www.mothersfoundation.ir

فصلنامه فرهنگی -شماره ششم  -پاییز
قیمت 10000 :تومان

پروفســور مهــراد
رئیس هیئت مدیره بنیاد مادر
6

نگاه ویژه

اولیــن آئیـن نکــوداشـــت
مادران نمونه شهرستان فراشبند
گزارش ویژه

مادری از دیار ســبالن
مادر نمونه

12

30

ازدواج چیســت؟
دکتر احمد بهپژوه

خانواده

36

مادری که با تالش و پشتکار
قهرمــان شد
گزارش ویژه

راز

زندگی

چگـونه یــاد گرفتـم
مادری شـادتر باشم
خانواده

42

76

78

96

نگاه پیام مادر
همایش

نگاه ویژه

روانشناسی

داستان کوتاه
گزارش ویژه

نکوداشت فراشبند 12 ........................................................................................................................................

الهــی ،محبــوب و حبیبــم توئــی  ،ناظــره

پند

و منظــورم توئــی  ،دوا و طبیبــم توئــی،

دانستنی ها

آرزو و امیــدم توئــی ،ســرمایه و مای ـهام

گردشگری

روزنه

سالمتی

توئــی ،شــور نشــاطم توئــی  ،غنــا و

قلم

نصیبــم توئــی ،آمــرزش و مغفرتــم

زنان موفق

شــوینده خطایــم توئــی ،دریــای کــرم و
رحمتــم توئــی ،فــراق و هجرانــم توئــی،

مثل

اجتماعی

نبض

حرکت

مادر نمونه

داستان کوتاه

قــرب و وصالــم توئــی ،درد و درمانــم

روانشناسی

توئــی ،عهــد و پیمانــم توئــی ،رافــت و

کدبانو

لطفــم توئــی ،اول و پایــان دفتــرم توئــی.

پوستر همایش دانشگاه تهران 5 .........................................................................................................
پروفسور مهراد 6 ................................................................................................................................................

عوارض داد زدن 8 ............................................................................................................................................
راز جعبه کفش 9 .............................................................................................................................................

سالمندان

توئــی  ،پا ککننــده عصیانــم توئــی،

فهرسـت

سخن مدیر مسئول 4.......................................................................................................................................

کدبانو

سالمند و موسیقی درمانی ...................................................................................................................

10

12جمله 14..................................................................................................................................................................
امید 15 ..........................................................................................................................................................................

شادترین کشورهای دنیا 16..........................................................................................................................
کنترل آسم و زندگی بهتر 18 .......................................................................................................................

گردشی در روستای تمام سنگی ایران 20 .......................................................................................

خداشناسی در حوزه خرد 22.........................................................................................................................
قند پارسی 23............................................................................................................................................................

انوشه انصاری 24....................................................................................................................................................
آداب معاشرت و اصول شهروندی 26...................................................................................................

ارتباط کافئین و کاهش ریسک مرگ زنان مبتال به دیابت 28 .........................................
الفبای ورزش در دوران سالمندی 29 ...................................................................................................
مادری از دیار سبالن 30 ..................................................................................................................................
بوی چای بهار نارنج 31 ....................................................................................................................................

چگونه یک عضو محبوب در خانواده همسرتان باشید 32 ...................................................
آش انار 34...................................................................................................................................................................

خانواده

نان چای قزوین 35 ..............................................................................................................................................
مقاله ازدواج چیست؟(دکتر احمد به پژوه) 36 ..............................................................................

گزارش ویژه

آرامش سنگ یا برگ 41 .................................................................................................................................
مادری که با تالش و پشتکار قهرمان شد 42 ................................................................................

نگاه نو
تلنگر

اصول شادی بخش در زندگی 40 ............................................................................................................

ایل و عشایر

پوشش زنان ترکمن 45 ...................................................................................................................................
مهارت نه گفتن 46 .............................................................................................................................................

سردبیر  :غالمرضا محمدی

خانواده

اعضای تحریریه  :محبوبه جعفـــری ،مهدی ســــواری

داستان کوتاه

کدام بچه ها صاحب شغل می شوند؟ 50 .........................................................................................
مادر که می شوی 54 ..........................................................................................................................................

صاحب امتیاز و مدیرمسئول  :مهندس غالمرضـا محمـدی
مدیر هنری و گرافیست  :اعظم آقــائی
راضیـــه رمضـــانی

کدبانو
مادر

دانستنی ها
زندگینامه

مجری  :واحد فرهنگی بنیاد مادر
چــاپ  :چاپخانــه مصطفــوی .شــیراز .خیابــان داریــوش
روبــروی بانــک ملــی

دریچه

32332915 - 32301968

قیمت  10000 :تومان

دانش
قلم

کوچــه  . 6پــاک 29

کدپستی 47177-71456 :
تلفن 07132288440-2 :
فکس 07132288443 :

www.mothersfoundation.ir
www.mother.foundation
Email: info@mothersfoundation.ir

چشمان خسته 55 .................................................................................................................................................
چرا ژاپنیها پیر و چاق نمی شوند؟ 56 ................................................................................................

ستاره فرمانفرماییان(مادر مددکاری اجتماعی ایران) 58 .....................................................
نکاتی که ای کاش تو مدرسه بهمون یاد داده بودن! 60 .....................................................

سالمتی

داستان پندآموز 62 ................................................................................................................................................
 7راز بیمار نشدن 63 ..........................................................................................................................................

طب سنتی

بنه میوه کوهستانی 69 .......................................................................................................................................

داستان

خانواده

آدرس  :شــیراز  .فلکــه اطلســی  .بلــوار هجــرت

هنر خانه داری 48 .................................................................................................................................................

موفقیت
روزنه

دانش

قطار زندگی

زندگی

خانواده

شاخص ها
اهداف

پروازی بلند برای یک پسر بچه خیابانی 64....................................................................................
نکات مهم برای تربیت فرزندان 66 .......................................................................................................

 5اصل سعادت و موفقیت 70 ......................................................................................................................
به بچه هاتون یاد ندید پولدار باشن 71 .............................................................................................

قانون سه چیز 72...................................................................................................................................................
با ایمان و امید خود را باور کن 74............................................................................................................

راز 76 ...............................................................................................................................................................................
چگونه یاد گرفتم مادری شادتر باشم 78 ..........................................................................................
ترجمه شاخص ها به 17زبان زنده دنیا 82 .....................................................................................
اهداف انگلیسی 99 ..............................................................................................................................................

اهداف فارسی 100 ...................................................................................................................................................

4

سخن مدیرمسئول

بنام خدا
بنام مادر

خداونــد بــزرگ را سپاســگزارم کــه توفیــق و ســعادت خدمــت بــه جامعــه
بهویــژه خانــواده ،خاصــه مــادران ارجمنــد را عنایــت فرمــود و او را گــواه
میگیــرم کــه در حــد تــوان ،آرزوهــای زیــادی بــرای خدمــت بــه همنوعــان
بهخصــوص مــادران گرامــی را دارم.
در راســتای چشــماندازهای هدفمنــد بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر ،بــا
همدلــی و همفکــری و همــکاری عزیــزان فرهیختــه و اندیشــمندی کــه دل در
گــرو عشــق مــادر دارنــد ،فصلنامــهای بــه نــام مقــدس
پیــام مــادر
بــر اســاس رهنمودهــای ارزشــمند جنــاب آقــای دکتــر مریــدی مدیــر کل محترم
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان فــارس و همــکاران محتــرم ایشــان در
فرهنــگ و ارشــاد و همــکاری اعضــای گرامــی هیئــت مدیــره بنیــاد مــادر و تالش
و پشــتکار بیوقفــه فرزنــدان ایــن بنیــاد در دفتــر مرکــزی ،ایــن امــر تحقــق
یافــت و بــا لطــف خــدا مــورد اســتقبال و تشــویق صاحبنظــران قــرار گرفــت.
اینــک کــه ششــمین شــماره ایــن فصلنامــه در اختیــار عزیــزان قــرار میگیــرد
تــاش مــا و همــه دســت انــدرکاران بــر ایــن بــوده اســت کــه بــا همدلــی و
همفکــری اســاتید بــزرگ و شــما فرزنــدان شایســته بنیــاد مــادر هــر روز بهتــر از
روز گذشــته ایــن رســالت مقــدس و بــزرگ را بــه نحــوی شایســته انجــام دهیــم.
دســت همــه عزیــزان ،فرهیختــگان ،اندیشــمندان و صاحبنظــران و فرزنــدان
بنیــاد مــادر بخصــوص مــادران محتــرم را میبوســیم کــه مــا را در انجــام ایــن
هــدف مقــدس و واال کــه بنــام و یــاد همــه مــادران عزیــز جهــان اســت بــه
صــورت معنــوی یــاری داده و پشــتیبان ایــن رســالت مقــدس بــوده و خواهنــد
بــود.
چشــم بــه راه پیشــنهادات و انتقــادات ســازنده و ارســال مقــاالت و دلنوشــتهها
و همدلــی و همفکــری شــما عزیــزان هســتیم.
دعای مادر همیشه همراهتان
غالمرضا محمدی
مدیر مسئول پیام مادر

همـایش
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نگاه ویژه

پروفسور جعفر مهراد

نایب رئیس هیئت امنا و رئیس هیئت مدیره بنیاد مادر
پروفســور جعفــر مهــراد رئیــس هیئــت مدیــره بنیــاد فرهنگــی
بینالمللــی مــادر در ســال  1325در تبریــز متولــد شــد و دوره
ابتدایــی را در دبیرســتان ســعدی طــی کــرد .وی دوران متوســطه
را در دبیرســتانهای امیرخیــزی و لقمــان بــه پایــان رســاند و در
محضــر اســتادانی چــون دکتــر جلیــل تجلیــل و مرحــوم دکتــر
حســین شــکویی بهــره بــرد.
نائــب رئیــس هیئــت امنــای بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر،
دوره کارشناســی را در دانشــگاه تبریــز و مقطــع کارشناســی ارشــد
را در حــوزه علــم اطالعــات و دانششناســی در دانشــگاه تهــران
گذرانیــد .وی طــی ایــن دوران نخســتین مقالــه علمــی خــود را
بــا عنــوان "کتــاب درمانــی" در نامــه انجمــن کتابــداران ایــران
منتشــر کــرد.
پروفســور مهــراد در ســال1353با بانــو گیتــی کاووســی در تهــران
ازدواج کــرد .ثمــره ازدواج پروفســور مهــراد بــا بانــو کاووســی
دو فرزنــد دختــر اســت کــه هــر دو از دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــیراز فارغالتحصیــل شــدهاند و دورههــای تخصصــی خــود را
در انگلســتان و آمریــکا ســپری کردهانــد.
رئیــس هیئــت مدیــره بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر در
ســال  1355بــا اســتفاده از بــورس دانشــگاه شــیراز جهــت ادامــه
تحصیــل در دوره دکتــری بــه آمریــکا رفــت .وی پس از بازگشــت و
در نخســتین گام ،گــروه آموزشــی علــم اطالعــات و دانششناســی

را در دانشــگاه شــیراز بــا دانشــجویانی در دوره کارشناســی
ارشــد تأســیس کــرد .بــا وقــوع انقــاب فرهنگــی ،برنامهریــزی
رشــتههای مختلــف دانشــگاهی در شــورای انقــاب فرهنگــی
آغــاز شــد و وی در ایــن زمــان از اعضــای فعــال برنامهریــزی علــم
اطالعــات و دانششناســی بــود .بــه کوشــش او و بــا همــکاری
چنــد تــن از اســتادان ســایر دانشــگاهها بــه تدریــج برنامههــای
درســی ایــن رشــته تدویــن و تصویــب شــد.
پروفســور مهــراد در ســال  1363در تفکیــک دانشــکده ادبیــات
از علــوم حضــوری جــدی داشــت و بدیــن ترتیــب در ایــن ســال
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی را در پردیــس ارم پایهگــذاری
کــرد .ابتــدا بــه عنــوان معــاون پژوهشــی و ســپس بــه عنــوان
رئیــس دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه شــیراز
منصــوب شــد.
نائــب رئیــس هیئــت امنــای بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر در
ســال  1364بــه همــراه مرحــوم دکتــر علــی اکبــر حســینی ،دکتــر
امیرهوشــنگ مهریــار و دکتــر منصــور رســتگار فســایی نشــریه
علــوم اجتماعــی و انســانی را تأســیس و در ســال  1365کتابخانــه
مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه شــیراز را پایهگــذاری کــرد.
دکتــر مهــراد در ســال  1368بــا اســتفاده از فرصــت مطالعاتــی
بــه آمریــکا رفــت و در دانشــگاه  UCLAپــروژه تحقیقاتــی خــود را
دربــاره پایگاههــای اطالعاتــی در کنــار اســتادان بــزرگ و نــامآوری

چــون پروفســور شــانگ و پروفســور بورگمــن ادامــه داد.
پروفســور مهــراد در بازگشــت بــه ایــران بــه دعــوت دکتــر مصطفی
معیــن وزیــر وقــت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری مرکــز منطق ـهای
علــوم و فنــاوری را در ســال  1370بــا موقعیــت جغرافیایــی شــیراز
تأســیس و بــه مــدت  24ســال رئیــس ایــن نهــاد عظیــم علمــی و
تحقیقاتــی ایــران و کشــورهای منطقــه بــود.
رئیــس هیئــت مدیــره بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر در ســال
 1367بــه مرتبــه دانشــیاری ارتقــاء یافــت و در ســال  1372بــرای
نخســتین بــار در تاریــخ آمــوزش عالــی کشــور دوره دکتــری علــم
اطالعــات و دانششناســی را بــا همــکاری دانشــگاه فردوســی
مشــهد در دانشــگاه راهانــدازی کــرد .پروفســور مهــراد در ســال
 1376بــه درجــه اســتادی رســید و در ســال  1387بــا تأییــد و
تصویــب آیسســکو و بــه دعــوت دکتــر محمدمهــدی زاهــدی وزیــر
وقــت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان
اســام را در شــیراز تأســیس کــرد .وی در ســال  1382بــه دعــوت
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گــروه ارزیابــی علــم و فنــاوری را
در ایــن شــورا در تهــران تأســیس کــرد .ارزیابــی دانشــگاهها و
مؤسســات پژوهشــی کشــور هــدف نهایــی گــروه ارزیابــی علــم و
فنــاوری اســت.
پروفســـــور مهـــــراد ســردبیــــر مجلـــــه علمــــی پژوهشــــی
International Journal of Information Science and Management
اســت .ایــن نشــریه از ســال  2003میــادی هــر شــش مــاه
یکبــار و بــه زبــان انگلیســی منتشــر میشــود .وی عضــو هیئــت
تحریریــه چندیــن مجلــه علمــی پژوهشــی و از بنیانگــذاران انجمــن
کتابــداران ،انجمــن جامعــه اطالعاتــی و انجمــن اخــاق در علــم و
فنــاوری اســت.
ایشــان همــکاری مداومــی بــا ســازمان ســنجش و کمیســیون
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نشــریات معتبــر وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری دارد .وی در
ســال  1386کمیتــه برنامهریــزی علــم اطالعــات و دانششناســی
را در وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری تأســیس کــرد و رئیــس
کمیتــه رتبهبنــدی دانشــگاههای علــوم پزشــکی در دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران اســت.
پروفســور مهــراد صاحــب  21کتــاب تألیفــی و  10کتــاب ترجمــه
اســت .وی بیــش از  50پایاننامــه ارشــد و دکتــری را راهنمایــی
و دههــا مقالــه علمــی پژوهشــی را در مجــات معتبــر داخلــی و
خارجــی بــه چــاپ رســانیده اســت.
پروفســور مهــراد در ســال  1387بــه خاطــر خدمــات علمــی
ارزنــده و فراوانــی کــه بــه کشــور کــرده اســت بــه همــراه آیـتاهلل
مــکارم شــیرازی ،مرحــوم مهــدوی کنــی ،مرحــوم دکتــر حســن
حبیبــی و دکتــر دینانــی مــورد تقدیــر و تمجیــد رئیــس جمهــور
قــرار گرفتنــد.
وی در ســال  1388بــه عنــوان چهــره مانــدگار علمــی کشــور
انتخــاب شــد .پروفســور جعفــر مهــراد عضــو فرهنگســتان علــوم
جمهــوری اســامی ایــران اســت و از ســال  1395بــه عنــوان
مشــاور پژوهشــی ریاســت دانشــگاه پیــام نــور کشــور فعالیــت
دارد .ایشــان عضــو پیوســته کرســی علمــی علــوم رفتــاری،
خیــر و عضــو هیئــت امنــای
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــیّ ،
مجمــع خیریــن شهرســاز و فرهنگســاز شــیراز و عضــو کارگــروه
بینالمللیســازی دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور اســت.
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روانشناسی

ـدام
ـد ،مـ
ـف کنیـ
ـام کاری متوقـ
ـان را از انجـ
ـد فرزندتـ
ـعی داریـ
ـر سـ
اگـ

داد و فریــاد زدن راه درســتش نیســت .میخواهیــم در مــورد داد و

ـر
ـدام سـ
ـه مـ
ـید کـ
ـی باشـ
ـزو آنهایـ
ـما جـ
ـاید شـ
ـم .شـ
ـرف بزنیـ
ـادزدن حـ
فریـ

بچههــا داد میزننــد یــا شــاید هــم گــهگاه ایــن کار را میکنیــد و یــا ممکــن
ـر اصـ ً
ـن کار
ا ایـ
ـد .اگـ
ـان داد بزنیـ
ـر فرزندتـ
ـه سـ
ـد کـ
ـش بیایـ
ـدرت پیـ
ـه نـ
ـی بـ
ـت خیلـ
اسـ

ـر!
ـت دیگـ
ـان اسـ
ـره انسـ
ـب ،باالخـ
ـتید ،خـ
ـل دادزدن هسـ
ـم اهـ
ـر هـ
ـم .اگـ
ـک میگوییـ
ـما تبریـ
ـه شـ
ـد بـ
را نمیکنیـ

شــاید تــا بهحــال نمیدانســتید دادزدن بــر ســر بچههــا ،چــه عواقبــی دارد کــه مــا برایتــان میگوییــم و

البتــه اینکــه چطــور میتوانیــد ایــن عــادت را از محیــط خانهتــان دورکنیــد.

اول از همــه؛ دادزدن همیشــه هــم بــد نیســت ،بلــه ،درســت اســت؛ داد
زدن گاهــی مفیــد و حتــی الزم اســت .داد زدن چیــزی شــبیه آژیــر آتــش
نشانیســت کــه میتــوان از آن بــا احتیــاط و بهعنــوان عالمتــی از خطــر
اســتفاده کــرد .دادزدن ،شــکلی مؤثــر از هشــدار بــرای بچههــا در مواقعــی
اســت کــه در موقعیتــی خطرنــاک قــرار میگیرنــد .یعنــی داد زدن بایــد
فقــط شــیوهای از هشــدار باشــد ،نــه بخشــی از تنبیــه یــا روشــی بــرای
اداره امــور روزمــره!
داد زدن چــه بــر ســر بچههــا مــیآورد؟ اگــر ســعی داریــد فرزندتــان را
از انجــام کاری متوقــف کنیــد یــا ســاکتش کنیــد ،مــدام داد و فریــاد زدن
راه درســتش نیســت .اگــر بــه آرامــی واکنــش نشــان دهیــد ،اطمینــان و
عشــق را در فرزندتــان پــرورش خواهیــد داد .امــا عکــس ایــن موضــوع هــم
صــدق میکنــد؛ اگــر مــدام بــا داد و فریــاد زدن کارتــان را پیــش ببریــد،
مغــز فرزندتــان وارد حالــت جنــگ و گریــز خواهــد شــد .دادزدن ممکــن
اســت باعــث شــود فرزندتــان مقابلهبهمثــل کنــد و رفتــار تهاجمــی
بــه ســمت شــما داشــته باشــد و حتــی بخواهــد بــه شــما آســیب بزنــد.
همچنیــن داد زدن باعــث میشــود کودکتــان یــا فــرار کنــد و یــا فقــط
بــا تــرس و دلهــره بــه شــما خیــره شــود .مطالعــات نشــان داده دادزدن،
در بلندمــدت ،بچههــا را تهاجمیتــر میکنــد ،هــم از لحــاظ کالمــی و
هــم از نظــر فیزیکــی.
داد زدن بــه فرزندتــان یــاد میدهــد تــا زمانــی کــه داد نزنیــد جــدی
نیســتید در بیشــتر مــوارد مــا بــه ایــن امیــد ســر بچههــا داد میزنیــم
کــه آنهــا یــاد بگیرنــد دفعـ ه بعــد بــدون داد زدن ِمــا ،کاری را انجــام بدهند
یــا ندهنــد .امــا چیــزی کــه واقعیــت دارد کامـ ً
ا برعکــس اســت! یعنــی مــا
بــه آنهــا یــاد میدهیــم تــا زمانیکــه سرشــان دادنزنیــم ،جــدی نیســتیم.
در ایــن مطلــب ،چنــد توصیـه بســیار خــوب بــرای شــما داریم
تــا کمکتــان کنیــم بــدون نیــاز بــه دادزدن ،حــس
همــکاری و همدلــی بیــن شــما و فرزندتــان
تقویــت شــود .داد زدن ،شــکل درســتی
بــرای ارتبــاط نیســت .گاهــی
وقتهــا مــا طبــق ایــن بــاور
داد میزنیــم کــه،
نادرســت 
اگــر بــا صــدای بلنــد
حــرف بزنیــم یــا نکتهای
را گوشــزد کنیــم،
کودکمــان راحتتــر
میتوانــد آن نکتــه

را بــه خاطــر ســپرده و جــدی بگیــرد .در حالیکــه اینطــور نیســت.
شــاید در کوتاهمــدت و بســیار ســطحی از دا د زدنتــان نتیجــه بگیریــد امــا
نکت ـهای کــه بــه آرامــی و بــا شــیوههای درســت گوشــزد میشــود بســیار
مؤثرتــر و عمیقتــر در ذهــن کــودک جــا میافتــد تــا نکتــهای کــه بــا
دادزدن بــه کــودک منتقــل میشــود .بــا دادزدن نمیتوانیــد پیامتــان را
مســتقیماً بــه فرزندتــان منتقــل کنیــد ،زیــرا بچههــا در دفــاع از خودشــان
در برابــر یــک خطــر احتمالــی یــا خطــر واقعــی بســیار پرتکاپــو هســتند و
اصــل مطلــب را از دســت میدهنــد ،امــا اگــر بــا آرامــش حــرف بزنیــد،
لزومــی بــرای دفــاع نمیبیننــد و روی همــان چیــزی کــه هــدف شماســت
تمرکــز خواهنــد کــرد .داد زدن ،اعتمــاد را از بیــن میبــرد .اگــر مــدام بــا
داد و تهدیــد ،تــرس را در دل فرزندتــان ایجــاد کنیــد ،اعتمــاد او بــه شــما
آســیب دیــده و از بیــن مـیرود .بــه جــای دادزدن ،جــور دیگــری شــرایط
را کنتــرل کنیــد و بــا حســی از شــوخی و همراهــی ،هشــدارهای الزم یــا
نــکات و توصیههایتــان را بــه او منتقــل کنیــد .واکنــش نشــان دادن بــه
یــک موقعیــت اگــر از نــگاه فرزندتــان ،همــراه بــا همدلــی و مهربانی باشــد،
در تــودهای از مشــکالت بعــدی ِبهــم گردهخــورده گرفتــار نخواهیــد شــد و
فرمانهایتــان هــم بــه اجــرا درخواهندآمــد! شــما هــم قــرار نیســت کامــل
و بیعیــب باشــید؛ امــا خونســردیتان را حفــظ کنیــد .خونســرد مانــدن
گاهــی واقعــاً ســخت اســت .وقتــی پســر کوچکتــان بــرای پانزدهمیــن
بــار ،تمــام محتویــات کیــف دســتیتان را روی زمیــن ولــو میکنــد،
حتمــاً دارد روی اعصابتــان راه مــیرود! امــا خونســرد مانــدن شــما،
مطمئنــاً بازخــورد خوبــی خواهــد داشــت و اعتمــاد فرزندتــان بــه شــما
ســلب نخواهــد شــد و فرزنــدی خواهیــد داشــت کــه بــه شــما اطمینــان
دارد ،از شــما نمیترســد ،بــا شــما نمیجنگــد و عاشــق شماســت .اگــر
وقتــی کوچــک بودیــد والدیــن شــما مــدام ســرتان
داد میزدنــد ،اجــازه ندهیــد ایــن عــادت
بــه زندگــی شــما هــم رخنــه کنــد.
شــما پــدر و مــادر عاقلتــری
باشــید ،صبــوری را تمریــن
کنیــد و عشــقتان را
بــروز دهیــد.
مریم ایمانلو
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زن وشــوهری بیــش از شــصت ســال بــا
یکدیگــر زندگــی مشــترک داشــتند .آنهــا
همــه چیــز را بهطــور مســاوی بیــن خــود
تقســیم کــرده بودنــد .در مــورد همــه چیــز
چ چیــز را از
بــا هــم صحبــت میکردنــد و هیــ 
یکدیگــر مخفــی نمیکردنــد .مگــر یــک چیــز:
یــک جعبــه کفــش در بــاالی کمــد پیــرزن بــود
کــه از شــوهرش خواســته بــود هرگــز آن را بــاز
نکنــد و در مــورد آن هــم چیــزی نپرســد.
در همــه ایــن ســالها پیرمــرد آن را نادیــده
گرفتــه بــود و در مــورد جعبــه فکــر نمیکــرد.
امــا باالخــره یـکروز پیــرزن بــه بســتر بیماری
افتــاد و پزشــکان از او قطــع امیــد کردنــد.
درحالیکــه بــا یکدیگــر کارهــای باقیمانــده
را رفــع و رجــوع میکردنــد .پیرمــرد جعبــه
کفــش را از بــاالی کمــد آورد و نــزد همســرش
بــرد .پیــرزن تصدیــق کــرد کــه وقــت آن
رســیده کــه همهچیــز را در مــورد آن جعبــه
بــه شــوهرش بگویــد .از او خواســت تــا در
جعبــه را بازکنــد .وقتــی پیرمــرد در جعبــه را
بازکــرد دو عروســک بافتنــی و دســتهای پــول
بیــش از  95هــزاردالر پیــدا کــرد .پیرمــرد در

داستان کوتاه
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ل کــرد.
اینبــاره از همســرش ســؤا 
پیــرزن گفــت« :هنگامــی کــه مــا قــول و قــرار
ازدواج گذاشــتیم ،مــادر بزرگــم بــه مــن گفــت
کــه راز خوشــبختی زندگــی مشــترک در ایــن
اســت کــه هیچوقــت مشــاجره نکنیــد .او
بــه مــن گفــت کــه هــر وقــت از دســت تــو
عصبانــی شــدم بایــد ســاکت بمانــم و یــک
عروســک ببافــم».
پیرمــرد بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار
گرفــت .تمــام ســعی خــود را بــه کار بــرد
تــا اشــکهایش ســرازیر نشــود .فقــط دو
عروســک در جعبــه بــود .پــس همســرش فقــط
دوبــار در طــول تمــام ایــن ســالهای زندگــی
و عشــق از او رنجیــده بــود .از ایــن بابــت در
دلــش شــادمان شــد.
ســپس بــه همســرش رو کــرد و گفــت« :عزیزم،
خــوب ،ایــن در مــورد عروســکها بــود .ولــی
در مــورد ایــن همــه پــول چطــور؟ اینهــا از
کجــا آمــده؟»
پیــرزن در پاســخ گفــت«:آه عزیــزم ،ایــن پولی
اســت کــه از فــروش عروســکها بدســت
آوردهام».
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سالمندان

سالمندوموسیقیدرمانی
در همــه جوامــع بشــری ،ســالمندان تعــداد
قابــل توجهــی از جمعیــت را شــامل میشــوند.
بنابرایــن در صورتیکــه شــرایط مســاعد
بــرای ســالمند فراهــم باشــد تــا بتوانــد
مســتقل و امیــدوار زندگــی کنــد ،مشــکالت
اجتماعــی کاهــش یافتــه ،مشــکالت خانــواده
نیــز کمتــر میشــود .یکــی از راههــای
مناســب بــرای بهترشــدن زندگــی ســالمند
وکاهــش وابســتگی او بــه دارو و درمــان
کــه هزینــه قابــل توجهــی را بــه او تحمیــل
میکنــد ،موســیقی اســت.
موســیقی درمانــی بیــش از هــر تکنیــک
درمانــی دیگــر بــا زندگــی روزمــره مــردم
آمیختــه و بــا نیــاز و احســاس آنهــا عجیــن
شــده اســت .بهطوریکــه هماننــد خــواب
وخــوراک ،خوانــدن و موســیقی نیــز در هــر
مــکان و محفلــی دیــده و شــنیده میشــود.
امــا علــت گرایــش و عالقــه مــردم بــه
موســیقی بــه خاطــر طبیعــت و فطــرت
آدمــیاســت کــه مجــذوب موســیقی اســت.
ذات محــرک و مــوزون موســیقی بــا فطــرت
وحدتطلــب آدمــی پیونــد ناگسســتنی دارد.
شــنیدن و خوانــدن رایجترین شــیوه موســیقی
درمانــی اســت کــه در همــه شــرایط گوناگــون
زندگــی بهســادگی از آن ســود میجوییــم و
حــال و احــوال خــود را دس ـتخوش آرامــش
و ســبکی یــا نشــاط و ســرزندگی کــرده بــه
انــرژی و هیجــان درونــی تــوان میبخشــیم.
هرکــس کــه در شــرایط ســالمی باشــد هــر از
گاهــی بــا شــنیدن و خوانــدن احساســات خود
را جــاری میســازد و بــرون میافکنــد و
انــرژی کســل و یــا نگــران و ســرگردان درونی
خــود را بــه ســمت حالــت و احساســی مطلوب

هدایــت میکنــد و از فشــار بیرغبتــی دل
میکاهــد .ایــن شــیوه درمانگــری ســاده
همیشــه و همــه وقــت مــورد اســتفاده مــردم
بــوده اســت .چنانچــه آمــده اســت کــه
داود پیامبــر هــر از گاهــی در کــوه و دشــت
نغمههــای دلانگیــزی ســر مــیداد تــا
فشــار تألمــات مکافــات قــوم را از دل بکاهــد
و مجــددا ً بــر مــردم و اجتمــاع فــرود آیــد و
بــا قــدرت و روحیــه مســلطتری بــه اصــاح
امــور بپــردازد.
مهمتریــن نقــش موســیقی بــه عنــوان
درمــان ،بــرای بیمــاران ،عقبمانــدگان
ذهنــی ،بــرای تقویــت مهارتهــای معلولیــن
و بعــد از آن در بیمارســتانهای مختلــف و
بــرای ســالمندان اســت .بــرای ســالمندانی
کــه دنیــای ذهنــی پراکنــدهای دارنــد ،نظــم
موســیقی تجربــه ســازمانیافته مطلوبی اســت
کــه میتوانــد آنهــا را از احســاس آشــفتگی
دور کنــد تــا توانایــی پیشبینیکــردن
فعالیــت و ارتبــاط بــا موســیقی را بــه دســت
آورنــد.
پیــش از آنکــه هــر فــردی بتوانــد در
اجتمــاع رابطــه مناســب و موفقیتآمیــزی
داشــته باشــد بایــد ابتــدا بــا خــود احســاس
راحتــی کنــد .موســیقی میتوانــد ابــزار
«خــود بیانــی» را فراهــم کنــد واحســاس
«خودارزشــمندی» را تقویــت نمایــد .ایــن مهم
بــه مقــدار قابلتوجهــی مراجعــه افــراد را بــه
مراکــز درمانــی کــم میکنــد و مصــرف دارو را
بــه حداقــل میرســاند.
در ســالمندان توجــه بــه ایــن امــر ضــروری
اســت کــه موســیقی ســبب میشــود
آســتانه تحمــل درد بــاال رود ،تپــش قلــب،
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اضطــراب و افســردگی کــم شــود .بســیاری
از ســالمندان بــرای برطــرف کــردن ایــن
مشــکالت بــه مقــدار زیــادی دارو نیــاز دارنــد.
اگــر ســالمند خــود نوازنــده ســاز باشــد اثــر
مفیــد آن چندیــن برابــر خواهــد شــد .قابــل
ذکــر اســت کــه در ایــام پیــری کــه چشــم
خــوب نمیبینــد ،مطالعــه مشــکل میشــود
و بســیاری از ســرگرمیها جایــگاه خــود را
از دســت میدهنــد ،اســتفاده از موســیقی
بســیار مفیــد اســت و مشــکالت چندگانــه
ســالمندان را کاهــش میدهــد.
بســیاری از ســالمندان در زمینــه تقویــت
کارکــرد جســمی نیازهایــی دارنــد .ایــن
نیازهــا ممکــن اســت شــامل تقویــت حرکتــی
در مفاصــل مختلــف ،افزایــش تــوان و تحمــل
بــدن و تقویــت قــدرت عضــات بعــد از
شکســتگی یــا بیمــاری باشــد .بــا موســیقی
میتــوان راههــای ســرگرم کننــده و لــذت
بخــش بــرای رســیدن بــه اینگونــه اهــداف
تقویتــی پیــدا کــرد .بــه عنــوان مثــال بــا
موســیقی همــراه بــا تمرینــات ورزشــی روزانه
میتــوان احســاس دردی را کــه غالبــ ًا تــوأم
بــا ایــن ورزشهاســت از ذهــن دور کــرده و
محــرک الزم را بــرای شــرکت در انجــام ایــن
قبیــل ورزشهــا و فعالیتهــای حرکتــی فراهم
آورد .دســتزدن نشــاطانگیز و موســیقی
ریتمیــک میتوانــد ورم مفاصــل انگشــتان
را کــم کنــد .فعالیتهــای چــون حــرکات
ورزشــی مــوزون یــا رژه میتوانــد احســاس
اطمینــان ،شــادی و امنیــت را بــرای انجــام
حــرکات مســتقل ،در ســالمند بهبــود بخشــد.
ضربــهزدن بــه زمیــن و پایکوبــی همــراه بــا
موســیقی ســبب خــم شــدن و کشــش عضالت
بــدن میشــود کــه در تنظیــم جریــان خــون،
تقویــت عضــات و تــوان بدنــی مؤثــر اســت.
گــوش دادن بــه موســیقی نــه بــه انــدازه
نواختــن ســاز ولــی کمتــر از آن ،اثــر مفیــد
دارد و بــا توجــه بــه اینکــه بســیار کــم هزینه

اســت و ســالمند میتوانــد در موقــع انجــام
کارهــای روزانــه و اســتراحت بــه آن بپــردازد،
بســیار بااهمیــت اســت.
پژوهشهــای مختلــف نشــان دادهانــد کــه
بیشــترین اثــر موســیقی روی بیقــراری،
گیجــی ،تنــش و آلزایمر بوده اســت .موســیقی
توانایــی فــرد را افزایــش میدهــد ،افســردگی
را کــم میکنــد و یــا از بیــن میبــرد و
بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از مشــکالت
ســالمندان افســردگی اســت و بایــد هزینـهای
را صــرف درمــان و بســتری کــردن ســالمند
کــرد ،میتــوان بــه ایــن موضــوع توجــه
دقیــق داشــت.
بهطورکلــی موســیقیدرمانی در کاهــش
احســاس تنهایــی ،تــرس از آینــده ،مشــکالت
جســمی ،مشــکالت روحــی و روانی ،احســاس
طــرد از خانــواده ،اضطــراب ،اندوه و مشــکالت
تغذیــهای تأثیــر بســزایی دارد .همچنیــن
موســیقی درمانــی بــا افزایــش اعتمــاد بــه
نفــس ،نشــاط ،اســتفاده از تواناییهــا و
ورزش ارتبــاط معنــاداری دارد.
نتیجه گیری
اســتفاده از موســیقی در زندگــی ســالمندان
موجــب بهبــود شــرایط زندگــی آنها میشــود.
مشــکالت ســالمندان تحــت تأثیــر موســیقی
ســبکتر و تحمــل مشــکالت بــرای آنــان
آســانتر میشــود .موســیقی موجــب بــاال
رفتــن ســطح اعتمادبهنفــس ســالمندان
میشــود ،وابســتگی عاطفــی آنهــا را زیــاد
و وابســتگی بــه دیگــران را کــم میکنــد.
وابســتگی بــه دارو را تــا پایینتریــن حــد
ممکــن کاهــش میدهــد یــا از بیــن میبــرد
و ســبب میشــود کــه تمایــل بــه ورزش در
فــرد ســالمند پدیــد آیــد .بیاییــد ســالمندان
را آمــوزش دهیــم کــه ایــن امــکان کمهزینــه
را مــورد توجــه قــرار دهنــد.
منبع :سایت جهاندیدگان ایران
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گزارش ویژه

اولیــن آییــن نکوداشــت مــادران نمونــه در شهرســتان فراشــبند
بــه همــت بنیــاد فرهنگــی بینالمللی مــادر ،در  ۳۰آبــان  ۱۳۹۶بــا حضور
مهنــدس غالمرضــا محمــدی بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی
مــادر،روحاهلل مزارعــی سرپرســت فرمانــداری ،حجتاالســام نعمـتاهلل
حســینینژاد رییــس دفتــر تبلیغــات ،رشــیدی بخشــدار مرکــزی،
اشــکان کاظمــی فرمانــدار قیــر و کارزیــن ،ســیدکمال علــوی
فرمانــدار کازرون ،محمــدی رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد فراشــبند،

سرپرســت فرمانــداری بــرای ســخنرانی دعــوت شــد کــه ایشــان
ضمــن خیرمقــدم و خوشآمدگویــی بــه حضــار و مجــری توانمنــد
صــدا و ســیمای فــارس «کمــال علــوی» گفــت :باعــث افتخــار مــن
اســت کــه تجلیــل از مــادران نمونــه را برگــزار میکنیــم .اولیــن بــار
اســت تجلیــل از مــادران نمونــه در فراشــبند برگــزار میشــود .همــه
مــادران نمونهانــد ،اشــراف اطالعاتــی مــا بــرای انتخــاب مــادران نمونــه
قطعـاً کــم بــوده و ایراداتــی دارد ولــی امیدواریــم در ســال هــای آتــی

کارمنــدان ادارات شهرســتان ،کارمنــدان فرمانــداری ،اصحــاب رســانه و
خبرنــگاران ،خانــواده شــهدا و ایثارگــران و مــادران نمونــه شهرســتان و
جمــع کثیــری از مــردم فهیــم و فرهنــگ دوســت شهرســتان فراشــبند
بــا همــکاری فرمانــداری فراشــبند در تــاالر وحــدت ایــن شــهر برگــزار
شــد.
در ایــن نکوداشــت پــس از تــاوت قــرآن و پخــش ســرود ملی و ســرود
بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر ،ابتــدا ازآقــای روحاهلل مزارعــی

بتوانیــم مــادران نمونــه بیشــتری کــه تعدادشــان در شهرســتان
فراشــبند کــم نیســت را بــرای حضــور در چنیــن نکوداشــتی شناســایی
و معرفــی کنیــم.
پــس از اتمــام ســخنرانی آقــای مزارعــی ،ســرودی توســط دانــش
آمــوزان دبیرســتان غیردولتــی طلــوع اجــرا شــد .ســپس از
حجــت االســام حســینی نــژاد رییــس اداره تبلیغــات اســامی
شهرســتان بــرای ایــراد ســخنرانی دعــوت شــد کــه ایشــان ســخنانی

پیرامــون تکریــم مقــام مــادر و نیکــی بــه والدیــن عنــوان کــرد.
در ادامــه گــروه موســیقی ســنتی برنام ـهای اجــرا کــرد و ســپس کلیــپ
اولیــن نکوداشــت بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر کــه ویــژه نکوداشــت
مــادر مهنــدس غالمرضــا محمــدی بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی
مــادر و اعــام تأســیس بنیــاد مــادر در ســال  ۹۳بــود ،پخــش شــد ،ســپس
مهنــدس محمــدی بنیانگــذار ایــن بنیــاد ســخنرانی کــرد.
ایشــان بــا ســام و خیــر مقــدم بــه میهمانــان و عــرض تســلیت و ابــراز
همــدردی بــا زلزلــهزدگان کرمانشــاه ،ســخنان خــود را آغــاز کــرد و در
ادامــه بــه بخشــی از زندگینامــه خــود کــه در روســتا و چــادر عشــایری
زاده شــده و از صفــر شــروع کــرده اســت ،پرداخــت و خطاب بــه جوانان در
جلســه گفــت کــه هیــچ چیــز غیــر ممکــن نیســت .وی انگیــزه بنیانگذاری
ایــن بنیــاد را اینگونــه بیــان کــرد :مــن بــرای مرحــوم پــدرم کارهایــی
در منطقــه و خــارج از منطقــه انجــام دادم ،مدتهــا در ایــن فکــر بــودم
بــرای مــادرم چــه کاری میتوانــم انجــام دهــم کــه از آنجایــی کــه اهــل
مشــورت هســتم .پیشــنهاداتی در قالــب ســاخت بیمارســتان و غیــره بــه
مــن داده شــد و در نهایــت بعــد از ســه ســال بــه ایــن نتیجــه رســیدم
کــه مقــام مــادر فراتــر از یــک مــکان و تاریــخ اســت .هــم پــدر و هــم
مــادر قابــل احترامنــد امــا جایــگاه مــادر جایــگاه ویــژهای اســت .مــادران
مظلومنــد ،مــن بــه پــا خواســتهام از مــادران تجلیــل کنــم .یکــی از اهــداف
ایــن بنیــاد معرفــی مــادران نمونــه اســت .اولیــن نکوداشــت درســال  ۹۳در
شــیراز برگــزار شــد ،در ســال  ۹۵هــم در تهــران و بــه صــورت بیــن المللی
برگــزار شــد .ایــن بنیــاد در بیــش از  ۵۶کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.
محمــدی بــه تشــریح فعالیتهــای ایــن بنیــاد
مهنــدس غالمرضــا ّ
پرداخــت و گفــت :بنیــاد مــادر یــک تشــکل مردمــی و غیــر دولتــی
اســت کــه هرگونــه فعالیــت سیاســی در آن ممنــوع بــوده و اهدافــی
همچــون آشــنا ســاختن جامعــه بهویــژه نســل جــوان بــا مقــام واالی
مــادر ،ارتقــا و بازآفرینــی مقــام مــادر از جهــات فرهنگــی ،خانوادگــی و
اجتماعــی ،آمــوزش مســئولیتهای خطیــر مــادری بــه خانمهــای جــوان
بهخصــوص دختــران در قبــال فرزنــدان و رفتــار متقابــل آنــان نســبت
بــه مــادران و بازشناســی نقــش مــادران در ســاختن جامعــهای ایــدهآل
را دنبــال میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه چشــمانداز «مادرانــی متعالــی ،جهانــی خوشــبخت»
در ایــن بنیــاد ،پررنگتــر نمــودن مســئولیتهای جامعــه بهخصــوص
فرزنــدان در قبــال حقــوق ارزشــمند مــادران ،ایجــاد مرکــز مشــاوره بــرای
مــادران بهمنظــور رفــع تنگناهــای آنــان از نظــر فرهنگــی ،اجتماعــی،
حقوقــی ،درمانــی ،معنــوی ،خانوادگــی و انتخــاب مــادران شایســته را از
دیگــر اهــداف واالی بنیــاد مــادر برشــمرد.
در پایــان برنامــه از مــادران نمونــه شهرســتان فراشــبند خانمهــا شــهربانو
امیــر ســادات ،فاطمــه احمــدی ،افــروز پوراســمی جانــی آبــادی ،زهــرا
جاللــی ،مهرافــروز جمشــیدیان ،لیــا ســیمکانی ،ســکینه صداقــت ،ثریــا
عالیشــوندی ،خانــم مزارعــی ،شمســی نوشــادی و طــاووس ویســی ،بــا
اهــدای لــوح و حمایــل مــادر نمونــه تقدیــر شــد.
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پنـد

اين دوازده جمله تقدیم شما
یادت باشه تا خودت نخواي هيـچکس نميتونه زندگيتو خراب کنه.

یادت باشه که آرامش رو بايد تو وجود خودت پيدا کني.

یادت باشه خدا هميشه مواظبته.

يادت باشه هميشه ته قلبت يه جايي براي بخشيدن آدما بگذاري ...

منتظر هيچ دستي در هيچ جاي اين دنيا نباش... .اشکهايت را با دستهاي خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند.
زبان استخواني ندارد اما آنقدر قوي هست که بتواند قلبي را بشکند .مراقب حرفهايمان باشيم .

گاهي در حذف شدن کسي از زندگيتان حکمتي نهفته است .اينقدر اصرار به برگشتنش نکنيد.

آدما مثل عکس هستن ،زيادي که بزرگشون کني کيفيتشون مياد پايين.

زندگي کوتاه نيست ،مشکل اينجاست که ما زندگي را ديرشروع ميکنيم.

دردهايت را دورت نچين که ديوارشوند  ،زيرپايت بچين که پله شوند…

هيچوقت نگران فردايت نباش  ،خداي ديروز و امروزت  ،فردا هم هست…
اگر باشي ...

ما اولين دفعه است که تجربه بندگي داريم ولى او قرنهاست که خداست …

روزنـه

میـد

ا

از گابریل گارسیا پرسيدند :اگر بخواهی کتابی صد صفحهای درباره امید
بنویسی ،چه مینویسی؟
گفت 99 :صفحه رو خالی میذارم ...صفحهی آخر ...سطر آخر
می نویسم...
یادت باشه دنیا گرده...
هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی
شاید در نقطه شروع باشی...
زندگی...
ساختنیست...
نه ماندنی...
بمان برای «ساختن»
نساز برای «ماندن»
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دانستنی ها

با
شــاد تریــن

کشــورهای دنیــا
آشــنا شــوید

مردمــی کــه در شــادترین کشــورهای دنیــا زندگــی میکننــد،
بــه جامعهشــان اعتمــاد داشــته و نحــوه کسـبوکار در محــل
زندگــی خــود را قبــول دارنــد .بــه عبــارت دیگــر ،آنهــا
خــود را بــرای گرفتــن تصمیمــات مهــم زندگیشــان آزاد
میبیننــد ،چــرا کــه از پشــتیبانی اجتماعــی برخوردارنــد و
اجتمــاع ،آنهــا را بــرای دنبــال کــردن اهدافشــان حمایــت
میکنــد .طــی یــک ابتــکار صــورت گرفتــه از ســوی ســازمان
ملــل متحــد ،گروهــی از متخصصیــن مســتقل یــک مطالعــه
گســترده بــر روی مــردم  156کشــور دنیــا انجــام دادنــد.
بــرای تعییــن شــادترین کشــورهای دنیــا ،فاکتورهــای زیــادی
در نظــر گرفتــه شــدند کــه در ایــن بیــن ،پنــج مــورد آنهــا
اهمیــت بیشــتری دارنــد :
 تولید ناخالص ملی به ازای هر نفر امید به زندگی در بدو تولد سالم آزادی برای انتخاب تصمیمات زندگی بخشش و گشادهدستی درک و برداشت شخصی افراد از فسادهای مختلفدر نظــر داشــته باشــید ایــن پرسشــنامهها ،بــا گفتههــای
مــردم پ ـر شــدهاند .بــه عبــارت دیگــر ،بــه جــز فاکتورهایــی
همچــون تولیــد ناخالــص داخلــی ،بقیــه مالکهــا بــه دیــد
و برداشــت مــردم بســتگی دارنــد .یعنــی ممکــن اســت یــک
کشــور ،دارای ثــروت و امکانــات زیــادی باشــد ،امــا برداشــت
مــردم آن مثبــت نبــوده و بــا ایــن حــال ،شــرایط زندگــی
خــود را نامســاعد بداننــد .همچنیــن فرامــوش نکنیــد منظــور
از حمایــت اجتماعــی ،لزوم ـاً و تنهــا دولــت نیســت .بخــش
عمــدهای از حمایــت اجتماعــی ،بــه پشــتیبانی مــردم از
یکدیگــر مرتبــط اســت .یعنــی مــردم ســاکن در شــادترین
کشــورهای دنیــا ،بــه خوبــی هــوای یکدیگــر را دارنــد.

لیست شادترین کشورهای دنیا

ـروژ  :نــروژ طــی مــدت زمانــی کوتــاه خــود را از رتبــه
 -1نـ
چهــارم شــادترین کشــورهای دنیــا بــه رتبــه نخســت رســاند.
بــد نیســت بدانیــد در شــاخص محرومیــت مالــی کــودکان،
نــروژ دارای پایینتریــن رتبــه (بهتریــن مقــام) اســت.
 -2دانمــارک  :دانمــارک ســال گذشــته صاحــب رتبــه
نخســت در بیــن شــادترین کشــورهای دنیــا بــود ،امــا
امســال بــا وجــود حفــظ نمــره خــود در پنــج فاکتــور اصلــی
رتبهبنــدی ،یــک ســطح ســقوط کــرده اســت.
 -3ایســلند  :همانطــور کــه در ابتــدا بــه آن اشــاره
کردیــم ،حمایــت اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
فاکتورهــا در رتبهبنــدی شــادترین کشــورهای دنیــا
شــناخته میشــود .بــر اســاس ایــن مطالعــه ،درصــد مردمــی
کــه مدعــی هســتند در زمانهــای بحــران فــردی را بــرای
کمــک گرفتــن دارنــد ،در ایســلند از تمامــی کشــورهای
دیگــر بیشــتر اســت.
 -4ســوییس  :چهــار کشــور نخســت در بیــن شــادترین
کشــورهای دنیــا ،چنــان از نظــر آمــار و ارقــام بــه یکدیگــر
نزدیــک هســتند کــه رتبهبنــدی آنهــا بســیار مشــکل
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میشــود .بــا ایــن حــال ،متخصصیــن ایــن مطالعــه بــا در
نظــر گرفتــن تمامــی فاکتورهــای اصلــی و فرعــی ،آنهــا را
از یــک تــا چهــار رتبهبنــدی کردهانــد .ســوییس ،در رتبــه
چهــارم شــادترین کشــورهای دنیــا قــرار دارد.
-5فنالنــد  :بــرای دوســتداران دنیــای تکنولــوژی بــه
خصــوص دنیــای جــذاب موبایــل ،نــام ایــن کشــور آشــنا
اســت ،چــرا کــه مهــد تولــد کمپانــی خاطرهســاز نوکیــا
محســوب میشــود .فنالنــد امســال توانســت رتبــه فوقالعــاده
خــوب خــود در لیســت شــادترین کشــورهای دنیــا را حفــظ
کنــد .بــه نظــر میرســد مردمــان ســاکن اروپــای شــمالی
بــه خصــوص کشــورهای اســکاندیناوی ،کامــ ً
ا از زندگــی
خــود راضــی هســتند ،چــرا کــه بعــد از فنالنــد ،چهــار رتبــه
اول شــادترین کشــورهای دنیــا نیــز متعلــق بــه کشــورهایی
از همیــن منطقــه اســت .اگــر توجــه داشــته باشــید ،خیلــی
خیلــی کــم نــام کشــورهایی همچــون ســوئد ،فنالنــد ،نــروژ،
دانمــارک و ســوییس را در اخبــار میشــنوید ،چــرا کــه
زندگــی در آنهــا خیلــی آرام در جریــان بــوده و پلههــای
ترقــی و پیشــرفت در صنعــت را بــدون حاشــیه میپیماینــد.
-6هلنــد  :هماننــد دیگــر کشــورهای مشــابه در ایــن
لیســت ،هلنــد و کانــادا نیــز درجــات تقریبـاً یکســانی در بیــن

شــادترین کشــورهای دنیــا دارنــد .در فاکتورهایــی همچــون
ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ،امیــد بــه زندگــی ،حمایــت
اجتماعــی و آزادی عمــل بــرای گرفتــن تصمیمــات مهــم
زندگــی ،ایــن دو کشــور تقریب ـاً پــا بــه پــای یکدیگــر جلــو
میرونــد ،امــا تفــاوت در فاکتورهــای فرعــی ســبب شــدهاند
هلنــد جایــگاه بهتــری در بیــن شــادترین کشــورهای دنیــا
پیــدا کنــد.
-7کانـ
ـادا  :ســال گذشــته ،کانــادا در رتبــه ششــم و هلنــد
در رتبــه هفتــم شــادترین کشــورهای دنیــا قــرار داشــتند.
امــا امســال ،شــاهد جابهجایــی ایــن رتبههــا میــان ایــن
دو کشــور هســتیم .در هــر صــورت ،همچنــان کســب رتبــه
هفتــم واقعــاً ســتودنی اســت .مهمتریــن دلیــل موفقیــت
کانــادا در کســب ایــن رتبــه را بایــد وجــود اتبــاع مختلــف در
ایــن کشــور دانســت .بــه عقیــده نویســنده گــزارش ،جوامــع
بســیار متنــوع همچــون کانــادا ،درجــات بســیار بســیار باالیــی
از اعتمــاد اجتماعــی را بــه خاطــر ترویــج چنــد فرهنگــی و
ایجــاد درک متقابــل میــان قومیتهــای مختلــف کســب
میکننــد.
-8نیوزیلنــد  :اگرچــه نیوزیلنــد ســرانه تولیــد ناخالــص
داخلــی کمتــری در مقایســه بــا اســترالیا داشــته و بــا در
نظــر گرفتــن دیگــر فاکتورهــای مهــم ،هــر دو کشــور تقریبـاً
رتبــه یکســانی در لیســت شــادترین کشــورهای دنیــا پیــدا
میکننــد ،امــا یــک فاکتــور ســبب شــده تــا اســترالیا رتبــه
نهــم و نیوزیلنــد رتبــه هشــتم را کســب کننــد .بــر اســاس
ایــن مطالعــه ،مــردم نیوزیلنــد نســبت بــه مــردم اســترالیا بــه
مراتــب گشادهدســتتر بــوده و ســخاوت بیشــتری از خــود
نشــان میدهنــد .بخشــندگی یکــی از مهمتریــن فاکتورهایــی
اســت کــه نشــان میدهــد مــردم از زندگــی خــود خوشــحال
و خشــنود هســتند.
 -9اســترالیا  :عملکــرد کلــی اســترالیا بــرای ایجــاد یــک
زندگــی خــوب بــرای مــردم فوقالعــاده بــوده اســت ،بــا
ایــن حــال بــه عقیــده نویســنده گــزارش ،وجــود معضالتــی
همچــون بیماریهــای فیزیکــی و روانــی مانــع رشــد بیشــتر
آن در لیســت شــادترین کشــورهای دنیــا شــدهاند.
 -10ســوئد  :ایــن کشــور در مقایســه بــا رتبهبنــدی ســال
گذشــته ،خیلــی محکــم در ســرجای خــود ایســتاده و نــه
تنــزل و نــه صعــود کــرده اســت .حمایــت اجتماعــی ،ســرانه
تولیــد ناخالــص داخلــی و امیــد بــه زندگــی ســالم را بایــد
دلیــل قرارگیــری ســوئد در بیــن ده مــورد اول شــادترین
کشــورهای دنیــا دانســت.
منبع businessinsider :

بیائید ما هم شاد باشیم
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دکتــر مرتضــی فــاح پــور فــوق تخصــص آســم و
آ لر ژ ی ( ما هنا مهپیو نــد )
ســازمان ابتــکار جهانــی بــرای کنتــرل آســم(Gina Global
 ،)Initiative for Asthmaهمــه ســاله ،هفتــه اول مــاه مــی
( )Mayرا کــه مقــارن بــا هفتــه دوم اردیبهشــت اســت ،بــه نــام
هفتــه جهانــی آلــرژی مینامــد .در ایــن هفتــه در سراســر دنیــا
بــه بیماریهــای مختلــف آلــرژیزا و راهکارهــای مقابلــه بــا آن
پرداختــه میشــود .در ایــن بیــن ،یکــی از مهمتریــن روزهــای ایــن
هفتــه ،کــه بــه صــورت جداگانــه نامگــذاری مــی شــود ،روز جهانــی
آســم( )World Asthma Dayمیباشــد .در کشــور عزیزمــان

نیــز از  19ســال قبــل ،همــگام بــا سراســر دنیــا ،انجمــن آســم
و آلــرژی ،البتــه بــا همــکاری وزارت بهداشــت ،متولــی برگــزاری
همایشهــای علمــی در ایــن روز ،بــه منظــور اطالعرســانی و
افزایــش آگاهــی جامعــه در مــورد آســم بــوده اســت.
امــا دلیــل اهمیــت بیمــاری آســم چیســت کــه هرســاله از طــرف
ســازمان بهداشــت جهانــی یــک روز ویــژه بــه عنــوان روز جهانــی
آســم انتخــاب مــی شــود؟ چــرا ســازمان  Ginaهمــه کشــورهای
عضــو را در ایــن روز مکلــف بــه برگــزاری همایشهــای علمــی
در جهــت افزایــش آگاهــی تــوده جامعــه در مــورد ایــن بیمــاری
مــی کنــد؟ شــاید صحیحتریــن جــواب ســؤال ایــن باشــد کــه در

دنیــای صنعتــی امــروز ،آســم مشــکل همــه کشورهاســت .بــا توجــه
بــه اهمیــت ایــن بیمــاری ســعی میکنیــم تــا در قالــب پرســش
و پاســخ ،آگاهــی خانوادههــای محتــرم را در مــورد بیمــاری آســم
افزایــش دهیــم.
سؤال اول :شیوع آسم چقدر است؟
آســم یکــی از شــایعترین بیماریهــای مزمــن راههــای هوایــی
در دنیــای امــروز اســت .در ســال  ،2014براســاس مطالعــات،
تخمیــن زده شــد کــه بیــش از ســیصد میلیــون نفــر در سراســر
دنیــا بــه آســم پایــدار دچارنــد .مطالعــات آمــاری ،کــه در کشــور
مــا بــه صــورت پراکنــده و در ســطح برخــی شــهرها انجــام شــده،
نشــان از افزایــش شــیوع آســم در ســالهای اخیــر دارد و بررســی
اورژانسهــای کشــور ،بهویــژه در روزهــای اوج آلودگــی هــوا،
مؤیــد رشــد مراجعــه کننــدگان مبتــا بــه حملــه آســم و متأســفانه
افزایــش مــرگ و میــر بــه علــت حملــه آســم در برخــی شــهرهای
بــزرگ و صنعتــی بــوده اســت.

ســؤال دوم :آســم از چــه ســنی ایجــاد مــی شود؟آســم
کودکــی چیســت؟
بهطورکلــی آســم بیمــاری کــودکان اســت و از ســنین شــیرخوارگی
ممکــن اســت حمــات آســم شــروع شــود .البتــه در ســن زیــر یــک
ســال ،هــر چــه ســن بچــه در زمــان بــروز عالئــم کمتــر باشــد،
پزشــک بایــد تشــخیصهای دیگــری غیــر از حملــه آســم را مدنظــر
قــرار دهــد .بــه عبــارت دیگــر ،در ســنین زیــر  4-6مــاه ،تشــخیص
حملــه آســم بایــد بــا وســواس زیــاد انجــام شــود .از طرفــی
بســیاری از عالئــم منتســب بــه آســم ،شــامل ســرفه و خسخــس
ســینه در بچههــای زیــر 6ســال ،بــا گــذر ســن برطــرف میشــود
و چــون امــکان اثبــات آســم بــه واســطه تســتهای تنفســی
در ایــن ســن وجــود نــدارد ،تشــخیص آســم کودکــی اغلــب بــه
مهــارت و دانــش پزشــک وابســته اســت .اغلــب کــودکان مبتــا بــه
آســم کودکــی بــا افزایــش ســن بهبــود مییابنــد؛ ولــی درصــدی
از آنهــا بعــد از یــک دوره بهبــودی گــذرا ،مجــددا ً دچــار عالئــم
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ســرفه ،تنگینفــس و خسخــس ســینه میشــوند ،کــه در ادامــه
تبدیــل بــه آســم پایــدار یــا آســم بزرگســالی میگــردد .در دوره
جوانــی و بزرگســالی ،بــه دنبــال مواجهــات شــغلی خــاص ،در
برخــی افــراد مســتعد ،نوعــی از آســم رخ میدهــد کــه جــزء انــواع
آســم بزرگســالی طبقهبنــدی میگــردد و آســم شــغلی نامیــده
میشــود.
ســؤال ســوم :آیــا میتــوان پیشبینــی کــرد کــه کــدام
دســته از بیمــاران مبتــا بــه آســم کودکــی در معــرض
خطــر ابتــا بــه آســم بزرگســالیاند؟
پیشبینــی ایــن امــر بــا دقــت صددرصــد امکانپذیــر نیســت؛ امــا
وجــود برخــی از شــرایط ،کــه بــه عنــوان عوامــل خطــر در تــداوم
آســم معروفانــد ،میتوانــد در پیشــگویی تــداوم آســم کودکــی در
بزرگســالی کمککننــده باشــد .یکــی از مهمتریــن عوامــل خطــر،
وجــود زمینــه آلرژیــک در فــرد میباشــد .بههمیندلیــل یکــی از

شــایعترین تس ـتهایی کــه در کــودکان صــورت میگیــرد ،تســت
آلــرژی اســت .البتــه تفســیر تســت آلــرژی احتیــاج بــه دانــش بــاال
دارد؛ بههمیندلیــل انجــام و تفســیر ایــن تســتها بایــد تحــت
نظــر فــوق تخصــص آلــرژی انجــام شــود .عامــل بعــدی وجــود چند
بیمــاری آلــرژی بــه طــور همزمــان در فــرد اســت .یعنــی بیمــاری
کــه آســم کودکــی دارد و همزمــان دچــار اگزمــای آلرژیــک (آلــرژی
پوســت) یــا حساســیت غذایی یــا حساســیت بینی(عطســه ،آبریزش
بینــی ،کیــپ شــدن بینــی) اســت ،هــم بهعنــوان عامــل خطــر تداوم
آســم بایــد لحــاظ شــود .امــا از مهمتریــن عوامــل خطــر ،وجــود
ســابقه خانوادگــی آســم در والدیــن یــا ســایر بــرادر و خواهرهاســت
کــه نشــاندهنده وجــود زمینــه ارثــی اســت .در مجمــوع ،آســم
کودکــی اغلــب خــوب میشــود؛ امــا برخــی از عوامــل ،بهویــژه در
کنــار آلودگــی هــوا و مصــرف دخانیات(ســیگار و قلیــان) ،موجــب
تــداوم آســم کودکــی در دوره بزرگســالی میشــود.
منبع :ماهنامه پیوند
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گردشگری

گردشی در
روســتای تمــام
ســنگی ایــران

یــک روســتای تمــام ســنگی! ایــن چیــزی اســت کــه در نــگاه اول
در روســتای ورکانــه همــدان میبینیــد ...ســرزمین کوچکــی کــه
تمــام خانههــای آن بــا ســنگهای الشــه ســاخته شــدهاند و در
گوشــه و کنــار کوچههــا هنــوز هــم خــرده ســنگهای قهــوهای
بــه چشــم میآینــد و شــما را بــه یــاد نقاشــیهای بهجامانــده
از اروپــای دوران رنســانس مــی اندازنــد .روســتای ورکانــه ،بــه جــز
ســنگ هــای تیــرهای کــه دارد در موقعیــت جغرافیایــی خاصــی
قــرار گرفتــه کــه تابــش آفتــاب بــه خانههــای آن ،رنگهــای
تیــره و روشــنی را بهوجــود م ـیآورد .بههمیــن دلیــل اســت کــه
ایــن روســتا را روســتای ســایهها میداننــد کــه درخشــندگی
آن چشــم گردشــگران زیــادی را پــر میکنــد .آبگوشــت ،انــواع

کبــاب و انــواع آش ماننــد آش اومــاج ،آش پلتــه ،آش واره ،آش
جــو و ترخینــه غذاهــای خوشــمزهای هســتند کــه در ایــن روســتا
انتظــار شــما را میکشــند و محصــوالت باغــات ورکانــه شــامل
گــردو ،زردآلــو ،انگــور و ســیب بهتریــن ســوغاتیهای ایــن روســتا
هســتند.
بــرای دیــدن روســتای ورکانــه بایــد بــه دهســتان الوندکــوه شــرقی
در شــرق شهرســتان همــدان ســفر کنیــد و آن را در دامنــه
ببینید.کوههــای ســرده در ســه کیلومتــری شــمال شــرقی ،کــوه
ســرخ بــاغ در ســه کیلومتــری جنــوب غربــی و کــوه قــرهداغ در
چهارکیلومتــری شــرق ایــن روســتا قراردارنــد.
بهتریــن زمــان بــرای ســفر بــه ورکانــه اواســط بهــار تــا پایــان

تابســتان اســت چــرا کــه آب و هــوای معتدلــی بــر منطقــه حاکــم
میشــود .در بهــار و تابســتان ،بــا گــرم شــدن هــوا ،ورکانــه آب و
هــوای معتدلــی پیــدا میکنــد و سرســبزی باغهــا چهــره ایــن
روســتا را زیباتــر جلــوه میدهنــد .در پاییــز و زمســتان ،در فصــول
ســرد ،ســرمای ســختی بــه ورکانــه میآیــد امــا عالقهمنــدان بــه
طبیعــت بــرای دیــدن هــزار رنــگ پاییــز و بــرف زیبــای زمســتانی
بــاز هــم ،ورکانــه را بــه عنــوان مقصــد انتخــاب میکننــد .اگــر
گذارتــان بــه روســتای ورکانــه بیفتنــد ،میبینیــد کــه قرارگیــری
ایــن روســتا در دامنــه جنوبــی زاگــرس مرکــزی باعــث شــده کــه
آب و هوایــی کوهســتانی و طبیعتــی بکــر داشــته باشــد .طبیعتــی
کــه بــا درههــای زیبــای یــورد صفرخــان ،دره خــان ،تختــه ســنگ،
جـندره ،ســوبالغ و دره بارانــی جلــوه بیشــتری پیــدا کــرده اســت.
رودخانههــای فصلــی ورکانــه هــم از ارتفاعــات یخچالهــا
سرچشــمه میگیــرد و بعــد از عبــور از اراضــی ســیمین ورکانــه
بــه رودخانــه فصلــی ارزانفــود میریزنــد .ایــن طبیعــت بکــر،
شــما را بــه شــکل ســخاوتمندانه مهمــان درخــت گــردو ،ســیب
و زردآلــو میکنــد و بــه اهالــی منطقــه ایــن فرصــت را میدهــد
کــه کشــت و کار خانگــی را تجربــه کننــد.
در کوچههــای ورکانــه کــه قــدم بزنیــد ،دیوارهــای ســنگی،
حیاطهــای ســنگی و حتــی بامهــای ســنگی چشــمتان را پــر
میکننــد .خانههــای ایــن روســتا بــا ســنگ و مــات گل ســاخته
شــدهاند و تنهــا عامــل اتصــال در دیوارههــای ســنگی ایــن بناهــا،
اســتفاده از تیرهــای چوبــی اســت .آنقــدر کــه شــاید در نــگاه اول
احســاس کنیــد بــه روزگار حاکمیــت ســنگ و عصــر ســنگی بــاز
گشــتهاید!
بــا ایــن حــال بــد نیســت بدانیــد کــه پیشــینه روســتای ورکانــه
بــه بیــش از  400ســال مــی رســد و قدیمیتریــن محلــه آن،
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محلــه «در مســجد» اســت .وجــه تســمیه ایــن روســتا ،معــادن
ســنگ زیــادی اســت کــه در اطــراف آن بــه چشــم مــی خورنــد.
ورکان بــه زبــان محلــی یعنــی در نزدیکــی معــدن امــا خیلیهــا
معتقدنــد کــه مــردم محلــی بــه دلیــل نزدیکــی ایــن روســتا بــه
رود و جــوی ،آن را بــه ایــن نــام میخواننــد چــون در زبــان
کــردی ،کانــه بــه معنــای سرچشــمه اســت.
جالــب اســت بدانیــد ایــن روســتا بــا طبیعــت و خانههــای
قدیمـیاش زادگاه پروفســور توفیــق موســیوند ،مختــرع نخســتین
قلــب مصنوعــی در جهــان مــی باشــد .او در ســال  ۱۳۱۵در ایــن
روســتا متولــد شــد و تــا ســن  ۱۴ســالگی بــرای کمــک بــه
خانــواده بــه چوپانــی مشــغول بــود.
تــاش و پشــتکار وی و پیمــودن مســیر ورکانــه بــه همــدان بــرای
تحصیــل باعــث شــد تــا بهعنــوان دانشــمند برتــر جهــان شــناخته
شــود و اختراعــات بســیاری از جملــه قلــب مصنوعــی کنتــرل از
راه دور ،تعییــن  DNAانســان بــا اثــر انگشــت و بــدون نیــاز بــه
خونگیــری و  ۱۴اختــراع پزشــکی دیگــر را بــه ثبــت برســاند.
عالیتریــن مقــام علمــی جهــان از انجمــن ســلطنتی کانــادا و
بریتانیــا ،عضویــت انجمــن دانشــمندان نیویــورک ،بنیانگــذار
درمــان پزشــکی از راه دور ،رئیــس بخــش قلــب و عــروق انســتیتو
تحقیقــات قلــب دانشــگاه اوتــاوا از جملــه عناویــن علمــی وی در
دنیــا مــی باشــد.

زیبائیها را ببینیم

منبع :روزنامه خبر جنوب
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قلـم

استاد ناصر امامی (فریاد)
شاعر معاصر و عضو هیئت امنا
و
هیئت مدیره بنیاد فرهنگی
بین المللی مادر

را بشناسیم

آن قادر بی

چون و چرا

را بشناسیم

ق ،ذات خدا

را بشناسیم

ا تا که خدا
ی دوست بی
ا
کرامات دوا
حق را در خ
باید که
ا گفتن حق،
ب
را بشناسیم
را
وا درد کسی
فس باد صبا
ن نکند نام د
عطر ن
درما
را بشناسیم
خ
ر
س
ز انبوه گل
یره قبلهنما
اده بسازیم
آن دا
را بشناسیم
سج
حن و سرا
م
ی
د
ن
ب
س تکبیر ب
صاحب آن ص
گ
یش گل نر
گر
در پ
را بشناسیم
الزام ندارد
لآویز رسا
در کوفتن،
آن بانگ د
استادن و
را بشناسیم
م
ی
ش
باهنگ نیو
ت فقر و غنا
ش
شب از مرغ
گر ماهی
آهنگ
را بشناسیم
د
ش
ت دوست نبا
تا بانگ درا
م
جز از مکر
ی کاش که
مکنت ،ب
ا
بیخبرانیم
را بشناسیم
حرکت و ما
افتاده ز پا
تا مردم
ن قافله در
وده بداریم
ای
را بشناسیم
ه
ی
ین نخوت ب
صفت آینهها
ست از سر ا
باید،
د
ه که دیدیم
را بشناسیم
ش شود آنچ
جزه راز بقا
گذار فرامو
تا مع
را بشناسیم
ب
م
ی
ن
ه تدبر بنشی
صلح و صفا
مع موران ب
این موهبت
بر مج
را بشناسیم
د
ر
ی
ری دانه نگ
جان ،راهنما
ز دهان دگ
گر از بن
موری
را بشناسیم
هل نسپاریم
سر به هوا
د ره به تجا
آن طایفه
در راه خر
را بشناسیم
را
دا
خ
ک بجویند
ه اندوهزدا
ده در افال
آن طرف
یک ع
را بشناسیم
یش برانیم
رتبت دار فنا
م ز دل خو
ا یاد خدا غ
تا م
ب
ش برآریم
ق ز دل خوی
ریاد" اناالح
"ف
ویش ببینیم

و

آنگاه ،به ح

را بشناسیم

س
ق
ند پار ی

مثــل

چاقو دسته خودش را نمیبرد.

آسیبی از نزدیکان به هم نمیرسد.
چاهکن همیشه ته چاه است.

کنایه به کسی که همیشه درصدد ساختن دام برای دیگران است.
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی.
نظیر:هرچه کنی به خود کنی ،گر همه نیک و بد کنی.
چراغ از بهر تاریکی نگه دار.
همه دیوارها را خراب نکن.
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
چشمش هزار کار می کند که ابرویش خبر ندارد.
کنایه به آدم زیرک و مخفی کار.
کتاب ضرب المثلهای فارسی
حسین رحمت نژاد
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زنان موفق

انوشـه انصـاری

انوشــه انصــاری متولــد  21شــهریور  1345در مشــهد ،فارغالتحصیــل لیســانس مهندســی بــرق و علــوم رایانــه از
دانشــگاه جــورج میســون و فــوق لیســانس مهندســی الکترونیــک از دانشــگاه جــورج واشــنگتن و فــوق لیســانس
ستارهشناســی اســت.
مهاجرت از ایران به آمریکا
خانــواده انوشــه بعــد از تولــد او در مشــهد در چهــار ســالگیاش بــه تهــران نقلمــکان کردنــد و مدتهــا ســاکن
خیابــان بهــار بودنــد .انوشــه در ســال  1361بــا شــروع جنــگ تحمیلــی بــه همــراه خانــوادهاش بــه آمریــکا مهاجــرت
کر د .
شروع به پژوهش و کار
بعــد از اخــذ مــدرک فــوق لیســانس در شــرکت مخابراتــی  MCIاز زیرمجموعــ ه هــای شــرکت بــزرگ ورایــزون
مشــغول بــه کار شــد .ورود بــه ایــن شــرکت آینــده زندگــی خصوصــی و اجتماعــی انوشــه را تغییــر داد .او چندیــن
مقالــه و دو پاتنــت بــرای كار روی عملگرهــای اتوماتیــك و گرههــای یــك شــبك ه بیســیم دارد.
ازدواج
انوشــه انصــاری زمانــی کــه در شــرکت مخابراتــی  MCIکار میکــرد بــا حمیــد انصــاری آشــنا شــد ایــن دو در
ســال  1369بــا یکدیگــر ازدواج کردنــد.
راه اندازی شرکت TTI
انوشــه در ســال  ۱۹۹۳بــه همــراه همســر و بــرادر شــوهرش،
امیــر انصــاری ،شــرکت  Telecom Technologies Incیــا
بــه اختصــار  TTIرا در ریچاردســون تگــزاس تأســیس
کردنــد .هزینــه راهانــدازی شــرکت از اندوختههــا و
مبالغــی کــه بــرای بازنشســتگی کنــار گذاشــته بودنــد
فراهــم شــد TTI .در زمینــه تأمیــن ادوات و ارائــه
خدمــات شــبکههای مخابراتــی فعالیــت میکــرد.
کارآفرین و تاجر نمونه
انوشــه در ســال  ۲۰۰۰از ســوی مجلــه زن شــاغل
( )Working Womanبــه عنــوان کارآفریــن
برتــر انتخــاب شــد .همچنیــن مجلــه فورچــون
در ســال  ۲۰۰۱نــام او را در فهرســت تاجــران
موفــق قــرار داد.
فروش میلیاردی شرکت
عملکــرد  TTIآنقــدر خــوب
بــود کــه چنــد شــرکت
بــزرگ بــرای خریــد
آن اقــدام کردنــد.
در نهایــت شــرکت
Sonus Networks
آن را خریــد .ایــن
معاملــه در ســال ۲۰۰۱
و بــه صــورت انتقــال
ســهام  ۱۰٫۸میلیــون
ســهم از شــرکت
ســانوس نتورکــس
بــه صاحبــان TTI
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انجــام شــد .انوشــه بــه معاونــت  Sonusرســید و مدیریــت بخــش
ی پــی هوشــمند را هــم بــه دســت گرفــت .او تــا مــارس  ۲۰۰۱در
آ 
این سمت بود.
تأسیس شرکت جدید
انصــاری در ســال  ۲۰۰۶بــاز هــم بــا همســر و بــرادر شــوهر شــرکت دیگــری را تأســیس کــرد؛  Prodea Systemsاز
آن ســال تاکنــون فعــال اســت و انوشــه عــاوه بــر ریاســت بــر هیــأت مدیــره ،مدیرعامــل آن هــم هســت.
رؤیای سفر به فضا
از زمانــی کــه دختــر کوچکــی بــودم ش ـبهای تابســتان محــو تماشــای ســتارگان میشــدم ،آرزوی پــرواز را در ســر
داشــتم و ایــن رؤیــا همیشــه در قلــب مــن زنــده و محرکــی بــرای موفقیــت کاریــم بــود تــا اینکــه فرصتــی پیــش آمــد
کــه آرزویــم تحقــق یابــد.
اولین زن گردشگر فضایی
هرچنــد انوشــه توانســته بــود بــا کمــک بــه بنیــاد جایــز ه ایکــس وارد عرصــه مدیریــت ســفرهای فضایــی شــود امــا
هیــچ چیــز هماننــد یــك ســفر واقعــی بــه فضــا او را آرام نمیكــرد و اشــتیاقش بــرای ســفر بــه فضــا هــر روز بیشــتر
میشــد در همیــن هنــگام بــود كــه وی دریافــت میتــوان بــا پرداخــت مبلــغ  ۲۰میلیــون دالر بــا یــك موشــك
ســایوز بــه فضــا ســفر كــرد و چنــد روزی را در ایســتگاه فضایــی بینالمللــی بــه ســر بــرد .انوشــه تصمیمــش را
گرفــت و علیرغــم همــه خطــرات موجــود ،ثبــت نــام کــرد.
کپسول فضایی روسی و اولین زن کیهانگرد
ایــن ســفر توســط کپســول فضایــی ســایوز تـی ام آ متعلــق بــه روســیه صــورت میگرفــت طبــق برنامــه یــک پزشــک
ژاپنــی بــه نــام دایســوکه انوموتــو قــرار بــود پیــش از او بــه ایــن ســفر بــرود ولــی صالحیــت او بــه دالیــل ســامتی
رد شــد و برنامـ ه انوشــه انصــاری شــش مــاه جلــو افتــاد.
ســازمان فضایــی روســیه در  ۸مــه  ۲۰۰۶رســم ًا اعــام کــرده بــود انوشــه انصــاری بــه عنــوان اولیــن بانــوی گردشــگر
فضایــی در بهــار  ۲۰۰۷بــه مــدار کــره زمیــن ســفر خواهــد کــرد ،امــا بــا ایــن اتفــاق ،تاریــخ ســفر او بــه  ۱۸ســپتامبر
 ۲۰۰۶تغییــر کــرد .او اولیــن فضانــورد ایرانــی دنیــا اســت و اولیــن زن کیهانگــرد و چهارمیــن نفــری اســت کــه هزینــه
ســفر فضایــی خــود را پرداخــت کــردهاســت.
آرزوی سفر به مریخ
انوشــه مــی گوید«:مــن خیلــی دوســت دارم بــه مریــخ بــروم و معتقــدم بــزودی صاحــب فنــاوریای خواهیــم بــود کــه
زمــان ایــن مســافرت را تقلیــل دهــد و در نتیجــه مشــکل در معــرض تابــش اشــعه قــرار گرفتــن طوالنــی را حــل کنــد».
اوقات فراغت
مــن دوســت دارم ســتارگان را تماشــا کنــم ،عاشــق پیــادهروی و فعالیــت در فضــای آزاد هســتم ،بــه موســیقیهای
مختلــف از سراســر جهــان گــوش میکنــم و بســکتبال بــازی میکنــم.
بنیاد خیریه
َ
او بــه همــراه بــرادر همســرش ،بنیــاد خیریــه اهــورا ( )Ahoora Foundationرا تأســیس کــرد و بــه ادار ه آن مشــغول
اســت .بعــاوه در شــرکت پرودیــا سیســتمز هــم مســئولیتهای خــود را دارد .ایــن شــرکت کــه آن را بــههمــراه
همســر و بــرادر همســرش بنیــان گذاشــته در حــوزه خانههــای هوشــمند و دیجیتــال فعالیــت میکنــد و در تگــزاس
و در هندوســتان دفتــر رســمی دارد.
پیغام برای جوانان ایرانی
پیغــام مــن ایــن اســت کــه اجــازه ندهنــد کســی تفکــر تخیــل یــا آرزوهایشــان را محــدود کنــد .عالقهمنــدی
فــراوان بــرای رســیدن بــه آرزوهایشــان داشــته باشــند تــا بتواننــد آن را محقــق ســازند و از ایــن راه دیگــران را نیــز
تشــویق بــه تحقــق آرزوهایشــان کننــد .پیغــام مــن ایــن اســت:

تجسم کن ،دگرگون کن ،الهام ببخش

جایزه ایکس انصاری
دالری ســالیانه (Ansari
انوشــه انصــاری بــه همــراه بــرادر همســرش در ســال ( ۲۰۰۳میــادی) جایــزه ۱۰میلیــون
ِ
 )X-prizeرا بنیــان نهــاد .هــدف از ایــن جایــزه تشــویق بخــش خصوصــی بــرای ســرمای ه گــذاری و ورود بــه بــازار
ســفرهای فضایــی اســت کــه تــا پیــش از ایــن در انحصــار تعــداد انگشتشــماری از دولتهــا بــود ه اســت.
افتخارات
● به عنوان کارآفرین برتر از سوی مجله زن شاغل آمریکا – 2000
● حضور در فهرست تاجران موفق مجله معتبر فورچون آمریکا – 2001
● دریافت اولین جایزه نوآور سیمونز توسط  NCWITبه کارآفرینان موفق زن – 2009
● دریافت دکترای افتخاری علوم از دانشگاه جرج میسون 2012-
● به پاس خدمات به جامعه فضایی ،جایزه ملی پیشگامان فضای ایاالت متحده – 2015
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اصول شهروندی
آداب معاشرت و
اجتماعی

مالقات و معرفی
 -1قبــل از حضــور در مکانهــای رســمی یــا مالقــات مهــم بــا
دیگــران ،از ایــن مــوارد اســتفاده نکنیــد :ســیگار ،ســیر ،پیــاز،
ادکلنهــای تنــد ،لباسهــای اطــو کشــیده بــودار و غیــره کــه
بــوی آن باعــث آزار دیگــران مــی شــود (هرچنــد کــه ممکــن
اســت تحمــل کننــد و چیــزی نگوینــد).
 -2در هنــگام معرفــی ،شایســته اســت افــراد پایینتــر را (از
لحــاظ ســنی یــا شــغلی) بــه افــراد باالتــر معرفــی کنیــد .
 -3در مالقــات رســمی بــا دوســتان ،درصــورت لــزوم ،همراهان
خویــش را معرفــی کنید.
 -4هنــگام معرفــی افــراد بــه یکدیگــر ،اســامی را واضــح و
شــمرده بیــان کنیــد.
 -5هنــگام معرفــی یــک فــرد بــه دیگــران بیــش از حــد از وی
تعریــف و تمجیــد نکنیــد.
 -6وقتــی بــه طــور اتفاقــی بــه یــک دوســت یــا آشــنای
قدیمــی میرســید و قصــد احوالپرســی داریــد ،ابتــدا خــود
را معرفــی کنیــد .اگــر الزم شــد مــکان ،زمــان یــا موضــوع
دوســتی یــا آشــنایی را نیــز بیــان کنیــد (شــاید طــرف مقابــل
اســم یــا فامیــل شــما را فرامــوش کــرده باشــد).
 -7هنگامیکــه بــا جمعــی مالقــات میکنیــد ،بهتــر اســت،
ابتــدا بــا بزرگتــر احوالپرســی کنیــد ســپس بــا بقیــه (مثــا ،
ابتــدا بــا پــدر خانــواده ســپس بــا فرزنــدان).
 -8هنــگام مالقــات بــا کســانی کــه الزم اســت شــما را
بشناســند ،پیشــاپیش خــود را بــا نــام خانوادگــی معرفــی کنیــد (درصــورت لــزوم اســم کوچــک یــا ســمت خــود را نیــز بیــان
کنیــد).
 -9هنگامیکــه شــما را معرفــی مــی کننــد و نشســتهاید ،بهتــر اســت بلنــد شــوید یــا نیمخیــز شــوید و بــه جلــو خــم
شــوید.
به عنوان گوینده
 -1از جویدن آدامس یا خوردن چیزی ،در هنگام صحبت کردن با دیگران ،خودداری کنید.
 -2هنگامیکــه بیصبرانــه منتظریــد تــا گوینــده صحبتــش تمــام شــود و شــما اظهارنظــر کنیــد ،یــک لحظــه از خود بپرســید
" آیا گفتن این نظر ارزشی دارد یا نه" ،درصورتی که گفتن آن را مناسب تشخیص دادید ،اظهارنظر کنید .
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 -3درجمع بدون اجازه ،صحبت کسی را قطع نکنید .
 -4بــا اســتفاده از کلمــات مؤدبانــه ،احتــرام را نســبت بــه افــراد مســن
نشان دهید .
 -5بــا مخاطــب خــود بــه طریقــی صحبــت نکنیــد کــه خــود را خیلــی دانــا و وی را خیلــی ضعیــف نشــان دهیــد( .هیــچ
کــس را ضعیــف تصــور نکنیــد).
 -6هنــگام گفتگــو ،تــن صــدای خــود را بهطــور یکنواخــت خیلــی بــاال یــا خیلــی پاییــن نگــه نداریــد (چــون باعــث خســتگی
یــا بیحوصلگــی شــنونده مــی شــود).
 -7در جمع تنها شما گوینده نباشید (از شنونده بودن دیگران سوء استفاده نکنید).
 -8درحــد فهــم خــود صحبــت کنیــد (میتوانیــد از شــغل فــرد ،یــا شــرایطی کــه فــرد تجربــه آن را دارد مثالــی بزنیــد تــا
منظــور خــود را بهتــر برســانید).
 -9درحضــور افــراد غریبــه ،بهتــر اســت بــا
نزدیــکان و دوســتان خــود نیــز رســمی یــا
محترمانهتــر برخــورد کنیــد (موقعیتشــناس
باشــید).
 -10هنــگام گفتوگوی غیرتخصصــی ،حتیاالمکان
از کلمــه تخصصــی و خارجــی اســتفاده نکنیــد.
 -11شایســته نیســت در مکالمــات تکیــه
کالم داشــته باشــید (از دوســتان یــا نزدیــکان
بخواهیــد تــا اگــر تکیــهکالم خاصــی داریــد،
شــما را آگاه ســازند).
 -12شایســته اســت همیشــه مخاطــب رســمی
یــا بزرگتــر از خــود را بــا ضمیــر شــما و فعــل
جمــع مــورد خطــاب قــرار دهیــد ( .از ضمیــر
تــو و ضمیــر مفــرد اســتفاده نکنیــد).
 -13قبــل از شــوخی کــردن بایــد فکــر کنیــد
کــه آیــا ایــن شــوخی در نهایــت باعــث تقویــت
دوســتی میشــود یــا نــه ،اگــر تأثیــر منفــی
دارد خویشــتنداری نمــوده و آن را مطــرح
نکنیــد.
 -14وقتــی دربــاره یــک انســان یــا گروهــی
از انســانها نظــر میدهیــد یــا قضــاوت
میکنیــد .از کلیگویــی بپرهیزیــد و از کلمــات
همیشــه ،حتمــا ،اصــا  ،همــه ،اســتفاده
نکنیــد بــه جــای آنهــا مــی توانیــد از کلمــات
معمــوالً ،بــه احتمــال زیــاد ،اکثــر ،بعضــی از
افــراد ،اســتفاده کنیــد (مثــا "همــه مــردم
ایــن شــهر بیعاطفــه هســتند" یــک کلــی
گویــی و قضــاوت نادرســت اســت).
 -15بــا فــردی کــه رابطــه رســمی داریــد ،دربــاره مســائل خصوصــی وی از قبیــل میــزان حقــوق و درآمــد ،مســائل خانوادگی،
نمــرات تحصیلــی ،قیمــت لباسهایــی کــه پوشــیده ،جزئیــات بیمــاری و  ...ســؤال نکنیــد.
برگرفته از کتاب اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی
خلیل هیبتی
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نبـض

ارتباط کافئین و کاهش ریسک مرگ در زنان مبتال به دیابت
طبــق نتایــج یــک تحقیــق جدیــد ،زنــان مبتــا بــه دیابــت کــه
بهطــور منظــم چــای یــا قهــوه حــاوی کافئیــن مینوشــند در
مقایســه بــا زنانــی کــه هرگــز کافئیــن مصــرف نمیکننــد ،عمــر
طوالنیتــری خواهنــد داشــت.
مطالعــه مشــاهدهای نشــان میدهــد هــر چقــدر زنــان کافئیــن
بیشــتری مصــرف نماینــد ریســک مرگشــان در مقایســه بــا
کســانی کــه هرگــز کافئیــن مصــرف نمیکننــد ،کمتــر خواهــد
بــود.
محققــان اذعــان میکننــد کــه تأثیــر حفاظتــی بــه منبــع
کافئیــن هــم بســتگی دارد :میــزان باالتــر مصــرف کافئیــن ناشــی
از قهــوه بــا کاهــش ریســک مــرگ بــ ه هردلیلــی ،مخصوصــ ًا
بیمــاری قلبی-عروقــی ،مرتبــط اســت؛ در حالیکــه زنانــی کــه
بواســطه نوشــیدن چــای ،کافئیــن بیشــتری مصــرف میکننــد
کمتــر در معــرض مــرگ ناشــی از ســرطان قــرار دارنــد.
بیــش از  80درصــد جمعیــت بزرگســال جهــان روزانــه کافئیــن،
عمدتــ ًا چــای و قهــوه ،مصــرف میکننــد .میانگیــن مصــرف
روزانــه قهــوه براســاس ســن و کشــور ،بیــن  100تــا  300میلیگــرم
اســت.
بســیاری از مطالعــات تأثیــرات مفیــد نوشــیدن قهــوه را در مــورد
کاهــش ریســک مــرگ بــه هــر علــت در جمعیــت عمومــی
نشــان دادهانــد ،امــا اطالعــات کمــی در مــورد نقــش کافئیــن بــر
مرگومیــر افــراد مبتــا بــه دیابــت وجــود دارد.
در ایــن مطالعــه محققــان دانشــگاه پورتــو پرتغــال رابطــه بیــن
میــزان متفــاوت مصــرف کافئیــن و مــرگ و میــر را در بالــغ بــر
 3000مــرد و زن مبتــا بــه دیابــت از ســال  1999تــا  2010بررســی
کردنــد.
شــرکت کننــدگان در مــورد مصــرف کافئیــن ناشــی از قهــوه،
چــای و نوشــابههای گازدار خــود گــزارش میدادنــد .در طــول
 11ســال مطالعــه 618 ،نفــر فــوت کردنــد.
محققــان دریافتنــد زنــان مبتــا بــه دیابــت کــه روزانــه بالــغ
بــر 100میلیگــرم کافئیــن مصــرف میکردند(یــک فنجــان
عــادی قهــوه) در مقایســه بــا زنانــی کــه هیــچ کافئینــی
مصــرف نمیکردنــد 51 ،درصــد کمتــر در معــرض مــرگ قــرار
داشــتند .ایــن کاهــش ریســک مــرگ بــرای زنانــی کــه روزانــه
100-200میلــی گــرم کافئیــن مصــرف میکردنــد  57درصــد
و بــرای زنــان مصرفکننــده بیــش از 200میلــی گــرم در روز
( 2فنجان عادی)  66درصد بود.
بــه گفتــه محققــان ،ایــن ارتبــاط مســتقل از فاکتورهــای
تأثیرگــذار نظیــر ســن ،نــژاد ،ســطح تحصیــات ،درآمــد ســاالنه
خانــواده ،ســیگار کشــیدن ،شــاخص تــوده بدنــی ،مصــرف الــکل،
فشــارخون بــاال ،و بیمــاری کلیــوی ناشــی از دیابــت بــود.
بــه گفتــه محققــان ،چنیــن تأثیــر مفیــد ناشــی از مصــرف
کافئیــن در مــورد مــردان مبتــا بــه دیابــت مشــاهده نشــد.در
مــورد مصــرف چــای ،زنــان بــه چهــار گــروه از لحــاظ میــزان
مصــرف چــای تقســیم شــدند :هیــچ ،کــم ،متوســط ،زیــاد.
محققــان دریافتنــد گــروه زنــان مصــرف کننــده کافئیــن از طریــق
چــای 80 ،درصــد کمتــر در معــرض مــرگ ناشــی از ســرطان قــرار
داشــتند.
منبع :هفتهنامه اخبار پزشکی

حرکت

یکــی از موضوعــات حائــز اهمیــت بــرای افراد در ســنین
ســالمندی انجــام کارهــا بــه تنهایــی و بــه راحتتریــن
شــکل ممکــن اســت .در ایــن ســنین عــاوه بــر تحلیــل
عضالنــی و ضعــف حرکتــی ،فــرد از لحــاظ روحی نســبت
بــه دوران جوانــی دچــار افــت خواهــد شــد ،در نتیجــه
انجــام ورزشهــای ســاده از قبیــل پیــادهروی و حــرکات
کششــی میتوانــد جهــت ارتقــاء ســامت روحــی و
جســمی فــرد مؤثــر واقــع گــردد.
در ایــن مقالــه ســعی شــده تــا بــه تبییــن اثــرات ورزش
در پیشــگیری از بــروز چاقــی و جلوگیــری از پیشــرفت
و وخیــم شــدن بیماریهایــی از جملــه تنگــی کانــال
نخــاع پرداختــه شــود.
در درمانگاههــای توانبخشــی هــر روزه بــه کــرات
بیمارانــی بــا آرتــروز مفاصــل بــه ویــژه مفصــل زانــو
مراجعــه میکننــد .مفصــل زانــو بیشــترین وزن را در
حــرکات نادرســتی از قبیــل اســتفاده از توالــت ایرانــی،
راه رفتــن در مســیر سراشــیبی و اســتفاده از پلــه
متحمــل خواهــد شــد .بنابرایــن اســتفاده از آسانســور
و توالــت فرنگــی مــی توانــد بــه عنــوان یــک راه حــل
مناســب در بهبــود کارایــی و ســامت زانــو مؤثــر واقــع
شــود .چنانچــه پیــادهروی بــه صــورت منظــم و صحیــح
انجــام شــود ،عــاوه بــر تقویــت روحیــه فــرد ،بــا تأثیــر
بــر وزن ،باعــث کاهــش فشــار وارده بــر مفصــل زانــو
نیــز خواهــد شــد و درنتیجــه بــه ســالم مانــدن مفصــل
کمــک شــایانی خواهــد کــرد.
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انجــام حــرکات کششــی باعــث تقویــت عضــات
گردیــده و ایــن امــر موجــب افزایــش اســتحکام و قــوام
ســتون فقــرات و در نتیجــه کاهــش فشــار وارده بــه
نخــاع خواهــد شــد.
همانطــور کــه اگــر چنــد آجــر را روی هــم بگذاریــم،
ایــن آجرهــا بــا ضربــهای ســاده خواهنــد افتــاد،
در ســتون فقــرات مــا هــم بــه همیــن ترتیــب بــا
ضربــهای ســاده ،مهرههــا خواهنــد افتــاد ،پــس بــرای
اســتحکام ایــن ســتون تعــداد زیــادی ماهیچــه و ربــاط
تعبیــه شــده اســت و بــا تقویــت ایــن عضــات ،ســتون
مهرههــا از اســتحکام بیشــتری برخــوردار میشــود.
انجــام حــرکات ورزشــی بایــد متناســب بــا وضعیــت
هــر فــرد باشــد مث ـ ً
ا کســی کــه مشــکل قلبــی دارد،
بایــد ورزشهــای ســبکتر و بــا مــدت کوتاهتــری
انجــام بدهــد .در مقابــل یــک جــوان نیــاز دارد تــا بــر
اســتخوانهای خــود وزن بیشــتری بگــذارد تــا بــه
شــکلگیری و اســتحکام آنهــا کمــک کنــد.
بایــد توجــه داشــت کــه انجــام هــر ورزشــی در
مدتهــای کمتــر و در دفعــات بیشــتر تأثیــر بهتــری
بــر شــرایط فــرد خواهــد گذاشــت امــا همانطــور کــه
ذکــر شــد بایــد نــوع ورزش متناســب بــا شــرایط بدنــی
و ســامت هــر فــرد باشــد.
منبع :امین جـزایری
نشریه پالک مهربانی
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مادر نمونه

مـادری از دیـار سـبالن
بنام ایزد یکتا
مــادرم خدیجــه نویــد مغانلــو فرزنــد حــاج تقــی متولــد 1330پنجــم
آذر ماه(دخترپاییــز) در یــک خانــواده کامــا ســنتی چشــم بــه جهــان
گشــود ،در ســن 15ســالگی بــا پــدرم علــی جــان جدیــد مغانلــو بــه
صــورت ســنتی ازدواج کــرده  ،و زندگــی خــود را در محیطــی عشــایری
و در دامنههــای کــوه ســبالن آغــاز کردنــد ،ثمــره ایــن ازدواج موفــق
11فرزنــد؛ 4دختــر و 7پســر میباشــد ،زندگــی مــادرم ســختیهای
خــاص خــودش را داشــته و توانســته از عهــده همــه مشــکالت زندگــی
بربیایــد ،چــون مــادرم خــودش بــه علــت نبــود امکانــات و مدرســه
درس نخوانــده بــود بــه همیــن خاطــر خیلــی دوســت داشــت کــه
فرزندانــش تحصیــل کننــد و ســواد خوانــدن نوشــتن داشــته باشــند،
بــه همیــن علــت بــرای درس خوانــدن بچههایــش پافشــاری میکنــد
پــدرم هــم بــا وجــود کارهــای خیلــی ســنگین دامــداری وعشــایری
قبــول میکنــد و هــر روز فرزنــدان خــود را بــا اســب بــه مدرس ـهای
در چنــد کیلومتــری قشــاق میبــرد و بنابرایــن مــادرم تنهایــی بــه
همــه کارهــا رســیدگی میکــرد تــا فرزندانــش بتواننــد درس بخواننــد
و در آینــده دچــار مشــکالت نشــوند.
مــادرم در کنــار همــه آن کارهــای ســخت عشــایری و دامــداری و
نبــود آب ،بــرق ،گاز و ...بــه تمــام امــور بچههــا و خانــواده رســیدگی
میکــرد .اهــل تجمــات نبــوده و نیســت .همیشــه لبــاس ســنتی
عشــایر رو میپوشــد و بــه پوشــش عشــایری هــم افتخــار میکنــد.
زندگــی ســاده و بــی آالیــش را خیلــی دوســت دارد ،بــه همیــن خاطــر
زندگــی در قشــاق و ییــاق را بــه زندگــی شــهری ترجیــح میدهــد و
همیشــه بــه فرزنــدان خــود هــم توصیــه میکنــد کــه زندگــی ســاده
خیلــی بهتــر از زندگــی لوکــس و تجمالتــی هســت و نظــرش ایــن
اســت کــه خوشــبختی در تجمــات و زندگــی آنچنانــی نیســت و بــا
چیزهــای خیلــی ســاده هــم میشــود خوشــبخت بــود.
در آخــر هرچــه از خوبــی مــادرم بگویــم کــم گفتــم .خداونــد طــول
عمــر باعــزت بــه مــادرم بدهــد و روح پــدرم هــم شــاد باشــد.
علي جديدمغانلو
موفقيت هاي فرزندان:
 -1مرحــوم شــهروزجديدمغانلو فــوق ليســانس معمــاري و دكتــراي
افتخــاري از دانشــگاه اميــر كبيــر تهــران ( شــاعر ،نويسنده،پژوهشــگر
و جــوان برتــر كشــوري ) و نويســنده  16جلــد كتــاب در حــوزه ي
معمــاري و عشــاير ايــل شاهســون مغــان
 -2فيــروز جديدمغانلــو؛ فــوق ليســانس آی تــی كارمنــد آمــوزش
پــرورش
 -3حسن جديد مغانلو؛فوق ليسانس آی تی
 -4علي جديدمغانلو؛ ليسانس گياهپزشكي
 -5رقيه جديدمغانلو؛ ليسانس مديريت بازرگاني
 -6ســولدوز جديدمغانلــو  -7بهروزجديدمغانلــو  -8نجيبــه
جديدمغانلــو؛  -9فاطمــه جديدمغانلــو؛  -10صغــري جديدمغانلــو؛ -11
طاهــا جديدمغانلــو  ،کــه تحصیــات خــود را بــه صــورت دانشــگاهی
ادامــه ندادنــد ولــی در کار و زندگــی خــود افــراد موفقــی هســتند.
«هــر چــي تــو زندگيمــون داريــم از دعــاي خيــر پــدر و مــادر
عزيزمــان هســت».
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بوی چای بهار نارنج
بچــه کــه بــودم ،مادربزرگــم بــا مــا زندگــی میکــرد .برایــش
اتــاق جداگانــه درســت کــرده بودیــم ،تــا خیالمــان راحــت باشــد.
همیشــه ســماور کنــار دســتش گــرم بــود .چشــمهایش ،آب
مرواریــد داشــت .بــه گمانــم خــدا هــم میدانســت کــه نگاهــش
مثــل مرواریــد قشــنگ اســت.
همیشــه میخندیــد ،بعضــی وقتهــا کنــارم مینشســت و
نصیحتــم میکــرد.
میگفــت ببیــن مادرجــان
آشــپزی یــاد بگیــر تــا
شــوهرت ســرت غــر نزنــد
و نگویــد خانــه بابــات
چــی یــاد گرفتــی پــس؟ او
کــه نمیدانــد تــو را الی
پرقــو بــزرگ کردیــم ،هــر
چــه باشــد شــوهرت اســت.
در جوابــش همیشــه میگفتم:
خــب جــان دلــم ،منــم تــوی
چشــم هایــش زل میزنــم
و میگویــم همینــی اســت
کــه هســت ،میخواســتی
نیــای خواســتگاریم و بعــد
بــا هــم کلــی میخندیدیــم.
از بچگــی روی دار قالــی
بــزرگ شــده بــود ،اتاقــش
پــر بــود از کارهــای ســنتی
کــه خــودش بافتــه بــود،
ایــن اواخــر خــوب نمیدیــد
وقتــی دارش را قیچــی میکــرد ،قشــنگ میدیدیــم کــه
بعضــی رنگهــای نزدیــک بــه هــم را جــای هــم بافتــه اســت.
مســافرت کــه میرفتیــم میگفــت ننــه جــون مــن نمیتوانــم
خودتــان برویــد ،چقــدر بیفکــر بودیــم کــه تنهایــش
میگذاشــتیم .پوســت دســتش بازیچــه مــن شــده بــود ،پوســتش
آنقــدر نــرم بــود کــه وقتــی آن را تــوی دســتم میگرفتــم کلــی
طــول میکشــید تــا مثــل اولــش شــود.

همیشهبویچایبهارنارنجمیداد!

آخ کــه چقــدر ایــن روزهــا دلــم برایــش تنــگ شــدهاســت،
وقتــی صدایــم مــیزد بعضــی وقتهــا غــر مــیزدم.
کاش ایــن روزهــا بــود تــا کــه صدایــم کنــد؛ الل شــوم اگــر
بخواهــم حرفــی بزنــم کــه ناراحــت شــود.

چقــدر دلــم بــرای آن دار قالیــش تنــگ شــده ،عاشــق آن
نقشهــای عجیــب و غریبــش بــودم ،بعضــی وقتهــا هــم
کنــارش مینشســتم و از روی دســتش تقلیــد میکــردم.
نمیدانــم بــا هــر گــره چــه چیــز همراهــش میبافــت کــه بــا
آن رنگهــای اشــتباه بــاز هــم زیبــا و خوشنقــش میشــد.
بعضــی وقتهــا آواز هــم میخوانــد ،فکــر کنــم تمــام
آوازهایــش بــرای دلتنگیهایــش بــود .دلتنــگ دخترهایــش کــه
هرکــدام در شــهری زندگــی میکردنــد.

شــاید هــم دلتنــگ پدربزرگــم بــود ،چقــدر غــم تــو چشـمهایش
بــود ،وقتــی آواز میخوانــد.
بعضــی شــبهای زمســتان روی زمیــن کنــار همــان ســماور
تــو اتاقــش میخوابیــدم ،چقــدر اتاقــش گــرم بــود .اتاقــش
بخــاری نداشــت ولــی همیشــه گــرم بــود.
وجــودش گرمــم میکــرد .هــر مناســبتی کــه میشــد ،همــه
بچههــا و نوههــا میآمدنــد تــوی همــان یــک وجــب اتــاق و
دورش جمــع میشــدند.
آخ کــه چقــدر بــا دیــدن بچههایــش ،چشــمهایش بــا آن
مرواریدهایــش بــرق م ـیزد .چــه خندههایــی کــه از تــه دلــش
نمیکــرد.
ه زود رفت .شاید هم من دیر فهمیدم!
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یکــی از دغدغههــای شــروع زندگــی مشــترک ،نحــوه
تعامــل و برخــورد بــا خانــواده همســر اســت .ایــن نکتــه
بســیار مهــم اســت کــه شــما آنهــا را نــه بهعنــوان
فامیــل دور و نــه بهعنــوان دوســت و همــکار فــرض
کنیــد ،بلکــه نزدیکتریــن افــراد بــه همســرتان بدانیــد
 .بایــد توجــه کنیــد کــه آنهــا هــم ،خویشــان شــما
محســوب میشــوند و نمیتــوان ماننــد رابطــه دوســتی
هــر زمــان مطابــق میلمــان نبودنــد ،فراموششــان
کنیــم.
بهتــر اســت ایــن نــکات را در ارتبــاط بــا خانــواده جدیــد
رعایــت کنیم:
احترام بگذارید تا محترم شمرده شوید
گام اول در ارتبــاط صحیــح بــا خانــواده همســر ایــن
اســت کــه احترامشــان را در هــر شــرایطی نگــه داریــد.
جــدا از ایــن مســئله کــه احتــرام بزرگتــر واجــب بــه
حســاب میآیــد ،احتــرام گذاشــتن بــه آنهــا در حفــظ
روابــط اثــر مثبتــی دارد .عــاوه بــر آن ،شــخصیت خــود
شــما را بــاال میبــرد.
چهره مثبتی از خود نشان دهید
ســعی کنیــد در مــراودات خــود بــا آنهــا ،بــا ظاهــری
مرتــب و پســندیده حاضــر شــوید .حتــی اگــر ناراحــت

هســتید ،لبخنــد بــر لــب را فرامــوش نکنیــد .خــود را
عاقــل و باتجربــه نشــان دهیــد تــا شــما را کــودک بــه
حســاب نیاورنــد.
حد و مرز را مشخص و رعایت کنید
افــراط و تفریــط در هــر رابطـهای اثــر مخــرب دارد .پــس
نــه از همــان اول شمشــیر را از رو ببندیــد و هرگونــه
حســن رابط ـهای را نفــی کنیــد و نــه خیلــی صمیمــی و
خودمانــی شــوید .در ابتــدای رابطــه ســعی کنیــد محتاط
باشــید تــا شــرایط جدیــد را کامــ ً
ا بشناســید .بعــد از
شــناخت جمــع خانوادگــی آنهــا ،کمکــم صمیمیــت
خــود را بیشــتر کنیــد.
مشورت بخواهید نه دخالت
در مــورد مســائل و مشــکالتی کــه فکــر میکنیــد
خانــواده همســرتان میتواننــد کمکتــان کننــد ،از
آنهــا مشــورت بخواهیــد .ایــن کار شــما باعــث میشــود
اعتمــاد و عالقــه آنهــا بیشــتر شــود .البتــه دقــت
کنیــد کــه دخالتهــای بیمــورد را نادیــده بگیریــد .در
ایــن موقعیــت ،از توجــه آنهــا بــا احتــرام زیــاد تشــکر
کنیــد ،امــا در نهایــت بگوییــد کــه تصمیــم نهایــی را بــا
مشــورت همســرتان خواهیــد گرفــت.
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اختالفات را بین خودتان چال کنید
اگــر بیــن خــود و همســرتان و یــا بــا خانوادههــا
درگیــری و کدورتــی ایجــاد شــد ،آن را بــه دیگــران
منتقــل نکنیــد .بــر فــرض کــه شــما بحثــی بــا خانــواده
همســرتان داشــتید ،اگــر ایــن را بــرای خانــواده خــود
تعریــف کنیــد ،ذهنیــت آنهــا را مکــدر میکنیــد و
حتــی اگــر بیــن شــما صلــح و صفــا بــه وجــود آمــد،
همچنــان خانــواده شــما از آنهــا دلخــور خواهنــد بــود.
پــس ســعی کنیــد هــر مســئله کوچکــی را بــرای بقیــه
تعریــف نکنیــد .کمــی صبــر و گذشــت ،اختالفــات را از
بیــن خواهــد بــرد.
لبخند در برابر نیش و کنایه
مــادر شــوهر هــم ماننــد مــادر گاهــی زبانــش تلــخ
اســت ،ولــی حساســیت روی حرفهــای او بیشــتر اســت
تــا مــادر خــود .اگــر شــما در برابــر نیــش و کنایــه قــرار
گرفتیــد ،آرامــش خــود را کام ـ ً
ا حفــظ کنیــد .لبخنــدی
بزنیــد .اگــر کمــی روحیــه طنــز هــم داشــته باشــید بــه
خوبــی میتوانیــد قضیــه را مدیریــت کنیــد .مطمئــن
باشــید بــا ایــن برخــورد شــما ،حساســیت آنهــا هــم
کمتــر خواهــد شــد.
تکریم وفاداری همسر
همســرتان را تشــویق کنیــد تــا همچنــان حامــی
خانــوادهاش باشــد .وفــاداری او بــه خانــوادهاش نشــان از

خانوادهدوس ـتبودن اوســت .البتــه بدانیــد کــه بــا ایــن
کار شــما در درجــه دوم قــرار نمیگیریــد .اگــر احســاس
کردیــد ایــن وفــاداری تبدیــل بــه وابســتگی شــدید
شــده اســت ،بــا فــرد مطمئنــی مشــورت کنیــد.
از محبت خارها گل میشود
از محبــت کــردن دریــغ نکنیــد تــا بــه معجــزه ایــن عمل
پــی ببریــد .عالیــق خانــواده همســر ،بــه خصــوص مادرش
را بشناســید و بــرای او هدیــه ببریــد .در شــرایط نیــاز بــه
آنهــا کمــک کنیــد .درســت کــردن یــک ســوپ ســاده
بــرای مــادر شــوهر مریضاحــوال ،کار ســادهای بــه نظــر
میرســد ،ولــی نتیجــه آن مهــم اســت .ایــن کار را صرفـ ًا
از روی محبــت بکنیــد کــه اگــر اجبــاری در میــان باشــد
تأثیــر برعکــس میگــذارد .در ابــراز محبــت هــم خطــوط
قرمــز را رعایــت کنیــد تــا مبــادا محبتهــا تبدیــل بــه
وظیفــه شــود.
برخــورد صحیــح بــا همســر نخســتین و مهمتریــن گام
بــه ســوی برخــورد صحیــح بــا خانــواده اوســت .ســعی
کنیــد پیونــد میــان او و خانــوادهاش را درک کنیــد و از
او بخواهیــد در ایــن پیونــد پایــدار باشــد .یادتــان باشــد
خانــواده همســرتان بــرای او ماننــد خانــواده شــما بــرای
خودتــان اســت.

پ

س شما هم ...

منبع :سایت بانو
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کدبـانـو

آش انار

مواد الزم :
برنج 1 :لیوان
سبزی آش 1 :کیلو
لپه :نصف لیوان
دانه انار 2 :کیلو
پیاز سرخ کرده 4 :قاشق غذاخوری
گوشت چرخ کرده :نیم کیلو
گلپر  2:قاشق غذاخوری
روغن 3 :قاشق غذاخوری
نمک و فلفل :به میزان الزم
طرز تهیه :
لپــه را بــا پیــاز ســرخ کــرده و  5لیــوان آب و کمــی نمــک
و فلفــل درون آن بریزیــد و بگذاریــد تــا لپــه کمــی بپــزد
ســپس برنــج شســته شــده را داخــل لپههایــی کــه
کمــی پختــه شــده بریزیــد و اجــازه دهیــد برنــج کام ـ ً
ا

بپــزد.
گوشــت چرخکــرده را بــا  2پیــاز رنــده شــده و کمــی
نمــک و فلفــل مخلــوط کــرده و قلقلــی درســت کنیــد و
پــس از ســرخ کــردن داخــل آش بریزیــد.
ســبزی را تمیــز کــرده و بشــویید و خــرد کنیــد .ســپس
بــه مایــه آش اضافــه نمائیــد و بگذاریــد آهســته بجوشــد
تــا آش جــا بیفتــد ،بایــد برنــج آش کامـ ً
ا بپــزد و لعــاب
بینــدازد.
دانههــای انــار را داخــل آش بریزیــد و در انتهــا گلپــر را
اضافــه کنیــد ،بــرای ســرو کــردن آش را در ظــرف ریختــه
و بــا کمــی دانــه انــار روی آن را تزئیــن کنیــد.
در صــورت دلخــواه بجــای دانههــای انــار از رب انــار نیــز
میتوانیــد اســتفاده کنیــد امــا دقــت کنیــد کــه در
ایــن صــورت بجــای  2کیلــو دانــه انــار از نصــف پیمانــه
رب انــار اســتفاده کنیــد ،انــار هرچــه ترشتــر باشــد
آش شــما خوشــمزهتر خواهــد شــد.
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شیرینی نان چایی قزوین

مواد الزم:
آرد :به میزان الزم
کره1 :پیمانه
تخم مرغ3 :عدد
پودر قند1 :پیمانه
ماست1 :قاشق سوپخوری
بیکینگ پودر 1 :دوم قاشق چایخوری
هل 1 :قاشق چایخوری
طرز تهیه :
کــره و پــودر قنــد رو میزنیــم تــا کامـ ً
ا یکدســت شــود.
یــک عــدد تخــم مــرغ کامــل و  2تــا زرده و هــل را اضافــه

کــرده و مجــددا ً بــه هــم میزنیــم (.دو تــا ســفیده اضافــه
ا ست ) .
ماســت و بیکینــگ پــودر رو بــا هــم مخلــوط کــرده
و بــه مــواد اضافــه میکنیــم .در انتهــا آرد را بتدریــج
اضافــه میکنیــم تــا وقتــی کــه خمیــر نــرم و یکدســتی
بــه دســت بیایــد .خمیــر را بــه قطــر یــک ســانتیمتر
بــا وردنــه بــاز کــرده و بــا قالــب دلخــواه بــه آن شــکل
میدهیــم.
خمیرهــای قالــب زده را داخــل ســینی فــر میچینیــم و
روی آن را زرده تخــم مــرغ مالیــده و کنجــد میپاشــیم
و بــه مــدت نیــم ســاعت داخــل فــر  170درجــه قــرار
میدهیــم تــا بپــزد.
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خانواده

دکتر احمد به پژوه
استاد روانشناسی دانشگاه تهران

ازدواج ،مقدستریــن و پیچیدهتریــن رابطــه بیــن دو
انســان از دو جنــس مخالــف اســت کــه ابعــاد وســیع و
عمیــق و هدفهــای متعــددی دارد .بنــای یــک خانــوده
ســالم بــا ازدواج ســالم و شایســته آغــاز میشــود و
راز و رمــز ســالم ســازی جامعــه بــه طــور عمــده در
سالمســازی خانوادههــا از طریــق ازدواج موفــق نهفتــه
اســت .اگرچــه بایــد اذعــان کــرد کــه همــواره وجــود
هنجارهــا و و ارزشهــای حاکــم بــر ازدواج در طــول
تاریــخ و وجــود مشــکالت گزینــش همســر را بــه یــک
مســئله اجتماعــی – فرهنگــی تبدیــل کــرده اســت.
افالطــون میگفــت بــرای اینکــه یــک جمهــوری خــوب
ســازمان یابــد ،بایــد قوانیــن اصلــی آن ،قوانینــی باشــند
کــه زناشــویی را ســامان بخشــند.

شــایان ذکــر اســت کــه در گذشــته انتخــاب همســر و
ازدواج فرزنــدان بــا ســنتها و آداب و رســوم در آمیختــه
بــود امــا در حــال حاضــر انتخــاب همســر ماننــد انتخــاب
شــغل و امــور دیگــر متحــول شــده و جلــوه دیگــری
یافتــه اســت .در حــال حاضــر انســانها ســعی میکننــد
بنــا بــه درخواســت خــود و بــا توجــه بــه مجموع ـهای از
مالکهــا و معیارهــا اقــدام بــه ازدواج کننــد .آنچــه بیــش
از هــر امــری الزمـ ه ازدواج موفــق اســت ،تعــادل عاطفی،
ســامت روانــی ،کفایتهــای عقالنــی و قابلیتهــای
اجتماعــی اســت و نــه صــرف تمکــن اقتصــادی.
از ســوی دیگــر بیتوجهــی بــه تناســبها میــان دو
نفــر موجــب بــروز اختالفهــای خانوادگــی میگــردد
و احتمــال طــاق را بیشــتر میکنــد .بنابرایــن در

ایــن فصــل ســعی شــده اســت نخســت جلوههایــی از
ازدواجهــای ناموفــق معرفــی شــوند و ســپس بــه عواملــی
کــه توجــه بــه آنهــا در مرحلــه پیــش ازدواج موجــب
موفقیــت در ازدواج میگــردد  ،اشــاره شــود.
جلوههایی از ازدواج ناموفق
.1اقــدام بــه ازدواج پــس از یــک دوره آشــنایی کوتــاه
مــدت ،ماننــد یــک تلفــن ،یــک مهمانــی ،مالقــات در
پــارک و هنــگام خریــد کــردن.
.2ازدواجــی کــه بــه منظــور اصــاح رفتــار و ســازگاری
صــورت میگیــرد.
 .3ازدواج تحمیلــی و اجبــاری و مصلحتــی از طــرف
خانــواد ه دختــر و پســر.
.4معاوض ه دختر و ازدواج برای صلح و آشتی.
.5ازدواج پســتی و بــه خاطــر رفتــن بــه خــارج از کشــور
و از راه دور.
.6ازدواج بــه خاطــر فقــط داشــتن مــدارک علمــی و
داشــتن موقعیــت هــای شــغلی ،اجتماعــی و سیاســی.
.7ازدواج به خاطر چهر ه ورزشی و سینمایی بودن.
.8ازدواج بــه خاطــر زیبایــی و جمــال زن و ثــروت و ارث و
میــراث زن و شــوهر.
.9ازدواج براساس استخاره.
 .10ازدواج از طریق اینترنت و رایانه.
خودشناسی و دیگرشناسی
روانشناســان برایــن بــاور هســتند کــه هــر قــدر زن و
مــرد پیــش از ازدواج دقیقتــر ،بهتــر و بیشــتر خــود
را بشناســند و ســپس تــاش کننــد همســر خــود را
بشناســند ،ازدواج بــا موفقیــت بیشــتری روب ـهرو خواهــد
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شــد .پســر و دختــری کــه تصــور و شــناخت غیرواقعــی
از خــود و دیگــری دارنــد و بــه بلــوغ روانــی و عاطفــی
نرســیدهاند ،ازدواجشــان محکــوم بــه شکســت اســت.
هدف شناسی
مهمتریــن عامــل موفقیــت در هــر اقدامــی ،هــدف
شناســی اســت و از ســوی دیگــر مهمتریــن عامــل
انحــراف و آســیبپذیری ازدواج عــدم شــناخت
هدفهاســت .هــرگا ه زن و شــوهر آگاهانــه و هدفمنــد
اقــدام بــه ازدواج کننــد ،ازدواج آنهــا قریــن موفقیــت
خواهــد بــود.
ضرورت شناخت و آگاهی
دختــر یــا پســری کــه بــه وظایــف ،مســئولیتها،
حقــوق و تکالیــف متقابــل زن و شــوهر ،آگاهــی نــدارد،
دچــار عــدم شــناخت اســت .بنابرایــن ،ایــن وظیفــه
جامعــه اســت کــه شــناخت الزم را بــه دختــران و پســران
در آســتانه ازدواج بدهــد.
ایجاد تعادل بین احساس و استدالل
قــو ه عاقلــه ،قــوهای اســت کــه میــان منطــق و اســتدالل
از ســویی و احساســات و عواطــف از ســوی دیگــر تعــادل
برقــرار میکنــد .در امــر ازدواج هــم بایــد بــه دل و
احساســات توجــه داشــت و هــم بــه ســر و اندیشــه .زنــی
کــه بــر ایــن بــاور اســت کــه« ادب مــرد بــه ز دولــت
اوســت»
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در واقــع در مقــام تفکــر برآمــده اســت و بعــد ادب و
انســان بــودن مــرد را بــر بعــد اقتصــادی و دولتمنــدی او
ترجیــح میدهــد.
خصلتهای اخالقی
مهمتریــن خصلتهــای اخالقــی ،راســتگویی و صداقــت
اســت و اســاس اعتمــاد و جوهــره روابــط ســالم میــان
زن و شــوهر را صداقــت میســازد .بایــد صــادق بــود و
صداقــت داشــت .زن یــا شــوهری کــه بــا همســر خــود
صــادق نیســت و بــا دادن وعدههــا میخواهــد دل
همســرش را بهدســت آورد ،بــا ایــن رفتــار بنــای ازدواج
را دچــار تزلــزل مینمایــد.
تناسب اعتقادی و مذهبی
بــی شــک تقــوای زن و شــوهر و وجــود تناســب اعتقــادی
مهمتریــن عامــل مؤثــر بــر گزینــش همســر و تضمیــن
کننــده موفقیــت در ازدواج اســت .بهرغــم تحــوالت
اجتماعــی جدیــد و فردگرایــی در روزگار مــا ،تأثیــر
باورهــای مذهبــی بــر رفتــار و گفتــار زن و شــوهر قابــل
توجــه اســت و همــواره بــر رفتــار و گفتــار همســران
مؤثــر بــوده و هســت.

تناسب سنی
ســن زن و شــوهر در کنــار دیگــر تناســبها ،یکــی از
عوامــل مؤثــر بــر گزینــش همســر اســت .در حقیقــت
تناســب ســنی تناســب در نگرشهــا و فرهنگهــا
را موجــب میشــود و برتــداوم ازدواج تأثیــر مثبــت
میگــذارد.
تناسب ظاهری و جسمی
بــه طــور معمــول میــان زن و شــوهر بایــد از نظــر نــژاد،
وزن ،وضعیــت ظاهــری ،زیبایــی ،قــد ،رنــگ ،هیــکل و
جثــه تناســب وجــود داشــته باشــد .تناســب جســمانی
تــا حــد یــک عامــل بایــد مــورد توجــه باشــد.
تناسب خانوادگی
یکــی از عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت یــک ازدواج تناســب
خانوادگــی و موافقــت خانوادههــای دختــر و پســر اســت.
درو اقــع وقتــی دو نفــر بــا هــم ازدواج میکننــد فقــط
آن دو نفــر نیســتند کــه بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار
میکننــد ،بلکــه دو خانــواده و دو فامیــل و گاهــی دو
قبیلــه اســت کــه بــا یکدیگــر پیونــد برقــرار میســازند.

بنابرایــن توجــه بــه تناســب خانوادگــی و رعایــت موازیــن
و ارزشهــای حاکــم بــر خانوادههــا بســیار حائــز اهمیــت
ا ست .
تناسب فرهنگی و اجتماعی
نوابــی نــژاد( )1380بــر ایــن بــاور اســت کــه عوامــل
فرهنگــی یکــی از شــاخصهای مهمــی اســت کــه زن
و شــوهر را بــه یکدیگــر نزدیــک میکنــد ،روابــط
آنــان را پویاتــر مینمایــد و هــر انــدازه زن و شــوهر
وجــوه اشــتراک فرهنگــی بیشــتری داشــته باشــند ،بــا
اختالفــات کمتــری مواجــه میشــوند.
تناسب اقتصادی
زن و شــوهر بــه طــور فطــری
تمایــل دارنــد در کنــار
یکدیگــر احســاس آرامــش
کننــد .حــال اگــر
فاصلــه طبقاتــی و
شــکاف اقتصــادی
بــه گونــهای بــود
کــه موجــب تنــش
و ناامنــی شــد ،
عقــل ســلیم بــه
ایــن ازدواج حکــم
نمی کنــد .
تناســب تحصیلــی و
علمــی
ایــن تناســب خــود موجــب
تناســب جهــان بینــی
میشــود و بهنظــر میرســد
عامــل تحصیــل نیــز بــه عنــوان
معیــاری در انتخــاب همســر مطــرح اســت
و اکثــرا ً زن تمایــل دارد ســطح تحصیــات شــوهر برتــر از
ســطح تحصیــات خــود باشــد.
تناسب هوشی
تناســب هوشــی یکــی از عوامــل موفقیــت و ســعادت
خانوادگــی اســت .ایمانــی و ســاروخانی در تحقیقــات
خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند :زنانــی کــه شوهرشــان
را کمهوشتــر از خــود میداننــد ،خوشــبختی کمتــری
ا ز دیگــران احســاس میکننــد و خوشــبختی مــردان
هنگامــی تحقــق خواهــد یافــت کــه همســران خــود را از
نظــر هــوش بــا خــود برابــر بیابنــد.
تناسب در رغبتها و عالیق
وجــود تناســب در رغبتهــا ،عالیــق و تمایــات بــرای
گذرانــدن اوقــات فراغــت نیــز بــه موفقیــت ازدواج کمــک
میکنــد.
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عامل جغرافیایی
جامعهشناســان عامــل جغرافیایــی و همجــواری را بــه
عنــوان مهمتریــن عامــل مؤثــر بــر گزینــش همســر
معرفــی میکننــد .عامــل جغرافیایــی بــا تناســب
فرهنگــی قریــن اســت و امکانــات دیــدار و مــراوده بهتــر
و بیشــتر دختــر و پســر را فراهــم میکنــد.
نقش مسکن در ازدواج موفق
یکــی از عوامــل مؤثــر در ازدواج
موفــق ،توجــه بــه نقــش و
اهمیــت مســکن اســت.
پیــش از ازدواج ،زن و
شــوهر بایــد در ایــن
بــاره صحبــت کننــد
و از نظــر محــل
ســکونت خــود ،بــه
توافــق و تفاهــم
برســند.
اصل توکل
ســرانجام پــس از
توجــه بــه ابعــاد
گوناگــون و رعایــت
تناســبهایی کــه از
نظــر شــما گذشــت ،بایــد
بــه ذات احدیــت تــوکل
کــرد و از درگاه حضــرت حــق
درخواســت کــرد کــه خدونــدا همســری
نیکــو و بــا تقــوا نصیــب مــن بگــردان.
ضرورت آموزش و مشاوره پیش از ازدواج
تمــام روانشناســان و مشــاوران و متخصصــان تعلیــم و
تربیــت بــه اهمیــت آمــوزش جوانــان در آســتانه ازدواج
و فراهــم کــردن امکانــات مشــاوره بــرای آنــان اذعــان
دارنــد و نقــش پیشــگیری بــر هیچکــس پوشــیده
نیســت .بدیهــی اســت توجــه بــه عوامــل موثــر بــر
موفقیــت یــک ازدواج و رعایــت تناس ـبها بــه دختــر و
پســر کمــک میکنــد تــا از بــروز مشــکالت پیشــگیری
شــود و بــا صــرف هزینــه اندکــی جلــوی زیانهــای
هنگفــت و غیــر قابــل جبــران مــادی و معنــوی طــاق
گرفتــه شــود.

ماهممیتوانیمبارعایتنکاتاصلی
یکازدواجموفقداشتهباشیم
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نگاه نو

* شادی خود را به هیچچیز و هیچكس وابسته نكن تا همیشه از آن برخوردار باشی.
* انتظار نداشته باش همیشه آنچه دراطرافت اتفاق میافتد مطابق میل و خواستهات باشد.
* هنگام عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر.
* اجازه نده اتفاقات ناخوشایند روحیهات را خراب كند.
* انتظار نداشته باش با منفینگری جسمی سالم داشته باشی.
* از هیچكس و هیچچیز توقع نداشته باش.
* تا با خود مهربان نباشی ،نمیتوانی مهر بورزی.
* قبل از مطمئن شدن ،در مورد چیزی قضاوت نكن.
* به تفسیر و تعبیر كارهای دیگران نپرداز.
* هر كاری را با عالقه و اشتیاق و تمركز انجام بده.
* زندگی خود را هدفمند كن و برای رسیدن به اهدافت تالش كن.
* چیزهایی را كه دوست داری به دیگران ببخش.
* قلبت را از نفرت خالی كن تا خوشبختی در آن النه كند.
* برای انجام كارهای مورد عالقهات زیاد به نظرات دیگران اهمیت نده.
* هنگام عصبانیت نفس عمیق بكش و تا ده بشمار.
* با دیگران طوری رفتار كن كه دوست داری با خودت رفتار شود.
* به هیچكس امید نداشته باش جز خدا.
* برای اینكه شاد باشی باید شادیآفرین باشی.
* هرگز سعی نكن به دیگران بقبوالنی كه حرفت درست است.
* خود را از اسارت زنجیرهای بدبینی ،منفینگری و ناامیدی آزاد كن.
* به خاطر اشتباهات گذشته خود را سرزنش نكن.
* به دیگران كمك كن آنچه را كه میخواهند بدست آورند.
* هنگام ازدست دادن ناراحت نشو ،وقتی هم چیزی به دست آوردی مغرور نباش.
* به قدر توان تالش كن و نتیجه را به خدا واگذار كن.
* هرگز خودت را با دیگران مقایسه نكن ،چرا كه تو چیزهایی داری كه دیگران درحسرت آنها هستند.

آرامش
سنگ یا برگ

مــرد جوانــی کنــار نهــر آب نشســته بــود
و غمگیــن و افســرده بــه ســطح آب زل
زده بــود مــرد ســالخوردهای از آنجــا
میگذشــت .او را دیــد و متوجــه حــال
پریشــانش شــد و کنــارش نشســت.
مــرد جــوان بیاختیــار گفــت :عجیــب
آشــفتهام و همــه چیــز در زندگـیام بــه هــم
ریختــه اســت .بــه شــدت نیازمنــد آرامــش
هســتم و نمیدانــم ایــن آرامــش را کجــا
پیــدا کنــم؟
مــرد ســالخورده برگــی از درختــی کنــد
و آن را داخــل نهــر آب انداخــت و گفــت:
بــه ایــن بــرگ نــگاه کــن وقتــی داخــل
آب میافتــد خــود را بــه جریــان آب
میســپارد و بــا آن مـیرود .ســپس ســنگی
بــزرگ را از کنــار جــوی آب برداشــت و
داخــل نهــر انداخــت .ســنگ بــه خاطــر
ســنگینیاش داخــل نهــر فــرو رفــت و در
عمــق آب کنــار بقیــه ســنگ هــا قــرار
گرفــت.
مــرد ســالخورده گفــت :ایــن ســنگ را
هــم کــه دیــدی .بــه خاطــر ســنگینیاش

توانســت بــر نیــروی جریــان آب غلبــه کنــد
و در عمــق نهــر قــرار گیــرد امــا امواجــی
را روی آب ایجــاد کــرد و بــر جریــان آب
تأثیــر گذاشــت .حــال تــو بــه مــن بگــو
آیــا آرامــش ســنگ را میخواهــی یــا
آرامــش بــرگ را؟
مــرد جــوان مــات و متحیــر بــه او نــگاه
کــرد و گفــت :امــا بــرگ کــه آرام نیســت ،او
بــا هــر افــت و خیــز آب نهــر بــاال و پائیــن
م ـیرود و االن معلــوم نیســت کجاســت!؟
الاقــل ســنگ میدانــد کجــا ایســتاده و
بــا وجــودی کــه در بــاال و اطرافــش آب
جریــان دارد امــا محکــم ایســتاده و تــکان
نمیخــورد .مــن آرامــش ســنگ را ترجیــح
میدهــم.
مــرد ســالخورده لبخنــدی زد و گفــت :پــس
حــال کــه خــودت انتخــاب کــردی چــرا از
جریانهــای مخالــف و نامالیمــات جــاری
زندگیت مینالی؟
اگــر آرامــش ســنگ را برگزیــدهای پــس
تــاب نامالیمــات را هــم داشــته بــاش و
محکــم هــر جایــی کــه هســتی ...آرام و

تلنگر
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قــرار خــود را از دســت مــده .در عــوض
از تأثیــری کــه بــر جریــان زندگــی داری
خشــنود بــاش.
مــرد جــوان کــه آرام شــده بــود نفــس
عمیقــی کشــید و از جــا برخاســت و از
مــرد ســالخورده پرســید :شــما اگــر جــای
مــن بودیــد آرامــش ســنگ را انتخــاب
میکردیــد یــا آرامــش بــرگ را؟
پیرمــرد لبخنــدی زد و گفــت :مــن تمــام
زندگـیام خــودم را بــا اطمینــان بــه خالــق
رودخانــه هســتی بــه جریــان زندگــی
ســپردهام و چــون میدانــم در آغــوش
رودخانــهای هســتم کــه همــه ذرات آن
نشــان از حضــور یــار دارد ،از افــت و
خیزهایــش هرگــز دل آشــوب نمــی شــوم
مــن آرامــش بــرگ را میپســندم ولــی
میدانــم کــه خدایــی هســت کــه هــم بــه
ســنگ توانایــی ایســتادگی را داده اســت و
هــم بــه بــرگ توانایــی همــراه شــدن بــا
افــت و خیزهــای سرنوشــت.

دوست من ...برگ یا سنگ بودن
انتخاب با توست
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گزارش ویژه

هیچوقتدیرنیست

مادری که با
تالش و پشتکار
قهرمان شد
مصاحبه:سجادسادات موسوی
خودتان را معرفی کنید.
فاطمــه حشــمتی هســتم .بازنشســته اتــاق عمــل
علــوم پزشــکی آبــادان 81 ،ســال ســن دارم بلــه
درســت شــنیدید و درســت دیدیــد  81سالشــان
هســت ،دو ســال و شــش مــاه در جبهــه مشــغول
خدمــت بــودم و االن هــم یــک یادگاری(ترکــش)
از آن دوران مقــدس در ســرم دارم و همیــن باعــث
شــد مــن بــه درجــه واالی جانبــازی و ایثارگــری
نائــل بیایــم .در ســال  76بازنشســته شــدم و االن
هــم تقریبــ ًا هجــده ســال هســت کــه بعــد از
بازنشســتگی بــه شــیراز آمــدم و در شــیراز بــه
باشــگاه مــی روم و فعالیتهــای ورزشــیام را
انجــام میدهــم.
از چه زمانی شروع کردید به ورزش؟
مــن از زمانــی کــه خــودم را شــناختم و در همــان
دوران کودکــی ورزش میکــردم بــه شــکل
پیــادهروی و بــه ایــن صــورت کــه در حیــن پیــاده
روی بــرای ایــن کــه بتوانــم بــه طــور تقریبــی
متوجــه شــوم کــه چقــدر پیــادهروی کــردهام
عمودیهــای خانههــا و شــرکتهای آبــادان را
میشــمردم و عالمــت مــیزدم تــا بفهمــم چقــدر
پیــاده رفتــهام و بهطــور تقریبــی چنــد ایســتگاه
را طــی کــردهام.
در زمانــی کــه مشــغول بــه کار بودیــد ورزش
هــم میکردیــد؟
بلــه ،البتــه چــون در آن زمــان امکانــات مناســب و
باشــگاه مدونــی جهــت تمریــن بــه شــکل حرفهای
وجــود نداشــت ،مــن خــودم ورزش میکــردم
بیشــتر بــه شــکل دو و پیــادهروی .البتــه مــن
بــه حــدی بــه ورزش عالقــه داشــتم کــه در آن
زمــان بــا میلهایــی کــه پــدر و بــرادرم ورزش

میکردنــد هــم تمریــن میکردم.کــه پــدر و بــرادرم بــه
مــن میگفتنــد تــو بــا اینهــا ورزش نکــن .تــو همــان
دو و پیــادهروی را دنبــال کــن.
االن برنامه ورزشیتان چطور هست؟
االن بــه باشــگاه مــی روم ،در روزهــای شــنبه و دوشــنبه
و چهارشــنبه بــه فرهنگســرای جوانــان مــیروم و
یکشــنبه و سهشــنبه و پنجشــنبه هــم بــه باشــگاه
شــیرعلی ســلطان مــیروم .مــن ایــن شــش روز را
بایــد بــه ورزش بپــردازم اگــر ورزش نکنــم انــگار یــک
رکــن اساســی در زندگــیام کــم اســت(واقع ًا ایــن خانــم
فوقالعادهانــد خیلــی از مــا حتــی یــک روز هــم در
هفتــه ورزش نمیکنیــم ولــی ایشــان تمــام روزهــای
هفتــه را مــداوم ورزش مــی کننــد ،خــدا بــه دادمــان
برســد).
زمانهایــی کــه بــه باشــگاه نمیرویــد مشــغول
اســتراحت هســتید؟
خیــر ،مــن مــدام بایــد ورزش کنــم ،حتــی عصــر روزهایــی
کــه از باشــگاه میآیــم و یــا روزهایــی کــه بــه باشــگاه
نمــیروم بــه پــارک محــل مــیروم و در آنجــا بــه دو و
پیــادهروی میپــردازم و بــرای اینکــه بهطــور تخمینــی
بدانــم کــه چــه میــزان ورزش کــردهام از مســئوالن آن
پــارک ســؤال میپرســم کــه محیــط ایــن پــارک یــا ایــن
پیســت چنــد متــر اســت و ســعی میکنــم ســی دقیقــه
یــا یــک ربعســاعت را در آنجــا بــه فعالیــت بپــردازم.
چرا ورزش اینقدر برایتان مهم است؟
چــون ورزش باعــث نشــاط مــن میشــود و از طرفــی
تمــام بیماریهــا از جملــه افســردگی و آلزایمــر و خیلــی
ازبیماریهــای دیگــر جلوگیــری میکنــد چــون بــدن مــا
مثــل خانــه مــا هســت .همانطــور کــه خانــه مــا نیــاز بــه
خانهتکانــی دارد و بایــد گردوغبــار را از آن بزداییــم بــا
ورزش هــم میتوانیــم گردوغبــار بیمــاری را از بدنمــان دور
کنیــم و ســالم بمانیــم.
چرا تحصیالتتان را ادامه ندادید؟
در آن زمــان چــون مــدارس مختلــط بــود ،بــرادرم اجــازه
نم ـیداد کــه بــه مدرســه بــروم و بعدهــا ســعی میکــردم
مرحلــه بــه مرحلــه بــا شــرکت در امتحانــات تحصیالتــم را
تکمیــل کنــم.
در زمــان کار کــه ورزش میکردیــد و نیــز االن آیــا
همــکاران و آشــنایانتان را بــه ورزش ترغیــب میکنیــد؟
بلــه در زمانــی کــه مشــغول بــه کار بــودم بــرای ایــن
کــه همکارانــم ترغیــب شــوند و یــاد بگیرنــد هــر جــا
کــه خلــوت بــود و امکانــی بــرای ورزش بــود بــه فعالیــت
ورزشــی میپرداختــم و همکارانــی کــه در اتاقهــای
دیگــر بودنــد را ترغیــب میکــردم کــه همــراه بــا مــن
ورزش کننــد و آنهــا نیــز از ورزشکــردن مــن انگیــزه
میگرفتنــد و در زمانهایــی آنهــا هــم مــرا تشــویق
بــه ادامــه ورزش میکردنــد ،االن هــم همیشــه دوســتان
و آشــنایان را بــه ورزش توصیــه میکنــم و بــه آنهــا
میگویــم کــه ورزش ســرمایهای غیــر از همــت خودتــان
نمیخواهــد و بهراحتــی میتوانیــد در پارکهــا و
بهصــورت ورزش صبحگاهــی بــه ایــن مهــم بپردازیــد و
بعــد خودتــان اثــرات ایــن مهــم را در ســامتی و نشــاطتان
میبینیــد .
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چند تا فرزند و چند نوه دارید؟
مــن ســه پســر و ســه دختــر دارم کــه یکــی از دخترانــم
کــه همســر شــهید بودنــد را ســه ســال پیــش از دســت
دادم (خــدا رحمتشــان کنــد) و تعــداد زیــادی نــوه و
نتیجــه دارم کــه آنهــا هــم اکثــرا ً در رشــتههای مختلــف
از جملــه بدنســازی مشــغول فعالیــت هســتند .در واقــع
همیــن عالقــه مــن بــه ورزش فرزنــدان و نوههایــم را
بســیار بــه ورزش ترغیــب کــرده اســت.
در دورانــی کــه ازدواج کردیــد و مشــغلههایتان
زیــاد شــد ایــن مســئله خللــی در تمریناتتــان وارد
کــرد؟
خیــر مــن ســعی کــردم در همــان دوران هــم ورزش کنــم
و زمانهایــی کــه دیگــر امکانــش نبــود کــه بــه پــارک
بــروم بــرای پیــادهروی و ورزش ،در همــان خانــه طنــاب
مــیزدم .همیــن االن هــم هنــوز در زمانهایــی طنــاب
میزنــم.
ورزش در زندگی شخصیتان چقدر مؤثر بوده؟
ورزش برایــم خیلــی خــوب بــود ،باعــث میشــد احســاس
ســامت و فعــال بــودن و احســاس اعتمــاد بــه نفــس
زیــادی بــه مــن دســت بدهــد و باعــث افزایــش آرامــش
روحــی و روانــی و بهبــود روابطــم میشــد.
چه چیزی باعث شد که به ورزش رو بیاورید؟
ایــن یــک حــس درونــی بــود ،بــه لحــاظ روحــی یــک
شــور و نشــاطی درون خــود احســاس میکــردم کــه ایــن
را فقــط بــا ورزش کــردن میتوانســتم تخلیــه کنــم .االن
هــم هرجایــی کــه بــروم اولیــن کارم ایــن هســت کــه
بگــردم دنبــال یــک پــارک چــون نمیتوانــم ســکون را
تحمــل کنــم ،بــه یــاد دارم کــه روزی بــه خانــه خواهــرم
در کازرون رفتــه بــودم بــه خواهــرم گفتــم مــن از زمانــی
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کــه آمــدهام دنبــال یــک پــارک میگــردم .مــن را بــه
پــارک ببریــد وقتــی رفتیــم همــه نشســتند ولــی مــن
ســه ربــع ســاعت بــه پیــادهروی پرداختــم و همیــن
انگیــزهای شــد بــرای افــرادی کــه نشســته بودنــد و آنهــا
میگفتنــد کــه ببیــن ایــن خانــوم بــا ایــن ســن و ســال
چطور فعالیت می کند.
آیــا در خانــواده الگویــی هــم بــرای
ورزش داشــتید؟
بلــه پــدر و بــرادرم خیلــی بــه
ورزش اهمیــت میدادنــد
بــه یــاد دارم صبــح بــه
صبــح پــدر و بــرادرم
رادیــو را روشــن
میکردنــد و در حیــاط
بــا میــل و کبــاده بــه
ورزش میپرداختنــد
و مــن هــم بــا
دســت حــرکات
آنهــا را همراهــی
میکــردم .همیــن
کــه میدیــدم پــدر و
بــرادرم اینگونــه ورزش
میکننــد برایــم انگیــزه
بــود.
چطــور افــراد را بــه
و ر ز ش تر غیــب
می کنیــد ؟
خیلــی وقتهــا شــده
کــه در پــارک مشــغول
انجــام حــرکات ورزشــی
و دو بــودهام و خیلــی از
خانمهــا کــه نشســته
بودنــد بلنــد شــدند و پیــش
مــن آمدنــد و گفتنــد خانــوم شــما
مربــی هستید؟میشــود بــه مــا آمــوزش دهیــد؟ و مــن
بــه آنهــا عــرض کــردم کــه خیــر مــن خــودم هنرجــو
هســتم ولــی بــه آنهــا یــاد دادهام کــه اگــر میخواهنــد
ورزش کننــد چــه لباس و چه کفشــی مناســب ورزش اســت
خیلــی وقتهــا خدمتشــان گفتـهام کــه بــا کمــال احتــرام
ولــی ایــن کفشهــا و پاشنهشــان مناســب ورزش نیســت
و بــا ایــن کفشهــا بــه خودتــان آســیب میزنیــد ولــی
در صورتــی کــه از امکانــات مناســب ورزش اســتفاده کنیــد
و کمــی همــت کنیــد بهراحتــی میتوانیــد ورزش کنیــد.
در چه مسابقاتی تا به حال شرکت کرده اید؟
در مســابقات نیشــابور و اصفهــان و اردبیــل شــرکت کــردم.
عــاوه بــر اینهــا تعــداد زیــادی مســابقات درون اســتانی
هــم شــرکت کــردم .در کل اینقــدر تعــداد مســابقاتی کــه
شــرکت کــردهام زیــاد بــوده کــه آمارشــان از دســتم خارج
شدهاســت .مــن همچنیــن در چندیــن مســابقه بــرون
مــرزی هــم شــرکت کــردهام کــه از جملــه آنهــا مســابقات
مارتــن 10کیلومتــر مالــزی و همینطــور مســابقات دوبــی

بــوده اســت کــه در هــر دوی ایــن مســابقات بــه مقــام
قهرمانــی رســیدم.
در کل چند مقام کسب کردهاید؟
مــن در کل  18مــدال آوردهام کــه از ایــن تعــداد  9مــدال
طــا و مابقــی نقــره و برنــز بــوده اســت .همینطــور
حکمهــای زیــادی مربــوط بــه مســابقات مختلــف کســب
کــردهام.
در کنار ورزش به تغذیهتان اهمیت میدهید؟
بلــه مــن از همــان ابتــدا ســعی میکــردم قنــد و
شــیرینیجات بــه میــزان بســیار کــم مصــرف کنــم
و همینطــور بــه شــدت از چربــی و نمــک دوری
میکــردم و خیلــی گوشــت نمیخــورم،
همیشــه ســعی میکــردم غذاهــای ســالم
وتــازه مصــرف کنــم ،ایــن هــم چیــزی
نبــوده کــه بــه فراخــور ســنم رعایــت
کنــم بلکــه از همــان ابتــدا ایــن
برنامــه غذایــی را ســرلوحه کارم
کــرده بــودم.
غمهایتــان را بــا ورزش التیــام
میبخشــید؟
بلــه مــن زمانــی کــه دختــرم را
از دســت دادم خیلــی غمگیــن
بــودم و تقریبــ ًا  20روز از ورزش
کامــ ً
ا دور بــودم تــا اینکــه
مرب ـیام بــه مــن زنــگ زد و بعــد
از عــرض تســلیت گفــت مگــر
نمیخواهــی بــه تمرینــات بیایــی؟
و بــه مــن گفــت کــه اگــر الزم
اســت با تعــدادی از دوســتانم
بیایــم و شــما را بــه باشــگاه
بیاوریــم کــه مــن گفتــم نه
خــودم میآیــم و زمانــی
کــه بــرادرم هــم فــوت
کــرد ،دوبــاره بعــد از چنــد
روز بــه باشــگاه رفتــم.
چــون اگــر قــرار باشــد
بعــد از ایــن اتفاقــات آدم
ورزش را کنــار بگــذارد خــودش
هــم نابــود میشــود .از طرفــی
وقتــی بــه باشــگاه میرفتــم و کنــار
دوســتانم ورزش میکــردم باعــث میشــد کــه همــه چیــز
را فرامــوش کنــم چــون ســعی میکــردم تمــام تمرکــزم
بــر ورزش باشــد و همیــن بــه مــن کمــک میکــرد تــا بــا
غــم و مشــکالتم کنــار بیایــم.
حرف آخر و توصیهای دارید؟
مــن میخواهــم بــه همــه آنهایــی کــه ورزش میکننــد
بگویــم آنهایــی کــه ورزشــکارند تحــت هــر شــرایطی بــه
ورزششــان اهمیــت دهنــد و هیچوقــت کوتاهــی نکننــد
بــه فــرض نگوینــد کــه امــروز کار دارم یــا هــر چیــز
دیگــری بلکــه طبــق برنامــه مشــخص و مــدون ورزش
کننــد و همینطــور زمــان ورزش کــردن تمــام تمرکزشــان
روی ورزش باشــد .ایــن طــوری بیشــترین بــازده را از ورزش
میگیرنــد.
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ترکمنهــا از معــدود اقــوام ســاکن ایــران هســتند کــه هنــوز چادر ترکمنی
هــم از لباسهــای ســنتی خــود اســتفاده میکننــد .زنــان چأشــو پوششــی شــبیه چــادر بــرای زنــان ترکمنــی اســت کــه آن
ترکمــن ،پوشــاک زیبایــی دارنــد کــه از لحــاظ بــرش ســاده؛ امــا را روی روســری ســر میکننــد.
چشـمگیر اســت .آنــان مهــارت خاصــی در زمینــه هنرهــای قالــی زیور آالت
بافــی ،ابریشــم بافــی ،ســوزندوزی ،نواربافــی ،قیطــان بافــی و زیــورآالت نقــش زیــادی در پوشــش بانــوان ترکمــن دارد کــه ایــن
جاجیمبافــی داشــته و در مناطــق روســتایی ،بیشتــر کاموابافــی ،زیــورآالت اکثــرا از نقــره هســتند .عــاوه بــر زیــورآالت مرســوم
پوســتیندوزی ،ســکهدوزی و حصیربافــی در بیــن زنــان ترکمــن (گوشــواره ،النگــو و )...غالبـ ًا از ســنجاق ســینه و زیورآالتــی بــرای
رایــج اســت .پوشــاک زنــان ترکمــن ،مملــو از نمــاد و نشــانههایی موهــا اســتفاده میکننــد.
اســت کــه بــه آن منطقــه و ســاکنان آن اختصــاص دارد و بــا
منبع :سایت بایراق
نشــانههایی کــه در ذهــن بیننــده میگذارنــد ،تصویــر روشــنی از
هویــت خویــش برمیانگیزنــد .پوشــاک هــر گــروه و منطقـهای بــا
زبــان رمزآمیــز خــود بــا مــردم ســخن میگویــد و پیامــی روشــن،
بــه ذهــن تماشــاگر متبــادر میکنــد .پوشــاک زنــان ترکمــن بســیار
متنــوع اســت و ایــن تنــوع ،فلســفه خاصــی دارد کــه بــا دورههــای
ســنی آنــان مرتبــط اســت .لباسهــای زنــان ترکمــن معمــو ً
ال
رنگــی و پــر نقــش و نــگار و در عیــن زیبایــی پوشــیده هســتند.
بــا مــا همــراه باشــید تــا مختصــری بــا پوشــش بانــوان ترکمــن
آشــنا شــویم.
پیراهن
پیراهنهــای ابریشــم ،رنگــی و بلنــد اولیــن چیــزی اســت کــه
در لباسهــای ترکمنهــا دیــده میشــود .معمــو ً
ال روی ایــن
پیراهنهــا ســوزندوزی شــده اســت.
باالپوش
معمــو ً
ال زنــان ترکمــن روی پیراهنهایشــان باالپــوش یــا کتهایــی
کــه روی آن کار شــده اســت میپوشــند .ایــن باالپوشهــا در
فصلهــای ســرد و همچنیــن در مهمانیهــا اســتفاده میشــود.
روسری
چارقــد کــه روســریهای بزرگــی اســت کــه زنــان ترکمنــی ســر
میکننــد .ایــن روســریها در طرحهــا و رنگهــای متنوعــی
هســتند و معمــو ً
ال گرانقیمتانــد و از ایــن حیــث بــا روســریهای
معمولــی قابــل قیــاس نیســتند.
کاله
معمــو ً
ال زنــان ترکمنــی بعــد از ازدواج از زیــر روســری خــود یــک
کاله بــه ســر میگذارنــد کــه نشــانه متأهــل بــودن آنهاســت.
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اگــر دائمــاً مجبــور باشــيم تســليم درخواســتهای دیگــران شــويم
و بــا آنهــا موافقــت كنيــم و بــه هميــن خاطــر شــديدا ً احســاس
ناراحتــى داشــته باشــيم ،روزى مىرســد كــه از خــود بپرســيم «چــرا
نمىتوانــم نــه بگويــم دليــل بههــمزدن برنامههــاى شــخصيم ،بــا
درخواســتهاي ناتمــام ديگــران چيســت؟ و چــرا در جايــى كــه
عالقــه بــه «نــه» گفتــن دارم بــا گفتــن يــك «بلــه» شــرايط ســختى
بــه وجــود مــىآورم؟» شــايد شــما مثالهــاي نگرانكنندهتــري
بزنيــد مثــل اينكــه در موقعيتــي قــرار گرفتــم كــه عليرغــم ميــل
باطنــي خــود مجبــور شــدم ســيگار بكشــم و ...راســتي چــرا؟
احتمــاالً از قطــع شــدن يــا ضعيــف شــدن ارتباطــات دوســتانه
خــود بــا ســايرين وحشــت داريــد و بههمينخاطــر از راه پذيرفتــن
بــدون چــون و چــراى يــك درخواســت خــود را از ايــن وحشــت
رهــا مىكنيــد و يــا اينكــه آنقــدر بــه شــخص يــا اشــخاصى عالقــه
داريــد كــه از نــه گفتــن بــه آنهــا احســاس گنــاه مىكنيــد درنتيجــه

ســادهترين راه را ايــن مىبينيــد كــه بــه احساســات خــود لطمــه
بزنيــد و دســت از خواســتهها و برنامههــاى شــخصيتان بكشــيد.
شــايد هــم خــود را در مقابــل ســايرين بيشــتر از حــد متعــارف و
معمــول مســئول مىبينيــد و حاضريــد بــراي آنهــا هــر كاري بكنيــد
حتــي بــه ســامتي خــود ضــرر بزنيــد!!!
و بههميــن خاطــر رد ايــن درخواســت را بيمعرفتــي ،خودخواهــى
و خودمحــورى فــرض مىكنيــد پــس بــاز هــم خــود و برنامههــاى
خــود را قربانــى ايــن درخواســت مىكنيــد و در واقــع ارزشهــاي
خــود را فــداي خواســتههاي نامعقــول ديگــران ميكنيــد.
از چه راههايى مى توان «نه گفتن» را سادهتر كرد؟
گام اول ،در قــدم اول ســدها يــا موانعــى كــه از نظــر اخالقــى و ذهنــي
بــر ســر راهتــان مىبينيــد را شناســايى كنيــد .بــراى مثــال اگــر
دوســتى از شــما درخواســت نابجايــي كنــد و اگــر بــه او نــه بگوييــد
چــه عواقبــى خواهــد داشــت؟

 آيــا مىترســيد او هرگــز پــس از ايــن ماجــرا بــا شــما صحبــتنكنــد.
 آيــا از ايــن نگرانيــد كــه مبــادا در مــورد شــما جــور ديگــريفكركنــد.
يــا رد درخواســت يكــي از همكارانتــان واقع ـاً از لحــاظ شــغلي بــراي
شــما زيــانآور خواهــد بــود؟
گام دوم ،پــس از بررســى خطــرات احتمالــى از بعــد منفــى آن ،بــا
واقــع بينــى شــرايط احتمالــى را در ذهــن خــود ترســيم كنيــد.
عجلــه نكنيــد بــا دقــت ايــن گام را برداريــد اگــر نيــاز ميبينيــد
كــه احتمــاالت مختلــف را يادداشــت كنيــد ايــن كار را انجــام دهيــد
شــايد بــراي ابتــداي كار مناســب باشــد.
 اگــر نــه بگويــم دوســتم كمــى ناراحــت مىشــود امــا پايههــاىدوســتى مــا اســتوارتر از ايــن اســت كــه بــا ايــن مــورد خــراب شــود.
از طرفــى شــايد دوســتم بــه خاطــر شــنيدن «نــه» صريــح و رك مــن
نســبت بــه دوســتى مــا اعتمــاد بيشــترى پيــدا كنــد.
 رئيــس اداره حتمــاً در برابــر «نــه» گفتــن مــن كمــى ناراحــتمىشــود .امــا اگــر «بلــه» بگويــم و بــا توجــه بــه فشــار روحــى ناشــى
از بــه هــم خــوردن برنامههايــم عصبانــى و بىحوصلــه كار كنــم
عواقــب بدتــرى پيــش خواهــد آمــد.
 اگــر بــا دوســتم در ايــن مــدت برخــاف ارزشهــاي خــود وخانــوادهام عمــل كنــم در آينــده عواقــب خوبــي هــم از لحــاظ فــردي
و هــم اجتماعــي در انتظــارم نيســت.
گام ســوم ،قطع ـاً مطالعــه شــرايط احتمالــى از ديدگاهــى منطقيتــر
و خوشبينانهتــر ايــن امــكان را بوجــود مــىآورد كــه عــدم پذيــرش
خــود را اعــام كنيــم .قطع ـاً شــما ديگــر دنبــال توجيههــا و داليــل
بياســاس نميرويــد .مهــارت نــه گفتــن بــه شــما ايــن آمادگــي را
ميدهــد قبــل از اينكــه جــواب مثبــت دهيــد ،فكــر كــرده و ســريع
گامهــاي موردنيــاز را برداريــد و پاســخ منطقــي بــه درخواس ـتهاي
ديگــران بدهيــد .برخــي از ايــن پاســخهاي شــما و نهگفتنهــاي
شــما ممكــن اســت آينــده شــما را تحــت تأثيــر قــرار دهــد و برعكــس
ناتوانــي در نــه گفتــن در شــرايط نامناســب ،شــما را درگيــر موضوعات
و موقعيتهايــي ميكنــد كــه بازگشــت بــه شــرايط عــادي بســيار
مشــكل اســت.
در ايــن مرحلــه مســتقيم و بــا وضــوح كامــل «نــه» را بگوييــد.
اجــازه دهيــد حــركات و رفتــار ناشــى از مخالفــت شــما بــا انجــام
مســأله مــورد نظــر بــا كالمتــان هماهنــگ باشــد ،پــس بهانهتراشــى
بىمــورد نكنيــد و بــه دنبــال توجيــه ماجــرا نباشــيد.
البتــه از آن جايــى كــه عــادت كردهايــد ســالها «بلــه» بگوييــد و
هنــر «نــه گفتــن» بــه موقــع را نداشــتهايد بــراى مــوارد اوليــه ايــن
تمريــن بــه مشــكالتى برخــورد مىكنيــد كــه بهتــر اســت بــراى
تمريــن ايــن مهــارت نخســت از مــوارد ســادهتر شــروع كنيــد و بــه
مــواردى «نــه» بگوييــد كــه احتمــال خطــر و صدمــات ناشــى از آن
كمتــر اســت .بــه ايــن ترتيــب مىتوانيــد بعــد از مدتــى تصميمــات
مهمتــر و معقوالنــهاي بگيريــد.
قطعــاً شــروع نهگفتــن بــه افــراد خــاص ســادهتر اســت مثــ ً
ا
دوســتان نزديــك ،خانــواده يــا غريبــه هــا ...بــا هــر كــدام راحتتــر
هســتيد بــا آنهــا شــروع كنيــد (البتــه فرامــوش نشــود نــه گفتنــى
كــه دليــل منطقــى و حســاب شــدهاى داشــته باشــد ،نــه مــواردى كــه
از روى تنبلــى ،بىحوصلگــى و يــا عــدم پذيــرش مســؤوليت اســت).
راههاى متفاوت يك نه گفتن منطقى و معنى دار:
 -1استفاده از روش مستقيم و ساده:
وقتــى شــخصى از شــما مىخواهــد كارى را انجــام دهيــد كــه امــكان
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آن وجــود نــدارد ،خيلــى مختصــر و ب ـهدور از هرگونــه دليلتراشــى،
مخالفــت خــود را اعــام كنيــد .حاشــيهپردازي نكنيــد.
بــراى مثــال دوســتى از شــما مىخواهــد تکالیــف او را انجــام دهيــد،
اگــر امــكان ايــن كار وجــود نــدارد خيلــى ســاده بگوييــد :نــه،
متأســفم ،مــن ايــن كار را انجــام نمــي دهــم.
 -2روش بازتابى:
رضايــت و عالقــه منــدى خــود را نســبت بــه ايــن پيشــنهاد نشــان
دهيــد و بــه دنبــال آن مشــخص كنيــد در حــال حاضــر شــرايط
پذيــرش ايــن درخواســت را نداريــد .اگــه شــرايطم اجــازه مــيداد
دوســت داشــتم تکالیفتــان را بنويســم امــا االن نميتوانــم و
امكانــش نيســت.
 -3گفتن نه همراه با دليل:
دليــل كوتــاه و واقعــى رد تقاضــا را بــدون پرداختــن بــه حاشــيه و
ذكــر جزئيــات ،مطــرح كنيــد .نمــى توانــم تکالیــف شــما را انجــام
دهــم چــون بــراي انجــام كارهــاي خــودم وقــت كــم دارم.
 -4در ايــن روش بــا مطرحكــردن پيشــنهادى ديگــر در
واقــع حســننيت خــود را بــه درخواســتكننده نشــان
مىدهيــد.
ايــن هفتــه نميتوانــم بــا شــما تفريــح بيــام ،بــراي هفتــه بعــد اگــه
فرصــت شــد چطــوره؟
 -5نــه گفتــن همــراه بــا پــرس و جــو بــراى يافتــن كارى
ديگــر.
راه ديگــر ايــن اســت كــه بــه درخواس ـتكننده نشــان دهيــم بــراى
انجــام امــرى ديگــر آمادگــى داريــم و ردكــردن ايــن مــورد خــاص بــه
منزلــه رد تمــام مــوارد ارتباطــى نيســت.
در ضمــن اينكــه فرامــوش نكنيــد .اگــر هميشــه «بلــه» بگوييــد و
از نــه گفتــن پرهيــز كنيــد .كمكــم بلــه گفتــن شــما بىمعنــى
مىشــود( .شــايد بههمينخاطــر عــروس خانمهــا هيــچ وقــت
بــار اول بلــه نمىگوينــد و ترجيــح مىدهنــد ســر خــود را بــه گل
چيــدن گــرم كننــد!)
وقتــى قلبـاً دوســت داريــد نــه بگوييــد ،بلــه گفتــن بــه شــما اســترس
مىدهــد و عالئــم جســمانى ايــن عــدم پذيــرش قلبــى را بــه شــكل
ســردرد ،كشــيدگى عضــات شــانه و بــه همريختگــى برنامــه خــواب
خواهيــد ديــد و مدتهــا بايــد وقــت خــود را تلــف كنيــد تــا عواقــب
آن را جبــران كنيــد.
 در نــه گفتــن دچــار گيجــى و ســردرگمى نشــويد ،برخــى افــراد نــهگفتــن بــه خواســته يــك نفــر را نــه گفتــن بــه آن شــخص و ارتبــاط
بــا وى مــى داننــد .نــه گفتــن بــه ايــن معنــا نيســت كــه شــما آن
شــخص را دوســت نداريــد فقــط مفهــوم آن «رد خواهــش اخيــر او
مــى باشــد».
 بــاز هــم تأكيــد مــى شــود كــه صــادق ،آرام و مــؤدب نــه بگوييــد.ايــن كار بــه شــما كمــك خواهــد كــرد كنتــرل كارهــا را بــه دســت
گيريــد .ديگــران از شــنيدن «نــه» صادقانــه شــما خوشــحالتر
خواهنــد شــد تــا اينكــه كارى را دودل ،بىميــل و بــا تأخيــر انجــام
دهيــد.
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کدبانو

هنر خانه داری

از بین بردن بوی ماهی

بــرای زدودن بــوی ماهــی از ظــرف
هــا ،کافــی اســت کــه هنــگام شســتن آنهــا
ابتــدا ظــروف را در آب ســرد خیــس کنیــد .امــا
ا بایــد بــه ایــن آب مقــدار کمــی (مثـ ً
قبـ ً
ا یــک قاشــق
قهوهخــوری) پــودر خــردل بمالیــد و بــا پنبــه پــاک
کنیــد .مخصوص ـ ًا بــرای زدودن بــوی ماهــی از دس ـتهایتان
توصیــه میشــود کمــی ســرکه کــف دســتتان بمالیــد و خــوب
مالــش دهیــد .ســپس بــا آب ســرد و صابــون بشــویید .همچنیــن
بــرای زدودن بــوی ماهــی از ظرفهــا ،میتوانیــد آنهــا را
ابتــدا بهطورمعمــول شستشــو دهیــد و آبکشــی کنیــد.
ســپس در یــک لیتــر آب یــک قاشــق ســوپخوری ســرکه
اضافــه کنیــد و بــا آب ظرفهــا را بــار دیگــر آبکشــی
کنیــد .بــرای زدودن بــوی ماهــی از قابلمههــا بهتــر
اســت در آنهــا تــا نصــف آب بریزیــد و کمــی
قهــوه اضافــه کنیــد و بــه جــوش آوریــد.

از بین بردن بوهایی مانند:
سیر ،پیاز وغیره

روشهای ساده پاک کردن
لکههای چربی از کابینت ها

بــرای ایــن کار نیــاز بــه تهیــه
یــک خمیــر ســاده پاککننــده
داریــد ایــن خمیــر ســاده را بهســادگی
میتوانیــد بــا آب ،جوششــیرین و روغــن
گیاهــی خودتــان بســازید .بــرای تهیــه
خمیــر نصــف پیمانــه جوششــیرین و نصــف
پیمانــه روغــن کفایــت میکنــد ایــن میــزان را
میتوانیــد بــا توجــه بــه مســاحت کابینتهــای
خــود بیشــتر کنیــد ،اگــر احســاس میکنیــد
خمیرتــان غلیــظ اســت از آب بــه ســبب رقیقتــر
شــدن آن کمــک بگیریــد .حــال کــه خمیــر شــما
آمــاده شــده اســت بــا کمــک یــک مســواک
نــرم روی لکههــا را تمیــز کنیــد ســپس بــا
ابــر و دســتمال خیــس آن را پــاک کنیــد و
قــدرت جادویــی ایــن خمیــر را در تمیــز
کــردن ســطوح چوبــی خــود ببینیــد.

منبع :کتاب هنر خانه داری (معصومه چاوشی)

اگــر ســیر خوردهایــد ،کمــی جعفــری بجویــد
تــا بــوی بــد آن را از دهــان شــما برطــرف ســازد .اگــر
پیــاز خــورد کردهایــد و دس ـتهای شــما بــو گرفتــه اســت
هــم روی دسـتها و هــم روی تختـ ه آشــپزخانه آبلیمــو بمالیــد،
تــا بــوی پیــاز زدوده شــود .همچنیــن بــرای رفــع بــوی پیــاز از
دســتهایتان میتوانیــد از جوششــیرین هــم اســتفاده کنیــد .بــه
ایــن ترتیــب کــه ابتــدا دســتهایتان را بــا آب ســرد بشــویید و در
حالــی کــه خیــس اســت ،یــک گــرم جوششــیرین کــف دســتتان
بریزیــد و دســتها را بــه هــم مالــش دهیــد .ســپس بــا آب ســرد
بشــویید .اگــر قابلمــ ه شــما بــو گرفتــه اســت در آن آب بریزیــد و
یــک قاشــق ســرکه بیفزاییــد و بجوشــانید .معمــوال کلــم هنــگام
پختــن بــوی بــد از خــود متصاعــد میکنــد .در ایــن مــورد
ســفارش میشــود بــه قابلمــه کمــی آبلیمــو بیفزاییــد و
نیــز یــک قطعــه نــان بیــات زیــر کلمهــا بگذاریــد و
ســرانجام بــرای رفــع بوهــای بــد مختلــف از ظــرف
آشــغال یکــی دو قطعــه لیموتــرش در آن
بیندازیــد.

کدبانوی ایرانی

برطرف کردن
بوی نم
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حذف موم و شمع و
ترمیم سوختگی

در صورتیکــه روی موکــت مــوم یــا
شــمع ریختــه و در میــان پرزهایــش فــرو رفتــه
اســت .ابتــدا بــا لبــه یــک کارد ،تــا آنجــا کــه ممکــن
اســت اضافــی آنهــا را برداریــد .ســپس کاغــذ خشــک
رویــش قــرار دهیــد و اتــوی خیلــی گــرم بزنیــد .قســمت اعظــم
آنهــا جــذب کاغــذ خشــک خواهنــد شــد و بقیــه را نیــز کــه باقــی
میماننــد بــا یــک لکهگیــر معمولــی از بیــن ببریــد .درصورتیکــه
موفــق نشــدید ،روی آ 
ن قســمت شــامپوی موکــت بزنیــد و رویــش یــک
قاشــق قهوهخــوری ســرکه ســفید بیفزایــد و خــوب مالــش دهیــد .بعــد
از خشــک کــردن ،وقتــی جــارو کردیــد اثــری از آنهــا نخواهیــد یافــت.
درصورتیکــه روی موکــت شــما کبریــت روشــن افتــاده و آن را کمــی
ســوزانده اســت ،ابتــدا بــا قیچــی قســمتی از پرزهــای ســوخته را بردارید
و کمــی کوتــاه کنیــد .امــا ســعی نماییــد در ایــن مــورد بــه حداقــل
قناعــت کنیــد .ســپس پیــاز را بــه دو قســمت ببریــد و ســطح بریده
شــده آن را تــا روی محــل ســوخته بمالیــد .آنگاه رویــش
ســیم ظرفشــویی بکشــید .ســرانجام جــارو کنیــد .محــل
ســوختگی تقریبــ ًا نامشــخص خواهــد شــد.

بــرای برطــرف کــردن
بــوی نــم در کمدهــای لبــاس،
یــک لیــوان شــیر داغ را داخــل
کمــد گذاشــته و بــه مــدت چنــد
ســاعت در کمــد را ببندیــد.

دوام گل ها با عسل

بــا خــواص عســل آشــنا هســتید ،امــا
شــاید ندانیــد کــه یکــی از فوایــد آن،
حفــظ شــادابی گل اســت .بــرای ایــن
منظــور کافــی اســت پــس از چیــدن
گل ،کمــی عســل بــه انتهــای
ســاقه آن بمالیــد.

لوسیون نرم کننده پوست

 1فنجان بابونه خشک
 4قاشق غذاخوری عسل
 1فنجان شیر
 8قاشق چایخوری پودر جوانه گندم
بابونــه خشــک را بــرای چنــد ســاعت در شــیر خیــس کنیــد.
پــس از صــاف کــردن پــودر جوانــه گنــدم ،عســل را بــدان اضافه
کــرده ،خــوب مخلــوط کنیــد .ایــن مخلــوط را بــه مــدت یــک هفته
در بطــری ،در یخچــال نگـهداری کنیــد و هــر بــار بــه مقــدار مصــرف
از آن اســتفاده کنیــد .بابونــه ،یــک گیــاه دارویــی اســت کــه در
تهیــه شــامپو و کرمهــا از آن اســتفاده میشــود .بابونــه باعــث
لطافــت و نرمــی پوســت میشــود .شــیر هــم کــه حــاوی اســید
الکتیــک و آلفاهیدروکســی اســید طبیعــی اســت کــه باعــث
از بیــن رفتــن ســلولهای مــرده و نــرم شــدن پوســت
میشــود .جوانــه گنــدم غنــی از پروتئیــن ،ویتامیــن
 Bو Eهمــراه بــا عســل یــک ترکیــب عالــی بــرای
تهیــه لوســیون پوســت اســت.
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خانواده

ـدر و مادرها
ـیاری از پـ
ـه بسـ
ـروز دغدغـ
امـ

ـت
ـا خوب اسـ
ـت امـ
ـان اسـ
ـکاری جوانـ
بیـ
بدانیــم کــه والدیــن بایــد از ســالهای

ـتغال
ـه فکر اشـ
ـود بـ
ـدان خـ
ـی فرزنـ
کودکـ
آنهــا باشــند و ایــن مســتلزم تغییــر
نگــرش در شــیوه تربیتــی اســت.

سهم خانوادهها در بيكاري جامعه
دختــران هميشــه كوچــك و نــازك نارنجــي و پســران هميشــه
بازيگــوش و بــدون دغدغــه نميماننــد و بــهزودي بــزرگ
ميشــوند .بچههــا در كنــار باورهــا و شــيوههاي تربيتــي
خانــواده اســت كــه قــد ميكشــند و اگــر ايــن باورهــا
كوتاهنگــر و ســطحي باشــد بچههــا نميتواننــد آنطــور كــه
بايــد و شــايد رشــد كننــد و بــه كمــال برســند.
چيــزي كــه مــا در اطرافيــان بيكارمــان ميبينيــم ايــن اســت
كــه هميشــه از دولــت و جامعــه ناراضــي هســتند و مــدام غــر

ميزننــد و انتظــار دارنــد كــه ديگــران بــراي آنهــا كاري انجــام
بدهنــد و بــه آنهــا ميــزي تعــارف كننــد و . ...درحاليكــه
همانطــور كــه برنامهريــزي دولــت بــراي رفــع بيــكاري مهــم
اســت ،خانوادههــا و خــود افــراد هــم وظايفــي دارنــد.
بيــكاري فقــط موضوعــي اقتصــادي نيســت و داشــتن شــغل
بــه افــراد كمــك ميكنــد تــا بهخودبــاوري باالتــر ،شــادي
روزافــزون ،اميــد بــه زندگــي باالتــر ،عــزت نفــس و زندگــي
فــردي بهتــر و ...برســند .گاهــي هــم نيــاز اســت تــا تعريــف
دوبــارهاي از كار و بيــكاري انجــام شــود تــا نارضايتــي كاذب
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ايجــاد نشــود .فرامــوش نكنيــم كــه در جامعــه امــروز كــه افــراد
زيــادي بــا مشــكل بيــكاري مواجــه هســتند ،آدمهــاي بســياري
هــم بــا تكيــه بــر تــاش ،مهــارت ،بــاور بهتدريجــي بــودن
موفقيــت ،خالقيــت و ...موفقيتهــاي شــغلي خوبــي بهدســت
آوردهانــد و اگــر جامعــه نتوانســته بــراي آنهــا شــغلي ايجــاد
كنــد ،خــود بــه اشــتغالزايي دســت زدهانــد.
بســياري از افــراد بــه ايــن دليــل بيــكار ميماننــد كــه ســختي
را در كار نميپذيرنــد وشــأن خــود را باالتــر از ايــن ميداننــد
كــه زيردســت كســي باشــند .برخــي باورهــاي پــدر و مادرهــا
كــه ميتوانــد بــه بيــكاري بچههــا در آينــده منجــر بشــود را
بشناســيم:
ميخواهي دكتر بشي يا مهندس؟
چرا نمرهات 20نشد؟
نگرانــي دائــم از اينكــه بچههــا چيــزي كــم و كســر نداشــته
باشــند و مبــادا بــه آنهــا ســخت بگــذرد!
فقــر روابــط اجتماعــي و مهارتهــاي زندگــي اجتماعــي در
خانــواده
افــراط در احســاس نيــاز بــه كالسهايــي چــون زبــان انگليســي
و عــدم احســاس نيــاز بــه مهــارت ســني بچههــا
فراموشي هويت جنسيتي بچهها
كدام بچهها صاحب شغل ميشوند؟
 -1هنــوز هــم ،صدايــي در گــوش بچههــا زمزمــه ميكنــد
كــه مــا وقتــي از آينــده تــو خوشــحال ميشــويم كــه تــو بــه
شــغلهايي كــه مــا ميگوييــم برســي و ايــن يعنــي بچههــا از
كودكــي ممكــن اســت ناخــودآگاه بــه يــك آينــده اجبــاري تــن
بدهنــد.
آينــده اجبــاري زمانــي بــراي بچههــا پيــشميآيــد كــه از
طرفــي امــكان تجربــه فرصتهــاي شــغلي مهارتــي را پيــدا
نكننــد و از طرفــي جامعــه و خانــواده ،اهميــت و ارزشــي
بــراي چنيــن مشــاغلي قائــل نباشــند .امــروزه فارغالتحصيــان
بيــكار حتــي از بهتريــن دانشــگاههاي كشــور كــم نيســتند
امــا بهراحتــي ميتــوان جوانــان ناراضــي را در دانشــگاهها
پيــدا كــرد كــه بــه زحمــت در كنكــور قبــول شــدهاند .آنهــا
بهنظرشــان آنجايــي كــه بايــد باشــند نيســتند و بــه مــرور جــزء
دانشــجويان معمولــي رشــته خــود يــا معــدل پاييــن رشــته
خــود ميشــوند .ايــن گــروه هميشــه بــا احســاس ناخوشــايند
عدمرضايــت بــه دانشــگاه ميآينــد .پــس دور از ذهــن نيســت
كــه بعــد از فارغالتحصيلــي هــم بيــكار خواهنــد مانــد يــا در
حــد انتظــار موفــق نخواهنــد شــد .درس خوانــدن خــوب اســت
امــا خانــواده بايــد بــاور كنــد كــه درس خوانــدن فقــط يكــي از
راههــاي موفقيــت اســت.
بــراي نجــات بچههــا از آينــده اجبــاري بــه ايــن پيشــنهادها
فكــر كنيــد:
از كودكــي بــراي موفقيــت بچههــا نقشــه بكشــيد و بعــد از
برخــورد بــا هــر توانايــي آنهــا بــه فكــر ايجــاد فرصــت بــراي بهتــر
شــدن آن اســتعداد باشــيد تــا بچههــا زمينههــاي مختلــف را

تجربــه كننــد؛ مثــ ً
ا اگــر كودكتــان خــوب نقاشــي ميكنــد،
ميتوانيــد بــا چســباندن آثــار او بــه ديــوار ،فرســتادن كــودك
بــه كالسهــاي نقاشــي ،شــركت بــا كــودك در نمايشــگاههاي
نقاشــي ،توجــهدادن كــودك بــه نقاشــيهايي كــه روي ديــوار
شــهرها كشــيده ميشــود ،زيبايــي ديــوار خانهتــان بعــد از
رنگآميــزي نقــاش و ...او را بــا هنــر نقاشــي يــا شــغل نقاشهــا
آشــنا كنيــد.
*گاهــي نــگاه دقيقتــري بــه جامعــه داشــته باشــيد و بهعنــوان
پــدر و مــادر بــه افــرادي كــه در رشــتههاي معــروف درس
خواندهانــد امــا زندگــي كاري موفقــي ندارنــد و برعكــس فكــر
كنيــد .بــراي فرزندتــان ايــن حــق را قائــل باشــيد تــا از شــما
مشــورت بگيــرد امــا از يكبــار فرصــت زندگــي بــراي خــودش
اســتفاده كنــد نــهفقــط بــرآورده ســاختن آرزوهــاي شــما!
*كمــك بــه رشــد خالقيــت بچههــا از مهارتهــاي پايــهاي
اســت كــه بــراي موفقيــت در هــر شــغل و حرفـهاي الزم اســت.
بــراي رشــد خالقيــت بچههــا از شــيوههاي بــازي ،ســاخت
كاردســتي ،كالسهــاي خالقيــت ،مســابقه فكــر خالقانــه در
خانــواده و ...ميتوانيــد كمــك بگيريــد .يــك فــرد خــاق هيــچ
وقــت خــود را گرفتــار نميبينــد و اگــر راهــي بــراي موفقيــت
پيــدا نكنــد ،راهــي ميســازد.
 -2بعضــي پــدر و مادرهــا از اينكــه بچههايشــان پرتوقــع
شــدهاند و بــه امكاناتــي كــه دارنــد و ميــزان دارايــي آنهــا راضــي
نميشــوند ،شــكايت دارنــد .ايــن بچههــا معمــوالً بهانــه و
درخواسـتهاي بيشــتري از والديــن خــود دارنــد و اغلــب بــدون
آنكــه زحمــت پــدر و مــادر را بــه يــاد بياورنــد ،از آنهــا گلــه
دارنــد .امــا دقيقـاً ممكــن اســت هميــن رفتــار را والديــن هــم بــا
بچههــاي خــود داشــته باشــند و بچههــا ايــن قدرنشناســي را از
والديــن خــود يادگرفتــه باشــند؛ مث ـ ً
ا زمانــي كــه ايــن بچههــا
زحمــت كشــيده و درس خواندهانــد امــا بــا واكنــش نمرهمحــور
بعضــي پــدرو مادرهــا روبــهرو شــدهاند كــه :چــرا بهتــر نشــدي؟
چــرا 20نشــدي؟ دوســتت چنــد شــد؟ و . ...ايــن جمــات عــادي
و پرتكــرار ،يكــي از داليلــي اســت كــه كمكــم عــدم رضايــت،
قدرنشناســي در برابــر زحمــات ديگــران و دائــم شــرايط خــود را
بــا ديگــران مقايســه كــردن را بــه آنهــا ميآمــوزد.
بهتر است:
فرزنــدان را بــا افــراد ديگــر مقايســه نكنيــم تــا آنهــا هــم
بــراي رضايــت از خــود و عملكــرد خــوب دائــم بهدنبــال
مقايســه شــرايط و افــراد نباشــند.
نمــرهاي كــه بــه فرزندتــان ميدهيــد نمــره بــه تــاش او
باشــد نــه نمــره كاغــذي او؛ چراكــه اينگونــه ميآمــوزد بــراي
موفقيــت آينــده خــود زحمــت بكشــد ،نــه اينكــه از هــر راهــي
بــراي يكشــبه پولدارشــدن و ...بهدنبــال نتيجــه ظاهــري باشــد.
 -3بســياري از افــرادي كــه موفقيــت شــغلي دارنــد از يــك
ويژگــي مشــترك برخوردارنــد؛ روابــط اجتماعــي مناســب .اگــر
بخواهيــد كــه فرزندتــان چــه از راه تحصيــات دانشــگاهي يــا
تخصصهــاي مهارتــي شــغل موفقــي داشــته باشــد ،بايــد او
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را مجهــز بــه روابــط اجتماعــي كنيــد .بــراي كمــك بــه بلــوغ
اجتماعــي فرزندتــان از ايــن راههــا كمــك بگيريــد.
پايــه روابــط اجتماعــي خــوب ،اعتمــاد بــه نفــس اســت .بــراي
تقويــت اعتمادبهنفــس كودكتــان بــه او احتــرام بگذاريــد ،بــا او
صحبــت كنيــد و نظــر او را بپرســید و او را از قبــل در جريــان
بگذاريــد كــه ممكــن اســت نتوانيــد از همــه پيشــنهادهاي او
اســتفاده كنيــد امــا حتمـاً از نــكات خــوب آن كمــك ميگيريــد.
جلــوي جمــع او را تحقيــر نكنيــد ،مشــوق او در كارهــاي خوبــش
باشــيد و...
*هرچــه ميــزان تعامــل خانــواده بــا اجتمــاع ،فاميــل و ...بهتــر
باشــد فرصــت بيشــتري بــراي تجربهآمــوزي و ارتبــاط بــا جامعــه
بــه فرزنــدش ميدهــد .صلــه رحــم را بهعنــوان توصيــهاي
دينــي كــه فوايــد اجتماعــي و اخالقــي آن بــه موفقيــت كاري
آينــده فرزندتــان هــم كمــك ميكنــد فرامــوش نكنيــد.
*بازيهــاي كــودكان بهتريــن فرصــت بــراي رشــد مهارتهــاي
اجتماعــي آنهاســت .اگــر بــه جــاي برنامهريــزي براي بازي شــاد
و آموزنــده ،خــود را بــا خريــد يــك تبلــت و بازيهــاي ديجيتــال
آســوده كنيــد ،كودكتــان بــه جــاي تعامــل بــا همســاالنش ،خــود
را در گوشــهاي از خانــه و مشــغول بــه بازيهــاي كامپيوتــري
و ...ميكنــد و اينگونــه فرصــت يادگيــري تعامــل خــوب را از
دســت ميدهــد.
همبــازي داشــتن ،يكــي از فرصتهــاي مهارتآمــوزي
بچههاســت .بــا آمــوزش راههــاي دوســتيابي و همچنيــن فرصــت

داشــتن خواهــر و بــرادر ،بــه اينكــه آنهــا باتجربــه شــوند كمــك
كنيــد .نگــران دعواهــاي گاه گاه بچههــا نباشــيد .هميــن قهــر و
آشــتيها ،در مدلــي كوچــك بــه بچههــا شــيوهها و مشــكالت
ارتباطــات اجتماعــي را ميآمــوزد.
 -4داشــتن شــغل گاهــي راهــي بــراي كســب درآمــد اســت
و گاهــي بــرآورده كــردن احســاس حضــور اجتماعــي و مفيــد
واقعشــدن .بــرای آنكــه بدانيــد چــه شــغلي مناســب فرزنــد
شماســت ،عــاوه بــر تواناييهــا و عالئــق او ،مهــم اســت كــه
او دختــر اســت يــا پســر .اگــر بــه اشــتباه يكــي از معنيهــاي
كار ،حضــور در خــارج از خانــواده تعبيــر شــود بــراي دختــران
آســيبهايي بــه همــراه دارد .پــس حواســتان باشــد كــه كار را
بــه چــه معنــي بــراي بچههــاي خودتــان تعريــف ميكنيــد؟
امــروزه مشــاغل خانگــي فرصــت خوبــي اســت تــا عــاوه بــر
درآمدزايــي و ايجــاد حــس مفيــد بــودن ،زنــان بتواننــد بــا آرامش
نقشهــاي خــاص خــود چــون همســرداري ،فرزندپــروريو ...
رســيدگي كننــد .مشــاغل خانگــي وســعت زيــادي دارد .انجــام
و فــروش كارهــاي هنــري ،امــور مرتبــط بــا كامپيوتــر همچــون
برنامهنويســي ،تايــپ و نويســندگي و ...از ايــن جملهانــد .در
حــال حاضــر تعــداد زيــادي از زنــان شــاغل كــه موظــف بــه
حضــور در محــل كار خــود در ســاعت و روزهــاي مشــخص
هســتند ،از تداخــل نقشهــاي خانوادگــي ،كارهــاي شــخصي و
مــورد عالقهشــان و وظايــف كارمنــدي خــود بهســتوه آمدهانــد
و ايــن مشــغلهها موجــب خســتگيهاي روحــي آنهــا شــده
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اســت .از ايـنرو بهتــر اســت اگــر كارمنــد هســتيد در كنــار بيــان
مشــكالت خــود بــراي دخترتــان ،او را بــا انــواع متنــوع مشــاغل
خانگــي كــه مزايــاي ويــژهاي نســبت بــه كارهــاي بيــرون از خانــه
نيــز دارنــد ،مطلــع كنيــد و آنهــا را بــا مهــارت رشــد دهيــد.
 -5قديمهــا رســم بــود زمانــي كــه بچههــا در آغــاز نوجوانــي
قــرار ميگرفتنــد ،در اوقــات فراغــت آنهــا فرصــت عملــي بــراي
كار كــردن مهيــا ميشــد .ايــن روش اگرچــه خوبيهايــي را بــه
همــراه داشــت امــا گاه در آن افــراط ميشــد و توجــه بــه شــادي
و عالئــق نوجــوان در آن ناديــده ميمانــد .امــروزه امــا برخــاف
آن رويــه ،افراطهــا بــه شــكلي ديگــر درآمــده و والديــن دغدغــه
ايــن را دارنــد كــه مبــادا فرزندشــان قــدري ســخت بگذرانــد.
افراطهــاي مــا كار را بــه آنجــا رســانده كــه بهخاطــر توجــه
افراطــي والديــن بــه درس خوانــدن يــا بــازي كــردن بچههــا،
حتــي كارهــاي بچههــا را بهخودشــان نميســپارند.
كودكــي كــه در ايــن شــرايط رشــد كنــد قطعــاً نميتوانــد
مســئوليتپذيري قابلقبولــي داشــته باشــد و هميــن نقــص
شــخصيتي ممكــن اســت موجــب شكســت خــوردن او در آينــده
شــغلي و اجتماعــياش باشــد .عــاوه بــر ايــن ،بــراي آنكــه
فرزنــدي بتوانــد در آينــده صاحــب حرفــه و شــغلي شــود بايــد
بتوانــد در برابــر ســختيها مقــاوم باشــد و از قبــل بــراي آن
تمريــن كــرده باشــد .اگــر ميخواهيــد تحمــل ســختيهاي
فرزندتــان را بــاال ببريــد از ايــن راههــا كمــك بگيريــد.
خداونــد وقتــي ميخواهــد زنــي را بــه مقــام مــادري برســاند،
طــي 9مــاه او را در زمانهــاي مختلــف بــه انــواع ســختيهاي
جســمي و ...مبتــا ميكنــد تــا كمكــم بــراي درد بزرگــي كــه
زايمــان بــر او وارد ميكنــد ،آمــاده شــود و ســپس بتوانــد بــا
ســختيهاي تربيــت فرزنــدش كنــار بيايــد .روانشناســي نــام
ايــن شــيوه آمــاده كــردن افــراد بــراي ســختيها را «اصــل

حساســيتزدايي منظــم» ميگــذارد .اگــر شــما ،در نقــش پــدر
يــا مــادر شــغلي داريــد كــه ميتوانيــد بخشــي از امــور آن را
در خانــه انجــام دهيــد از ايــن راه اســتفاده كنيــد و بخشــي از
وظايــف خــود را بــه فرزندانتــان بســپاريد يــا در حضــور آنهــا
كارتــان را انجــام دهيــد تــا ســختيهاي كار و زندگــي بــراي
آنهــا روشــن شــود .ســفر هــم فرصــت خوبــي بــراي افزايــش
تحمــل بچههاســت امــا نــه ســفري كــه هتــل آن بــدون هيــچ
نقصــي آمــاده باشــد ،غــذا را هميشــه در رســتوران بخواهيــد
صــرف كنيــد و . ...طــوري ســفرهايتان را ترتيــب دهيــد كــه در
كنــار تنــوع و خوشـيهاي ســفر ،گاهــي هــم بچههــا الزم باشــد
در چــادر و كنــار جــاده بــا وجــود گرمــا يــا ســرما اســتراحت
كننــد .گاهــي تحمــل گرســنگي در ســفر ،تــاش بــراي آمــاده
كــردن وســايل پخــت غــذا و ...ميتوانــد جملــه قديميهــا را بــه
درســتي محقــق كنــد كــه «بســيار ســفر بايــد تــا پختــه شــود
خامــي».
اگــر فرزنــدان آنچــه كــه ميخواهنــد را بــدون تأخيــر
يــا زحمــت بهدســت آورنــد ،در آينــده نيــز تــوان تحمــل
ناكاميهــا را نخواهنــد داشــت .پــس هميشــه تهيــه آنچــه
فرزنــدان ميخواهنــد بــه معنــي خــوب پــدر و مــادري كــردن
نيســت؛ خواســتههای فرزندتــان را بــه 3دســته تقســيم كنيــد؛
بخشــي را زود و بخشــي را بــا تأخيــر تهيــه كنيــد و بخشــي را
هيچوقــت بــه انجــام نرســانيد .اگــر پــدر و مــادري محبتشــان
را بــه فرزنــد نشــان داده باشــند و منطقــي بــا فرزندشــان صحبــت
كننــد ،ميتواننــد فرزنــدي مقــاوم تربيــت كننــد كــه تحمــل
نرســيدنها و نداشــتنها را داشــته باشــد و يــاد بگيــرد كــه
بــراي رســيدن بــه هدفــش تــاش كنــد.

تالش کنیم که فرزندان شای
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مـادر

مارد هک می شوی ...

مــادر کــه میشــوی تمــام زندگیــت میشــود دعــا و التمــاس و خواهــش از خــدا بــرای عاقبــت بــه
خیــر شــدن فرزنــدت...
مادر که میشوی بهترین هدیه برایت میشود سالمتی جسم و روح بچهات...
مــادر کــه میشــوی بیشــتر فکــر میکنــی بــه مــادرت ...مادربزرگــت ...مــادر مادربزرگــت و اینکــه
آنهــا چــه ســختیها کشــیدهاند و چــه آرزوهایــی داشــتهاند...
مــادر کــه میشــوی غــم و انــدوه و شــادیات هــم ،رنــگ دیگــری میگیــرد و همــه اینهــا گــره
میخــورد بــه حــال فرزنــدت...
مــادر کــه میشــوی کوههــای تمــام عالــم بــر ســرت خــراب میشــود وقتــی بــه انــدازه نیــش
ســوزنی در پــای فرزنــدت مــیرود...
مــادر کــه میشــوی صبــور میشــوی و باحوصلــه انــگار نــه انــگار کــه تــا همیــن دیــروز
بیحوصلهتریــن آدم روی زمیــن بــودی...
ـوی خوابــت هــم بــا خــواب فرزنــدت تنظیــم میشــود انــگار نــه انــگار کــه تــا دیــروز
ـه میشـ
ـادر کـ
مـ
خوابــت از خــواب زمســتانی هــم ســنگینتر بــود...
مادر که میشوی ذوق زدهترین انسان دنیا میشوی با هر کار عادی فرزندت...
مادر که میشوی نگاهت هم مادرانه میشود ،عمیق و دقیق و عاشق و اشکبار...
و مــادر کــه میشــوی دلــت تنــگ میشــود بــرای مــادرت و روزهایــی کــه یــادت نمیآیــد در دلــش
چههــا گذشــته...
تقدیم به همه مادران مهربان

داستان کوتاه

چشمانخسته

االن چنــد روزی اســت کــه اینجــا کار میکنــم.
اســمش آرامــش اســت .خانــه ســالمندان را میگویــم.
امــا مــن کــه فکــر نمیکنــم آرامــش خانــه را داشــته
باشــد .اینجــا پــر از چشــمهای منتظــر اســت .بــه
نظــرم اســم انتظــار بــرای اینجــا بهتــر باشــد .هــر
کــدام منتظــر چیــزی یــا کســی هســتند .یکــی منتظــر
پســرش ،یکــی منتظــر دختــرش ،یکــی اصــ ً
ا یــادش
نیســت منتظــر چیســت؟ ولــی همیشــه نزدیــک در
مینشــیند و انتظــار میکشــد .یکــی هــم آنقــدر
انتظــار کشــیده کــه دیگــر ســویی بــرای چشــمانش
نمانــده ،ولــی بازهــم منتظــر اســت...
یــک وقتهایــی بــه ســرم میزنــد کــه ازشــان
بپرســم منتظــر کــی هســتند؟ مثــ ً
ا همیــن فاطمــه
خانــم ،کــه خیلــی ســاکت اســت و همیشــه کنــار
پنجــره مینشــیند و بــه گلهــا آب میدهــد ،نازشــان
میکنــد و حتــی برایشــان اســم هــم انتخــاب کــرده،
یکــی یاســمن ،یکــی پریــا ،یکــی بردیــا.
حتمــ ًا اســم نوههایــش را گذاشــته روی گلهــا .یــک
وقتهایــی ســرش را میبــرد کنــار گلهــا و زیــر
گــوش گلهــا چیــزی بهشــان میگویــد ،حتمـ ًا دارد بــا
نوههایــش درددل میکنــد .دســتهایش میلــرزد
ولــی همیشــه یــک خنــده ریــز روی لبهایــش دارد.
فاطمه خانم؟جانم مادرمنتظر کسی هستی؟(چشمهایش انگار برقی زد)آره مــادر .منتظــر بچههایــم هســتم .فکــر کنــم ایــنهفتــه حتم ـ ًا بیاینــد دیگــر ،آخــه خیلــی وقــت اســت
کــه ندیدمشــان.
ایشــاال کــه میــان و میبینیشــون .راســتی چــهگلهــای خوشــگلی داریــن.
یــک ســال اســت کــه کســی بــه او ســر نــزده ولــی بــاز
منتظر اســت.
مــاه بانــو چشــمانش نمیبینــد .روز اولــی کــه آمــدم
قرصهایــش را بدهــم ،دســتهایش را کورمــال
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کورمــال بــه ســمت صورتــم کشــید و گفــت :پریســا،
مــادر تویــی؟ خیلــی وقــت اســت صدایــت را نشــنیدم.
بیــا نزدیکتــر ببینمــت .خوبــی؟ شــوهرت خوبــه؟
بچههــات خوبــن؟ چــرا نمیــاری ببینمشــان مــادر؟
از آن روز مــن بــرای ماهبانــو پریســا دختــر کوچکــش
شــدم و او بــرای مــن مامــان ماهــی .هــر روز از خانــه
برایــش غــذا م ـیآورم .آخــر غــذای آنجــا را دوســت
نــدارد.
ایــن روزهــا حالــش بهتــر شــده اســت .فکــر کنــم
دیگــر منتظــر کســی نیســت.
جیــران خانــم آذری اســت و خیلــی هــم خــوش زبــان.
همیشــه دوره میگیــرد و بــا همــان لهجــه بامــزهاش
بــرای بقیــه داســتان تعریــف میکنــد.
جوانیهایــش معلــم ادبیــات بــوده و بیشــتر شــعرها
را هــم حفــظ اســت .همیشــه خــدا هــم یــک کتــاب
دســتش اســت .یــک وقتهایــی آنقــدر غــرق
کتــاب خواندنــش میشــود کــه حتــی یــادش م ـیرود
عینکــش را پــاک کنــد.
عینــک گردگرفتــهاش را یــک وقتهایــی برایــش
پــاک میکنــم تــا بهتــر ببینــد .او هــم برایــم یــک
بیــت شــعر میخوانــد.
جیران هم مثل همه آدمهای اینجا منتظر است.
امــا خــودش را ســرگرم کتابهایــش کــرده تــا شــاید
کمتــر نبــودن بچــه هایــش را حــس کنــد.
کاش هیچوقــت ،هیچکســی ،هیچجــا منتظــر
نباشــد .انتظــار آدم را خســته میکنــد .اصــ ً
ا شــاید
بــرای همیــن اســت کــه اینجــا همــه خســته هســتند.
هــر شــب همــه ایــن چشــمهای منتظــر بــه امیــد
اینکــه فــردا ،انتظارهایشــان تمــام شــود بــه خــواب
میرونــد .ولــی انــگار انتظــار آنهــا طوالنیتــر از
ایــن حرفهاســت....

مهسـا مهرپور
نشریه پالک مهربانی
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دانستنی ها

چــرا ژاپنــی ها
پیــر و چــاق
نمــی شــوند ؟

براســاس آمارهــای جهانــی ،ژاپــن بــه عنــوان
مســنترین کشــور دنیــا شــناخته شدهاســت.
مــردم ژاپــن چنــدان اهــل ورزشهــای همگانــی و
رعایــت دســتورالعملهای تناســب انــدام نیســتند
خــواب مناســب و کافــی هــم ندارنــد اغلــب مــردم در
ژاپــن تنهــا  5ســاعت در شــبانهروز میخوابنــد.
درمورد کار و تالش هم که حتم ًا شنیدهاید:
( Karoshiمــرگ از کار زیــاد) ،نــه تنهــا واژهای آشــنا
بلکــه تــا حــدودی مقبــول در ژاپــن محســوب میشــود
جســتجوی رابطــه ژنتیکــی هــم بیفایــده اســت!
چــون همیــن مــردم وقتــی بــه آمریــکا مهاجــرت
میکننــد ،دچــار همــان امراضــی میشــوند کــه در
ایــاالت متحــده شــایع اســت و عمــری تقریبــ ًا برابــر
آمریکاییها دارند.
چــه چیــزی در مــردم ژاپــن متفــاوت اســت کــه ایــن
چنیــن بــرروی بقــاء و طــول عمــر مفیدشــان مــی
افزایــد؟

راز اول  :تغذیــه بــر پایــه ماهــی ،ســویا ،ســبزیجات
و میوههــا
ژاپنیهــا ماهــی را کبابشــده یــا بــا روغــن کانــوال در زمــان
بســیار کوتــاه و بــه مقــدار انــدک طبــخ میکننــد.
ماهیهــای مــورد عالقــه ژاپنیهــا :ســاردین ،ســالمونMackerel ،
و  Fresh Tunaاســت.
ســبزیجات :ســبزیجات غنــی از ویتامیــن ،Cآنتیاکســیدانها و
مــواد معدنــی هســتند .ژاپنیهــا 5 ،برابــر بیشــتر از آمریکاییهــا
ســبزیجات چلیپایــی( کلــم بروکلــی ،کلمپیــچ ،گلکلــم و جوانــه

ســبزیجات) مصــرف میکننــد .ژاپنیهــا دیوانــه ســبزی هســتند!
مــادران ژاپنــی وقتــی میخواهنــد اعضــای خانــواده را زودتــر
بــه منــزل بکشــانند ،گوشــتهای دریایــی را در ســبزی فــراوان
و بــدون روغــن بــر روی اجــاق میگذارنــد ســپس میــز شــام
را بــا لوبیــا ســبز ،کاهــو ،هویــج خردشــده ،اســفناج ،چغنــدر،
ریشــه کنــار ،شــلغم ،تربچــه ،تــرب ســفید ،قــارچ ،ســیبزمینی،
ســبزیجاتدریایی ( ،)Kombu,Nori,Wakameگوجهفرنگــی،
پــودر خــردل و فلفــل قرمــز میآراینــد.
ســویا :ژاپنیهــا مقــدار زیــادی ســویا مصــرف میکننــد ( حــدود
 50گــرم در روز) .حجــم زیــادی از ظــرف غــذای ژاپنیهــا را
ســویا تشــکیل میدهــد  .خــواص ضدســرطانی ایــن دانــه در
بســیاری از ســرطانها ،خصوصــ ًا ســرطان پســتان سالهاســت
کــه اثبــات شــده اســت.
ســویا ترکیــب اصلــی ســوپ میســو و  Tofuرا تشــکیل مــی دهــد
کــه تقریبــ ًا در هفتــه چندینبــار ســرو میشــود .
میوههــا  ،مصــرف میــوه تــازه فصــل بــدون هیچگونــه دخالــت در
فــراوری از خصوصیــات مــردم ژاپــن اســت .بهطــور کلــی کیــک،
بیســکوئیت ،ویفرهــا ،کلوچههــای صنعتــی در ژاپــن چنــدان مــورد
اســتقبال نیســت.
راز دوم  :در رژیــم غذایــی ژاپنــی ،نــان جایگاهــی
نــدارد .
در ژاپــن بیشــتر غذاهــا بــا برنــج کتــه ســرو میشــود .ژاپنیهــا
 6برابــر آمریکاییهــا برنــج میخورنــد .البتــه اغلــب مواقــع نــه
ایــن برنــج ســفید آبکشــی بــدون سبوســی کــه میشناســیم ،بلکــه
برنــج قهوهای(ســبوس دار) .برنــج را کمنمــک و بــدون روغــن
(کتــه) میپزنــد .اینگونــه مصــرف برنــج آنهــا را از چربیهــای

ترانــس ،کلســترول و فشــار خــون محافظــت
میکنــد .ضمــن اینکــه ســبوس برنــج منبــع
سرشــاری از ویتامینهــای گــروه Bمحســوب
میشــود.
راز ســوم :ژاپنیهــا بــا چشمهایشــان
غــذا میخورنــد!
ظــروف ســاده و پیالههــای کوچــک ،بــا غذاهــای
کمکالــری و تزئیــن هنرمندانــه.
ایــن تزئیــن بینظیــر کــه ایــن روزهــا نمونــهاش
را در هایپرمارکتهــا تحــت نــام "سوشــی"
مالحظــه میکنیــد ،هــر بیننــدهای را ترغیــب
میکنــد ،بــه جــای خــوردن تماشــا کنــد.
ژاپنیهــا معتقدنــد :وقتــی بــه ایــن تزئیــن
نقاشــیگونه نــگاه میکنیــد ،مغــز بخشــی
از دریافتهــای دیــداری را بــه حســاب
دریافتهــای گوارشــی محاســبه خواهــد کــرد.
بــه همیــن ســادگی! امــا وقتــی بــه روش ایرانــی
بشــقاب بــزرگ و پهنــی را مقابــل خــود میبینیــم
خصوصـ ًا اگــر گرســنه باشــیم ،آن را لبریــز از غــذا
خواهیمکــرد .همــواره بهانههایــی بــرای تــا آخــر
خــوردن ایــن کــوه غــذا وجــود دارد:
اگــر در مهمانــی باشــیم ،بــه خاطــر اینکــه میزبــان
احســاس نکنــد از غــذا خوشــمان نیامــده ،اگــر در
منــزل باشــیم ،بــه خاطــر اینکــه اســراف نشــود!
انــگار وقتــی همیــن غــذای اضافــی بــه چربــی
تبدیــل میشــود ،اســراف نیســت!
برخــی باورهــای فرهنگــی ژاپنیهــا هــم در
ایــن کــم خــوردن مؤثــر اســت مث ـ ً
ا  :ژاپنــی هــا
پیالهشــان را لبریــز از غــذا نمیکننــد.
آنهــا غــذا را بــر پایــه ماهیــت طبیعـیاش تزئیــن
میکننــد نــه ظــروف و اجســام روی میــز.
بهطــور مرتــب کودکانشــان را تشــویق میکننــد
وقتــی  80درصــد احســاس ســیری میکننــد،
دســت از خــوردن بکشــند .برخــاف مــا کــه
تشــویق میکنیــم تــا آخــر بشقابشــان را تمــام
کننــد.
راز چهــارم  :الزم نیســت کــم بخوریــد،
فقــط کافیســت کــم کالــری بخوریــد.
بــرای آدمهــای شــکمو ،کــم خــوردن یــک
شــکنجه اســت بــه قــول مــا ایرانیهــا :بعضیهــا
عــادت دارنــد دائــم دهانشــان بجنبــد.
تنهــا  3درصــد مــردم ژاپن چــاق هســتند ،در حالی
کــه فرانســویها  11درصــد و آمریکاییهــا 33
درصــد اضافــه وزن دارنــد .بــا پرهیــز از خــوردن
چیپــس ،پفــک ،شــکالت و کلوچههــای مختلــف
و جایگزینــی بــا میــوه هــا و ســبزیجات میتــوان
بهراحتــی تــا  800کالــری در روز کمتــر دریافــت
کــرد ،بــدون اینکــه لطم ـهای بــه لــذت خوردنتــان
وارد شــود.
تهیه و تنظیم :سرور گرگین
فصلنامه احسان شایسته
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تنظیم و تلخیص  :عبدالعلی شمس
رئیس خانه خیرین استان فارس
مشاور اجتماعی بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

ستاره فرمانفرماییان

مارد مددکاری اجتماعی اریان

مــادر دیگــر آن زن ســنتی و خشــک اندیــش پیشــین نبــود  .میدیــد کــه هــر روز زنــان
بیشــتری بــه فعالیتهــای اجتماعــی میپیوندنــد ،معلــم و پرســتار و پزشــک مــی شــوند
و یــا در مــورد سیاســت و مســائل مــردم حــرف میزننــد و معتقــد شــده بــود کــه
شــرکت زنــان در امــور اجتماعــی بــه ســود آنهاســت .او فهمیــده بــود کــه قــادر نیســت
ایــن جهــان در حــال تغییــر و تحــول را متوقــف ســازد و یــا حتــی گــردش شــتابان آن را
کندتــر کنــد  .حــاال کــه قــرار بــود دختــر خــودش تــک و تنهــا بــه آن ســوی جهــان ســفر
کند ،درد او عدم درک مطلب نبود ،بلکه نمیدانست چهگونه باید احساساتش را مهار کند.
پنجشــنبه  24اســفند  1323عــازم حرکــت شــدم .مــادرم از
چنــد روز پیــش پیوســته بیــن رضوانیــه و شــهر درآمــد و
رفــت بــود و بهظاهــر بــر کارگرانــی نظــارت میکــرد کــه
رضوانیــه را تعمیــر میکردنــد ســه شــنبه شــب در بســتن
چمــدان بــه مــن کمــک کــرد و گفــت کــه حتــی فکــر دوری
مــن برایــش آزاردهنــده اســت و در عیــن حــال خوشحــال
اســت کــه موفــق میشــود تحصیالتــم را در محیطــی کــه
دوســت دارم ،ادامــه دهــم و باالخــره بــا مهربانــی گفــت:
خــدا نگهــدار دختــرم ! در تنهایــی و ســختی فقــط بــه خــدا
پنــاه ببــر ! . . .
ســرانجام ســوار قطــار شــدم و تــک و تنهــا در راهــروی
شــلوغ بــه دنبــال کوپــهای گشــتم کــه صندلــی اشــغال
نشــدهای در آن باشــد .باالخــره یــک صندلــی پیــدا شــد،
نشســتم و صورتــم را بــه شیشــه پنجــره کثیــف قطــار
چســباندم  .چمدانــم را چــون طفلــی در آغــوش گرفتــه
بــودم و همــه ترســم از دســت دادن آن بــود .صــدای ســوت
بلنــد شــد و قطــار آهســته بــه حرکــت درآمــد  .ناگهــان
هــراس بزرگــی وجــودم را گرفــت .آیــا دیوانــه شــده بــودم؟
حــاال چهگونــه بــدون خانــم ،بــرادران و اطرافیــان زندگــی
خواهــم کــرد؟ نزدیــک بــود خــود را از پنجــره قطــار بــه
بیــرون پرتــاب کنــم و بــه ســوی خانــوادهام بگریــزم .ولــی
قطــار ســرعت گرفتــه بــود .در صندلــی فــرو رفتــم ،دســتم

را روی صورتــم گــذاردم و اشــکهایم ســرازیر شــد .از
اینکــه بــا ســماجت دســت بــه چنیــن دیوانگــی زده بــودم،
خــودم را ســرزنش میکــردم.
طوفــان گریــه کــه فــرو نشســت ،قطــار در حــال
عبــور از جنــوب تهــران بــود .منظــره کلبههــای گلــی
متأثرکننــده ،کمــی آرامتــرم کــرد .یــادم افتــاد بــه خاطــر
وجــود همیــن مناظــر و بــرای جســت و جــوی راهــی بــرای
نجــات بــه ایــن ســفر مــی روم .کوپــه از چمدانهــا و
اســبابهای دیگــر مســافران پــر بــود .بــه عقــب تکیــه
زدم و بــه مناظــر بیــرون چشــم دوختــم :جــاده ورامیــن
بــا مســجدها و امــامزادههــای اطــراف آن ،کــه بیشتــر
وقتهــا مــادرم و مشــدی بــرای خریــد میــوه و ســایر
لــوازم مــورد نیــاز بــه اینجــا میآمدنــد و حــرم بــزرگ
شــاه عبدالعظیــم کــه شــازده و نصرتالدولــه در کنــار آن
آرمیــده انــد .
بــا مشــاهده گنبــد طالیــی شــاه عبدالعظیــم ،کــه از میــان
باغهــا و جالیزهــای سرســبز دهکــده ری ســر بــرآورده
بــود  ،بــا قلبــی اندوهگیــن بــه یــاد پــدرم افتــادم بــرای
چندمیــن بــار آرزو کــردم کــه کاش پــدرم زنــده بــود و
بــه صحــت ایــن تالشهــای مــن گواهــی مــیداد .تصویــر
برنامهریــزی گســتاخانهام انــدک انــدک حتــی خــودم را
نیــز بــه هــراس میانداخــت و زیــر لــب آرام آرام شــروع

بــه دعــا کــردم.
ای خــدا! بهخاطــر آزاری کــه بــرای مــادرم فراهــم کــردهام،
مــرا ببخــش! مــن قصــد نافرمانــی والدینــم را نداشــتم تنهــا
میخواهــم وظیفــهام را انجــام دهــم و بــه مــردم کشــورم
کمــک کنــم .
حــاال همــه مثــل تمــام دورانــی کــه بــرای ســفر بــه آمریــکا
تــاش میکــردم ،پیوســته ایــن شــعر ســعدی از ذهنــم
میگذشــت:
سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است عظیم
نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم
بــا خــود میگفتــم کــه ســعدی هفــت قــرن پیــش معتقــد
شــده بــود کــه آدمــی نبایــد پایبنــد یــک محــل بمانــد .او
هــم میدانســته کــه در جهــان دیدنیهــا و دانســتنیهای
بســیار جذابتــری وجــود دارد .او خــود شــهر و دیــار
را تــرک گفتــه بــه دیــدار جهــان رفتــه و گویــا یکبــار
هــم از مصــر تــا ترکیــه را پیــاده پیمــوده اســت  .احســاس
میکــردم کــه در ایــن شــعر ســعدی دعــای خیــری نیــز
بدرقــه راه مــن اســت .آیــا شــازده نیــز از گــور خــود دعــای
خیــری بدرق ـهام خواهــم کــرد؟
حوالــی غــروب بــه مشــهد وارد شــدیم .روز بعــد عیــد
نــوروز و شــهر از جنــب و جــوش زائــران متالطــم بــود .در
اتــاق هتلــم کــه آب گــرم نداشــت ،احساســی از تنهایــی و
غربــت داشــتم  .دوســت قدیمــی جبــی  ،کــه حــاال همســر
پســر تیمــور تــاش وزیــر دربــار مقتــول رضاشــاه بــود ،در
ایــن شــهر زندگــی میکــرد ،بــه او تلفــن زدم و بــا اصــرار
او بــرای گذرانــدن لحظــه ســال نــو بــه خانهشــان رفتــم.
پــس از مراســم تحویــل ســال ،همــراه دوســت خواهــرم بــه
زیــارت حــرم امــام رضــا رفتیــم پــس از چنــد روز تنــش
و کوفتگــی احســاس میکــردم کــه دغدغــه نــدارم و بــار
دیگــر احســاس آرامــش میکــردم.
باالخــره بــه زاهــدان رســیدیم کــه تنهــا تفاوتــش بــا
بیابانــی کــه از آن گذشــته بودیــم ،یــک خیابــان نــه چنــدان
طویــل فــرش شــده بــا قلــوه ســنگ و یــک بــازار کوچــک
محلــی بــود.
چهــار روز بعــد ســوار قطــار بمبئــی شــدم .اگــر مشــکل
پیــش نمیآمــد چهــل و هشــت ســاعت بعــد در مقصــد
بــودم.
دو روز بعــد وارد بمبئــی شــدم ،بــه پانســیون انگلیســی
کوچکــی رفتــم کــه مشــخصات آن را در ایســتگاه
قطــار یافتــه بــودم و بیشتــر مــورد توجــه
تاجــران میانهحــال ،همســران
کارمنــدان انگلیســی رده
پاییــن و افســران جــوان
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بــود .جایــی تمیــز امــا خشــک ،مقرراتــی و بــیروح بــود.
ب ـهزودی چنــد نفــر از خویشــاوندان زن بــرادرم از خانــواده
نمــازی کــه شغلشــان بازرگانــی بــود بــه دیــدارم آمدنــد
و بــا آغوشــی بــاز بــه مــن خوشآمــد گفتنــد .جنــگ
تماسهــای پیشــین آنهــا بــا تهــران را قطــع کــرده بــود
و حــاال از دیــدن مــن کــه حامــل خبــر ســامتی فامیلشــان
بــودم ،اظهــار شــادمانی میکردنــد .بیشتــر وقتــم را
بــا آنهــا میگذرانــدم و یحیــی یکــی از پســران نمــازی،
کــه جوانــی بســیار شــیکپوش بــود ،بــا کــت و شــلوار و
اتومبیــل گرانبهایــش مــرا بــه دفتــر اطالعــات بنــدری بــرد
تــا دربــاره برنامــه حرکــت کشــتیها بــه آمریــکا بپرســم.
بــه مــن گفتنــد بایــد پیوســته در حالــت آمادهبــاش بمانــم
 ،پنــج ســاعت پیــش از حرکــت کشــتی ،خبــر خواهنــد داد
و در ایــن فاصلــه بایــد خــودم را بــه بنــدر برســانم تــا بــا
هــر کشــتیای کــه بــه آمریــکا میرفــت رهســپار شــوم .از
تــرس زیردریاییهــای ژاپنــی ،کــه اطــراف بنــدر بمبئــی
گشــت میزدنــد ،برنامــه حرکــت کشــتیها جــزء اســرار
نظامــی بــود .بــا خــودم اســتدالل کــردم کــه اقیانــوس
پهناورتــر از آن اســت کــه زیردریاییهــای ژاپنــی بتواننــد
در هرلحظــه همهجــا باشــند .آمــاده بــودم تــا حتــی بــا
قایــق موتــوری هــم بــه آمریــکا بــروم و از نزدیــک بــودن
پایــان ایــن هفتخــوان ،هیجــانزده بــودم .
خانــواده نمــازی ،بــا همــه دیپلماتهــا و عناصــر فرهنگــی
ایرانــی مقیــم بمبئــی آشــنا بودنــد .مــرا نیــز بــا بســیاری
از آنــان آشــنا کردنــد و در پذیرایــی از مــن هیــچ کوتاهــی
نشــد .بمبئــی شــهر عجایــب و تضادهــا اســت  .نیمــی از
آن بــا ســاختمانها و ویالهــای بســیار شــیک اروپایــی،
ســاریها ،جواهــرات پــر زرق و بــرق و فروشــگاههای
مــدرن میدرخشــید و نیــم دیگــر آن در فقــری وصــف
ناشــدنی غرقــه بــود  .زنــان هنــدی بــا آزادی کامــل در
ســطح شــهر رفــت و آمــد داشــتند .بیشتــر آنهــا کار
میکردنــد و حتــی مالــک مراکــز تجــاری و صنعتــی بزرگــی
بودنــد .دنیــای ثروتمنــدان بهکلــی از دنیــای تهیدســتان
جــدا بــود .ولــی میلیونهــا نفــر از همیــن تهیدســتان،
در برابــر امپراطــوری عظیــم انگلســتان مقاومــت
میکردنــد ،کاری کــه در آن زمــان
از مخیلــه مــا نیــز نمیگذشــت.

60

دانـش

نکاتی که
ای کاش
تو مدرسه
بهمون یاد داده
بودن!

هــر چقــدر کــه از دوران مدرســه دور شــده باشــیم ،چیزهایــی هســت کــه هــر از
گاهــی باعــث میشــن کــه فکــر کنیــم" :آه...کاش اینــو تــو مدرســه بهــم یــاد داده
بــودن "...کاش بهجــای یکــی از ســاعتهای زبــان خارجــه و ریاضــی و فارســی،
یکبــار هــم یــه کالس دربــاره زندگیکــردن برگــزار میشــد .شــاید هــم هــر از
گاهــی معلمــی پیــدا شــده کــه ســعی کنــه حرفهــای خــارج از درس بزنــه ...امــا
احتمــاالً مــا حرفهاشــون رو جــدی نگرفتیــم و ترجیــح دادیــم بــه جــای فکرکــردن
بــه حرفهــاش ،بــه شــیوه زندگــی خودمــون ادامــه بدیــم .خیلــی مــوارد هســت کــه
شــاید دیــر ،ولــی باالخــره روزی تــوی زندگــی بهشــون میرســیم .فکــر کنیــد چقــدر
عالــی میشــد اگــه تــوی ســن کمتــر اینهــا رو یــاد میگرفتیــم .ایــن نــکات کاربــردی
رو بخونیــد و ســعی کنیــد از اینجــا بــه بعــد تــوی زندگــی جدیترشــون بگیریــد:
اشتباهات و شکست ها بد نیستند:
وقتــی ســنمون کمتــر و بــه اصطــاح "دهنمــون بــوی شــیر میــده" و "کلــه مــون
هنــوز بــوی قرمــه ســبزی میــده" ،آنقــدر کارهــای مختلــف رو امتحــان میکنیــم و
شکســت میخوریــم تــا یــاد بگیریــم .امــا هــر چــی بزرگتــر میشــیم ،محتاطتــر
عمــل میکنیــم و کمتــر از قبــل روحیــه "فعــال بــودن" رو داریــم .چــون از شکســت
خــوردن میترســیم ،ترجیــح میدیــم کــه بشــینیم تــا یــک نفــر دیگــه کاری رو شــروع
کنــه.
حاال اگه واقعاً شکست بخوریم چه اتفاقی میفته؟ همه بهمون میخندن؟
آره خــب ،شــاید بخنــدن .امــا وقتــی همچیــن تجربــه ای داشــته باشــی ،خیلــی زود
بعــدش میفهمــی کــه بابــا آخــر دنیــا کــه نرســیده! و حقیقــت اینــه کــه مــردم خیلــی
زود شکس ـتهای مــا رو فرامــوش میکننــد .اونهــا آنقــدر درگیــر زندگــی و مشــکالت
خودشــون هســتن کــه اینجــور مــوارد براشــون اهمیتــی ندشــته باشــه!
و فراموش نکنید که موفقیت توی زندگی از تسلیم نشدنه!
یادتــون بیــاد وقتــی کــه  ۵ســاله بودیــن و میخواســتین دوچرخهســواری
یــاد بگیریــن .زانوهــا درب و داغــون میشــد و شــاید هــم یــه
کــم گریــه میکردیــد .ولــی بلنــد میشــدید ،لباسهــا رو
میتکوندیــد و دوبــاره روی صندل ـیاش مینشســتید .پــس ســعی
کنیــد اون روحیــه بچــه  ۵ســاله رو درون خودتــون زنــده کنیــد
و بــا یکــی دو بــار شکســت خــوردن تــوی کاری تســلیم نشــید!
به خودت سخت نگیر:
چــرا آدمهــا بعــد از یکــی دوبــار اشــتباه کــردن و شکســت خــوردن
از کاری دســت میکشــند؟ خــب ،یــه دلیــل خیلــی بــزرگ
اینــه کــه دارن از درون خودشــون رو میزنــن! ایــن عــادت بــه
درد نخوریــه! چــون فقــط بــه ناراحتــی و درد درونــیات اضافــه
میکنــه و وقــت بــا ارزشــت رو ازت میگیــره .پــس ایــن عــادت
رو از خودتــون بگیریــد و آنقــدر خودتــون رو مالمــت نکنیــد.
روی چیــزی کــه میخــوای تمرکــز کــن ،نــه چیــزی کــه
نمیخــوای!
شــما در مغزتــون سیســتمی بــه نــام سیســتم فعالیــت مشــبک داریــد کــه
بهتــون اجــازه میــده چیزهایــی کــه ذهنتــون روشــون تمرکــز کــرده رو ببینیــد.
ایــن یعنــی شــما هرچقــدر تمرکزتــون رو روی اهدافتــون بیشــتر کنیــد ،بیشــتر بــا
اونهــا مواجــه میشــید.
یکــی از کارهایــی کــه بــرای تمرکــز روی چیزهایــی کــه میخوایــن میتونیــد انجــام
بدیــد اینــه کــه اهــداف تعییــن کنیــد و بــه ایــن فکــر کنیــد کــه چــه چیــزی در
ایــن شــرایط مهمتــره .میتونیــد از یادآوریهــای بیرونــی اســتفاده کنیــد .مث ـ ً
ا روی
کاغــذی کــه بــه دیــوار چســبوندید بنویســید " :فعالیــت کــن ،واکنــش نشــون نــده!"
تــا هــر روز بــه چشــمت بخــوره و یــادت بنــدازه.
رفتار تو واقعیت رو عوض می کنه:
همــه مــا شــنیدیم کــه بایــد رفتــار مثبــت داشــته باشــیم و ممکنــه خیلیهــا بهمــون
بگــن" :یــه فکــری بــه حــال رفتــارت بکــن!"
ایــن نصیحــت خیلــی بــا ارزشــیه ،ولــی معمــوالً چــه اتفاقــی میفتــه؟ از یــه گــوش میــره
تــو و از گــوش دیگــه میــاد بیــرون و فــردا مــا بــاز همــون رفتــار قبلــی رو داریــم.
ولــی نکتــه خیلــی ظریــف و قابــل توجهــی کــه وجــود داره اینــه کــه رفتــار مــا،
واقعیتهــای اطرافمــون رو عــوض میکنــه .ممکنــه کــه تــوی ذهــن همــه بدبینــی بــه
عنــوان واقعیــت زندگــی پذیرفتــه شــده باشــه ،امــا اینهــا بــه خاطــر اینــه کــه سیســتم

فعالیــت شــبکهای مغزمــون عــادت بــه پیــدا کــردن چیزهــای بــد داره.
اگــه ســعی کنیــد رفتارتــون رو بهطــور جــدی عــوض کنیــد -و بــا ایــن کار واقعیــت
اطرافتــون رو تغییــر بدیــد -بــه نتایــج متحیرکننــدهای میرســید.
شکرکردن یه راه آسون برای خوشحال کردن خودتونه:
معلومــه کــه ایــن یکــی رو تــو مدرســه بهمــون یــاد دادن...خیلــی زیـــــــاد! احتمــاالً
میگفتــن قــدر چیزهایــی کــه داریــد رو بدونیــد و شــکرگذار باشــید چــون کار درســت
اینه...یــا اینکــه ک ً
ال کاریــه کــه بایــد انجــام داد!
ولــی حــاال اینجــوری بــه قضیــه نــگاه کنیــد کــه یکــی دو دقیقــه وقــت گذاشــتن
بــرای شــکر کــردن ،خیلــی راحــت میتونــه یــه حــال بــد رو بــه یــه حــال
خــوب تبدیــل کنــه.
ایــن کار میتونــه بــرای خوشــحال نگهداشــتن روحیهتــون و تمرکــز
روی چیزهــای خوبــی کــه میخوایــن بــه دســت بیاریــن کمکتــون
کنــه.
خودت رو با کسی مقایسه نکن:
امــان از ایــن "مــن" درون کــه همیشــه دنبــال مقایســه کردنــه!
"آخ جــون مــن یــه دوچرخــه جدیــد خریــدم!" احتمــاالً ایــن جملــه
خوشــحالتون مــی کنــه ،ولــی بعــدش فکــر میکنیــد کــه "ای وای!
دوچرخــهای کــه علیرضــا گرفتــه خیلــی بهتـــــــره!!" و اینجــوری
میشــه کــه حــال خوبتــون دووم زیــادی نمیــاره و بــاز حــس میکنیــد
از خودتــون راضــی نیســتید .اگــه دســت از مقایســه کــردن خودتــون
بــا دیگــران برنداریــد ،در واقــع داریــد بــه دنیــا اجــازه میدیــد کــه
احساســی کــه نســبت بــه خودتــون داریــد رو کنتــرل کنــه.
بهتریــن راه اینــه کــه خــودت رو بــا خــودت مقایســه کنــی .ببیــن چقــدر از
جایــی کــه بــودی فاصلــه گرفتــی ،چــه چیزهایــی بــه دســت آوردی و چقــدر رشــد
کــردی .شــاید خیلــی کار هیجــان انگیــزی بــه نظــر نرســه ،امــا در طوالنیمــدت کلــی
بهــت قــدرت و ثبــات درونــی میــده!
 80-90%اون چیزهایی که ازشون وحشت داریم ،اتفاق نمیفتن!
ایــن یکــی خیلــی مهمــه! اینهــا فقــط هیوالهایــی هســتن کــه مــا تــو ذهــن خودمــون
ســاختیم ،و اگــر هــم اتفــاق بیفتــن ،قطعــاً بــه اون دردناکــی و وحشــتناکی کــه فکــر
میکردیــم نخواهنــد بــود.
البتــه کــه حــرف زدن از ایــن کار همیشــه آســونه ،امــا ســعی کنیــد بــه خودتــون یــادآوری
کنیــد کــه درصــد خیلــی کمــی از ترسهــا و وحشــتهای گذشــتهتون بــه واقعیــت
پیوســتن...پس چــرا فکــر میکنیــد ایــن بــار بــا بقیــه وقتهــا فــرق مــی کنــه؟؟
هیچ چیزی رو خیلی جدی نگیر:
خیلــی راحــت میشــه درگیــر مســائل شــد .ولــی اون احتمــاالت بــدی کــه میدیــم معمــوالً
اتفــاق نمیفتــن و چیــزی کــه االن بــراش نگرانیــم و حــرص میخوریــم بــه احتمــال خیلــی
زیــاد در ســه ســال بعــد اصـ ً
ا بــه یادمــون نمیــاد!
پــس خــودت ،افــکار و احساســاتت رو اونقــدر جــدی نگیــر کــه اســباب شــکنجه خــودت
بشــه .راحــت بــاش و بــه چیزهــای خــوب زندگیــت فکرکــن.
همه چیز رو بنویس:
اگــه مغزتــون یــه ســطل پــر ســوراخه و هــر چیــزی کــه تــوش میریزیــن یهــو ناپدیــد
میشــه ،پــس خطــر اینکــه ایدههــای نــاب و خوبــی کــه بــه ذهنتــون میرســه خیلــی
راحــت از ذهنتــون پــاک بشــن ،وجــود داره .خودتــون رو عــادت بدیــد بــه اینکــه افــکار و
اهدافتــون رو بنویســید .همــه چــی رو! اینطــوری راحتتــر میتونیــد روی چیزهایــی کــه
میخوایــد متمرکــز بشــید.
توی هر تجربه بدی یه فرصت وجود داره:
تــوی هــر شکســت یــا تجربــه تلخــی ،چیزهایــی وجــود داره کــه میتونــی ازشــون درس
بگیــری و بــرای رشــد خــودت اســتفاده کنــی .شــاید حتــی بشــه گفــت کــه تجربههــای
منفــی ،چیزهــای بیشــتری بــرای یــاد دادن نســبت بــه تجربههــای موفقیتآمیــز دارن.
بعضــی وقتهــا ،نکت ـهای کــه از یــه تجربــه بــد یــاد گرفتــه میشــه ،از تــوی دههــا تجربــه
موفقیتآمیــز در نمیــاد!
پــس هــر بــار کــه یــه "تجربــه منفــی" بــرات پیــش اومــد ،از خــودت بپــرس :چــه چیــزی
راجــع بــه ایــن شــرایط میتونــه خــوب باشــه؟ اون چیــزی کــه مــن االن بایــد یــاد بگیــرم
چیه ؟
یه تجربه منفی میتونه باعث بشه چندین تجربه مثبت برات اتفاق بیفته.
منبع :خبرآنالین(خبرگزاری تحلیلی ایران)
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قلـم

پیرمــردی بــود ،کــه هرگــز خــودکار بــه دســت نگرفــت و همیشــه بــا مــداد
مینوشــت.
روزی نوهاش پرسید ،چرا به این اندازه ،مداد را دوست دارید؟
پدربزرگ گفت :سه ویژگی در مداد است ،که در خودکار نیست.
نخســت :مــداد ایــن فرصــت را میدهــد اگــر اشــتباه نوشــتی و بــه اشــتباه
خــود پــیبــردی ،زود بــا پاککــن ،پاکــش کنــی .خــدا هــم بــه انســان فرصــت
میدهــد کــه اگــر اشــتباهی کــرد زود توبــه کنــد تــا پــاک شــود.
دوم :در زیبــا نوشــتن مــداد ،هرگــز نــوع و رنــگ و زیبایــی چــوب نقشــی
نــدارد و مهــم مغــزی اســت کــه درون مــداد اســت .بــرای خــدا هــم ،زیبایــی و
رنــگ و نــوع پوســت انســان مهــم نیســت ،زیبایــی درون انســان ،مهــم اســت.
ویژگــی ســوم مــداد ایــن اســت کــه یــک خــودکار ،شــاید جوهــر داخــل
لول ـهاش خشــک شــود و تــو را گــول بزنــد و زمــان نیــازت ننویســد .ولــی
مــداد ،مغــزش خشــک نمیشــود و هرگــز تــو را فریــب نمیدهــد و تــو را در
روزهــای ســخت ،تنهــا نمیگــذارد.
اگــر بــا خــدا روراســت باشــی ،خــدا بــا تــو رو راســت اســت و در ســختیها
تــو را تنهــا نمیگــذارد.
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راز

آنچــه امــروزه پزشــکان بــه آن معتقدنــد ایــن اســت کــه بــاور
و فکــر انســان بــر بیمــار شــدن یــا نشــدن او اثــر میگــذارد.
ایــن درواقــع همــان چیــزی اســت کــه از آن بهعنــوان تلقیــن
یــاد میکنیــم .تلقیــن و نــوع تفکــر مــا میتوانــد بــر
ابتــای مــا بــه بیماریهــا تأثیرگــذار باشــد .بنابرایــن بهتــر
اســت همیشــه مثبــت فکــر کنیــم و خصلــت مثبتاندیشــی
را در خودمــان تقویــت کنیــم.

خواب کافی

افــرادی کــه پنــج تــا شــش ســاعت در شــب
میخوابنــد ،هنــگام تمــاس بــا ویــروس
ســرماخوردگی تــا ســی درصــد احتمــال
ابتالیشــان بــه بیمــاری افزایــش مــی یابــد.
در حالیکــه ایــن احتمــال بــرای افــرادی کــه هفــت تــا
هشــت ســاعت در شــب میخوابنــد ،تــا هفــده درصــد
کاهــش مییابــد.

تقویت ذهن

آنچــه امــروزه پزشــکان بــه آن معتقدنــد این
اســت کــه بــاور و فکر انســان بــر بیمارشــدن
یــا نشــدن او اثــر مــی گــذارد .ایــن در واقــع
همــان چیــزی اســت کــه از آن بهعنــوان تلقیــن
یــاد میکنیــم .تلقیــن و نــوع تفکــر مــا میتوانــد بــر
ابتــای مــا بــه بیماریهــا تأثیرگــذار باشــد .بنابرایــن بهتــر
اســت همیشــه مثبــت فکــر کنیــم و خصلــت مثبــت اندیشــی
را در خودمــان تقویــت کنیــم.

کنترل استرس

ثابــت شــده اســت کــه اســترس بــر
تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن اثــر زیــادی
میگــذارد .اغلــب بیماریهــا بهعلــت
فشــاری بــروز میکننــد کــه اســترس بــر
ارگانهــای مختلــف بــدن وارد میکنــد .بنابرایــن
بایــد هدفتــان پیــدا کــردن راهــی بــرای کنتــرل اســترس
باشــد تــا روش ســالم را در زندگــی دنبــال نماییــد .اســتفاده
زیــاد از وســایل حمــل و نقــل عمومــی ماننــد متــرو ،اتوبــوس
و تاکســی در افزایــش بیمــار شــدن شــما مؤثــر اســت .بهتــر
اســت عوامــل اســترسزا را شناســایی کــرده و بــرای رفــع
آنهــا برنامهریــزی کنیــد .از راههــای کلــی کنتــرل اســترس
میتــوان بــه تفکــر ،همنشــینی بــا دوســتان ،ورزش ،عبــادت
و غیــره اشــاره نمــود.

سالمتی
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همیشــه حواســتان بــه ایــن نکتــه باشــد کــه
پــس از تمــاس بــا وســایل کثیــف ماننــد دکمــه
آسانســور ،میلــه اتوبــوس و متــرو ،درهــای
ورودی ،وســایل پــارک و غیــره دســتهایتان
را بــا آب و صابــون بشــویید .وجــود خــراش
یــا بریدگــی یــا ســوختگی در پوســت دســت میتوانــد
امــکان آلودگــی بــا میکروبهــا را بــاال ببــرد ،زیــرا در ایــن
حالتهــا راه ورود آلودگیهــا بــه داخــل پوســت بــاز اســت.
شســتن دســتها بــا صابــون بایــد حداقــل  15ثانیــه طــول
بکشــد.

پافشاری روی ورزش

ورزش سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت
میکنــد و احتمــال ابتــا بــه بیماریهایــی
ماننــد عفونــت دســتگاه تنفســی را کاهــش
میدهــد .بهتــر اســت هــر هفتــه ســه بــار وقــت
خــود را در باشــگاههای ورزشــی بگذرانیــد و ورزش کنیــد.

ارتباط از راه دور

اســتفاده بیــش از حــد از وســایل حمــل و نقــل
عمومــی ماننــد متــرو ،اتوبــوس و تاکســی در
افزایــش بیمــار شــدن شــما مؤثــر اســت .ایــن
وســایل همیشــه پــر از میکــروب هســتند .بهتــر
اســت کارهایــی را کــه میتــوان بهصــورت غیرحضــوری انجــام
داد ،بــا ابزارهایــی ماننــد تلفــن ،رایانــه و اینترنــت انجــام دهیــد.

ویتامین ث جادویی

شــواهد علمــی نشــان میدهــد کــه ویتامیــن ث
میتوانــد در بهبــود عملکــرد سیســتم ایمنــی
بــدن بســیار تأثیرگــذار باشــد .اغلــب افــرادی
کــه بیمــار نمیشــوند ،گاهــی تــا چهــار بــار در
روز مــوادی را مصــرف میکننــد کــه دارای ویتامیــن ث هســتند.
شــما نیــز هــرگاه احســاس کردیــد کــه در حــال مریــض شــدن
هســتید ،مصــرف مــواد خوراکــی غنــی از ایــن ویتامیــن جادویــی
را افزایــش دهیــد.
منبع :سایت تحلیلی خبری عصر ایران
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داسـتان

پــروازی بلنــد بــرای
یــک پســر بچــه خیابانی

بــرای دیــدار خانــواده ،بهخصــوص پدرومــادرم ،بعــد از حــدود
شــانزده ســال دوری بــه ایــران رفتــه بــودم ،بــا وجــود هشــدار
برادرانــم ،تصمیــم گرفتــم بــا اتومبیــل آنهــا ،ســری بــه خانــه
دوســتان قدیمــی بزنــم .در یکــی از خیابانهــای شــلوغ ،پســری
حــدود چهــارده ســاله ،اجــازه گرفــت تــا شیشــه اتومبیــل را تمیــز
کنــد .بــا اینکــه شیشــه تمیــز بــود ،بــه او اجــازه دادم ،اتفاقــاً
خیلــی کارش تمیــز بــود ،یــک بیســت دالری از کیفــم در آوردم،
بــا حیــرت بــه بیســت دالری نــگاه کــرد و گفــت :از آمریــکا آمدید؟
گفتــم :بلــه ،از کجــا فهمیــدی؟ گفــت :مــا مســافران آمریــکا را
زود میشناســیم ،بعــد گفــت :امــکان دارد خواهــش کنــم شــماره
تلفنتــان را بدهیــد ،مــن میخواهــم چنــد تــا ســؤال دربــاره
دانشــگاههای آمریــکا بکنــم ،بــه همیــن خاطــر پولــی هــم از شــما

نمیخواهــم ،گفتــم :اینهــا بههــم ربطــی نــدارد ،گفــت :اجــازه
بدهیــد مــن هــم کاری بــرای شــما کــرده باشــم ،گفتــم :مــن تلفــن
ثابتــی نــدارم ،ولــی بیــا بــاال ،بیــا بنشــین تــوی اتومبیــل ،باهــم
حــرف میزنیــم ،رفتــار مؤدبانــه و نــوع ســئواالت و لحــن صدایــش
مــرا تحتتأثیــر قــرار داده بــود.
بــا اجــازه و احتیــاط کنــارم نشســت ،پرســیدم چنــد ســال داری؟
گفــت :چهــارده ســال ،گفتــم :ســال اول دبیرســتان هســتی؟ گفت:
ســال آخــر هســتم ،گفتــم :چطــور؟ گفــت :از بــس درسهایــم
خــوب بــوده و در کالســهای فــوق برنامــه شــرکت کــردم و
کتــاب بــه زبــان فارســی و انگلیســی خوانــدم ،کــه مــرا مرتــب بــه
کالسهــای باالتــر بردنــد و االن ســال آخــر هســتم.
گفتــم :پــدرت چــهکاره اســت؟ گفــت :پــدرم دو ســال بعــد از

تولــد مــن در جنــگ کشــته شــده ،گفتــم :چــه کســی زندگــی
شــما را میچرخانــد؟ گفــت :مــن و خواهــرم کار میکنیــم،
مــادرم کلفــت و آشــپز یــک خانــواده ثروتمنــد اســت .گفتــم:
چــرا دربــاره دانشــگاههای خــارج میپرســی؟ گفــت :شــنیدم
دانشــگاهها بــه شــاگردان اســتثنایی ،هــم ویــزای تحصیلــی و هــم
بــورس میدهنــد .گفتــم :چــه کســی کمکــت میکنــد؟ گفــت:
هیچکــس ،خــودم و خــودم! گفتــم :غــذا خــوردی؟ گفــت :از
دیــروز ظهــر تــا بحــال غــذا نخــوردم ،چــون رژیــم دارم ،نگاهــی
بــه قــد و بــاالش کــردم و گفتــم :رژیــم چــی؟ گفــت :یــک دکتــری
گفــت قنــدم باالســت .گفتــم :بــا هــم میرویــم در یــک رســتوران
غــذا میخوریــم و حــرف میزنیــم و مــن هــم ســعی میکنــم
راهــی برایــت پیــدا کنــم .تشــکر کــرد و بــا هــم بــه یــک رســتوران
گرانقیمــت شــمال شــهر رفتیــم .فریــد کــه تــازه اســمش را گفتــه
بــود ،بــا حیــرت آدمهــا و دکــور رســتوران و غذاهــای روی میــز
مشــتریان را تماشــا میکــرد .گفتــم :هرچــه دلــت میخواهــد
ســفارش بــده .گفــت بهشــرط اینکــه درون اتومبیــل و صنــدوق
عقــب را تمیــز کنــم ،گفتــم :عیبــی نــدارد ،فقــط مالحظــه نکــن.
حتــی غــذا بــرای خواهــر و مــادرت هــم ببــر.
فریــد هیجــانزده بــه دستشــویی رفــت ،دســت و صــورت خــود را
شســت و خــوب کــه تماشــایش کــردم ،دیــدم لبــاس کهنـهای بــه
تــن دارد ،ولــی بســیار تمیــز و اطوکشــیده و خوشفــرم اســت،
احســاس کــردم پســر بســیار مســئولی اســت .بــا اصــرار مــن ،ســه
نــوع غــذا ســفارش داد ،او بــا مهــارت خاصــی بیشــتر غــذای خــود
را در البــای غــذای خواهــر و مــادرش جــای داد .بیــش از دو
ســاعت بــا هــم حــرف زدیــم و دیــدم از همــه مســائل روز خبــر
دارد ،بــه خوبــی بــه زبــان انگلیســی حــرف مــیزد ،میگفــت
از طریــق تماشــای تلویزیــون و خوانــدن کتابهــای مختلــف
انگلیســی ،مرتــب اطالعــات خــود را کامــل میکنــد.
وقتــی او را نزدیــک خانهشــان پیــاده کــردم ،اطالعــات کافــی
از او در دســت داشــتم و قرارمــان در روز دیگــر بــود کــه کپــی
مــدارک تحصیل ـیاش را هــم بــه مــن برســاند .چــون مــن عــازم
آمریــکا بــودم .امــا تلفــن و آدرس خــودم را بــه او دادم و بــه آمریــکا
بازگشــتم .از یــک وکیــل آشــنا کمــک گرفتــم ،قــول داد مراحــل
مختلــف تحصیــل و اقامــت را در مــورد فریــد دنبــال کنــد ،در
ایــن فاصلــه گاه بــا فریــد تلفنــی حــرف مــیزدم و یکبــار هــم
بــا مــادرش حــرف زدم کــه از تــه دل برایــم دعــا میکــرد و
میگفــت روزی جبــران ایــن زحمــات شــما را میکنــم .شــاید
روزی بــه کلبــه ســاده و کوچــک مــن آمدیــد و مــن برایتــان
خوشــمزهترین غذاهــا را پختــم.
حــدود شــش مــاه طــول کشــید تــا از طریــق همــان وکیــل آشــنا،
ســرانجام دو پذیــرش از ســوی دو دانشــگاه تهیــه کــردم و بــا
دعوتنامــه و ضمانتنامــه از ســوی خــودم ،بــرای فریــد پســت
کردیــم .ده روز بعــد فریــد بغــض کــرده زنــگ زد و گفــت :مــن
بــاورم نمیشــود یعنــی شــما کــه هیــچ نســبت فامیلــی و آشــنایی
و دوســتی بــا مــا نداریــد اینگونــه برایــم زحمــت بکشــید ،فقــط
میخواســتم بگویــم مــا دو شــب اســت تــا صبــح فقــط از شــوق
اشــک میریزیــم.
مــن کــه در آســتانه ازدواج بــودم ،بــا همســرم نازنیــن هم ماجــرا را
در میــان گذاشــتم ،او هــم بــا مهــر و صفــای ذاتـیاش ،کمکــم کرد
تــا همــه چیــز ســریعتر پیــش بــرود و عاقبــت شــش مــاه بعــد ،در
فــرودگاه لــس آنجلــس فریــد را اســتقبال کردیــم ،صورتــش خیس
اشــک بــود ،ســرش را بــه زیــر انداختــه و مرتــب میگفــت اینهــا
همــه معجــزه اســت ،اینهــا همــه ثمــره دعــای ش ـبهای بســیار
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مــادرم اســت ،اینهــا ثمــره لطــف و مهــر فــراوان انســانی خــوب
چــون شماســت .بخشــی از خانــه را بــه فریــد ســپردیم و خیــال
او را از هــر جهــت راحــت کردیــم کــه بــا همــه نیــرو بــه تحصیــل
خــود ادامــه بدهــد و وقتــی در هفــده ســالگی بعنــوان یکــی از
جوانتریــن متخصصیــن در زمینــه تکنولوژیهــای جدیــد ،در
روزنامههــا معرفــی شــد ،مــن و نازنیــن برخــود بالیدیــم کــه
چنیــن موجــودی را یــاری دادهایــم.
در پشــت پــرده ،نازنیــن تــاش شــبانهروزی خــود را بــرای یافتــن
راهــی جهــت انتقــال مــادر و خواهــر فریــد بــه آمریــکا آغــاز کــرده
بــود و دو وکیــل نیــز آنرا پیگیــری میکردنــد .از ســویی فریــد
هــر روز ،هــر مــاه و هرســال گامــی بــه جلــو برمیداشــت و هنــوز
بیســت و یکســاله بــود کــه در بزرگتریــن مؤسســه پژوهشــی
در رشــته تکنولوژیهــای جدیــد علمــی ،بهعنــوان یــک مســئول
جــوان ولــی ارشــد برگزیــده شــده بــود ،فریــد دیگــر فرصــت دیدار
مــا را نداشــت ،مــا خوشــحال بودیــم ،مــا بــه دیدنــش میرفتیــم
و میدیدیــم کــه چــه احترامــی بــه او کــه حتــی از دور هنــوز
پســربچهای بهنظــر میآمــد ،میگذارنــد و چقــدر دوســتش
دارنــد .چــه آینــده باشــکوهی برایــش پیشبینــی میکننــد.
فریــد خیلــی زود یــک طــرح تــازه و ابتــکاری ارائــه داد کــه مــورد
تأییــد و تصویــب قــرار گرفــت .یــک روز پســت بســتهای برایــم آورد
کــه فریــد مــرا در آن پــروژه شــریک کــرده بــود و زیــر ورقههــا
نوشــته بــود ،یــک قــدم کوچــک بــرای یــک انســان بــزرگ بــا
قلبــی طالیــی ،پــروژهای کــه بعدهــا میلیونهــا دالر ارزش پیــدا
کــرد .نازنیــن یــک روز غــروب وقتــی مــن از ســرکار آمــدم برایــم
ســورپرایزی داشــت ،مــادر و خواهــر فریــد کــه از فــرودگاه آمــده
بودنــد .روز پرشــور و زیبایــی بــود ،هنــوز فریــد خبــر نداشــت ،چون
بــرای انجــام یــک مأموریــت علمــی بــه ژاپــن رفتــه بــود.
قــرار گذاشــتیم دو هفتــه بعــد در روز بازگشــت فریــد کــه تقریب ـاً
همزمــان بــا روز تولــدش بــود ،آنهــا را بــا هــم روبــرو کنیــم و
آن روز هــم آمــد .فریــد یکســره از فــرودگاه بــه خانــه مــا آمــد،
تقریبـاً بیــش از هفتــاد مهمــان دوســت و آشــنا و فامیــل بــا مــادر و
خواهــر فریــد حضــور داشــتند .وقتــی فریــد بــا آنهــا روبــرو شــد،
جلــوی در زانــو زد ،قــدرت حــرف و حتــی بــه قــول نازنیــن گریــه
هــم نداشــت ،در یــک لحظــه در آغــوش مــادر و خواهــرش گــم
شــد و در یــک لحظــه بــه مــن نگاهــی کــرد و گفــت شــما بــا مــا
چههــا کــه نکردیــد!
مــن مشــغول پذیرایــی از مهمانــان شــدم ،کــه نازنیــن مــرا صــدا زد
تــا از پشــت پنجــره ،یــک منظــره عجیــب را تماشــا کنــم منظرهای
کــه بــاورم نمیشــد و مــرا بهراســتی تــکان داد .فریــد دســتها
را بــاال زده و بــا یــک حولــه و یــک ســطل آب و صابــون داشــت
شــبیه همــان روزی کــه او را در خیابانهــای تهــران دیــدم،
مشــغول شســتن شیشــه اتومبیــل مــن و تمیزکــردن آن بــود.
از خانــه بیــرون رفتــم ،او را بغــل کــردم و گفتــم :چــرا؟ گفــت:
مــن کــه هیــچ کاری از دســتم بــر نمیآیــد جبــران ایــن همــه
محبــت و مهــر شــما را بکنــم ،شــاید ایــن کار کوچــک بــه یــاد
شــما بیــاورد ،کــه مــرا از کجــا بــه کجــا پــرواز دادیــد.
منبع :پایگاه خبری خبرراست
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خانواده

نکات مهم برای تربیت فرزندان

در ایــن مقالــه گزیــدهای از نکاتــی را مــرور میکنیــم کــه
متخصصیــن ســایت  Parentsاعــم از متخصصــان اطفــال،
روانشناســان رشــد و مربیــان بــرای تربیــت فرزنــدان ،بــه
والدیــن پیشــنهاد دادهانــد تا کودکانی ســالم و شــاد داشــته
باشــند .شــما میتوانیــد بــا اســتفاده از ایــن نــکات رابط ـ ه
بهتــری بــا کــودک خــود برقــرار کنیــد ،شــادی بیشــتری
بــه زندگــی او بیاوریــد ،او را بــرای موفقیتهــای آینــده
در زندگــی آمــاده کنیــد و در نهایــت پــدر و مــادری عالــی
باشــید.
 .۱کنترل امور را بهدست بگیرید
مشــتاق حــد و مرزهایــی هســتند کــه بــه آنهــا کمــک
کــودکان،
ِ
میکنــد دنیایــی را کــه اغلــب باعــث سردرگمیشــان میشــود،
درک و مدیریــت کننــد .حــدود و مرزهایــی را تعییــن کنیــد کــه در
آن محــدوده فرزندتــان بتوانــد بــا خیــال راحــت بــه کشــف عالیقــش
بپــردازد ،بــا ایــن کار عشــق خــود را بــه او نشــان میدهیــد.
 .۲پر پرواز کودکتان را نچینید
مأموریــت فرزنــد نوپــای شــما در زندگــی ایــن اســت کــه بــه
موجــودی مســتقل تبدیــل شــود .پــس زمانــی کــه از لحــاظ رشــدی
بــه مرحلــهای رســید کــه توانســت اســباببازیهایش را در ســر
جــای خــود قــرار دهــد ،بشــقابش را از روی میــز غــذا بــردارد و ببــرد
و خــودش لبــاس بپوشــد ،بگذاریــد ایــن کارهــا را خــودش انجــام

دهــد .ســپردن مســئولیت بــه بچههــا بــرای عزتنفــس آنهــا (و
ســامت روانــی شــما) الزم اســت.
 .۳سعی نکنید همه چیز را درست کنید
ـن راهحــل را بــه صــورت انفــرادی بــه فرزندتــان بدهیــد.
فرصــت یافتـ ِ
ـی کوچـ ِ
ـک کودکتــان را بــا عشــق تصدیــق میکنیــد
زمانــی کــه ناکامـ ِ
بــدون اینکــه بالفاصلــه وارد عمــل شــوید تــا نجاتــش بدهیــد ،بــه او
سرســخت بــودن و اتــکای بــه خــود را میآموزیــد.
 .۴به خاطر داشته باشید که تربیت معادل با تنبیه نیست
اعمــال محدودیتهــا و قوانیــن در حقیقــت بــه معنــای آمــوزش
کــودک دربــاره نحــوه رفتــار در دنیــا و کمــک بــه او اســت تــا انســانی
شایســته و بامالحظــه باشــد و بــه خودکنترلــی دســت پیــدا کنــد.
 .۵انرژی خود را صرف مسائل مهم کنید
کــودکان نمیتواننــد تعــداد زیــادی قاعــده و قانــون را هضــم کننــد
و در مواجهــه بــا قوانیــن بیشــمار ،بیعالقــه و بیتوجــه میشــوند.
ـش پاافتــادهای مثــل انتخــاب لباسشــان یــا
بحــث دربــاره مســائل پیـ ِ
حــر 
ف بــدی کــه در موقعیــت خاصــی از دهانشــان بیــرون آمده اســت
را فرامــوش کنیــد .تمرکــز خــود را بــر قانونهــای واقعـاً مهمــی مثــل
ممنوعیــت برخــورد فیزیکــی بــا دیگــران ،گفتــار گســتاخانه یــا دروغ
گفتــن بگذاریــد.
 .۶با کودکانتان بازی کنید
بگذاریــد آنهــا انتخابکننــد ه نــوع بــازی باشــند و دربــار ه قوانیــن

وســواس بــه خــرج ندهیــد ،شــما هــم بــا جریــان پیــش برویــد و
لــذت ببریــد ،ایــن معنــای بــازی اســت.
 .۷هر روز با هم کتاب بخوانید
ایــن کار را از وقتــی کــه هنــوز نــوزاد اســت آغــاز کنیــد ،بچههــای
عاشــق گــوش دادن بــه صــدای والدیــن خــود هســتند.
کوچــک
ِ
وقتــی او را در آغــوش گرفتهایــد ،خوانــدن کتــاب بــرای وی ،تجرب ـه
پیونددهنــدهای را شــکل میدهــد و او را بــرای یــک عمــر کتــاب
خوانــدن تربیــت میکنــد.
 .۸هر روز زمانی مخصوص برای او داشته باشید
بــه کودکتــان اجــازه دهیــد هــر روز فعالیتــی را انتخــاب کنــد تــا بــه
مــدت  ۱۰تــا  ۱۵دقیقــه در کنــار هــم آن را انجــام دهیــد .راه بهتــری
بــرای اینکــه عشــق خــود را بــه او نشــان دهیــد وجــود نــدارد.
 .۹وقت گذراندن با پدر را ترغیب کنید
یکــی از عالیتریــن منابــع بــرای بــاال بــردن کیفیــت زندگــی
کــودکان کــه شــاید تــا بهحــال بهــره کمــی از آن بردهایــم ،اوقاتــی
اســت کــه بچههــا بایــد بــا پدرانشــان بگذراننــد .ایــن ارتبــاط
بایــد از ابتــدای تولــد کــودک و بــه دفعــات وجــود داشــته باشــد.
بچههایــی کــه پدرانشــان بــا آنهــا وقــت میگذراننــد در مدرســه
عملکــرد بهتــری دارنــد ،بــا موفقیــت بیشــتری مســائل خــود را حــل
میکننــد و بهطورکلــی بــا مســائلی کــه در طــول زندگــی بــا آن
مواجــه خواهنــد بــود ،بهتــر روبــهرو میشــوند.
 .۱۰اوقاتی شیرین با فرزندانتان خلق کنید
کــودکان احتمــاالً چیزهایــی کــه بــه آنهــا میگوییــد را فرامــوش
میکننــد ،امــا ســنتهای تکرارشــوند ه خانوادگــی را بــه خاطــر
خواهنــد داشــت ،کارهایــی مثــل اینکــه چگونــه بــرای خــواب آمــاده
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میشــدهاید یــا چطــور شــبها دســتهجمعی بــازی میکردیــد.
 .۱۱الگویی شایست ه برای فرزندانتان باشید
کــودکان بــا نــگاه کــردن بــه رفتــار پــدر و مــادر از آنهــا میآموزنــد.
اینکــه الگــوی رفتــار مناســب ،محترمانــه و خــوب باشــید خیلــی بهتــر
جــواب میدهــد تــا اینکــه بخواهیــد آنهــا را بــا حرفهایتــان
تربیــت کنیــد.
 .۱۲وقتی مرتکب خطایی شدید به آن اعتراف کنید
ایــن روش بهتریــن راهــی اســت کــه بــه بچههــا نشــان میدهــد
چطــور و چهوقــت بایــد عذرخواهــی کننــد.
 .۱۳در روش زندگیتان کمی بیشتر مراقب محیط زیست باشید
بــه بچههــا نشــان دهیــد کــه چقــدر آســان میتــوان رفتــار بهتــری
در قبــال محیــط زیســت داشــت .کمتــر زبالــه تولیــد کنیــد ،مــواد
را بــرای بازیافــت جــدا کنیــد ،از وســایل دور ریختنــی بــه نحــو
جدیــدی اســتفاده کنیــد ،در مقابــل حیوانــات و گیاهــان اطــراف خــود
مســئولیت نشــان دهیــد .حتــی میتوانیــد زبالههــای بهجــا مانــده
از دیگــران در طبیعــت را بــه کمــک فرزندتــان جمــع کنیــد.
 .۱۴محبــت خــود را بــه همســرتان در مقابــل کــودکان نشــان
دهیــد
همســرتان را در آغــوش بگیریــد و بــا الفــاظ محبتآمیــز یکدیگــر
را صــدا کنیــد .ازدواج شــما یگانــه الگــوی فرزندتــان بــرای درک
ـق احساســی اســت .اینکــه چنیــن رابطهای
چگونگــی یــک رابطـه عمیـ ِ
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چگونــه بایــد باشــد ،چــه احساســی در آن جریــان دارد و چــه معنایــی
میدهــد .پــس ایــن وظیف ـه شــما اســت کــه اســتانداردی عالــی در
ذهــن کودکتــان خلــق کنیــد.
 .۱۵بــه تفاوتهــای خــود و همســرتان در روشهــای فرزندپــروری
احتــرام بگذارید
از اصولــی کــه همســرتان بــرای تربیــت فرزنــد بــه آنهــا اعتقــاد دارد
حمایــت کنیــد ،مگــر اینکــه از اســتانداردهای فرزندپــروری بســیار
دور باشــند .انتقــاد و بحثوجــدل بــر ســر اســتانداردهای متفــاوت
در میــان همســران ،بــه ســامت ازدواج و احســاس امنیــت فرزنــدان
بیشــتر آســیب وارد میکنــد تــا اینکــه اســتانداردهای متفــاوت
شــریک زندگیتــان را بپذیریــد .در هــر صــورت بهتــر اســت هــر دو
نفــر از شــیوه یکســان تربیتــی بهــره ببرنــد زیــرا وجــود تضــاد در ایــن
رویــه بیــش از راهکارهــای کمــی غلــط یکــی از والدیــن بــه کــودک
آســیب وارد میکنــد.
 .۱۶تمجید و رضایت خود را دقیق بیان کنید
بــه جــای اینکــه عبــارت کلــی «تــو عالـی هســتی» را بـهکار ببریــد،
در ایــن مــورد صحبــت کنیــد کــه او دقیقــاً چــه کاری انجــام داده
کــه شایســت ه بازخــورد مثبــت شــما شــده اســت« .آفریــن کــه صبــر
کــردی مامــان صحبتــش بــا تلفــن تمــوم بشــه بعــد ازم شــیرینی
بخــوای ،کار ســختی بــود ،اینکــه صبــر کــردی رو خیلــی دوســت
داشــتم».
 .17پشت سر کودکتان حرف بزنید!
حقیقــت ایــن اســت هــر حرفــی کــه از فاصل ـ ه دور دربــاره خودمــان
میشــنویم از چیــزی کــه مســتقیم بــه خــود مــا گفتــه شــود ،تأثیــر
بیشــتری دارد .بگذاریــد فرزندتــان تحســینی را کــه دربــار ه او بــرای
مادربــزرگ ،پــدر یــا حتــی عروســکش بــه آرامــی تعریــف میکنیــد،
شــکار کنــد.
 .۱8به خودتان استراحت بدهید
اگــر آنقــدر خســتهاید کــه نمیتوانیــد آشــپزی کنیــد و از ســر راه
غذایــی آمــاده میخریــد احســاس نکنیــد کــه پــدر یــا مــادر بــدی
شــدهاید.
 .19در برابر بیاحترامی فرزندتان قاطعانه عمل کنید
هرگــز بــه فرزندتــان اجــازه ندهیــد بــا شــما یــا هــر فــرد دیگــری
گســتاخانه صحبــت کنــد یــا از زبــان آزاردهنــده اســتفاده نمایــد .اگــر
او چنیــن زبانــی را بــه کار بــرد قاطعانــه بــه او یــادآوری کنیــد کــه
هیچگونــه بیاحترامــی را تحمــل نخواهیــد کــرد.
 .20برنامه تربیتی خود را به دیگران منتقل کنید
مراقبــان فرزندتــان اعــم از همســر ،پدربــزرگ و مادربــزرگ،
دیگــر
ِ
مربیــان مهــد و پرســتار کــودک را بــرای تقویــت ارزشهــا و رفتــاری
کــه میخواهیــد در فرزندتــان ببینیــد ،بســیج کنیــد .ایــن برنامــه
تربیتــی میتوانــد شــامل هــر چیــزی باشــد ،از گفتــن «ممنونم»تــا
مهربــان بــودن بــا دیگــران و نالــه نکــردن.
 .۲1سه سؤال «تو-محور» را هر روز از فرزندتان بپرسید
هــر روز ســه ســؤال کــه مخاطــب آن فرزندتــان باشــد را از او بپرســید.
هنــر مکالمــه ،مهــارت اجتماعــی مهمــی اســت کــه اغلــب والدیــن در
آموختــن آن بــه فرزندشــان غفلــت میکننــد .هنــر برقــراری مکالمــه
را در فرزنــدان بــا پرســیدن ســؤاالتی ماننــد اینهــا ایجــاد کنیــد:

«در مدرســه بهــت خــوش گذشــت؟»« ،در مهمانــی چــه کارهایــی
کردی؟فــردا بعدازظهــر کجــا میخواهــی بــروی؟»
 .۲2این ترفند «شجاعت» را به فرزندتان بیاموزید
بــه آنهــا بگوییــد کــه همیشــه بــه رنــگ چشـمهای دیگــران دقــت
کننــد .هدایــت توجــه کــودکان بــه چشــم دیگــران باعــث برقــراری
تمــاس چشــمی بــا آنهــا میشــود و بــه یــک کــودک ُمــردد کمــک
میکنــد بــا اعتمادبهنفستــر بــه نظــر برســد و بــه هــر بچــهای
کمــک میکنــد قاطعتــر باشــد و دیگــران کمتــر جــرأت پیــدا کننــد
تــا سربهســرش بگذارنــد.
 .۲3احساسات عمیق فرزندتان را تصدیق کنید
زمانــی کــه شکســت ســختی را پشــت ســر گذاشــت ،از او بپرســید
«چــه احساســی داشــتی؟» و «فکــر میکنــی چهچیــز ،حالــت را
بهتــر میکنــد؟» و ســپس بــه حرفهــای او گــوش دهیــد .اگــر
بــه او اجــازه دهیــد دربــاره اوقــات تلخ ـیاش حــرف بزنــد و خــود را
تخلیــه کنــد ،خیلــی راحتتــر حالــش خــوب میشــود.
 .۲4فرزندتان را لوس بار نیاورید
ایــن ذهنیــت را همیشــه مدنظــر داشــته باشــید کــه هــر کودکــی
گرامــی و ارزشــمند اســت ،امــا هیــچ کودکــی مرکــز جهــان خلقــت
نیســت و همیــن طــرز فکــر را بــه او منتقــل کنیــد.
 .25از جنگ بر سر غذا اجتناب کنید
هــر بچ ـه ســالمی بــه طــور غریــزی میدانــد کــه بــه چــه مقــدار
غــذا احتیــاج دارد .اگــر بــرای تمــام کــردن غــذای داخــل بشــقاب
مقاومــت میکنــد ،بــا او نجنگیــد و بدانیــد کــه از گشــنگی تلــف
نخواهــد شــد.
 .26حداقل یک وعد ه غذایی را خانوادگی میل کنید
کنــار هــم در آرامــش بــرای َصــرف غــذا نشســتن ،راه خوبــی بــرای
تقویــت پیوندهــای خانوادگــی اســت .زمانــی بــرای صحبــت دربــاره
خبرهــای خــوب ،دربــاره روزی کــه داشــتهاید یــا گفتــن یــک جــوک
خنــدهدار .ایــن کار همچنیــن بــه بچههــا بــرای داشــتن عــادات
تغذیــهای خــوب کمــک میکنــد.
 .27بگذارید فرزندتان غذا را انتخاب کند
یکبــار در هفتــه بــه فرزندتــان اجــازه دهیــد غذایــی کــه دلــش
میخواهــد را انتخــاب کنــد و همــان را برایــش بپزیــد.
 .28فرزندانتان را به یک اندازه دوست داشته باشید
در عیــن اینکــه بــه آنهــا بــه طــور مســاوی عشــق میورزیــد ،بــا
هــر یــک از آنهــا رفتــاری منحصــر بــه خودشــان داشــته باشــید چــرا
کــه آنهــا افــرادی متفــاوت هســتند.
 .29هــر زمــان کــه دلتــان خواســت بــه آنهــا بگوییــد دوستشــان
د ا ر ید
حتــی اگــر تعــداد دفعــات اِبــراز عالقــه شــما بــه  ۷۴۳بــار در روز
برســد! بــه یــاد داشــته باشــید کــه بــا کاربــرد زیــادی ایــن کلمــات
محبتآمیــز و در آغــوش گرفتــن و بوســیدن آنهــا کودکتــان ،لــوس
بــار نخواهــد آمــد .ایــن کار امــکان نــدارد.
 .30همیشه راست بگویید
هــر چــه باشــد میخواهیــد فرزندتــان هــم همیــن کار را کنــد .مگــر
نــه؟ پــس الگــوی خوبــی بــرای او باشــید.
منبع :سایت قطره

بـنـه

طب سنتی

(میـوه کوهســتانی)

درمان کننده بیماریها با خواص معجزه آسا
یکــی از درختانــی کــه بــه وفــور در کوهســتانها وجــود دارد درخــت بنــه
یــا همــان پســته وحشــی اســت .بنــه دو نــوع ریــز و درشــت دارد .بنــه ریــز
کــه رســیده آن ســبز پررنــگ اســت ،بــه راحتــی زیــر دندانهــا نــرم مــی
شــود و طعــم بســیار خوشــمزهای دارد.کمتــر کســی اســت کــه از خــوردن
آن لــذت نبــرد و بنــه درشــت دارای پوســتهای ســفت اســت و بهراحتــی
زیــر دندانهــا شکســته نمیشــود و توصیــه میشــود کــه آن را بــا دنــدان
نشــکنید کــه حتم ـ ًا بــه دندانهــای شــما آســیب میرســاند .بنــه درشــت
را معمــو ً
ال در هــاون میکوبنــد و ســپس آن را در آب حــل نمــوده و از صافــی
رد میکننــد .بــا عصــاره آن اشــکنه بنــه درســت میکننــد کــه بســیار
لذیــذ و مقــوی اســت .مغــز آن شــبیه بــه پســته ولــی کوچکتــر اســت.

خـواص دارویـی بنــه

بنــه مســکن دردکمــر ،دردپشــت و دردقولنــج بــوده و ضمــاد بنــه در درمــان
ورمهــا و زخمهــای ســخت مفیــد میباشــد و از آنجایــی کــه بنــه دارای
ویتامینهــای  Aو اقســام  Bو  Dاســت ،مقــوی اعصــاب میباشــد و تــرک
لــب را معالجــه کــرده و از شــبکوری جلوگیــری مینمایــد و نرمــی
اســتخوان را درمــان و بــرای جلوگیــری از پوکــی اســتخوان مفیــد اســت.
در صنعــت داروســازی بــا صمــغ آن پمــادی درســت کــرده کــه مالیــدن آن
بــر بــدن از گــزش پشــه جلوگیــری کــرده و ســقز مقــوی معــده میباشــد و
بــه هضــم غــذا کمــک کــرده و محــرک اشــتها اســت .ضمــاد آن را بــا پیــه
ذوب کــرده و جهــت رفــع کجــی و ترکیــدن ناخــن بــکار میبرنــد و بــرای
جلوگیــری شکســتگی ناخــن روش مفیــدی اســت .مخلــوط ســقز بــا روغــن
زیتــون جهــت برطــرف کــردن ورمهــا و تــرک پوســت ضــروری اســت.
طبــع بنــه تــازه گــرم و خشــک بــوده و طبــع دانــه خشــک آن خیلــی گــرم
و خشــک میباشــد و خــوردن میــوه بنــه جهــت تقویــت نیــروی جنســی
مفیــد اســت .بنــه بــرای درمــان اســهالهای ســاده از دمکــرده پوســت و
بــرگ ایــن گیــاه میتــوان اســتفاده نمــود.
جهــت رفــع کمخونــی از بنــه اســتفاده کنیــد .میتــوان در غذاهــای
محلــی مثــل کشــک بــه جــای گــردو از بنــه اســتفاده کــرد و جهــت
کمــردرد و دردهــای مفصلــی از روغــن ایــن گیــاه بــه کمــر بمالیــد و بــرای
پــاک کــردن کبــد و رفــع ســردرد از ترشــی بنــه میتــوان اســتفاده نمــود.
بــرای رویــش مــو از ضمــاد ســوخته آن اســتفاده میشــود .ایــن ضمــاد
بــرای بیمــاری گــری (طاســی) هــم خــوب اســت و خــوردن زیــاد آن بــرای
گــرم مزاجــان مضــر میباشــد .میتوانیــد بــرای صــاف شــدن صــدا از
روغــن بنــه اســتفاده نماییــد.
جهــت بیمــاری لقــوه و فلــج ،کمــی روغــن بنــه میــل گــردد و بــا آن
عضــو را ماســاژ بدهیــد .مصــرف روغــن بنــه جهــت یرقــان(زردی) مفیــد
میباشــد  ،افــرادی کــه ســختی ترشــح ادرار دارنــد روغــن بنــه اســتفاده
نماینــد .مقــدار خــوردن روغــن بنــه در حــدود  ۱۰گــرم میباشــد .بــرای
تقویــت اعصــاب بنــه را بکوبیــد و بــا شــکر مخلــوط و میــل کنیــد و خــوردن
حلــوای میــوه بنــه باعــث تقویــت جســم نیــز شــده ،جهــت کلیــه و دفــع
ســنگهای ریــز کلیــه آن از میــوه بنــه اســتفاده نماییــد و روغــن و میــوه
بنــه پــاک کننــده اخــاط ســینه و ریــه اســت.
افــرادی کــه میخواهنــد چــاق شــوند بنــه ،بــادام زمینــی ،بــادام درختــی
و شــکر را بکوبنــد و میــل کننــد ،بــرای بازشــدن رنــگ پوســت صــورت بنــه
را بکوبیــد بــه صــورت ماســک روی پوســت صــورت قــرار دهیــد.

منبع :سایت میرزایی
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موفقیت

ســعادت و موفقیــت انســان در گــرو ایــن
پنــج اصــل اســت .
 )1ایمان به خدا
 )2امید به فردا
 )3تــاش و تــاش ...بــرای زندگــی بهتــر
و پیشــرفت
 )4احتــرام بــه دیگــران ،بهخصــوص
والدیــن بــه ویــژه مــادر
)5کمک به دیگران ،شرکت در کار خیر
دعای مادر همیشه همراهتان
غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد مادر

The happiness and success of human
depends on these five principles.
1) Faith
2) Hope to future
3) Hard working
4) Respect others special your parents
5) Helping others by participating in
goodness
May Mother’s prayers always be with you

Gholamreza Mohammadi
Founder and CEO
Mother Foundation
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روزنه

،به بچه هاتون ياد نديد كه پولدار باشن
.ياد بديد كه شاد باشن
اينجورى وقتى بزرگ شدن
ارزش همه چيز رو ميدونن
.نه فقط قيمت اونها رو

Do not educate your children to be rich.
Educate them to be happy.
So when they grow up,
They'll know the value of things,
Not the price.

72

دانـش

قـانـون  3چیـز

زندگی هدیه ای است که فقط یک بار داده شده
عشق بورزید و از زندگی لذت ببرید!
 3چیزی که باید براش بجنگیم:
خانواده
دوستان
رویاها

 3چیز که می تواند نابودتان کند:
دروغ
غرور
حسادت

 3چیز که باید بدست بیاوریم:
بخشش
دانش
احترام

 3چیز که هیچوقت نباید در یک رابطه قبول کنید:

خیانت
حسادت
توهین

 3چیز که باید داشته باشیم:
صبر
مهربانی
نجابت

 3چیز که هیچوقت نباید بشکنیدشان:
اعتماد
قول
قلب
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The Rule of

3 Things

Life is a gift that’s given only once
Love and live life to the full!
3 things that you should fight for:

3 things that can destroy you:

family
friends
dreams

lies
pride
envy

3 things that you need to earn:

3 things that you should not accept
in a relationship:

forgiveness
knowledge
respect

3 qualities that you should have:
patience
kindness
nobility

disloyalty
Jealousy
Insults
3 things that you should never break:

rust
promises
hearts
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قطار زندگی

نوشته :مهندس صدف محمدی
ترجمه :سارا معصومی
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در زندگــی زمانــی فــرا میرســد کــه بایــد انتخــاب کنــی کــه چــه
راهــی تــو را بــه امیــد و پیــروزی خواهــد رســانید .امــا تــو تنهــا
نیســتی ،بســیاری از افــراد هســتند کــه اندیشــه و فرصــت تــو را
دارنــد  ...کــه در راهــی کــه بــه آن اعتقــاد دارنــد قــدم بردارنــد
و کاری کننــد کــه میخواهنــد ...آن باشــند و زندگــی کننــد...
امــا زمانــی کــه پرســیده میشــود کــه چــه کســی حاضــر اســت
اولیــن قــدم را بــردارد ،چــه کســی شــجاعتر خواهــد بــود؟
همیشــه داوطلــب و اولیــن نفــری بــاش کــه بــا خطــر روبــرو
میشــود و کاری میکنــد کــه دیگــران حاضــر بــه انجامــش
نیســتند ،زمانــی کــه همــه میترســند و شــجاعت کافــی بــرای
پریــدن ندارنــد ...تــو ایمــان داشــته بــاش .بپــر بــدون اینکــه
هــراس داشــته باشــی ،بپــر و اعتمــاد کــن کــه ایمــان و ارادهات
تــو را خواهــد گرفــت و نخواهــد گذاشــت زمیــن بخــوری ...و
وقتــی کــه تــو آن پــرش تغییــر دهنــده زندگــی را انجــام دادی و
متوجــه شــدی کــه روی دو پــا فــرود آمــدی ،محکــم بــاش و بــه
خــودت افتخــار کــن ...بــه خــودت فرصــت بــده کــه آن لحظــه را
جشــن بگیــری ...محکــم شــروع کــن ،احســاس خوبــی داشــته
بــاش ،سرشــار از امیــد و شــادی ،زیــرا در جایــی کــه واقعـ ًا بــه
آن تعلــق داری ،قــرار گرفتــهای!
زمانــی ســفر را شــروع میکنــی کــه واقعــ ًا مقصــد را شــناخته
و از صمیــم قلــب بــاور داری و میدانــی کــه بــه آنجــا خواهــی
رســید ،آنگاه کــه بــه پیــروزی رســیدی و مهمتریــن و
عزیزتریــن چیزهــای زندگــی را فــدا کــردی ...و دقیقــ ًا درآن
قلــه زندگــی قــرار گرفتــی اگــر بــه تــو بگوینــد کــه شــانس
شکســت تــو زیــاد اســت و اطرافیــان تــو از تــو قویتــر و بهتــر
هســتند ،در آن زمــان چــکار خواهــی کــرد؟ آیــا بــا تمــام وجــود
میجنگــی؟ در حالــی کــه از شکســت یــا پیــروزی خبــر نــداری،
تــو در ســایه اراده و ایمــان بــه اینجــا رســیدهای ،بــه صــدای
قلبــت گــوش بــده ،بــه صــدای امیــد گــوش بــده و بــا تمــام
وجــودت تمریــن کــن و یــاد بگیــر و تنهــا بــه خوبهــا قانــع
مبــاش ،انتظــار بهترینهــا را داشــته بــاش ،بجنــگ تــا برنــده
شــوی ،تســلیم نشــو .حتــی یــک ثانیــه هــم درنــگ را جایــز
نشــمار.
حتــی اگــر بــه شــدت زمیــن بخــوری و فکــر کنــی کــه دیگــر
نمیتوانــی بلنــد شــوی و صداهــای درون میگوینــد کــه بــه
آخــر رســیدی ...بایســت!
بازهــم تســلیم نشــو ...بــر خــاف تمــام چالشهــا پایــداری کــن،
ایمــان داشــته بــاش و خویــش را بــاور کــن و بــا تمــام توانــت
بایســت بــه جنگیــدن ادامــه بــده ...تــا پیــروز شــوی!
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In your life, there comes a moment, when you are faced
with, what you are told all your life, that is the one time
opportunity you are given, granted, presented with… to
choose exactly what you want to do in life. But you’re not
the only one. There are many others that are given that
same opportunity to choose. To take the steps towards
what they truly believe in doing, to be, to live. But when
asked to take that first step, who will be the bravest to step
forth?
Always volunteer... be the first to jump... be the first to take
the step, take the risk that no one else is willing to take,
when everyone else is too afraid, too hesitant, too faithless
to take the leap... be faithful. Jump without knowing,
jump trusting, trusting that your faith will catch you. And
not let you fall.
And when you took that life-changing leap, and you
discovered you have landed on both feet, stand strong
and be proud of yourself. Give yourself that moment to
enjoy this new chapter. Start strong, feeling good and full
of hope. This is the place you truly believe that you belong
with all your being. This is it!
when you start that journey, when you start something
that you truly believed in, that you believed with all your
heart, that you belonged right there, doing just that, and
you sacrificed the greatest and dearest things in your life
to get there, and right in that moment, when you are in the
high point of your life, you are told that there is a great
chance that you will fail, and you discover that everyone
around you is much stronger, and much better than you, in
that moment, what do you decide to do? Do you fight with
all your being, not knowing if you will fail, but just holding
on to every ounce of that faith and hope that got you to this
moment, and not surrender to the voices telling you that
you are a failure, that it is just a matter of time when you
will fail... listen to your heart and the voice of hope and
practice as hard as you can, learn as much as you can, and
get not only good, but great at what you have chosen. Fight
until you win and don’t give up no matter how bad you fail
in the process, Stand!
Even if you fall so hard that you feel you can’t get back up,
and the voices say that this is the end for you!
Don’t give up. No matter what anyone says or what the
circumstance seems, Stand up, Have Faith and Believe
and Stand, with all your might, and keep fighting. Until
you win!
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زندگی
مترجم :مهدی سواری

راهکاری برای بیرون رفت از افــکار منفی
رانــدا بــرن نویســنده و تهیــه کننــده مجموعــه راز اســت .وی در ســال  2007از ســوی
مجلــه تایــم بــه عنــوان یکــی از صــد نفــر تأثیرگــذار در دنیــا معرفــی شــد.

پرسش و پاسخ با راندا برن
پرســش :هنگامــی کــه اتفاقــات منفــی در پیرامــون مــا در حــال
رخ دادن اســت ،چگونــه میتوانیــم خودمــان را بــه یــک رونــد
فکــری مثبــت بازگردانیــم؟ آیــا راهــکاری بــرای جلوگیــری از
افــکار منفــی پیشــنهاد میدهیــد؟
ً
پاســخ :هنگامــی کــه افکارتــان را غالبـا بــه ســمت مثبــت اندیشــی
ســوق میدهیــد ،از اتفاقــات منفــی پیرامونتــان کاســته خواهــد
شــد .ســپس قانــون جــذب از نزدیــک شــدن شــرایط منفــی بــه
شــما جلوگیــری خواهــد کــرد .دو راهــکار پیشــنهادی وجــود دارد
کــه میتوانیــد افــکار منفــی را تــا جایــی کاهــش دهیــد کــه
دیگــر در زندگیتــان وجــود نداشــته باشــند یــا حضورشــان بــه
حداقــل برســد.
اولیــن راهــکار پیشــنهادی ایــن اســت کــه عمــداً بــر روی افــکار
مثبــت توجــه و تمرکــز کنیــد .میتوانیــد ایــن کار را از طریــق
تلقیــن بــه خــود یــا در چیزهایــی کــه در زندگیتــان برایشــان
ارزش قائــل هســتید جســتجو کنیــد.
هــر زمــان کــه در هــر لحظــه ای قــرار میگیریــد ،در ذهنتــان
مــواردی را انتخــاب کنیــد و بــه آنهــا فکــر کنیــد کــه یکــی پــس
از دیگــری قــدردان آنهــا در زندگیتــان هســتید .فــرض کنیــد در
مســیر رفتــن بــه محــل کارتــان هســتید .بــه ایــن فکــر کنیــد کــه
حــس خوبــی دارد کــه امــروز خورشــید در آســمان میدرخشــد.
احســاس خوبــی دارم کــه شــب گذشــته خــواب آســودهای داشــتم.
امــروز بشــاش هســتم .مشــتاقانه منتظــر ایــن هســتم کــه کار بــر
روی پــروژهای کــه بــر روی آن کار میکنــم را از ســر بگیــرم.
از اینکــه بــا آن گــروه از همکارانــم کار میکنــم واقعــ ًا لــذت
میبــرم .ایــن کفشهــا کــه پایــم هســتند بــرای طــی کــردن
مســافت تــا رســیدن بــه ایســتگاه قطــار خیلــی راحــت هســتند.
دوســت دارم بــا ایــن قطارهــای جدیــد بــه ســر کارم بــروم .در
ایــن قطارهــا جــای بیشــتری بــرای مســافرها اســت ،ســر و صــدای
کمتــری دارنــد و همچنیــن صندلیهــای راحتتــری دارنــد .روش
خوبــی اســت بــرای شــروع آن روز و لــمدادن روی یکــی از
صندلیهــای قطــار.
مشــاهده میکنیــد کــه در ایــن تمریــن مــا یــک گفتوگــوی
درونــی از حــس قدردانــی را بــه وجــود میآوریــم و هنگامــی
کــه شــروع بــه انجــام ایــن کار میکنیــد ،قانــون جــذب بــه شــما
ذهنیــت بیشــتری از قدرشناســی پیشــکش میکنــد .تنهــا بایــد
ایــن تمریــن را آغــاز کنیــد .میتوانیــد ایــن تمریــن را هرجــا

و در هــر زمــان انجــام دهیــد – وقتــی کــه در حــال خریــد از
یــک ســوپر مارکــت هســتید ،در حیــن رانندگــی ،در انتظــار یــک
قــرار مالقــات هســتید ،در رختخــواب وقتــی از خــواب بیــدار
میشــوید ،در میــان صــرف یــک وعــده غذایــی ،زیــر دوش ،در
حــال مســواک زدن یــا در حیــن هــر فعالیــت دیگــر.
راهــکار پیشــنهادی دوم کمــی پیچیدهتــر اســت – امــا نتایــج
شــگفتانگیز طوالنیمدتــی خواهــد داد .ایــن راهــکار از شــما
میخواهــد کــه از افــکار منفــی چشمپوشــی کنیــد و همانگونــه
کــه هســتند رهایشــان کنیــد .افــکار منفــی زمانــی مــا را عــذاب
میدهنــد کــه بــه آنهــا گــوش دهیــم ،باورشــان کنیــم و بــه آنهــا
توجــه نشــان دهیــم و در نتیجــه بــه آنهــا اهمیــت دهیــم .بــه افــکار
منفــی اهمیــت ندهیــد چــه وجــود داشــته باشــند یــا نداشــته باشــند.
افــکار منفــی را بیــاد نیاوریــد یــا بــاور کنیــد کــه متعلــق بــه شــما
نیســتند .همانگونــه کــه هســتند آنهــا را مشــاهده کنیــد – افــکار
آدمــی ماننــد تکــه ابرهــای شــناور در آســمان در حــال حرکــت
هســتند .نیــاز بــه کمــی تمریــن اســت ،ولــی ارزش آن را دارد.
افــکار منفــی بــه توجــه شــما نیازمندنــد کــه قدرتمنــد شــوند ،و
اگــر انــرژی الزم را از شــما نگیرنــد ،ناپدیــد خواهنــد شــد .افــکار
منفــی بــا مهمــان ناخوانــده در یــک مهمانــی هیــچ فرقــی ندارنــد.
اگــر بــه مهمــان ناخوانــده کــم محلــی کنیــد ،مهمانــی را تــرک
خواهــد کــرد.
شــگفتانگیز اســت کــه چقــدر زمــان کمــی الزم اســت کــه افــکار
شــما بیشــتر بــه افــکار مثبــت تغییــر پیــدا کنــد ،حتــی اگر سرتاســر
زندگیتــان افــکار منفــی را در ذهنتــان پرورانیــده باشــید و حتــی
بــا وجــود شــرایط منفــی کــه در پیرامــون شــما وجــود دارد.
هــر دو راهــکار پیشــنهادی کــه شــرح دادم توجــه شــما را از افــکار
منفــی دور خواهــد کــرد .راهــکار اول انــرژی شــما را بــه ســمت
افــکار مثبــت هدایــت میکنــد ،در نتیجــه باعــث افزایــش مثبــت
اندیشــی در شــما خواهــد شــد و راهــکار دوم شــما را از انــرژی
دادن بــه افــکار منفــی بــا توجــه نکــردن بــه آنهــا بــاز مــی دارد
(درســت مثــل یــک مهمــان ناخوانــده) .بهتریــن راهــکاری کــه
بــرای شــما کارســازتر اســت را انتخــاب کنیــد و ببینیــد کــه از
شــرایط منفــی کاســته و شــرایط مثبــت افزایــش مییابــد.
شاد باشید
راندا
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Ask Rhonda Your Secret Question

The Way Out of Negative Thoughts
Question from Bill Nugent Jr:
How do you get yourself back into a positive thought
process when negative things are happening around
you? Do you have a technique to shut down the
negative thoughts?
Answer from Rhonda:
The negative things happening around you will reduce
when you can tip your thinking to predominantly
positive. The law of attraction will then prevent those
negative situations from getting close to you. Here are
two processes you can use to reduce negative thoughts
to a point where there are very few of them or none.
The first process is to deliberately focus on good
thoughts. You can do this through affirmations, or by
looking around for the things that you appreciate.
Wherever you are in any given moment, mentally pick
out the things you appreciate one by one. Let’s say
you’re on your way to work. You can think, “It feels
good to have the sun shining today. I’m very happy that
I had a good night’s sleep last night. I feel fresh today.
I’m looking forward to getting back into the project
I’m working on. I’m really enjoying working with the
team. These shoes are very comfortable for walking to
the train in. I do like traveling to work on these new
trains. There’s more room for people, they’re much
quieter, and the seats are more comfortable, too. It’s a
good way to start the day relaxing on a train.”
You can see in this exercise that we’re creating an
inner dialogue of appreciation, and once you get
started the law of attraction will offer you lots more
thoughts of appreciation. All you need to do is make
a start. You can do this anywhere at any time – while
doing the supermarket shopping, driving, waiting for

an appointment, in bed when you wake, while you’re
eating a meal, having a shower, cleaning your teeth, or
during any activity.
The second process is a little trickier – but it gives
amazing long-term results. This process asks that you
ignore negative thoughts, and just let them be. The
only time negative thoughts bother any of us is when
we are listening to them, believing them, or interested
in them, and therefore giving them importance. Don’t
give two hoots about whether they’re there or not
there. Don’t identify with them or believe they belong
to you. See them for what they are – just thoughts
floating by, like clouds in the sky. It can take a little
practice, but it’s worth it. Negative thoughts need
your attention to empower them, and if they don’t get
your energy they dissolve. They’re no different than
an unwanted guest at a party. If you ignore the guest,
they will leave.
It’s surprising how little time it takes to change your
thinking to predominately positive, even if you’ve
been entertaining negative thoughts all your life, and
even if there are negative situations around you.
Both processes I’ve outlined remove your focus from
negative thoughts. The first process directs your
energy toward positive thoughts so that they increase,
and the second has you s
top energizing negative
thoughts by giving them no attention (just like an
unwanted gues
t). Choose the process that works
best for you, and just watch those negative situations
lessen, and watch the positive ones increase!
May the joy be with you,
Rhonda
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خانواده

چگونه یاد گرفتم که

مادری شــادتر
باشم؟
مرتجم :مهدی سواری

خانــوادهای کــه مــن در آن بــزرگ شــدم شــاد و ســر زنــده
نبــود .والدینــم دنیــا را بــه چشــم محیطــی پــر از تهدیــد
میدیدنــد ،پــر از انســانهایی کــه میخواهنــد زندگــی
مــن را تبــاه کننــد .صبحهــا هنــگام تــرک خانــه ،مــادرم بــه
مــن گوشــزد میکــرد کــه « زندگــی یــک میــدان جنــگ و
نبــرد دائمــی اســت و تــو بایــد هــر روز بــر آن پیــروز شــوی»
و ایــن جمل ـهای خشــنی بــود کــه مــادرم بــه جــای «خــدا
پشــت و پناهــت باشــه» اســتفاده میکــرد .والدینــم مثــل
خیلــی از آمریکاییهــا ارزش زیــادی بــرای داراییهــای
مــادی قائــل بودنــد .پــول درآوردن و رســیدن بــه مادیــات
نشــانهای از موفقیــت بــود و «شــادبودن» اهمیتــی نداشــت.
شــاهد بــودم کــه چگونــه والدینــم شــادی زودگــذری کــه
بــه واســطه خریدکــردن و تجربیاتــی کــه همــه مربــوط بــه
مادیــات بــود را از خــود بــروز میدادنــد .امــا آن لحظــات
فــوران چیــزی بــود کــه شــادی واقعــی نبــود ،یــک لحظــه
مثــل آبــی کــه از الی انگشــتانمان جاری میشــد بــه عبارتی
دیگــر همــان زندگــی خانوادگــی مــالآور همیشــگی بــود.
بــرای ســالها متوجــه نمیشــدم کــه شــادی چیــزی اســت
کــه مــن آن را بــه وجــود مــیآورم و بهتنهایــی مســئول
آن هســتم .فکــر میکــردم کــه ایــن هــم یکــی از افــکار
مزخــرف انســانهای معنــوی یــا متظاهــر بــه شــاد بــودن

اســت کــه بــه راســتی اینگونــه فکــر میکردنــد (چــون
همــه ایــن تیــپ آدمهــای بشــاش بایســتی متظاهــر باشــند،
قبــول داریــد؟ هیــچ کــس در حقیقــت آنگونــه خوشــحال
نبــود) .بــدون هیــچ تصــوری کــه چگونــه شــادی خــودم را
بــه وجــود آورم و بــه شــادی بــه عنــوان چیــزی کــه زندگــی
بــه مــن ارزانــی داشــته اســت ،فکــر کنــم ،بــه جســتجوی
آن در چیزهایــی خــارج از درون خــودم ادامــه دادم -در
لحظههــا ،در فشــارهای موقــت زندگــی ،در چیزهایــی
کــه ممکــن بــود مــن را از ایــن حالــم بیــرون آورنــد یــا
باعــث شــوند کــه مشــکالت را بــه فراموشــی بســپارم ،مثــل
خریدکــردن ،یــک شــب مهمانــی ،مســافرت یــا حتــی تالش
بــرای دســتیابی بــه اهــداف موفقیــت آمیــز ،کــه اینهــا
بســیار شــبیه بــه کارهایــی کــه والدینــم انجــام میدادنــد،
بــود.
مدتــی طــول کشــید تــا اینکه مــادری شــدم که میخواســت
اعتقــاد و باورهــای ریشــه دوانــده در ذهنــش راجــع بــه
شــادی را بررســی کنــد -بقایــای دورهای از زندگــیام کــه
دیگــر بــرای مــن کار ســاز نبــود -و شــروع کــردم بــه تغییــر
دادن افــکارم .میدانســتم کــه نمیخواهــم فرزندانــم را بــا
ایــن اصــل کــه «زندگــی یــک نبــرد اســت» بــزرگ کنــم،
اصلــی کــه مــن بــا آن بــزرگ شــدم و از ســوی دیگــر واضــح
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بــود کــه تعلــق بــه مادیــات در خانــواده مــا کارســاز نبــوده
اســت .امــا هنگامــی کــه ایــن ســؤال را از خــودم پرســیدم
کــه چگونــه میتوانــم فرزندانــم را بــا دیــدی خوشبینانــه
بــه زندگــی بــزرگ کنــم ،بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه ایــن
امــر بــا والدیــن شــاد محقــق میشــود و اگــر مــن همــواره
احســاس شــادی نمیکــردم یــا سرچشــمه شــادیام را
درک نمیکــردم ،چگونــه میتوانســتم الگــوی درســتی
بــرای فرزندانــم باشــم و شــادی را بــه آنهــا انتقــال دهــم؟
از آنجایــی کــه مهــارت و دانــش مناســب را نداشــتم ،شــروع
بــه کشــف ابزارهــای جدیــدی کــردم کــه هماکنــون بــرای
بــزرگ کــردن فرزندانــم بــکار میبــرم.
یکــی از اولیــن چیزهایــی کــه یــاد گرفتــم ایــن اســت کــه
در حقیقــت خــودم میتوانــم انتخــاب کنــم کــه انســان
شــادی باشــم (ایــن بــرای مــن تازگــی داشــت!) .بیــش
از آن چیــزی کــه فکــرش را کنیــم میتوانیــم شــادی
را کنتــرل کنیــم و مجبــور نباشــیم ماننــد یــک شــناوه
در برابــر هوسهــای زندگــی ایــن ســو و آن ســو برویــم.
میتوانیــم انتخــاب کنیــم کــه ماننــد لنگــر کشــتی باشــیم
کــه وقتــی همهچیــز ســخت میشــود بــه ایــن ســو و آن
ســو حرکــت نمیکنــد .مــا بایــد عادتهایــی را پــرورش
دهیــم کــه شــادی را ترویــج میکنــد .ایــن بــه مــا اجــازه
میدهــد کــه خــط مبنــای باالتــری بــرای شــادی قــرار
دهیــم و هنگامــی کــه زندگــی ســر ناســازگاری بــا مــا
دارد میتوانیــم دوبــاره شــادی را زود بدســت آوریــم .مــن
انجــام شــکرگزاری در منــزل را بــه صــورت یــک عــادت در
آوردم .خوشــبختی بــا شــناخت ارزشهــا و نیکیهــا در
زندگــی خودمــان آغــاز میشــود کــه در اصــل اینهــا بــه
معنــی شــکرگزاری هســتند.
هــر شــب ،هنــگام خــواب مــن و فرزندانــم اینکــه از چــه
چیزهایــی شــکرگزاریم را بــه زبــان میآوریــم .هــر کــدام از
مــا بــه نوبــت دور اتــاق میچرخیــم و مــوارد کوچکــی کــه
آن روز بــه خاطرشــان شــکرگزاریم را بــه یــاد میآوریــم،
چیــزی بــه ســادگی «صحبــت بــا مــزهای کــه مــن بــا
همکارانــم داشــتم» ،یــا مــوارد مهمتــری ماننــد داشــتن
خانــواده و ســامتی .بســیار مشــتاقم کــه بشــنوم فرزندانــم
از چــه چیزهایــی ســپاسگزار هســتند .نحــوه شــکرگزاری
آنهــا متفــاوت اســت ،از مــوردی بچهگانــه مثــل داشــتن
یــک اســباب بــازی جدیــد یــا یکــی دیگــر از بچههــا
تحــت تأثیــر مــورد مهمتــری قــرار میگیــرد و میگویــد:
« بــرای داشــتن مامــان و بابــا ،یــک خانــواده خوشــبخت
و یــک خواهــر کوچــک شــیرین سپاســگزارم» .در هنــگام
شــکرگزاری ،تنهــا یــک قانــون وجــود دارد کــه هیچکــس
اجــازه نــدارد حــرف دیگــری را قطــع کنــد و اگــر بچههــا

نخواهنــد شــکرگزاری کننــد ،اجبــاری در کار نیســت،
ولــی مــن بــا صدایــی بلنــد شــکرگزاری خــودم را بــه جــا
م ـیآورم تــا سرمشــقی بــرای آنهــا باشــم.
شــکرگزاری پایــه و اســاس شــادی را ایجــاد میکنــد اگــر
در هــر روز در پــی یافتــن شــادی باشــیم .هنگامــی کــه
بــه دنبــال تجرب ـهای جدیــدی هســتیم یــا چیــزی را بایــد
بدســت بیاوریــم ،شــادی رنــگ میبــازد .چنــد دفعــه بــه
ایــن موضــوع فکــر کردهایــد کــه اگــر مــن فقــط فــان
چیــز را داشــتم ،شــاد بــودم ،مثــل پــول بیشــتر ،خانــه،
وقــت بیشــتر بــرای تعطیــات یــا یــک رابطــه بهتــر .امــا
حتــی اگــر یــک چیــز را بدســت آوری ،بــاز چیــز دیگــری
وجــود دارد و چرخــه تکــرار میشــود .مطالعــات ثابــت
کردهانــد کــه مادیــات بیشــتر مــا را شــاد نمیکنــد،
اگرچــه مــا بــه ســطح پایــهای از ملزومــات آسایشــی از
قبیــل خــوراک ،پوشــاک ،ســر پنــاه –رهایــی از فقــر –
نیازمندیــم تــا شــاد باشــیم .بــرای ســالها ،متوجــه نبــودم
کــه در حقیقــت شــادی هــر روز در مقابــل مــن اســت آماده
و مهیــا .تنهــا بایــد از تصــورات اشــتباه ،باورهــای غلــط و
گذشــته شــخصی کــه دو دســتی بــه آن چســبیدهایم کــه
مــا را از درک شــادی بــاز میدارنــد ،چشمپوشــی کنیــم.
شــکرگزاری یکــی از راههــای کوچــک و ســادهای اســت
کــه بــه اعتقــاد مــن کمــک میکنــد کــه نــه تنهــا قــدر
لحظــات روزانــه زندگیمــان را بدانیــم و بیشــتر در زمــان
حــال زندگــی کنیــم ،بلکــه هنگامــی کــه آرامشــمان را
از دســت دادهایــم ،بــه جــای تمرکــز بــر اتفاقهــای بــد
(منفــی) اگــر شــروع بــه شــکرگزاری بابــت چیزهــای
خوبــی کــه داریــم ،کنیــم دوبــاره تعــادل درونــی خــود را
بــاز مییابیــم .امــا ایــن تنهــا آغــاز کار اســت .خوشــبختی
یــک فراینــد اســت نــه یــک مقصــد ،مخصوصـاً وقتــی کــه
«بدبیــن» تربیــت شــده باشــید.
امیــدوارم از طریــق شــکرگزاری روزانــه بتوانــم کمکــم
شــیو ه دیــدن دنیایــی کــه شــکرگزار چیزهــای خــوب اســت
را بــه فرزندانــم یــاد دهــم و بهجــای آن حــس بدبینــی کــه
خــودم بــا آن بــزرگ شــدهام و ســالها طــول کشــید تــا آن
را بشناســم و تغییــر دهــم یــک حــس خوشبینــی و مثبــت
اندیشــی را بــه آنهــا القــا کنــم .امیــدوارم شــادی تبدیــل
بــه چیــزی شــود کــه فرزندانــم در طــول زندگیشــان بــا
خــود داشــته باشــد.
استفانی مید
بنیانگذار و سردبیر مجله اینترنتی
InCultureParent.com
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began with happy parents. And if I didn’t
feel consistently happy or understand the
sources of my own happiness, then how
could I possibly set the right example for my
children and pass this on? Because I lacked
the right skill set and knowledge, I set out
to discover new tools that I now apply to
raising my kids.
One of the first things I learned is you
can actually choose to be happy (this was
novel for me!). We have more control over
happiness than we think and don’t have to
be like a buoy to life’s whims—we can choose
to be an anchor that doesn’t get knocked
around every time things get tough. We need
to develop habits that cultivate happiness.
This allows us to set a higher baseline of
happiness and be able to regain it quicker
when life gets us down. One such habit I
cultivate at home is a gratitude practice.
Happiness starts with recognizing the value
and goodness in our own lives, which is in
essence gratitude.
Every night, my kids and I say what we
are thankful for at lights out. Each one of
us takes a turn as we go around the room
recalling small things from our day to be
thankful for, something as simple as “the
fun conversation I had with my colleagues,”
or big things like family and health. I love
hearing the things they say. They range
from the to-be-expected kid stuff like a new
toy or so-and-so coming over to the more
profound: “I am thankful for Mama and
Baba and my happy family and for my sweet
little sister.” There is only one rule, that no
one can interrupt whoever is talking. And if
they don’t feel like participating then they
don’t have to, but I continue my practice

out loud to set the example.
Gratitude sets the foundation of happiness
as you begin to see the joy in the every day.
Happiness ceases to be an experience you
seek or a thing to be attained. How many
times have you thought, if I just had X, then
I would be happy, like more money, a house,
more vacation time, a better relationship.
But even if you attain X, then there is Y and
the cycle repeats itself. Studies have proven
more stuff doesn’t make us happy, although
we do need a baseline level of material
comfort by way of food, clothing, shelter
— freedom from poverty — to be happy.
For many years, I didn’t understand that
happiness is actually there in front of you,
every single day, for the taking. You just
have to be able to see past your own clouded
vision, false beliefs and tightly held personal
histories that encumber us to grasp it.
Gratitude is one small and simple way that
I believe can help us not just appreciate
the everyday moments in our life and live
more fully in the present, but also help us
rebalance when knocked off our equilibrium
as you begin to appreciate the good things
versus dwelling on the negative. But it’s just
the beginning. Happiness, especially when
you were raised as a pessimist, is a process
not a destination.
I am hoping that through our daily gratitude
practice, I am instilling my kids with a way
of seeing the world that appreciates the
good things, an embedded optimism instead
of the pessimism I grew up with that took
me years to identify and reverse. I hope it
will become something they carry with them
throughout their lives.

81

How I Learned
to Be a Happier
Mom

By Stephanie Meade

I didn’t grow up in a very happy household.
My parents saw the world as a menacing
place, full of people out to screw you. “Life
is a battle, you’ve gotta give it hell every
day,” was my mom’s rough equivalent of,
“God bless you” when leaving the house
in the morning. Like many Americans, my
parents placed a high value on material
possessions. Making money and acquiring
lots of stuff was the mark of having made
it and by default “happiness.” I witnessed
how my parents exhibit fleeting moments
of happiness via purchases and experiences
related to all the stuff. But those moments
were bursts of something that was not true
happiness, just a moment that ran like
water between the fingers of our otherwise
unhappy home life.
For years, I didn’t underst and that
happiness is something you create and
are uniquely responsible for. I thought
that was one of those bullshit ideas only
highly-evolved spiritual people or fake

happy people really thought (because all
those bubbly, smiley types had to be fake,
right? No one was actually that happy!).
With no idea how to go about creating my
own happiness and thinking of happiness
as something life served you, I kept looking
for it in things outside myself — in moments,
temporary rushes, things that would take
me away or make me forget, like buying
stuff, a night of partying, trips or even the
rush of attaining success-oriented goals,
much like my parents had done.
It took me until I was a mother to examine
my own embedded beliefs about happiness
— vestiges of an era that no longer served
me — and begin to transform my own
thinking. I knew I didn’t want to raise my
kids in the “life is a battle,” motif I grew
up with and also was clear that a devotion
to materialism didn’t serve us as a family.
But when I asked myself the question of
how I can raise happy children with an
optimistic view of life, the answer I realized
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Missions of Mother Foundation

English

1) Familiarize society, especially young individuals with the concept
of motherhood, with an emphasis on the cultural and social values of
motherhood as God’s sacred creation.
2) Define the importance of mother’s role in the society.
3) Highlight society’s responsibility towards the vital role of mother.
4) Teach young women the responsibilities of motherhood and teach their
children respect and appreciation towards their mothers.
5) Establish a center to support mothers in cultural, social, judicial,
physical, spiritual, and familial issues and problems.
6) Provide education from kindergarten through university level.
7) Convene a biannual ceremony to select and honor the most distinguished
mother to be held on October 3rd.

Charter of Mother Foundation
* Mother Foundation is an international non-governmental organization
(NGO) and is not affiliated with any organization, institution, political
party, or interest groups. No political activity is permitted or encouraged.
* Discrimination based on color, race, ethnicity, language, belief, sexual
orientation, or religion is prohibited by Mother Foundation.

		

May Mother’s prayers always be with you
Gholamreza Mohammadi
Founder and CEO Mother Foundation

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 فرهنگــی

 )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 فرهنگــی،
اجتماعــی ،حقوقــی ،درمانــی ،معنــوی ،خانوادگــی و غیــره

 )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

* بنیــاد 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.

* هرگونــه تبعیــض از لحــاظ زبــان ،رنــگ ،ملیــت ،قومیــت ،فرهنــگ ،عقیــده و مذهــب در بنیــاد

مــادر ممنــوع مــی باشــد.

دعای مادر همیشه همراهتان
غالمرضا محمدی

بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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