
د
ه
ط
ی
ی 
چ
ی 
س
ل
د
م
ی
ـ
اول مو زمان بر رافیانتا رو ب ـرا بودنت ـا مسـ ائل زهــا ـت عی ـ د ،دی خیل ـی  ث ـل
گ
ن
ا
ا
ی 
ـ
ی 
س
به بی ی چ ـ ن
ن
ظ
مو
ی 
اهمی ـ ک ـه بر ســاده زندگ ر جایـ ـاده.
رو
ارد ب تو تمیز

یکی ا دارای ا پها کردن ن بروی ک آپ پ ت داره ایت ـان ا و پیــ یت ـان .ی بـ
ز
ز
ت
هم ش پ
خ
هم ی گ
دو
پ
ا روفسور دانشجوی یت رو لف باشی انه و تعم با اونها ش ـکی ب وج ـه زیـ ی ـت دا ــا افت
ـ
ـ
ا
د
ر
ذ
ی
م
چ ـن فقـ لبخند ز ان دست شخص ن چیزه یر خراب خوش ب اری ـن .ادی کنی ه باق ـی ن ه صــ
ر
ی ف
قـد ط بـرا د و ش را کنی
ایی  یها گذر
ـن ،ب م م
همیشـ ر شـلوغ ی ایـن ب گفت  :بلند کر ن بقیه چی که واقعا هست هم ونین.
ـا فرزند ون ـه.
ه
خ
د
ب
ی
ـ
ز
و
ان
بـا یـک در زندگ پـر مشـ ود کـه ب وشحالم و پرسید ها همون رایتان اه شه د
تـ ان
ر
د
پ
می
ـه
که
ما
دو
ـی  غله
ستر
سـت هس شـلوغ ه اسـت؛ شـما نشـ پرسیدیس دو فنج سهها هستت دارند .س با
ش
ی
ون بـ .
ـت! ـ
ن.
ان قهو ند.
م جا
د
ی
ـ
م
ه
چ
کـ
ی بـ
ه معن
ه مهـ
رای 
م
ی 
ص
ن
ـ
د
ی
ا
ر
ش
سـ
من
تند؟
ف دو
تک
بع :ت
ف
ـ
ن
ه
ص
و
ج
ز
ی
ـ
ن
ر زن
ان ق
دگی
دگی
تـان
هـوه

رای 

49

فال معاني رنگها

تعــدادشـــاخـــههایگل
آگاهــی از معانــی رنــگ گلهــا و تعـداد شــاخههای گل در یــک دســته میتوانــد مــا را در اهـدای درســت و افزایــش تاثیرگـذاری
آنهــا یــاری دهــد .فرامــوش نکنیــد کــه الزم نیســت حتمــا منتظــر موقعیــت و اتفــاق خاصــی بـرای هدیــه گل بــه کســانی کــه
دوستشــان داریــد باشــید ،در حقیقــت گل هدی هایســت کــه اگــر بــه صــورت غیــر منتظــره تقدیــم شــود ارزش بیشــتری دارد.

معنی تعداد شــاخه گلها به صورت کلی در یک دسته

 1شاخه گل نشانه توجه یک فرد به طرف مقابل
 3شاخه گل نشانه احترام به طرف مقابل
 5شاخه گل نشانه عالقه و محبت به طرف مقابل
 7شاخه گل نشانه عشق

معنی تعداد شاخه گل های رز در یک دسته

 1شاخه رز  :یک احساس عاشقانه فقط برای تو
 3شاخه رز :دوستت دارم
 5شاخه رز  :بی نهایت دوستت دارم
 ۱۲شاخه رز  :عشق ما به یک عشق دو طرفه تبدیل شده است.
 ۳۶شاخه رز  :احساس وابستگی رمانتیک
 ۹۹شاخه رز  :عشق من برای تو جاودانه و تا ابد میباشد.
 ۳۶۵شاخه رز  :هر روز سال به تو میاندیشم و دوستت دارم.
همچنین  ۱۰شاخه گل الله عموما به نشانه یک عشق بی نظیر به کار برده میشود.

معنی رنگ رزها

رز قرمز  :رز قرمز کم رنگ به نشانه " دوستت دارم" میباشد و رز قرمز پر رنگ به معنی زیبایی بی انتهاست.
رز زرد :امروزه رز زرد به معنی شادی و خوشحالی میباشد ولی در گذشته این رنگ رز معنی کاهش میزان عالقه و وفاداری را داشت.
رز سفید :رز سفید به معنی عشق روحانی و پاک است و در دسته گل عروس به معنی احساس عاشقانه شادی آور.
رز ارغوانی :این رز به معنی تمایل و اشتیاق فرد به طرف مقابل است و رز نارنجی به معنی "من فريفته و دلباخته تو هستم" میباشد .
رز معطر  :بدین معنی است که عشق در نگاه اول به وجود آمده است.
رز صورتی :رز صورتی کم رنگ به معنی تحسین ،ستایش ،وقار و شایستگی و زیبایی میباشد و رز صورتی پر رنگ به معنی تشکر از طرف مقابل است .
به طور کلی تمام رزهای کم رنگ به معنی دوستی با طرف مقابل میباشند.

ترکیب رنگ های مختلف رز در یک دســته گل

ترکیب رز زرد و قرمز در یک دسته گل به معنی تبریک در هر مناسبتی میباشد.
ترکیب رز زرد و نارنجی در یک دسته گل به معنی عالقه زیاد به طرف مقابل است.
ترکیب رز قرمز و سفید به معنی یگانگی و اتحاد با طرفين مقابل میباشد.
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ماماندکتر
دکتر خدیجه ظریفی
متخصص کودکان و نوزادان
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خ
طرهــای زیــا
د
ی
ك
ـ
و
د
كا
ن
غـرق شـدگی وسـقوط .ب را تهدیـد م 
یکنـد؛
س
ـ
و
خ
ت
ـرا
ن،
ی
م
ب
ـر
جلوگیـری ا
حيـط زندگـ
ز
ی
ق گرفتگـی،
ای
ـ
ك
ـ
ن
و
د
ات
ف
ك
اق
ـ
را
ـات ناخ
ایمـن کنیـم.
واسـته بایـد

ی عفونــی را در
رین بیماریهــا
سهــا شــایعت
ی خطرنــاک بــا
یهــا و ويرو 
یهــا
ــه اكثــر بیمار 
باكتر 
اد ميكننــد .البت
ی هســتند امــا
ك بــه ریشــ هکن
كــودكان ايجــ
شــده يــا نزديــ
یشــود و
اهــی دیــده م 
ســن ريشــهكن
گ
ال
واك
ـو
ئـ
وز
ن ،اوریــون ،و ر
النــزا و گلــودرد
هنــوز آبل همرغــا
ـرماخوردگی ،آنفو
ســی مثــل سـ
بیماریهــای تنف
یشــوند.
راوان دیــده م 
رکــی هنــوز فــ
چ

دن
دانهــای شـ یری
وی
ژگ
ی
ه
ـ
ـا
ی
مت
فا
وت ـی از دن
پــدر و
دانهــای دائم ـی
مادرهــا بایــد بــا
زم
ــا
ن
و
چ
گو
نگ
دارن ـد .از طرف ـی
ــ
آش ـنا باشــند و رو
ی رویــش و ريــز
ش
ش
ه
ـ
ـا
دن
دا
ی
ن
ص
ه
ــا
حی
ـ
ی
ح
ش
م
ــيري
راقب ـت از
بهداش
ـت دهــان و دنـدا
دندانهــای ش ـیری
ن
و
را
ب
رع
ای
دا
ـ
نن
ـ
ت
د.
ك
ب
ـ
ـ
ـا
رد
ن
دانســتن
بــه مطبهــا
ایـن اطالعــات از
جلوگیــری شــده و
از
طر
فــ
مراجعــه بیمــورد
ی
زودت
در
ــر مطلـع شـده و
ب
ـ
صــورت بــروز مشـ
ـه
ـك
م
ل
ط
ـ
پــ
ب
در
دن
و
م
دان
ــا
در
پزشـک مراجع
ــه خواهنـد كــرد.
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دکتر زهرا افتخاری

خو

مشاور آموزشی بنیاد مادر
و مدیرکل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان فارس

و او

ودن
بب

شید
ه با ت بپ
داشت هسـ
را باور ر که
طو
مان
را ه

رزند
ف

یرید
ذ

تان

وظیفــه والدیــن ایــن اســت کــه فرزندشــان را بپذیرنــد ،نــه اینکــه
او را تصدیــق و تاییــد کننــد .بیــن ایــن دو موضــوع ،تفــاوت زیــادی
وجــود دارد.
 بــا فرزندتــان هماننــد انســانی کامــل رفتــار کنیــد .بــا درنظــرگرفتــن همــه صفــات ،حساســیتها و احساســاتی کــه در همــه
انســانها وجــود دارد.
 روی رفتارهــای درســت فرزندتــان تاکیــد و تمرکــز کنیــد نــهروی رفتارهــای اشــتباهش.
 همیشــه رفتارهــای خــوب و مثبــت فرزندتــان را جســتجو کنیــدو صادقانــه برنقــاط قــوت او تاکیــد کنیــد.
 همیشــه ایــن موضــوع کــه دوســت داشــتن شــما هیــچ ارتباطــیبــا رفتارشــان نــدارد را یــادآوری کنیــد.
 بــه فرزندتــان زمــان بدهیــد .آرام باشــید و بــه او اجــازه کار ،بــازیو توســعه و شــکلدهی رفتــارش را بدهیــد.
 توصیهکننــده رفتارهــای خوبــش باشــید ( .مــن ایــن کار تــو رادوســت دارم).
 از مقایســه فرزندتــان بــا خواهــر و برادرهــای دیگــرش وهمســاالنش یــا خودتــان و ...اجتنــاب کنیــد.
 بــه فرزندتــان کمــک کنیــد تــا درک کنــد او کامــل نیســت.همانطــور کــه هیــچ کــس حتــی پــدر و مــادرش کامــل نیســتند.
امــا او ویــژه ،منحصربــه فــرد و ارزشــمند اســت و همــان طــور کــه
هســت ،مــورد محبــت میباشــد.
 در زمــان حضــور دیگــران ،از فرزندتــان تعریــف و تمجیــدکنیــد و از رفتارهــا و عملکــردش در مدرســه تعریــف کنیــد ،ایــن
عمــل شــما ،حــس خــوب بــودن و بــا ارزش بــودن را در او شــکل
میدهــد.
 اجــازه دهیــد فرزندتــان بدانــد کــه کلمــه «بلــه» بــه معنــای تــورا دوســت دارم و کلمــه «خیــر» بــه معنــای دوســتت نــدارم نیســت
و تاییــد والدیــن درضمــن خــوب بــودن ،ضــروری نیســت و تنهــا
خــودش مــی توانــد خــود را تاییــد کنــد.

یکــی از نیازهــای همــه انســانها خصوصــا در دوره نوجوانــی،
امنیــت اســت .امنیــت در یــک کالم یعنــی آرامــش .فرزنــدان
وقتــی بــه ســن نوجوانــی میرســند ،دچــار یــک ســری
تالطمهــای درونــی و ناآرامیهایــی میشــوند؛ بنابرايــن
پــدر و مــادر و اطرافیــان نبایــد بــه ایــن ناآرامیهــا دامــن
بزننــد؛ بلکــه بایــد بســتر و زمینــه ای را فراهــم کننــد تــا ایــن
تالطمهــا تبدیــل بــه یــک آرامــش شــود.
آرامــش باعــث میشــود کــه نوجــوان در تصمیمگیریهــای
خــود ،برخوردهــای بهتــری داشــته باشــد و بتوانــد عاقالنــه
تصمیــم بگیــرد .هرجــا کــه تالطــم ،ناآرامــی و عــدم آرامــش
باشــد ،آنجــا عقالنیــت کاهــش پیــدا میکنــد و فــرد ،خــوب
تصمیــم نمیگیــرد .فرزنــد در دوره نوجوانــی بــه دلیــل آن
حساســیتهای ویــژهای کــه دارد ،نیازمنــد یــک آرامــش
اســت و ایــن آرامــش درمحیــط خانــه محقــق ميشــود و
مهمتریــن رکــن محیــط خانــه پــدر و مــادر اســت.

نوجــوان بــراي كســب اســتقالل برعليــه خانــواده و معلمــان طغيــان ميكنــد گاهــی
اوقــات رفتارهایــی علیــه آنهــا از خــود نشــان میدهــد ،درگیریهایــی ایجــاد
مینمایــد و بــه اعمالــی دســت میزنــد کــه روابــط او را بــا آنهــا و ســایر مراجــع
قــدرت بــه شــدت تیــره میکنــد ،مثــا بگومگــو میکنــد ،بحــث و مجادلــه طوالنــی
انجــام میدهــد ،برخــاف خواســته والدیــن دیــر بــه خانــه میآیــد ،از انجــام تکالیــف
درســی خــودداری میکنــد ،ســیگار میکشــد و حتــی ممکــن اســت دســت بــه
اعمــال بزهکارانــه هــم بزنــد.
ایــن مــورد در خانوادههایــی بــا محدودیــت زیــاد و یــا مدارســی کــه مقــررات ســخت
و خشــک را بــدون نظرخواهــی و مشــورت بــا نوجــوان اجــرا میکننــد از شــدت
باالتــری برخــوردار اســت .بايــد نوجــوان را درك كــرد ،بــه او مســئوليت داد و بــا او
همــراه شــد و مســئوليت بعضــي از كارهــا را بــه او محــول كــرد.
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و؟ مامـان

مامـان کـ

پرســند" :
دائـم می
ت
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شـان نیسـ
ر
  
چـه هـا وقتـی ماد چیسـت؟
عزیـزان و
ن
ب
آ
سـامت
اط دارد.
جاسـت؟" علـت سـت کـه
ن ارتبـ
وند!  
ک
ـان داده ا
العـات نش
سـامت خـود ز انواده آشفته میش ن اســت،
ط
م
بـا
ردا
خ
بـه طـور مســتقیم غمگین است همه ــاوت از بــدن مــ گــردش
زنــان در
ز نهــا متف
ه
م خانه ک
ن و درون
ن
یعنی خان ــای شــرقی ،بــد ن در بــد
رژی زمیــ
ه
طبــق باور ب کــه انــ
یــن ترتیــ
وادگـی،
ده است.
بد
دگـی خان
نن
ا
ش
ک
زن
ه نی ـروی 
،
ن
ر
ت.
د
و
ر
ه
اس ـ
ی به د
ـت کـ
کـ
انرژی زنانه ،انرژ ه قـدری قـوی اس ف ف ـردی باشــند خانــواده
را
بـ
و ًال مــادر
یـن انـرژی زنانـه ی ـل دارن ـد در اط ـ کــه معمــ
ا
ا
م
هت
ت
اکث ـر اف ـراد خان ـ همــه قویتــر اســ حس ـوس اس ـت .ت و اگ ـر
وم
سـ
را در او از
ا مش ـخص دانن ـد م ـادر کجا د و دائـم
گــ
ً
ـ
م
ا
ک
یشـون
همیش ـه ب
مرکز و نب ـود او
وجـه م 
د
ن نشــات
ـ
ادت دارن
اس ـت
جیبـی مت
یــی در ز
ینک ـه بچ ـه ه ـا ع ـ رود بـه شـکل ع وی جادو
ایــن نیــر
ا
ن
در از خانـه بیـرو ســت؟ از
ه منظـور
ا
ا
ـ
مــان کج
وانـی را بـ
م رســند ما
ر
میپ
سـتند ،مســئولیت ده دارنـد.
ه
یدارد،
میگیــرد .نقطـه ثقـل خانـه د خانـواده ،بـر عهـ د بــر مــ 
مـوال
و
را
ــ
ـ
جهــت بهب
ر اف
د) از ای ـن
ز نهـا مع ـظ سـامت سـای ییــری در
شــته باش ـ
حف
ی زنــی تغ
ـد ی ـا ندا
تامیـن و لیــل وقتــ
داشــته باش
د
ه او بچ ـه
ن
ن و سـالم
بــه همیــ خان ـه (چ ـ
سـالم شـد
د
را
ســتگی بـه
تم ـام اف ـ
رنــد.
تنهایـی ب
هبــود بهــره میب جامعـه بـه
بداننــد و
ب
ــه
خانـواده و
جــور بــدون اینک د باشــند!
سـامت
در
و زنــان رن
زن دارد  .
ه
زیزانش ـان منش ـاء عتنای ـی و
مانـدن ــی ،زنــان افســرد خ ـود و ع
الی ب ـی ا
خم
ی 
ب ـا
ن آســیب
زنــان ز ـد ،میتوانن ـد ب ـرا س ـاالر ب ـا حج ـم ـود مـردا
چقـدر خ
هن
ر
ی ـا بخوا د در جوام ـع پ ـد ده اسـت
ـ
ـ
ش
نی
رک
حـق زنـان
میت ـوان
رن
تص ـو ی کـه در
امت نیس ـتند دیگ ـ وضعیت ـی 
کـم لطفـ
در چنی ـن
سـ
د؟
ـان خوش ـحال و د ،چ ـون
قائ ـل ش ـ
دیدهانــ ی ک ـه زن
ال ـم
ع ـها
د!
میتــوان
در جام ابی ـن مظل ـوم و ظ دک بازن ـده هس ـتن ــت کــه
عظیــم اس
م
و
تمای ـزی  ز زن و م ـرد و ک ـ ن آنقــدر
ــی هــر ز
ـه اع ـم ا
هم
یشــود!
ت بخش
بهــار م 
قــدرت ســام ــک گل
رد   :بــا ی
ادعــا کــ
خانـواده ی

ـک زن،
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آویشن برای درمان آفت و بوی بد دهان
آویشــن یــک گیــاه ضدعفونــی کننــده و التیــام بخــش اســت .بــرای همیــن میتــوان از آن بــرای درمــان آفتهــا
و التهــاب لثــه و همچنیــن بــرای پایــان دادن بــه کابــوس بــوی بــد دهــان اســتفاده کــرد.
روش اســتفاده :بــرای غرغــره کــردن یــک لیــوان آب را بجوشــانید و ســپس یــک قاشــق چایخــوری آویشــن
را در آن ریختــه و بــه مــدت  1تــا  2دقیقــه بجوشــانید .محلــول را صــاف کنیــد و روزانــه چنــد بــار غرغــره کنیــد.

آویشن برای مقابله با برونشیت و سینوزیت

ایــن گیــاه میتوانــد
ی طبیعــــی
درمــــان 
و بیخطــــر بــــرای
نفــخ معــده ،بــوی
بــد دهــان ،گلــودرد،
آبریـــزش بینـــی،
ســــرفه ،تعــــریق و
غیــره باشــد.
آویشــن یــک گیــاه
معجزهگــر اســت و
جــا دارد کــه در هــر
آشــپزخانهای وجــود
داشــته باشــد.
در ایــن مطلــب ســعی
داریــم گوشــهای از
خــواص درمانــی ایــن
گیــاه معجزهگــر را
نشــان داده و روش
اســتفاده آن را بیــان
کنیــم .بــا مــا همــراه
باشــید.

آویشن برای مقابله با نفخ معده
آویشــن حــاوی ترکیبــات تلــخ مــزهای اســت کــه میتوانــد بــه هضــم غــذا کمــک
کنــد .اگــر دچــار نفــخ ،ســنگینی ،گرفتگــی عضــات معــده و در حالــت کلــی
هــر نــوع مشــکل مربــوط بــه دســتگاه گــوارش هســتید بعــد از غــذا از آویشــن
اســتفاده کنیــد.
روش مصــرف :یــک نــوک انگشــت بــرگ خشــک آویشــن را در یــک فنجــان
بریزیــد و بــا آبجــوش پُــر کنیــد .در فنجــان را بپوشــانید و اجــازه دهیــد کــه
بــه مــدت  5تــا  10دقیقــه دم بکشــد .محلــول را صــاف کنیــد .بعــد از دو وعــد ه
اصلــی ،یــک فنجــان از ایــن جوشــانده میــل کنیــد .ایــن دور ه درمانــی را بیــش از
 3هفتــه ادامــه ندهیــد.

آویشن جلوی تعریق زیاد پاها را میگیرد
آویشـــن یــک دئودورانــت یــا بوگیــر طبیعــی و فوقالعــــاده موثــر محســوب
میشــود.
روش اســتفاده 50 :گــرم آویشــن خشــک را در دو لیتــر آب ریختــه و بجوشــانید.
ســپس در ظــرف را بگذاریــد و شــعله را خامــوش کنیــد .اجــازه دهیــد محلــول بــه
مــدت  15تــا  20دقیقــه دم بکشــد .ســپس آن را صــاف کنیــد و داخــل تشــت یــا
وان حمــام بریزیــد .بــه مــدت  10دقیقــه پاهایتــان را در ایــن محلــول قــرار دهیــد.

آویشــن بــرای مقابلــه بــا عفونتهــای مجــاری تنفســی فوقالعــاده اســت .ایــن گیــاه شــگفت انگیــز باعــث
تعریــق بیشــتر میشــود و همیــن امــر تــب را کاهــش میدهــد .آویشــن بــا ســرماخوردگی مقابلــه کــرده و ضــد
اسپاســم اســت بــرای همیــن ســرفه را از بیــن میبــرد.
نتایــج پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه مصــرف شــربت آویشــن باعــث کاهــش دوره و شــدت عالئــم برونشــیت
شــده و ضدســرفه اســت.
روش مصــرف :بــرای مقابلــه بــا ســرفه یــک مشــت آویشــن تــازه یــا خشــک را در یــک لیتــر آب ریختــه و بــه
مــدت  20تــا  25دقیقــه بجوشــانید .محلــول را صــاف کــرده و بــا عســل شــیرین کنیــد .هــر دو ســاعت یــک
بــار یــک فنجــان از ایــن جوشــانده میــل کنیــد .توجــه داشــته باشــید کــه ایــن دور ه درمانــی را نبایــد بیــش از
 3هفتــه دنبــال کنیــد.
یــک قطــره افشــر ه خوراکــی آویشــن را در یــک پیالــه آب گــرم (نــه جــوش) بچکانیــد .حول ـهای روی ســرتان
انداختــه و بخــور بگیریــد .میتوانیــد از برگهــای خشــک آویشــن نیــز بخــور درســت کنیــد .بــرای ایــن کار
یــک قاشــق غذاخــوری آویشــن خشــک را در یــک لیــوان آب ســرد بــه مــدت یــک ســاعت بخیســانید و ســپس
بــا شــعل ه کــم آن را داغ کنیــد .بعــد بخــور بگیریــد .توجــه داشــته باشــید اگــر عالئــم ســرماخوردگی ،برونشــیت
و غیــره برطــرف نشــد حتم ـاً بــه پزشــک مراجعــه کنیــد.

آویشن جلوی ضعف را میگیرد
آویشــن خاصیــت تقویتکنندگــی دارد .بــرای همیــن توصیــه میکنیــم اگــر دچــار خســتگی ،ضعــف ،کاهــش
قــوای بــدن ،کمخونــی و افســردگی شــدهاید بــه ســراغ آویشــن برویــد.
روش اســتفاده :در  150میلــی لیتــر آب جــوش یــک قاشــق چایخــوری کوچــک آویشــن بریزیــد .در ظــرف
را بگذاریــد و اجــازه دهیــد بــه مــدت  10تــا  15دقیقــه دم بکشــد .محلــول را صــاف کــرده و روزانــه دو فنجــان از
ایــن جوشــانده میــل کنیــد .از ایــن گذشــته میتوانیــد در حمــام نیــز از خــواص ایــن گیــاه اســتفاده کنیــد .بــرای
ایــن کار  60گــرم آویشــن را در یــک لیتــر آب بریزیــد و بگذاریــد بجوشــد .در ظــرف را بگذاریــد و زیــر شــعله
را کــم کنیــد و بگذاریــد بــه مــدت  15تــا  20دقیقــه دم بکشــد .محلــول را صــاف کــرده و در آب وان بریزیــد.
 15دقیقــه در وان آب دراز بکشــید تــا خســتگیتان از بیــن بــرود .توجــه داشــته باشــید کــه حمــام آویشــن بــرای
تســکین دردهــای روماتیســم هــم مفید اســت.

آویشن برای تسکین گلودرد
آویشن برای کاهش التهاب گلوی ناشی از الرنژیت یک درمان موثر محسوب میشود.
روش مصــرف :غرغــره کــردن بــا محلــول آویشــن التهــاب گلــو را کاهــش میدهــد .بــرای ایــن کار  5گــرم بــرگ
خشــک آویشــن را در  100سیســی آب جــوش ریختــه و بــه مــدت  10دقیقــه بجوشــانید .دهانتــان را بــا ایــن
محلــول شستشــو دهیــد .ایــن دوره را بیــش از  3هفتــه دنبــال نکنیــد .در صــورت برطــرف نشــدن عالئــم بیمــاری
بــه پزشــک مراجعــه کنیــد.
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مواد الزم
سینه مرغ 600 :گرم
ماست 1 :پیمانه
سس مایونز 4 :قاشق غذا خوری
خامه 3 :قاشق غذا خوری
سیر 5 :حبه
روغن زیتون 3 :قاشق غذاخوری
نمک و فلفل :به میزان الزم
زعفران 3 :قاشق چایخوری
خالل پسته ۱ :قاشق غذاخوری
زرشک تفت داده شده 1 :قاشق غذاخوری
طرز تهیه
ابتدا سینه مرغ را به صورت نوارهای باریک خرد کنید.
سیر را رنده کنید و در صورت تمایل همراه با کمی زنجبیل رنده شده با روغن در تابه ریخته و با حرارت کم تفت دهید.
وقتی بوی سیر بلند شد مرغ را اضافه کرده و همراه با کمی نمک و فلفل  تفت میدهیم .بهتر است به جای فلفل سیاه از فلفل سفید
استفاده کنید چون رنگ غذا  سفید است و به این شکل نمای بهتری خواهد داشت.
سس مایونز را هم زده و با ماست مخلوط میکنیم و همراه با خامه ترکیب میکنیم .مایونزی که به سس ماست اضافه میکنیم از
بریدن ماست در ضمن پخت جلوگیری میکند و بافت خورشت زیباتر میشود .ولی شما میتوانید مایونز را حذف کرده و با ماست
جایگزین کنید.
مرغ که کامل تفت خورد و رنگش عوض شد سس ماست را به آن اضافه کرده و شعله را زیاد میکنیم تا جوش بیاید.
در این مرحله کمی زعفران به خورشت اضافه کنید تا غذا رنگ و عطر زیبایی به خود بگیرد.
در تابه را بسته و شعله را کم میکنیم تا سس کمی غلیظ شود و مرغ کامل بپزد .زمان حدودی مورد نیاز  15دقیقه است .خودتان
میتوانید بررسی کنید .وقتی که مرغ پخته و غلظت سس باب طبع شما بود شعله را خاموش کنید.
خورشت را با خالل پسته و زرشک تفت داده شده تزئین کنید.
این غذا را با برنج یا نان سرو کنید.
امیدواریم با تهیه این غذای خوشمزه ،لذت کافی را برده و لحظات خوشی را در کنار خانواده سپری کنید .نوش جان

مواد الزم

ی
ک

آرد 1 :و  2/3پیمانه
پودر قند 1 :و  1/3پیمانه
کره 150:گرم
تخممرغ 2 :عدد
کشمش پلویی 1/2 :پیمانه
اسانس وانیل 1/2 :قاشق چایخوری
اطالعات مواد مغذی
 65کالری
 3گرم چربی
 8گرم کربوهیدرات
 0.3گرم پروتئین

طرز تهیه

ش
م

ش
ی

مــواد الزم بــرای شــیرینی کشمشــی ســاده و دم دســتی هســتند و معمــوال در هــر خانــه ای پیــدا میشــوند .پــس همیــن حــاال
دســت بــه کار شــوید و تخــم مــرغ و کــره را بیــرون از یخچــال بگذاریــد تــا گــرم شــوند و بــه دمــای اتــاق برســند و بعــد بــا یکــی
از بهتریــن روش هــای پخــت شــیرینی کشمشــی کــه در ادامــه خواهیــد خوانــد آن را آمــاده کنیــد.
طرز تهیه شیرینی کشمشی:
فــر را بــا دمــای  160درجــه ســانتیگراد روشــن کنیــد تــا گــرم شــود ،کــره و تخــم مــرغ را  30دقیقــه پیــش از کار ،از یخچــال
خــارج کنیــد تــا بــه دمــای محیــط برســند .اگــر کشــمشهای شــما تمیــز نیســتند آنهــا را از نیــم ســاعت قبــل در آب ســرد قــرار
دهیــد و چنــد بــار آبشــان را عــوض کنیــد .قبــل از اســتفاده ،کشــمش را آبکــش کنیــد و الی دســتمال حولـهای خشــک نماییــد.
کــره نــرم شــده را داخــل کاســه ای بریزیــد و پــودر قنــد و وانیــل را اضافــه نماییــد ،مــواد را بــا همــزن بزنیــد تــا کرمــی و یکدســت
شــود ســپس تخــم مرغهــا را بــه نوبــت اضافــه کنیــد ( یکــی را اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد ســپس دیگــری را اضافــه کنیــد).
آرد را کمکم روی مواد الک کنید و با لیسک مخلوط نمایید.
در ادامه کشمشها را به مایه شیرینی اضافه کنید و هم بزنید تا به طور یکنواخت در مایه پخش شود.
داخــل ســینی فــر کاغــذ روغنــی بگذاریــد و بــا قاشــق از مایــه شــیرینی برداریــد و بــا فاصلــه مناســب داخــل ســینی قــرار دهیــد
(شــیرینیها در زمــان پخــت پهــن و نــازک میشــوند).
ســینی را داخــل فــری کــه از قبــل روشــن کــرده ایــد و گــرم شــده اســت بــه مــدت  10-15دقیقــه قــرار دهیــد ( زمانــی کــه
لبههــای شــیرینی طالیــی شــد یعنــی آمــاده اســت)؛ اجــازه دهیــد شــیرینیها خنــک شــوند ســپس از کاغــذ جــدا کنیــد.
نکتــه :خشــک شــدن شــیرینی کشمشــی میتوانــد بــه دلیــل زیــاد مانــدن در فــر یــا زیــاد بــودن مقــدار آرد مــورد اســتفاده شــما
باشد.
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دکتر محمد حسین شریفی
پزشک متخصص تغذیه بالینی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آنچــه بایــد در زمینــه تغذیــه
در دوران سالمندی بدانیم

گرچــه دوران ســالمندي بــه  65ســال و باالتــر اطــاق
میگــردد ولــی تغییــرات ســالمندي از ســالها قبــل آغــاز
میشــود .توجــه بــه تغذیــه در ایــن دوران بــه دلیــل تغییــر
نیازهــاي تغذیــه اي بــدن از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.
بــا افزایــش ســن ،تجمــع چربــی در بــدن افزایــش مــی یابــد و
ســبب افزایــش خطــر بیماریهــاي قلبــی عروقــی و متابولیــک
مــی شــود؛ لــذا انتخــاب نــوع غــذا در برنامــه غذایــی روزانــه از
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .نیــاز ســالمندان بــه مــواد
مغــذي متاثــر از داروهــا ،بیماریهــا و پدیدههــاي بیولوژیکــی
دوران ســالمندي بــوده و در افــراد مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت
اســت .لــذا جهاندیــدگان عزیــز نــکات زیــر را بــرای ســالم پیــر
شــدن مدنظــر قراردهنــد:
• بــا افزایــش ســن میــزان متابولیســم پایــه کاهــش مــی یابــد
لــذا نیــاز بــه دریافــت مــواد غذایــی نیــز کاهــش مییابــد.
بــا افزایــش ســن عــاوه برکاهــش میــزان متابولیســم،
 13درصــد میــزان متابولیســم در حالــت اســتراحت هــم کاهــش
مییابــد .عــاوه بــر آن بــه علــت تغییــرات درســطح فعالیــت
بدنــی و کاهــش بافــت ماهیچــهای نیــاز بــه انــرژی کاهــش
مییابــد  .لــذا دریافــت مــواد غذایــی ســالمند بایــد متناســب
بــا کاهــش متابولیســم بــدن و میــزان فعالیــت فیزیکــی تطبیــق
گــردد.
• کاهــش میــزان متابولیســم در زنــان بــا افزایــش ســن در
مقایســه بــا مــردان بیشــتر اســت.

• در صورتــی کــه دریافــت کالــری متناســب بــا ســن و فعالیــت
فیزیکــی کاهــش نیابــد میتوانــد باعــث افزایــش چربــی خــون
در بــدن ،افزایــش بافــت چربــی و چاقــی گــردد .لــذا کاهــش
انــرژی دریافتــی نســبت بــه ســنین میانســالی بــرای پیشــگیری
از افزایــش وزن الزم اســت.
• حفــظ تعــادل انــرژی ســالمندان یکــی از اهــداف اصلــی ارائــه
خدمــات تغذیـهای اســت و بــه هنــگام تنظیــم نیازهــای کالــری
موضــوع ثابــت نگهداشــتن وزن بــدن فــرد بایــد در اولویــت قــرار
گیــرد .ولــی بایــد افزایــش نیازهــا بــه هنــگام ابتــا بــه بیمــاری،
عفونــت ،اســترس و جراحــی و جراحتهــای احتمالــی در نظــر
گرفتــه شــود.
• کلســترول خــون در ســالمندان بــه ویــژه در زنــان ســالمند بــه
تدریــج افزایــش مییابــد و میــزان چربــی خــوب ( )HDLبــدن
کاهــش مییابــد.
• افزایــش کلســترول و چربــی بــد ( )LDLوکاهــش چربــی خــوب
میتوانــد ریســک ســخت شــدن عــروق و بیماریهــای قلبــی و
عروقــی را افزایــش دهــد .ضمــن آن کــه تأکیــد بــر محدودیــت
مصــرف مــواد غذایــی ســرخ شــده وجــود دارد ولــی مصــرف یــک
قاشــق ســوپخوری روغنهــای گیاهــی مثــل روغــن زیتــون
یــا کانــوال ضــروری اســت .توصیــه میشــود  ۲۵تــا  ۳۰درصــد
انــرژی کل مــورد نیــاز از طریــق چربیهــا تأمیــن شــود.
• توصیــه میگــردد مــواد غذایــی کــم چــرب و کــم کلســترول
(ماننــد شــیر و لبنیــات کمچــرب) مصــرف شــود و مصــرف

روغــن ،کــره ،خامــه و  ...کاهــش یابــد.
• کاهــش تــوده بافــت نــرم عضالنــی از ســنین حــدود
 ۳۰تــا  ۴۰ســالگی و کاهــش تــوده چربــی از حــدود
 ۷۵ســالگی آغــاز مــی شــود  .ایــن موضــوع در زنــان
نیــاز بــه توجــه بیشــتر دارد.
• متابولیســم پروتئیــن در طــول حیــات فرد همــواره در
بــدن ادامــه دارد .هــر چنــد بــا افزایش ســن رشــد بدن
متوقــف میشــود .ولــی بایــد پروتئیــن کافــی مصــرف
شــود تــا جایگزیــن ازتــی کــه اجبــارا ً بــه دلیــل مــرگ
ســلولهای پوســت و مخــاط دســتگاه گــوارش و
ترشــحات بــدن از دســت رفتــه اســت جبــران شــود.
• پروتئیــن مــورد نیــاز بــدن بایــد از منابــع حیوانــی
و گیاهــی بــه مقــدار کافــی دریافــت گــردد .توصیــه
میگــردد نیمــی از دریافــت پروتئیــن از منابــع
حیوانــی باشــد .منابــع حیوانــی پروتئیــندار ماننــد
گوشـــتهاي کمچـــرب ،مــرغ ،ماهــی ،سفـــیده
تخممــرغ ،فرآوردههــاي لبنــی بــدون چربــی یــا کــم
چربــی تامیــن شــود .غــات و حبوبــات نیــز از منابــع
گیاهــی پروتئیــن هســتند .پروتئیــن حــدود ۱۵درصــد
کل انــرژي روزانــه را تشــکیل میدهــد.
• فعالیــت فیزیکــی منظــم ماننــد ورزش و پیــادهروی
میتوانــد از تحلیــل ماهیچــه در ســن میانســالی و
ســالمندی جلوگیــری کنــد .لــذا توصیــه میگــردد
کــه از میانســالی و بــه ویــژه در در ســنین بــاالی
 60ســال ورزش روزانــه حداقــل  30دقیقــه در روز در
برنامــه روزانــه قــرار گیــرد .
• مصــرف فیبــر در زنــان و مــردان ایرانــی بســیار
کمتــر از مقــدار توصیــه شــده اســت .مصــرف کافــی

فیبــر در کاهــش یبوســت ،ســرطان دســتگاه گــوارش،
بیماریهـــای قلبـــی ،دیـــابت ،چربــی خــون و..
ســالمندان بســیار موثــر اســت.
• فیبــر رژیــم غذایــی یــک مــاده غیرقابــل هضــم در
گیاهــان ماننــد میوههــا ،ســبزیجات و غــات اســت
و بخــش مهمــی از رژیــم غذایــی ســالم محســوب
میشــود .فیبــر در کاهــش کلســترول خــون ،ســرعت
بخشــیدن بــه عبــور غــذا از روده و پیشــگیری از
یبوســت نقــش دارد.
• توصیــه میگــردد روزانــه  25تــا  35گــرم فیبــر
مصــرف گــردد امــا در ایــران ایــن مقــدار کمتــر از
15درصد است.
مصــرف روزانــه میوههــا ،ســبزیجات وحبوبــات
بهتریــن منابــع فیبــر در ســالمندان میباشــد .توصیــه
میگــردد  2تــا  3میــوه فصــل ،دو لیــوان در روز از
منابــع ســبزیجات مصــرف شــود.
در جهــت افزایــش دریافــت فیبــر ،مصــرف روزانــه
حبوبــات در رژیــم غذایــی روزانــه ســالمندان بســیار
توصیــه شــده اســت.
مطالعــات علمــی نشــان داده اســت کــه مصــرف کافــی
فیبــر در کاهــش عالئــم افســردگی ،اختــال شــناختی،
عالئــم تنفســی و بیماریهــای مزمــن ماننــد ســرطان
و بیمــاری عــروق کرونــر و دیابــت میتوانــد موثــر
باشــد.
مطالعــات نشــان داده اســت کــه در افــرادی کــه
بیشــترین دریافــت فیبــر را دارنــد احتمــال عمــر
طوالنــی و زندگــی ســالم در طــی  10ســال بررســی
 80درصد بیشتر بوده است.
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اگــر بــه حافظــه خــود و بــه اطالعــات عمومــی خودمــان رجــوع کنیــم،
شــاید اطالعــات خیلــی کمــی در مــورد ورزش زنــان و بــه طــور خــاص یــک
ورزشــکار زن داشــته باشــیم .مــا در ایــن مقالــه قصــد داریــم تــا شــما را بــا چنــد
ورزشــکار زن برتــر جهــان آشــنا کنیــم .راســتش را بخواهیــد ،دیگــر وقــت آن
شــده تــا زنــان ورزشــکار هــم بــه انــدازهای کــه ســختی و دشــواری بــرای رســیدن بــه
موفقیــت را متحمــل میشــوند ،معرفــی شــوند.
خودمانیــم ،شــاید بعضــی افــراد هنــوز خبــر نداشــته باشــند کــه زنــان هــم در همــه
رشــتههای ورزشــی حضــور دارنــد ،دارای لیــگ هســتند و مســابقات جهانــی و المپیــک
برگــزار میکننــد!
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جکی جوینر کرسی -بزرگترین ورزشکار زن آمریکا در تمام دوران
ژاکلیــن «جکــی» جوینــر کرســی ( ،)Joyner-Kerseeدونــدهای آمریکایــی و متولــد  ۳مــارس  ۱۹۶۲اســت.
وی بازنشســت ه ورزشهــای هفتگانــه اســت .خانــم جکــی برتریــن ورزشــکار زن آمریــکا در تمــام دوران
اســت .وی رکــورد هفتگانــه دنیــا را بــا  ۷۲۹۱امتیــاز در اختیــار دارد .جکــی جوینــز در طــول عمــر ورزشــی 
خــود توانســت  ۳مــدال طــا ۱ ،نقــره و  ۲برنــز در مســابقات المپیــک کســب کنــد .همچنیــن وی دارنــده چهــار
مــدال طــای مســابقات جهانــی در رشــتههای هفتگانــه و پــرش طــول اســت .ایــن ورزشــکار زن آمریکایــی در
دوران بازنشســتگی بــه کارهــای بشردوســتانه و خیرخواهانــه مشــغول اســت.
سرنا ویلیامز -مطرحترین تنیسور زن آمریکایی و نفراول ردهبندی تنیسوران دنیا
ســرنا جیمــکا ویلیامــز ( )Serena Jameka Williamsزاده  ۲۶ســپتامبر ســال  ۱۹۸۱اســت .ســرنا مطرحتریــن تنیســور زن
آمریکایــی و نفــر اول ردهبنــدی تنیســوران حــال حاضــر دنیــا در ردهبنــدی فدراســیون جهانــی تنیــس اســت .این ورزشــکار،
قهرمــان نــوزده گرنــد اســلم و مــدال طــا در بخــش انفــرادی المپیــک و دو مــدال طــای المپیــک در بخــش دونفــره شــده
اســت .ســرنا ویلیامــز جــزء ســتارههای دنیــای تنیــس اســت کــه توانســته هــر چهــار گرنــد اســلم تنیــس را کســب کنــد.
میا هام -چهرهای شاخص در ورزش فوتبال زنان جهان
ماریِــل مــارگارت هــام ( )Mariel Margaret Hammمتولــد  ۱۷مــارس  ۱۹۷۲آمریــکا اســت .میــا هــام بازیکــن بازنشســته پــرآوازه
فوتبــال ایــاالت متحــده آمریــکا اســت .هــام چهــرهای شــاخص در ورزش فوتبــال زنــان در جهــان اســت .وی ســالهای زیــادی در
پســت فــوروارد بــرای تیــم ملــی ایــن کشــور بــازی کــرده و از بنیانگــذاران باشــگاه واشــنگتن فریــدام اســت .خانــم هــام بــا  ۱۵۸گل
زده ،بیشــترین تعــداد گل زده در بازیهــای بینالمللــی را بیــن بازیکنــان فوتبــال زن و مــرد دارد .ایــن ورزشــکار زن دو مــدال طــای 
المپیــک و دو قهرمانــی جــام جهانــی فوتبــال زنــان را در پرونــد ه ورزشــی خــود دارد.
لیندزی وان -ملکه اسکی جهان
لینــدزی وان ( )Lindsey Vonnدر تاریــخ  ۸اکتبــر  ۱۹۸۴در ســینت پــل ایــاالت متحــده بــه دنیــا آمــد .لیندزی در رشــته اســکی مشــغول اســت و از
معروفتریــن ورزشــکاران در ایــن رشــته بــه حســاب میآیــد .ایــن اســکیباز آمریکایــی برنــده چنــد مســابقه بینالمللــی اســکی اســت .لینــدزی 
وان همچنیــن در المپیــک زمســتانی  ۲۰۱۰ونکــوور در رشــته اســکی دره بــه قهرمانــی رســید و مــدال طــا را دریافــت کــرد .نکتــه جالــب در مــورد
ایــن ورزشــکار زن حضــورش در جــام جهانــی در ســن  ۱۶ســالگی اســت.

بیب دیدریکسون زاهاریاس -بسکتبالیست ،گلفباز و ورزشکار دو و میدانی آمریکا
بیــب دیدریکســون زاهاریــاس ( )Babe Didrikson Zahariasمتولــد  ۲۶ژوئــن  ۱۹۱۱بــود و در  ۲۷ســپتامبر  ۱۹۵۶درگذشــت .وی یــک
بسکتبالیســت ،گلفبــاز و ورزشــکار دو و میدانــی اهــل ایــاالت متحــده آمریــکا بــود .از افتخــارات وی میتــوان بــه کســب مــدال طــای 
 ۸۰متــر بــا مانــع و پرتــاب نیــزه و همچنیــن مــدال نقــره پــرش ارتفــاع در بازیهــای المپیــک تابســتانی  ۱۹۳۲اشــاره کــرد .او موفــق بــه کســب
 ۱۰قهرمانــی بــزرگ در  ،LPGAمســابقات جهانــی گلــف شــد.
دانیکا پاتریک– اتومبیلران شماره یک زنان جهان
دانیــکا پاتریــک ( )Danica Patrickمتولــد  ۲۵مــارس  ۱۹۸۲راننــده زن مســابقات اتومبیلرانــی ،مــدل و ســخنگوی تبلیغاتــی آمریکایــی 
اســت .پاتریــک موفقتریــن زن در تاریــخ مســابقات اتومبیلرانــی آمریکایــی اســت .وی نخســتین زنــی اســت کــه موفــق شــد در مســابقات
 IndyCar ۲۰۰۸مقــام نخســت را کســب کنــد .خانــم پاتریــک یکــی از پرطرفدارتریــن و ثروتمندتریــن ورزشــکارهای زن جهــان نیــز اســت.
ایندیکار از محبوبترین مسابقات اتومبیلرانی در آمریکای شمالی است که طرفداران زیادی نیز در ژاپن دارد.
بیلی جین کینگ -دارای  ۳۹عنوان گرند اسلم
بیلــی جیــن کینــگ ( )Billie Jean Kingمتولــد  ۲۲نوامبــر  ۱۹۴۳قهرمــان بازنشســته تنیــس اســت .بیلــی جیــن کینــگ یــک تنیسبــاز حرفـهای 
در جهــان بــود .ایــن پادشــاه راســت دســت دارای  ۳۹عنــوان گرنــد اســلم اســت کــه شــامل قهرمــان زنــان جهــان در  ۱۲دوره مســابقات
تکنفــره ۱۶ ،عنــوان دو نفــره و  ۱۱عنــوان مختلــط میباشــد .کینــگ همچنیــن بنیانگــذار انجمــن تنیــس زنــان و بنیــاد ورزشــی زنــان بــود.
لیســا لســلی -بازیکــن بســکتبال حرف ـهای جهــان
لیســا لســلی ( )Lisa Leslieیــک بسکتبالیســت آمریکایــی اســت .وی در بیــن ســالهای  ۱۹۹۶تــا  ۲۰۰۸میــادی در مســابقات بازیهــای 
المپیــک تابســتانی در مجمــوع  ۴مــدال طــا را کســب کــرد .خانــم لســلی یــک بازیکــن بســکتبال حرفـهای آمریکایــی اســت کــه در انجمــن
ملــی بســکتبال زنــان ( )WNBAبــازی میکــرد .وی توانســته ســه بــار مــدال طــای ایــن مســابقات را کســب کنــد .در ســال  ۲۰۱۵میــادی نــام
ایــن ورزشــکار زن در ســالن مشــاهیر بســکتبال یادبــود  Naismithثبــت شــد.
میشل ایکرز -یکی از بزرگترین بازیکنان فوتبال زنان در تمام دوران
میشــل ایکــرز ( )Michelle Akersمتولــد اول فوریـهٔ  ۱۹۶۶بازیکــن فوتبــال اهــل ایــاالت متحــده آمریــکا اســت .میشــل ایکــرز بازیکــن ســابق
فوتبــال آمریــکا اســت کــه در پیروزیهــای تاریخــی جــام جهانــی فوتبــال  ۱۹۹۱و  ۱۹۹۹در ایــاالت متحــده آمریــکا نقــش اساســی داشــت.
او برنــده جایــزه طالیــی بــرای عنــوان گلــزن برتــر در مســابقات  ۱۹۹۱شــد .ایکــرز بــه دلیــل بازیهــا و گلهــای تاثیرگــذارش بــه عنــوان
یکــی از بزرگتریــن بازیکنــان فوتبــال زن در تمــام دوران در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بونی بلر -ورزشکار زن رشته اسکیت سرعتی آمریکا
بونــی بلــر ( )Bonnie Blairورزشــکار زن رشــته اســکیت ســرعتی اهــل کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا اســت .وی در بیــن ســالهای ۱۹۸۸
تــا  ۱۹۹۴میــادی در مســابقات بازیهــای المپیــک زمســتانی شــرکت کــرد .خانــم بلــر در شــش بــازی المپیــک بــرای ایــاالت متحــده
رقابــت کــرد .وی توانســت در مجمــوع ۶مــدال ،شــامل  ۵مــدال طــا و یــک برنــز را کســب کنــد .ایــن ورزشــکار زن یکــی از بزرگتریــن
اسکیتبازان دوران خود و یکی از ورزشکاران پرطرفدار در تاریخ المپیک است.
                          منبع :سایت روزچین
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بهخودتنگیر
باتونبودم

زمانــی کــه اطرافیانتــان بــا شــما رفتــار
بــدی دارنــد و شــما بــه خــود میگیریــد،
احســاس کســی را داریــد کــه بــه او ســیلی
زدهانــد و خیلــی دلخــور میشــوید .شــاید
مــوردی کــه مینویســم تــا بــه حــال
برایتــان پیــش نیامــده باشــد و شــبیه
فیلمهــای هنــدی بهنظــر برســد ،ولــی
اگــر شــما هــم خصوصیــات افــراد حســاس
را داشــته باشــید ،خیلــی از رفتارهــای
اطرافیــان زود بهتــان برمیخــورد .امــا در
چنیــن مواقعــی چــه بایــد کــرد؟ چطــور
میتوانیــم حــرف و رفتــار دیگــران را
بــه خودمــان نگیریــم؟ همــراه مــا باشــید،
میخواهیــم پاســخ ایــن ســؤالها را مــو
بــه مــو برایتــان بگوییــم.
شــاید شــما مســائل اطرافتــان را حتــی
اگــر بــه شــما ربطــی نداشــته باشــند،
بــا تمــام وجــود حــس میکنیــد .اگــر
دیگــران جلــوی رو یــا پشــت ســرتان از
شــما بدگویــی یــا انتقــاد کننــد ،همیــن
امــر کافیســت تــا حــس کنیــد برایتــان
ارزشــی قائــل نشــدهاند .گاهــی بقیــه
حتــی صحبتــی هــم بــا شــما نمیکننــد،
ولــی ممکــن اســت اشــاره صورتشــان
را منفــی ببینیــد یــا حــرکات بدنشــان را
بــد برداشــت کنیــد .حتــی شــاید شــروع
بــه خیالبافــی کنیــد و متصــور شــوید
کوچکتریــن حــرف یــا رفتــار ،شــما آنهــا
را ناراحــت میکنــد .یکــی از دوســتان
مــن هــم ،رفتــار دیگــران را بــه خــود
میگرفــت و بــه اصطــاح خودمانــی
خیلــی حســاس بــود .ایــن ویژگــی او ،بقیــه
و حتــی خــودش را بســیار آزار مــیداد و
بــرای همــه اطرافیانــش ســوءتفاهمهای
زیــادی بهوجــود مــیآورد.
بــرای کنتــرل حساســیتمان و بــه خــود
نگرفتــن مســائل و رفتــار اطرافیانمــان،
میتوانیــم راههــای مختلفــی را بــهکار
ببریــم .اگــر ایــن عــادت مخــرب را داشــته
باشــیم ،بــا پیــش آمــدن هــر مســئلهای
تــا چنــد روز عــذاب خواهیــم کشــید
یــا دربــاره خودمــان نظــر بــدی پیــدا
میکنیــم .بــرای تــرک عــادت حساســیت
نســبت بــه رفتــار و حــرف دیگــران بقیــه
نــکات زیــر را رعایــت کنیــد.

ارزش خودتان را بشناسید
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اگــر خودتــان را بشناســید و بــه ارزش وجودیتــان واقــف شــوید ،دیگــر تعییــن مــرز و خــط قرمــزی مناســب در رابطههایتــان کمــک میکنــد تــا
میتوانیــد زود قضــاوت کــردن در مــورد دیگــران را متوقــف کنیــد .بــرای  کمتــر رفتــار دیگــران را بــه خــود بگیریــد .ایــن خــط قرمزهــا بــا «نــه گفتــن»
شــناخت خودتــان (خودشناســی) وقــت بگذاریــد و بــا اهمیــت نــدادن بــه همــکار و شــریک زندگــی شــکل میگیــرد و یــا بــا «نــه گفتــن» بــه
بــه حــرف مــردم و بــدون در نظرگرفتــن اینکــه دربارهتــان چــه میگوینــد فعالیتهایــی کــه عالق ـهای بــه آنهــا نداریــد یــا از نظــر احساســی بــه شــما
و چــه فکــری میکننــد بــه شــناخت خــود برســید .پنــج مــورد از لطمــه میزننــد .وقتــی تمــام کارهایتــان را بــه نیــت راضــی کــردن دیگــران
ویژگیهــای شــخصیتی خــود را کــه بــه داشــتنش مفتخریــد فهرســت انجــام میدهیــد ،اگــر آنهــا کاری انجــام دهنــد کــه ناراحتتــان کنــد،
کنیــد و هــر وقــت نســبت بــه رفتــار دیگــران حســاس میشــوید ،آنهــا را واکنــش غیرعــادیای نشــان میدهیــد.
بــه خــود یــادآوری کنیــد.

.

.

فراموش کنید

از تجربــه دردناکــی کــه در گذشــته پشــت ســر گذاشــتهاید اســتفاده
محرکهای احساسیتان را بشناسید
در گذشــته بــرای همــه مــا مــواردی پیــش آمــده کــه اکنــون احساســاتمان کنیــد و شــخصیت کنونیتــان را شــکل دهیــد .همـه مــا در گذشــته مســئله
را تحریــک میکننــد؛ مثــا دچــار عصبانیــت یــا هیجــان میشــویم .آزاردهنــدهای را پشــت ســر گذاشــتهایم .آن را بــرای قدرتگرفتــن
برخــی رفتارهــا بهخصــوص رفتارهایــی کــه دیگــران در گذشــته و یــا و دوبــاره بلنــد شــدن ،زنــده کــردن حــس همــدردی و شــکل دادن بــه
حــال دارنــد ،مــا را بهگون ـهای برمیانگیــزد کــه نســبت بــه مــورد خاصــی  شــخصیتتان بــهکار بگیریــد .نگذاریــد ایــن تجربــه ،خــو ِد کنونیتــان
حســاس میشــویم  .مثــا اگــر پدرتــان در گذشــته خیلــی ســختگیر را بســازد .در مقابــل از آن بــرای تقویــت و افتخــار کــردن بــه خودتــان
بــوده ،شــما همیشــه تــاش میکردیــد کــه بیعیــب و نقــص باشــید تــا اســتفاده کنیــد.
او را راضــی نگــه داریــد .بــه همیــن خاطــر ،بهمحــض اینکــه هــر فــردی 
کوچکتریــن ایــرادی از شــما بگیــرد ،باعــث میشــود نســبت بــه بقیــه
مهربان بودن مجوز پذیرش از جانب دیگران نیست
کــه در شــرایط مشــابه شــما قــرار دارنــد ،واکنــش بیشــتری نشــان دهیــد .بعضــی وقتهــا فکــر میکنیــم اگــر بــا همــه مهربــان باشــیم و حســابی 
اگــر موقعیتــی شــما را ناراحــت میکنــد ،از خودتــان بپرســید کــه آیــا برایشــان مایــه بگذاریــم ،آنهــا هــم موظفانــد همانگونــه بــا مــا رفتــار
واقعــا ناراحــت شــدم ،یــا ایــن هــم یکــی از مــواردی اســت کــه حساســیتم کننــد .واقعیــت ایــن اســت کــه مهربــان بــودن باعــث محبوبیــت نــزد
را تحریــک کــرده اســت؟
دیگــران نمیشــود و موجــب نمیشــود پذیــرش دیگــران را بخریــم.
بهتــر اســت اگــر کاری بــرای خــود و دیگــران میکنیــم بــه ایــن خاطــر
باشــد کــه خودمــان اینگونــه میخواهیــم؛ نــه بهخاطــر توقعــی کــه بــرای 
سعی کنید خودتان باشید
ســعی کنیــد فکــر اینکــه بایــد بــه فــرد دیگــری تبدیــل شــوید را از ســرتان جبــران و رفتــار متقابــل از آنهــا داریــم.
بیــرون کنیــد و خــود واقعیتــان را در آغــوش بگیریــد .بایــد آنچــه کــه
االن هســتید را از تــه دل بپذیریــد تــا بــه خــود واقعیتــان برســید .بــرای  منطقی باشید
اینکــه بتوانیــد خودتــان باشــید ،بایــد همــواره کاری را انجــام دهیــد کــه وقتــی موضوعــی شــما را ناراحــت میکنــد یــا باعــث میشــود احســاس
دوســت داریــد .در هــرکاری اول بــه خودتــان توجــه کنیــد و واقعــا بفهمیــد خوبــی نداشــته باشــید ،اگــر بــا طــرز فکــر منطقــی بــه آن بنگریــد ،بــه درک
انجــام چــه کاری برایتــان بهتــر اســت.
بهتــری از آن میرســید .ببینیــد آیــا واکنشــی کــه نشــان دادهایــد ،مناســب
بــوده یــا اینکــه اقــدام نابهجایــی انجــام دادهایــد؟ آیــا واقعــا اشــتباهی از
دیگــران ســرزده اســت یــا شــما خیلــی قضیــه را بــزرگ کــرده و بــه خــود
از اشتباه کردن نترسید
همانطــور کــه ســقراط میگویــد «ســعادتمند كســی اســت كــه از هــر گرفتهایــد؟ اگــر شــخصی حقیقتــا بــه شــما زیــان زده اســت میتوانیــد
اشــتباه و خطايــی كــه از او ســر میزنــد ،تجربـهای جديــد بهدســت آورد» ،ناراحتیتــان را بــا او در میــان بگذاریــد یــا اصــا کل قضیــه را فرامــوش
بــه خــود اجــازه اشــتباه کــردن بدهیــد و بدانیــد کــه اشــتباهات تنهــا بخشــی  کنیــد؟ اگــر کامــا خودخواســته از اعتــراف بــه ایــن قضیــه طفــره میرویــد
از رونــدی هســتند کــه در راه تغییــر شــخصیت و رســیدن بــه شــخصیت کــه نیازهــای برآوردهنشــدهتان عامــل بــروز واکنــش عاطفــی بــد هســتند،
ایدهآلتــان بایــد طــی کنیــد .زمانــی کــه قــدم اشــتباهی برمیداریــد ،پــس حــس میکنیــد احساســاتتان شــما را حبــس کردهانــد و توانایــی 
خــود را ببخشــید .خیلــی  خــوب اســت کــه در قبــال کارهایتــان درســت نفــس کشــیدن را نداریــد .از طــرف دیگــر بــا خــود روراســت
مســئولیتپذیری داشــته باشــید ،ولــی اگــر کســی بــا شــما مخالــف کــرد ،باشــید ،نگاهــی بــه خودتــان بیندازیــد و ببینیــد کــه بــه چــه توقعهــای
خودتــان را بیشازحــد مجــازات نکنیــد .قبــول کنیــد کــه بیعیــب و نابهجایــی چســبیدهاید .بــا ایــنکار بــه آنچــه در اطرافتــان میگــذرد،
نقــص نیســتید و بهیــاد داشــته باشــید ،اگــر از اشــتباهاتتان درس بگیریــد دیــد واقعبینانهتــری پیــدا میکنیــد.
دیگــر مثــل قبــل بــزرگ جلــوه نمیکننــد.
منبع :روزنامه خبر جنوب
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لحظاتی را که داری
غنیمت شمار
نویسنده :مهندس صدف محمدی
مترجم :سارا معصومی

اولیــن ســالروز تولــد پــس از مــرگ مــادر ،ســختترین
تولــد اســت  ...چــون بــرای اولینبــار از زمانــی
کــه چشــم بــاز کــردی ،بــه چشــمان شــجاعترین،
باهوشتریــن و مهربانتریــن موجــود آســمانی خیــره
شــدی  ...و ای کاش تــا آن لحظــه و تــا زمانــی کــه
خداونــد او را دوبــاره در آغــوش کشــید ،در هــر تولــد،
او را داشــته باشــی.
لحظاتــی را کــه داری غنیمــت شــمار  ...اگــر آن
قــدر خوششــانس هســتی کــه امیــدت ،اتکایــت و
خالصتریــن عشــقت ،یعنــی مــادرت ،را در کنــار
داشــته باشــی؛ پــس او را از صمیــم قلــب درک کــن و
بــا او مهربــان بــاش.
برگرفته از کتاب قطار زندگی ()1

دخترم! ای بهار آرزویم

عزيزم....زيباترينــم ....روزى كــه تــو را در درونــم حــس كــردم ....نــه آزمايــش داده بــودم ....نــه فرشــتهها
برایــم خبــر آورده بودنــد .....فقــط صبــح احســاس كــردم نقط ـهاى ســپيد درونــم مــى جوشــد ...
حــس گرمــى رگهایــم را پــر كــرده بــود .هيــچ كــس حرفــم را بــاور نكــرد امــا میدانســتم دارم مــادر
میشــوم ....بــه فكــر فــرو رفتــم ،مــن قــرار اســت بــه عنــوان مــادر چــه چيزهايــى بــه فرزنــد خــود
يــاد بدهــم و قــرار اســت بــه زودى نــام مقــدس مــادر كــه مســئوليت زيــادى بــه همــراه دارد را بــر
خــود بگــذارم!
وقتــی کــه متولــد شــدی آرزوهایــم بــه واقعیــت پیوســت ،روز بــه روز بــه اتفاقــات جدیــد و قشــنگ
فکــر میکــردم کــه ناگهــان یــک موضوعــی مــرا درگیــر خــودم کــرد کــه تــو مثــل بچههــای هــم
ســن و ســال خــودت نیســتی و مــن نمیتوانســتم بــاور کنــم ایــن اتفــاق تلــخ در زندگ ـیام افتــاده
اســت ،بــا خــودم روزهــا و ســاعتها صحبــت میکــردم کــه آیــا کاری میشــود انجــام داد و آخــر
فکرهــای مــن پــر از امیــد و روشــنایی بــود ،امیدهایــی کــه باعــث خــوب شــدن و ســامتی تــو بــود.
در ایــن مســیر مــن بــا ســختیهای زیــادی جنگیــدم از نگاههــای مــردم تــا...
ایــن ســختیها کــه در مســیر بــزرگ شــدن دختــر عزیــزم ســپری شــد؛ مــن را بــر آن داشــت
کــه قدمــی بــرای تحقــق یــک آرزوی هــر چنــد کوچــک بــرای مادرانــی کــه زندگــی آنهــا شــبیه
مــن و دختــرم اســت بــردارم و ایــن آرزو ســاختن یــک موسســه خیریــه بــرای کــودکان CP
( فلج مغزی) است.

شقایق خانقلیزاده
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مــادر شــوهر عاشــق پســرش اســت و مــدام ســراغ پســرش را میگیــرد و بــه او
یکــی از مســائلی کــه همیشــه بیــن مــادر شــوهران
و عروسهــا رد و بــدل میشــود ایــن اســت کــه
محبــت میکنــد! بــه طــوری کــه محبــت بــه پســرش بســیار بیشــتر از محبــت
مــادر شــوهر بــه عــروس میگویــد تــو همچــون
بــه عروســش میشــود .ایــن امــر نبایــد فرامــوش شــود کــه مــادران بــه فرزنــد
دختــر مــن هســتی! خــب ایــن جملــه اشــتباه اســت
پســر خــود عالقــه خاصــی دارنــد و ایــن امــری طبیعــی ،ذاتــی و غریــزی اســت!
زیــرا عــروس در آن خانــواده بــزرگ نشــده کــه بــه
همانگونــه کــه اکثــر دختــران بــاردار عاشــق ایــن هســتند کــه فرزنــد پســر بــه
تمــام خلــق و خوهــا و رفتارهــای مــادر شــوهر و
دنیــا بیاورنــد!
خانــوادهاش آگاه باشــد و جــرات انتقاد با پیشــنهاد
محبــت مــادر بــه فرزنــد پســرش بیشــتر از روی غریــزه اســت ،مــادران همیشــه
داشــته باشــد .از طرفــی هــم عــروس بایــد بدانــد
نگــران پسرشــان هســتند و ایــن امــر دســت خودشــان نیســت و عــروس بایــد
گاهــی بــا مــادر خــودش هــم اختــاف نظــر دارد
ایــن امــر را بــه خــود بقبوالنــد و حســادت نــورزد زیــرا مطمئنــا خــودش هــم بــا
و دلخــور میشــود ،پــس انتظــار اینکــه همیشــه
فرزنــد پســرش همیــن گونــه خواهــد بــود .پــس نبایــد ســعی کنــد کــه پســر را از
بــا مــادر شــوهرش خــوب باشــد و از وی رفتــار
مــادرش جــدا کنــد چــرا کــه همیــن امــر موجــب دلخــوری مــادر از پســر خواهــد
ایدهآلــش را ببینــد ،توقعــی بــی جاســت .بــا
شــد و طبیعتــا مشــکالت زیــادی را بــه همــراه خواهــد داشــت .محبتهــای مــادر بــه
همــه ایــن احــوال ،عــروس همیشــه بایــد
فرزنــد هــم باعــث میشــود کــه پســر بــه مــادرش عالقــه خاصــی نشــان دهــد و همیــن
همانطــور کــه احتــرام مــادر خــود را حفــظ
مســئله هــم باعــث حســادت همســرش میشــود زیــرا حســادت جــز اخالقهــای
میکنــد بــا وجــود اختــاف نظرهایــش بــا
ذاتــی زن اســت و فرقــی نمیکنــد.
مــادر همســر خــود نیــز همیــن رویــه را
اکثــر پســرها قــدرت کافــی بــرای راضــی نگــه داشــتن هــر دو طــرف ندارنــد و همیــن
پیــش بگیــرد و صبــوری کنــد؛ زیــرا هــر
امــر باعــث میشــود کــه دختــران یــا مــادران ،همدیگــر را متهــم نماینــد در صورتــی کــه
چــه باشــد او بزرگتــر اســت و تجربههــای
متهــم اصلــی پســر اســت کــه نتوانســته بیــن عالقــه بــه همســر و مــادر خویــش تعــادل
بیشــتری دارد و مطمئنــا بــد عروســش
برقــرار کنــد! زیــرا میخواهــد احتــرام هــر دو حفــظ شــود و بنابرایــن دســت بــه قضــاوت
را نمیخواهــد مگــر در مــواردی کــه
میزنــد و یــا حــق را بــه مــادر خــود میدهــد و باعــث دلخــوری همســرش میشــود و
ناســازگاری بــه اوج خــود برســد .مطمئــن
یــا برعکــس.
باشــید کــه احتــرام متقابــل و بــه جــا
در صورتــی کــه تجربــه ثابــت کــرده پســرها قــدرت قضــاوت صحیــح را در ایــن مقولــه
بهتریــن جــواب را میدهــد .در هــر
ندارنــد ،پــس بهتــر اســت یــا دخالــت نکننــد و یــا بــدون طرفــداری بیجــا ،ســعی در ایجــاد
شــرایطی احتــرام را فرامــوش نکنیــد؛
آرامــش کننــد و بــه نوعــی ســنگ صبــور باشــند و در مقابــل دلخوریهــای همســر یــا مــادر
حتــی اگــر محبــت نمیکنیــد! الزمــه
فقــط دلــداری بدهنــد و ســعه صــدر داشــته باشــند کــه البتــه چنیــن اخالقــی بــه دلیــل
محبــت ،احتــرام اســت تــا دیــده
خصوصیــت ذاتیشــان کمتــر در پســرها دیــده میشــود!
شــود و بــه چشــم آیــد.
پــس بهتــر اســت همســران و مــادران بــه جــای قاضــی قــراردادن شــوهر یــا پســر ،مســئله را
عــروس را بــه حــال خــود بگذاریــد،
بیــن خــود حــل و فصــل کننــد و بــا قانــون طبیعــت کــه بــه آن اشــاره کــردم کنــار بیاینــد!
نظــرات شــخصی خــود را بــه او
گاهــی مادرشــوهران تجربههــای خــود را در اختيــار عــروس میگذارنــد امــا ایــن ســوء تفاهــم
تحمیــل نکنیــد .همیــن اصــل را
بــه وجــود میآیــد کــه وی دارد دخالــت میکنــد .در ایــن حالــت مــادر شــوهر نیــت خیــر
داشــته امــا عــروس بــه نیــت شــر برداشــت میکنــد و همیــن باعــث دلخــوری میشــود .شــاید
همــه مــادران بــرای دختــران خود
انجــام میدهنــد امــا ایــن مســئله
عــروس بعدهــا بــه تجربــه مــادر شــوهر برســد امــا همیــن نتیجــه بــرای او شــیرینتر از آن اســت
بــا عــروس متفــاوت اســت زیــرا
کــه بخواهــد زیــر بــار ارشــاد مــادر شــوهر بــرود!!
عــروس از خانــوادهای دیگــر
اکثــر مــادر شــوهران از روی حســن نیــت و دلســوزی بــه عــروس حرفــی میزننــد کــه مطمئنــا
اســت .اگــر مــادر شــوهر
باعــث دلخــوری عــروس میشــود.
پــس نتیجــه میگیریــم مــادر شــوهر هیچــگاه نبایــد بــرای عــروس خــود دلســوزی کنــد زیــرا
نظــرات خــود را بــه عــروس
تحمیــل نکنــد و بگــذارد اگــر
هیــچ کــس دوســت نــدارد کســی برایــش دلســوزی کنــد و البتــه اینکــه خیلــی از افــراد اصــا
جنبــه دلســوزی ندارنــد! مــوارد بســیاری در جــدال عــروس و مــادر شــوهر دخیــل هســتند امــا منشــا
او اشــتباهی هــم میکنــد
خــودش نتیجــه آن را ببینــد
اکثــر آنهــا همیــن مســائل اســت .شــاید بتــوان گفــت خیلــی از رفتارهــای عــروس و مــادر شــوهر
خیلــی بهتــر اســت.
غیر عمدیست اما طرفین آن را عمدی و سوء نیت میپندارند!
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اهداف بنیاد مادر

 )1آشــنا ســاختن بیشــتر جامعــه بهویــژه نســل جــوان بــا جایــگاه و نقــش واالی مــادر و ارتقــا
و بازآفرینــی ارزشهــای قداســت آمیــز ایــن شــاهکار خلقــت از جهــات خانوادگــی ،اجتماعــی

و فرهنگی

 )2تبیین و تأثیر نقش مادران در ساختن جامعه ای ایده آل

 )3پررنــگ تــر ســاختن مســئولیت هــای جامعــه بهویــژه فرزنــدان در قبــال حقــوق

ارزشــمند مــادران

 )4آمــوزش مســئولیتهای خطیــر مــادری بــه خانمهــای جــوان در قبــال فرزنــدان و

رفتــار متقابــل آنــان نســبت بــه مــادران

 )5ایجــاد مراکــز مشــاوره بــرای مــادران بــه منظــور رفــع تنگناهــای آنــان از نظــر فرهنگی،

اجتماعــی ،حقوقــی ،درمانــی ،معنــوی ،خانوادگــی و غیره

 )6فراهم کردن زمینه آموزش از مهد کودک تا سطوح دانشگاهی

 )7انتخــاب مــادران نمونــه و برگــزاری آئیــن نکوداشــت در یازدهــم مهرمــاه هــر دوســال
یکبــار بــه منظــور بزرگداشــت ،تجلیــل و قدرشناســی از آنهــا

منشور بنیاد مادر

 )1بنیــاد مــادر یــک بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی اســت کــه بــه صــورت صــد درصــد
غیردولتــی میباشــد و وابســته بــه هیــچ ارگان ،نهــاد ،حــزب و یــا گروهــی نیســت و

هرگونــه فعالیــت سیاســی درآن ممنــوع اســت.

 )2هرگونــه تبعیــض از لحــاظ زبــان ،رنــگ ،ملیــت ،قومیــت ،فرهنــگ ،عقیــده و مذهــب در

بنیــاد مــادر ممنــوع مــی باشــد.

دعای مادر همیشه همراهتان

بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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7 reasons
why you
should
parent
like the
Japanese

form. “And simply mentioning that your child plays for
this soccer team or attends that academy can come off as
boastful; it’s enough that he is seen in public wearing the
uniform.”
However, Japanese parenting culture is competitive. “Parenting in Japan is hyper-competitive, and there’s a lot of
pressure to make sure your kids get into the right schools.
The prep for entrance exams is intense,” she writes.
3. Parents practice
extreme attachment

The Japanese parenting culture is not like any other in the world. Parents do not mollycoddle their children.
Instead, they encourage them to be independent from quite early on. They also emphasise maintaining high
moral standards. So virtues like honesty, humility, honour and trustworthiness become the bedrock of their
parenting culture. Interesting, isn’t it? Well, writer Maryanne Murray Buechner thought so too. And she
uncovered the truth behind the unique Japanese parenting culture when she spent almost six years in Tokyo.
Buechner shared some interesting parenting tips, which she picked up while she was in the land of the rising
sun. Japanese parenting culture: 7 things you didn’t know about it. In her article for TIME, Buechner wrote
that she lived in Tokyo, Japan from 2007 to 2012. During these six years, she discovered some fascinating
truths about Japanese parenting culture. And of course, in the process, she learnt many parenting lessons,
which she believes all parents should consider emulating. Here’s what she found.
1. Every child is independent

The writer says that one of the first few things she understood
was that children were encouraged to be independent. Kids
would go to school unaccompanied, even if they used public
transport.
“The country’s extremely low crime rate means it’s safe, and
the general feeling among parents is that the community can
be trusted to help look out for its own,” she writes.
2. Parents don’t talk about their kids

While most parents often share their parenting trials and
tribulations with each other, Japanese parents are different.
Buechner found that they only share their problems with their
most trusted confidants.
Also, they consider talking about their kid’s activities as bad

Buechner found that while Japanese parents loved attachment
parenting, they did not publicly
display the same.
“Moms typically take their babies everywhere, by sling or Baby
Bjorn-like carrier, wearing them
around the house, out to the
shops, even cycling across town.
(In a Nagano resort town, I saw a
dad on skis with a baby in a pink
snowsuit strapped to his back.)
This physical closeness is in many
ways how affection is expressed;
there is no kissing or hugging,”
she writes.
She adds that most parents preferred to sleep together with the
mother on one side, father on the
other and the kids in the middle.
And that this tradition continues
well past their preschool phase.
“And you’ll see lots of moms take
their small children with them
for a soak in the public baths. The
Japanese call it “skinship”— everyone’s naked in the onsen (hot springs),” she observes.

4. Parents encourage kids to practice
restraint

In her six years in Tokyo, Buechner also observed that a
crucial element of the Japanese parenting culture was restraint.
From quite early on, parents encourage their kids to maintain peace and harmony in the family and around them —
even if it means not expressing their angst or anger.
“Wherever we were — in a restaurant or museum or food
shopping hall, jam-packed pedestrian lane or popular hiking trail — I’d see Japanese kids all calm and contained
while my boys jostled each other or rushed past little old
ladies with canes, noisy with talk,” Buechner writes.

believe in meticulous meal planning. especially when it
comes to their kid’s lunch boxes.
Buechner writes that even if this means getting up earlier than everybody else in the family, Japanese mums make
the effort to prepare elaborate multi-item meals. They also
make sure that they are colourful enough to entice kids so
they eat every healthy item on the plate.
“Japanese moms set high standards for their kids’ bento
box meals, rising early to
prepare an elaborate selection of healthy items that
look pretty too — fish, vegetables, tofu, seaweed, rice
balls shaped like animals or
plants,” she writes.
She also noted that this
was a culture most schools
wanted their kids to adopt.
“Fall short and the teacher
might say something,” she
adds.
6. Parents take nature
seriously

Because Japanese parenting
culture is as much about
discipline as it is about attachment, they practice the
same values when it comes
to nature. And that means a
picnic under a cherry blossom tree is an event, but
running and playing around
them is strictly controlled.
Yes, you read that right!
Buechner writes, “Baby’s
first hanami (cherry blossom
viewing) is a photo op. Parks and gardens are exquisitely
designed and painstakingly curated. And where and when
children can run and play is strictly controlled.”
7. Fairy tales are no joke

During her many years in the land of the rising sun, Buechner also learnt that the Japanese like to share their legends
and myths through interesting and colourful tales.
“It’s common in Japan to share stories and characters from
Japanese legend and to mark their festival days.
There are many throughout the year, like the Tengu Matsuri
honoring a long-nosed goblin, and Setsubun, a day to cast
out Oni the ogre by throwing fistfuls of dried soybeans,”
she writes.
It is also common to project the protectors as the ugliest, a
5. Meal preparation is crucial for Japanese form of tough love, the writer observes.
mums
Although Buechner is back to her home town, she sure has
While most urban mums succumb to their busy lifestyle taken many learnings from the Japanese parenting culture.
and pack easy-to-make meals for their kids, Japanese mums As have we. And we hope you have too!
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The role of the mother is highly valued in Peruvian
culture and Dia de la Madre is significant day for
most families. In some families, the mother is the
head of the household and as matriarch, is the pillar of the home, the “trunk” of the family tree and
is instrumental in keeping the family together.
As well as Dia de la Madre, celebrated annually
every May 10th, in early August Peru’s indigenous Andean population also celebrate the gifts
of Mother Earth, or “Pachamama”. Pachamama is
an ancient mythological goddess beloved by many
indigenous Andean populations. Mythology cites
Pachamama as the fertility goddess who presides
over planting and harvesting and her day of worship is called Martes de Challa.
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In Vietnam, the role of the mother in the
family is highly honoured. The strong
matriarchal heritage of Vietnam dates
back to the country’s early history when it
women in Vietnam often took leadership
positions with little opposition locally.
Strong female leaders in Vietnamese
history such as the famous warriors, the
Trung Sisters and Trieu Thi Trinh played
crucial roles in the preservation of the
country. The impact that these women
left influenced the way in which Vietnam
appreciates the roles of women in society
today.
Even before American influences,
Vietnam celebrated Mua Vu Lan, a day
held on the seventh full moon of the
lunar calendar and closely connected to
the Asian tradition of ancestor worship
and filial piety. This celebratory day is a
time for Vietnamese children to honour
and express their gratitude for their
parents, in particular their mothers. It is
also a day to try to help the lost souls of
ancestors find their way back to earth.
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MOTHERS IN CAMBODIA

CELEBRATING MOTHERS
As in Peru and Vietnam, mothers
in Cambodia are a crucial part of
the family and the glue that holds
everyone together.
They act as advisors to their
husbands and as the family’s
caregivers, caretakers and preservers
of the home. Many mothers are also
the financial controllers of the family.
Woman in Cambodia have long been
celebrated, with images compared to
the celestial goddesses on the walls
of the great temples of Angkor Wat.
The images of a pleasant smile and
a distant gaze serve as a paragon for
Cambodian women today.
www.aquaexpeditions.com
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It Prevents Osteoporosis

Daily walking strengthens our bones and makes
them stronger. Also, walking in the sunlight
encourages our body to produce vitamin D3,
which is used for effective absorption of the
calcium in our body. Walking also prevents the fluid in our joints from drying,
thereby keeping us away from arthritis
too.
It Helps Tone Our Muscles

Walking every day helps tone our muscles and increases the muscle-fat ratio
in our body. That results in toned arms,
thighs and butt, that too without sweating
it hard in the gym.
It Improves Our Immune System

Walking strengthens our immune system by encouraging the body to increase the production of
white blood cells. People who regularly walk are noted to
have less chances of catching a cold or common flu.
It Stimulates Our Brain Muscles

Walking increases the activity in our brain cells. It prevents the loss of brain tissue,
which is directly connected to loss of memory and dementia in old ages. Every day walking is known to improve
your memory power and prevent diseases like Alzheimer's too.
It Keeps Us Active And Alert

Walking Keeps Our Heart Healthy

Walking daily increases our heart rate. This improves the circulation of blood, controls blood pressure, decreases the amount of
bad cholesterol in the body and increases good cholesterol.

Walking every day keeps a lot of diseases at bay. This way, we are healthy and active both mentally and physically. Walking increases our blood circulation and also the oxygen-carrying capacity of the blood. More oxygen in
every cell results in high energy levels.
It Helps The Body For The Detoxification Process

When all the muscles in our body are moving, the organs start flushing the toxins out. Also, our colon becomes
active and this results in regular bowel movements. Once the body is rid of the toxins, its efficiency improves.
Walking Keeps Us Happy

It Improves Our Metabolism

Walking stimulates our digestive system and helps the stomach secrete more
digestive juices. This in turns is helpful for the complete digestion of food and
increases our metabolic rate. It prevents the incomplete digestion and other
problems relating to it too.

Walking in a park with our favourite music is said to relieve some stress from our minds. Also, the mind starts
producing oxytocin, which lifts up our mood. This reduces the chances of going into depression. Walking is a
great stress reliever and is also known to induce sleep.
It Increases Life Expectancy

Studies have shown that walking every day along with a healthy diet increases life expectancy by at least 5 to 7
years. Walking helps solve most of our health problems, which automatically adds years to our life.
www.boldsky.com
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Details of the study

The researchers pre-selected 35 families in good health: they didn’t have any neurological or
psychiatric disorders, no history of using strong medication or drugs, and no contraindications
to magnetic resonance imaging (MRIs), which each participant underwent so a “map” of the
brain could be created.
The results, obtained by analyzing the different reactive zones, as well as by conducting
behavioral tests, were revealing. The analyses focused on father-daughter, father-son, motherson, and mother-daughter relationships, in practically the same quantity. The goal of the
study was to understand why, and how, depression and mood disorders seemed to be passed
down within the family, particularly between mother and daughter.

Some interesting results

The research came up with the following findings: Mothers and daughters have identical
anatomy in the part of the brain that governs the emotions. Although some resemblance can
also, of course, be found between mother and son, father and daughter, and father and son,
it is far stronger between mothers and daughters. As a consequence, the passing on of an
emotional pattern will be very strong between mother and daughter, to the point that they
will feel things in the same way and will be equally prone to the same pathologies.

A strengthened mutual understanding

The Reason the
Mother-Daughter Bond is
the Strongest of all

An interesting study explains why a daughter naturally confides in her mom
At the root of both adult and child psychology is the study of family bonds, and a group of American
researchers decided to study these fundamental relationships by analyzing each member of the family —
and their individual ties with the rest — one by one. The aim of the study was to demonstrate why, and
how, certain pathologies were passed on within the family. It found that the transmission between mother
and daughter is particularly strong, proving the strength of the bonds that unite them.

The great news is that if you are a daughter, there is at least one person on this earth who
will probably be able to understand you, as this similarity in the gray matter between mother
and daughter favors mutual understanding. Mothers are more capable than anyone else of
identifying and appreciating their daughter’s emotions, and vice versa. Sometimes, it is for
this reason that mother-daughter relationships are not always easy — they are too close on an
emotional level.
Obviously, this research opens up possibilities for further investigations, eventually including
in the studies people with various pathologies; they may also work with larger sample of
families. Meanwhile, the findings could explain why, even as adults, we choose to confide in
our mothers above anybody else.
www. aleteia.org
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10 Beautiful
and
Heartwarming
Quotes About

Mothers

Peace is the beauty of life. It is sunshine. It is the smile of a child, the love of a
mother, the joy of a father, the togetherness of a family. It is the advancement
of man, the victory of a just cause, the triumph of truth. ~Menachem Begin
The most important thing a father can do for his children is to love their mother. ~Theodore Hesburgh
Mother is the name for God in the lips and hearts of little children. ~William
Makepeace Thackeray
We are born of love; Love is our mother. ~Rumi
The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always
find forgiveness. ~Honore de Balzac
Life began with waking up and loving my mother's face. ~George Eliot
If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I
strongly feel there are three key societal members who can make a difference.
They are the father, the mother and the teacher. ~A. P. J. Abdul Kalam
Motherhood: All love begins and ends there. ~Robert Browning
The truth is that no matter how old we are, as long as our mothers are alive, we
want our mother. And it’s a very powerful relationship if it’s healthy.
~Goldie Hawn
I am sure that if the mothers of various nations could meet, there would be no
more wars. ~E. M. Forster

Spend Quality Time

However busy you are, you must try to spend some quality time with your kids. It is not necessary that you spend several hours with them, but how you spend the time is what matters. Simple gossiping about the topics of their interest or showing enthusiasm for their preferences will
make the day memorable for you, as well as for them. At least an hour of a good time together
can negate the daylong absence
Manage Time

A good working mother has to divide her time equally between her home and workplace. Try to
manage time as well as you can. Endless chats with colleagues or friends after working hours are
not going to help your relationship with children or take them anywhere in life. The more your
kids get to spend time with you, the more are they going to learn from you and be emotionally
secure with your loving care and support. Your career is important but does it matter more than
your kids?
A Call Away

Even if you are pretty busy and cannot come home early, make sure that you give your kids at
least two calls daily from office. Discuss about their school, friends or life in general. Even if you
do not have anything interesting to talk about, chat about some recent incident that you both
have been part of. Let them feel that you are open and just a call away.
A Hug A Day...

Remember, a hug a day keeps the blues away. A hug and a kiss, administered to your child daily,
can make him/her emotionally more stable and give an assurance of a loving presence. Make it
a point to give this medicine twice to your kid, once in the morning after waking up and once
in the night before going to sleep.
www.theholidayspot.com
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Helle
Thorning-Schmidt
CEO of Save the
Children International

Helle Thorning-Schmidt, CEO of Save the Children
International, former Prime Minister of Denmark
As CEO of Save the Children International, Helle oversees humanitarian and development programs that reach 55 million children in around 120 countries. Save
the Children has 25,000 staff, working in some of the most difficult and challenging
contexts in the world, and an annual budget of over 2 billion USD.
Helle joined Save the Children International after a career of public service. As
the Prime Minister of Denmark, she led a coalition government from 2011 until
2015, successfully steering Denmark through a difficult period of transition after
the global financial crisis.

Prior to her time as Prime Minister, Helle
was member of Danish Parliament and the
Leader of the Social Democratic Party for
10 years. She was a member of the European Parliament from 1999 to 2004, and previously worked as an international adviser
to the Confederation of Trade Unions.
Throughout her career, Helle has been
deeply engaged with a range of significant
national, European and global issues.
She now contributes her insights and expertise, as a board member to several influential international advisory groups and
think-tanks, including:
The European Council for Foreign Rela-

tions, the International Crisis Group, the
Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, the Every Woman, Every Child
Global Strategy UN Advisory Group, the
Scaling Up Nutrition Movement, the Centre for Global Development European Advisory Group.
Helle has a Master’s Degree in Political Science from the University of Copenhagen,
and a Master’s Degree in European Studies
from the College of Europe in Bruges. Born
in Copenhagen, she is fluent in English and
has a working knowledge of French. Helle
is married with two children Johanna and
Camilla
www.savethechildren.net
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Persian Khoresh-e Mast
(Yogurt Khoresh)

PERSIAN RAISIN COOKIES
(SHIRINI KISHMISHI)

Ingredients:

1/2 cup butter, softened
1 cup white sugar
2 eggs
1/2 teaspoon vanilla
1/8 teaspoon ground saffron dissolved in 1 tsp hot water (optional)
1 cup flour
1/4 teaspoon salt
1 cup raisins
Instructions:

1. Pre-heat the oven to 350 degrees.
2. Cream together butter and sugar for 2 minutes, until fluffy. Add eggs one at a time, beating well after
each addition. Add the vanilla and saffron water; beat until incorporated. Slowly add the flour on low
speed of the mixer. Mix until it forms a dough.
3. Fold in raisins.
4. Line a baking pan with parchment paper. Using a small cookie scoop, drop teaspoonful sized cookies
onto cookie sheet, spacing them at least 2 inches apart.
5. Bake 15 minutes until golden around the edges. Cool for 4 minutes on baking sheet, then transfer to
a wire rack to cool.
6. Store in an airtight container.

Ingredients:

olive oil
3 boneless, skinless chicken thighs
(about 12 oz. total), cut into bite-sized pieces
3/4 c. onion, diced
1 large stalk celery, diced
1/4 tsp. salt
1/2 tsp. black pepper
1 Tbsp. curry powder
2 tsp. flour
1 Tbsp. lime juice
1 c. nonfat yogurt
1 1/2 tsp. cornstarch dissolved in 2 Tbsp. canola oil

Tip: The saffron is totally optional in recipe. It can be very “fragrant” when initially done baking, but let
the cookies air out a bit. After a few days, the saffron fragrance is very subtle. You can easily increase the
vanilla up to 1 tsp. if not using saffron.
www.sweetdashofsass.com

Instructions:

Heat some olive oil in a medium-sized non-stick pan and saute chicken, onion and celery for about 10 minutes over
medium heat. Add salt pepper, curry powder and flour, and stir together while cooking for a minute. Then add lime
juice, mix well and reduce heat to a low simmer. Cover and let simmer for about 1 hour, stirring occasionally.
Measure the yogurt into a small bowl, add 1/4 tsp. salt and the cornstarch dissolved in oil. Mix well. Adding the
cornstarch/oil mixture is supposed to prevent the yogurt from curdling when it is heated. After the hour, add the
yogurt mixture to the chicken off the heat and mix gently. Continue to heat over very low heat for about 5 minutes,
while stirring. Don’t let it come to a boil. Add more salt and pepper to taste, if needed. Serve over basmati rice, and
garnish with almonds and raisins.
www. savortheworld.net
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Thymol is also an ingredient in many pesticides —
both outdoor and indoor — and is commonly used
to target bacteria and viruses, as well as rats, mice,
and other animal pests.
A recent study shows that thyme extract can repel mosquitoes, but growing it in your garden isn’t
enough. In order to get the best pest fighting results,
rub thyme leaves between your hands to release the
essential oil.
You can also make homemade repellant by mixing
four drops of thyme oil to every teaspoon of olive
oil, or mixing five drops for every 2 ounces of water.
Thyme for good smells

Thyme is an herb from the mint family that you probably recognize from your spice
set. But it’s so much more than an after-thought ingredient.
Its range of use is impressive, and it has over 400 subspecies. Ancient Egyptians used
it in their embalming practices, while ancient Greeks used it as incense.

Organic and natural skin care products can now be
found at most retailers, and many contain thyme.
Thanks to its antiseptic and antifungal properties,
it is a common ingredient in mouthwash. Thyme is
also a popular ingredient in natural deodorants and
is often included in potpourri.
Thyme to boost your mood

Thyme to lower blood
pr essur e

Thymus linearis Benth is a species of
thyme found in Iran, Pakistan and Afghanistan.
A study found that an extract was able
to significantly reduce heart rate in rats
with high blood pressure, and it was
also able to lower their cholesterol.
One sure way to use thyme to help lower your heart rate is to substitute it for
salt in your foods.
Thyme to stop coughing

Thyme essential oil, which is obtained
from its leaves, is often used as a natural cough remedy.
In one study, a combination of thyme
and ivy leaves helped to alleviate
coughing and other symptoms of acute
bronchitis.
Next time you’re faced with a cough or
sore throat, try drinking some thyme
tea.

Thyme to boost your immunity

Getting all the vitamins your body
needs every day can be challenging.
Luckily, thyme is packed with vitamin
C and is also a good source of vitamin
A. If you feel a cold coming on, thyme
can help get you back in good health.
Another health benefit of thyme: It’s a
good source of copper, fiber, iron, and
manganese.
Thyme to disinfect

Mold is a common yet potentially dangerous air pollutant that can lurk in
your home. Once you identify it, take
the necessary steps to get rid of it once
and for all. Thyme oil may be the answer for low mold concentrations.
Essential oil of thyme and thymol hold
many fungicidal properties. Research
suggests that it can be used as a disinfectant in dwellings where there is a low
concentration of mold.

Thyme essential oil is often used for aromatic and
therapeutic purposes because of its active substance
carvacrol.
In a 2013 study, carvacrol was shown to affect neuron activity in ways that boosted the subjects’ feelings of well-being.
So if you use thyme or thyme oil regularly, it might
have a positive effect on your feelings and mood.
Thyme for some good food

Thyme is a wonderful ingredient that’s used in cuisines around the world, particularly in France, Italy,
and across the Mediterranean.
Thyme is a main ingredient in this cleansing take on
pesto sauce, which you can use as a condiment or
add to pasta or rice.
Fresh leaves or whole sprigs can be used while preparing meat or poultry. Thyme is also an excellent
ingredient to use with fish, like in this heart-healthy
white fish recipe.
This whole-wheat macaroni and cheese with mushrooms and thyme is a grownup spin on a childhood
favorite, and it’s a great way to add some thyme to
your diet.
www.healthline.com
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Florida mom Lyette Reback faces the daunting
task of raising her 10
daughters and six sons,
but despite her challenging situation, she insists
that her children are a
blessing from God and
that caring them is the
"best job in the world."
Reback, a communications graduate from a
top all-girls school, had
given birth to 12 biological children and had
adopted four more. She
manages to homeschool
all her 16 children ranging in age from 2 to
21 - and makes sure that
they do their chores.
The mother of 16 noted
that she gets some interesting reactions from
other people when they
hear about how many
children she has.
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Mom of 16 has no
regrets, says raising
children is 'best job
in the world'

"If the number of children we have
comes up in conversation or people
see us out and they don't know our
family, they are like, 'holy mackerel,'"
she said, according to Daily Mail.
"At first when there were four or five
little girls it was, "Oh my gosh, you
are crazy, how are you doing that?
People would joke or say things like,
'Don't you have a TV in your bedroom?," she added.
Reback, who married her husband
David when she was just 19 years
old, believes that her children are
a blessing and that caring for them
presents an "incredible opportunity to do something amazing in the
world."
"I fully understand we have chosen to do life differently than most, but it works for us. We wouldn't have
it any other way. I wake up each morning and think, I can't believe I get to do this". Raising children is
the best job in the world," she said, as reported by the Daily Mail.

As part of her daily routine, Reback says a prayer at 5:30 a.m. before she
starts homeschooling her kids. In addition to homeschooling, she also
has to ferry her kids to a whopping 88 sports practices each week.
She also makes sure that the children are performing their chores, which
gives her a chance to squeeze in a work out and have dinner with her
friends.
Trinity, 13, is responsible for preparing three meals a day for the family,
with 11-year-old Liberty serves as her sous chef.
The task of doing the laundry - including washing, drying, folding and
sorting clothes - falls to 12-year-old Courson. Other household chores
are divided among the other children, who do them between homeschooling sessions.
www.christiantoday.com

Reback, who has written a book about parenting and runs a blog
called "The Rebacks,"
admitted that raising
16 children is challenging. "There is no normal day in the Reback
household," she said.
Apart from raising the
children, Reback manages a charity called
Believe With Me,
which provides support to military families who lost a loved
one in service. With
the help of volunteers
and her children, Reback's charity was able
to hand out gifts to 600
children of fallen soldiers last Christmas.
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Golestan

Palace
in Iran

T

he lavish Golestan Palace is a masterpiece
of the Qajar era, embodying the successful integration of earlier Persian crafts and
architecture with Western influences. The
walled Palace, one of the oldest groups of
buildings in Teheran, became the seat of
government of the Qajar family, which came
into power in 1779 and made Teheran the
capital of the country. Built around a garden
featuring pools as well as planted areas, the
Palace’s most characteristic features and rich
ornaments date from the 19th century. It became a centre of Qajari arts and architecture
of which it is an outstanding example and has
remained a source of inspiration for Iranian
artists and architects to this day. It represents
a new style incorporating traditional Persian
arts and crafts and elements of 18th century
architecture and technology.

T

he complex exemplifies architectural and artistic achievements of the Qajar era including the introduction of European motifs and styles into Persian arts. It was not only
used as the governing base of the Qajari Kings but also functioned as a recreational and
residential compound and a centre of artistic production in the 19th century. Through
the latter activity, it became the source and centre of Qajari arts and architecture.

G

G

olestan Palace is located in the heart
and historic core of Tehran. The palace
complex is one of the oldest in Tehran,
originally built during the Safavid dynasty in the historic walled city. Following extensions and additions, it received
its most characteristic features in the
19th century, when the palace complex
was selected as the royal residence and seat of power by the
Qajar ruling family. At present, Golestan Palace complex
consists of eight key palace structures mostly used as museums and the eponymous gardens, a green shared centre
of the complex, surrounded by an outer wall with gates.

olestan Palace represents a unique and rich testimony of the architectural language
and decorative art during the Qajar era represented mostly in the legacy of Naser
ed-Din Shah. It reflects artistic inspirations of European origin as the earliest representations of synthesized European and Persian style, which became so characteristic of Iranian art and architecture in the late 19th and 20th centuries. As such,
parts of the palace complex can be seen as the origins of the modern Iranian artistic
movement.
www.whc.unesco.org
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Written by Sadaf Mohammadi

HOPE

This is something we
should all read at least
once a week!!!!! Make
sure you read to the
end!!!!!!
Written by Regina Brett,
90 years old, of the Plain b
Dealer, Cleveland, Ohio.
To celebrate growing
older, I once wrote few
lessons life taught me.
It is the most requested
column I've ever written.

1. Life isn't fair, but it's still good.
2. When in doubt, just take the next small step.
3. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and family will.
4. You don't have to win every argument. Stay true to yourself.
5. Cry with someone. It's more healing than crying alone.
6. Make peace with your past so it won't mess up the present.
7. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about.
8. Take a deep breath every now and then. It calms the mind.
9. Get rid of anything that isn't useful. Clutter weighs you down in many ways.
10. It's never too late to be happy. But it’s all up to you and no one else.
11. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy clothes. Don't save it for a special occasion. Today is special.
12. No one is in charge of your happiness but you.
13. Forgive others and yourself.
14. What other people think of you is none of your business.
15. Time heals almost everything. Give time a little time.
16. However good or bad a situation is, it will change.
17. Don't take yourself so seriously. No one else does.
18. Believe in miracles.
19. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do.
20. Growing old beats the alternative of dying young.
21. Your children get only one childhood.
22. All that truly matters in the end is that you loved.
23. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere.
24. Envy is a waste of time. Accept what you already have, not what you need.
25. The best is yet to come...
26. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
27. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift."

The first Birthday after one’s
mother passes away will be
the hardest one. Because for
the first time in all your living,
from the moment you opened
your eyes… you stared into
the eyes of the bravest, selfless,
intelligent, and kind creature
created by the heavens. And
up until that moment when
the heavens take her back into
their arms, you’ve had her for
every birthday.
Cherish the moments you have.
If you are so lucky, so blessed,
so loved to have your mother,
your angle, your strength, your
hope, to have had the most pure
love of all, then understand it
and be kind.
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The
Role of Motherhood in Sweden
Written by Firouzeh Farzanehfar

Background

Historically, motherhood has been one of the
most important roles of a woman in Sweden. As
society changes in Sweden, the society’s expectations of a mother’s role has changed as well. From
origin of humans and early human societies, the
primary task of a woman was giving birth and
taking care of her children when they reach the
age where they are considered adults. Motherhood was a biological role and it did not reflect
the inclusive role. With advancement of civilization, a woman’s role has changed and the view on
women has improved. In many countries today,
the dominant role of motherhood has become
one of the many responsibilities of a woman.
Sweden is located on the Scandinavian Peninsula
of northern Europe and such geographic condition caused many habits and social phenomenon
to appear in Sweden after a very long time. For
example, Sweden was the last country in Europe
that adopted Christianity but unlike Italy and
Spain, Christianity did not find its own place
in Sweden. Consequently, the traditional role of
women, which all religions emphasize is not considered in Sweden. In modern times, this role has
become equal to men with the rights and responsibilities of women equal to men. Motherhood is a
role that is expected of Swedish woman as a wife,
colleague and friend.

At the Present Time

Due to more industrialization and digitalization of the
Swedish society, the demand for women in the labor market has also increased. For many women, this situation is
in contrast to their mother's role. In Sweden, you should
have a long history of education and a few years of work
experience in labor market to be able to provide the future
of a family life alone or with a partner. This means that a
woman has to wait for many years to have a child and when
Swedish women have children, they also have simultaneously other interests that do not match with their mother's
role. On hundred years ago, mothers spent most of their
time with their children but today, children's time is spent
in kindergartens and schools.
In today's Swedish society, the mentioned development
process has happened to many women. We have a community that is economically in a good condition that we can
stay at home with our children and witness their growth.
The Swedish government pays the child benefit in the first
year. Then it is necessary that the mother come back to her
work.
The role of motherhood in Sweden becomes interesting when it comes to knowing where we are and how we
reached this point. The process of automation will reduce
manual tasks in near future. How will society deal with
such phenomenon? Would this make the role of mother
more likely to return to the old traditions where only men
worked full time, or vice versa? Perhaps this is how man
should take responsibilities of motherhood while a woman
works outside the home.

What is a
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balanced life?
When you are living with balance in
your life, you are living with peace
and harmony every day. Balance
comes in physical forms, emotional
forms, and a spiritual form. Being
in balance may mean something
different to each individual. For me,
having a balanced life means creating
time for the things I have to do, as
well as the things I like to do. We must
all eat and sleep each day. Many of us
must also work. Some go to school. It
is up to each of us to create harmony
between our life responsibilities
while finding time daily, or weekly,
to participate in activities that bring
us pleasure, personal fulfillment,
and rejuvenation. Eating healthy
and finding time to do some form
of physical exercise on a routine
basis creates physical balance in
our bodies. Adequate rest and sleep

are also necessary for our bodies to
rejuvenate and feel refreshed so we
are able to take on other activities in
our lives.
Balance also means making time for
friends and family. This is part of our
emotional balance. Having a support
system is important and makes us
feel cared for and loved, knowing
there is someone else that cares
about our wellbeing. It is also a good
feeling to be supportive for another
person that you love and care for.
It becomes an equal relationship
of giving and receiving, offering
equal emotional balance. When a
relationship is in balance, the circle
of giving and receiving is complete.
When this happens you know you
have been blessed with a loving and
caring person in your life that also
recognizes the need for balance.

7

No.10 - Autumn 2018

Jan Campbell

Cherish and appreciate this person
always.
It is also important to find quiet and
down time as well as fun and playful
time. Quiet or down time allows
us to rejuvenate and refocus. This
becomes our spiritual balance. Your
body, mind, and spirit need time to
refuel. Take some down time each
day to reflect on the things that are
important to you. Refuel your soul.
This can be done in the form of yoga,
meditation, or by simply just being
quiet while listening to relaxing
music. Use this time to reconnect
with your inner spirit. Connect with
your self-love and your appreciation
for all that you have. You could also
use this time to visualize your desires.
This will create peace for you within
your day and remind you who you
really are and what is important.
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BAKGRUND

Historiskt har moderskapet varit en av de viktigaste, om inte den viktigaste, rollen för en
kvinna. Men i takt med att samhället förändras, ändras förutsättningarna och kraven för
modersrollen. I människosläktets begynnelse var det kvinnans primära uppgift att föda barn
och sedan ta hand om dem tills de uppnådde en ålder då de kunde ta hand om sig själva.
Moderskapet var en biologisk roll och inte något som det reflekterades över. I och med att
människan blev mer och mer civiliserad förändrades kvinnans roll och med det även synen
på moderskap. Från att varit den dominerande rollen är moderskap idag i många länder
.endast en roll av många för kvinnan
I Sverige anser många att landet och dess medborgare representerar ett genomsnitt av
världsbefolkningen. Vi är varken bäst eller sämst. Varken rikast eller fattigast. Inget kunde
dock vara längre från sanningen. I och med landets geografiska läge, långt uppe i norr, tog det
historiskt lång tid för influenser från kontinentala Europa att få fäste i landet. Detta resulterade
i att exempelvis kristendomen kom sent till landet och inte fick fäste på samma sätt som i
exempelvis Spanien och Italien. En följd av detta blev att de traditionella kvinnorollerna, som
de flesta religioner stödjer, inte fick lika starkt genomslag i Sverige. I modern tid har detta
resulterat i ett jämlikt samhälle där kvinnans rättigheter och skyldigheter är identiska med
mannens. Moderskap är en roll som kvinnans förväntas fylla vid sidan av rollerna som fru,
.kollega, vän och förebild

NUTID

I takt med industrialisering och på senare år digitalisering har kravet på arbetsmarknadens
aktörer ökat. För många kvinnor har detta inneburit konflikter med modersrollen. För att
försörja en framtida familj, antingen själv eller tillsamman med en partner, krävs en relativt lång
utbildning samt ett antal år av arbetslivserfarenhet för att bli etablerad på arbetsmarknaden.
Detta innebär att den moderna kvinnan oftast väntar med att skaffa barn. När de väl skaffar
barn har de oftast andra intressen och roller som inte nödvändigtvis innefattar moderskap.
år sedan helt tillägnades barnet eller barnen spenderas nu på jobbet. 100 Den tid som för
.Moderskapet har under denna tid allokerats ut till skola, fritids, dagis eller dagmamma
Sverige är idag ett samhälle där ovan nämnda utveckling är normen för de flesta kvinnor.
Vi är ett samhälle där ytterst få har ekonomin att välja att vara hemma med barnen under
hela dess uppväxt. Den generösa välfärdsstaten ersätter kvinnan ekonomiskt för modersrollen
.under det första året, men sedan förväntas man börja jobba igen
Utvecklingen av moderskapets roll i Sverige är intressant då vi vet var vi är och hur vi kom dit,
men det är inte helt självklart var vi är på väg. Ökad automatisering av arbetsuppgifter kommer
inom en snar framtid göra många av dagens yrken överflödiga. Hur kommer samhället att
tackla detta? Kommer detta innebära en tillbakagång till en mer traditionell modersroll där
endast mannen arbetar heltid? Eller kanske kommer det omvända gälla? Kanske kommer
?mannen att ta över många av moderskapets förpliktelser medan kvinnan arbetar
Firouzeh Farzanehfar Lidén
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