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هب انم خدا

هب انم مارد
خــدای را ســپاس کــه بــه قلمــم جــرأت نوشــتن داد از آن روی کــه قــرار اســت از فرشــتهای
بــه نــام مــادر بنویســم کــه بــه انــدازه عمــر بشــریت و بــه قــدر تاریــخ ،کرامــت ،منزلــت،
شــکوه و قداســت دارد.
از مــادر ســخن میگویــم کــه اگــر برخاســته از باورهــای قلبـیام نبــود نمیتوانســتم قدمــی
بــردارم و باالخــره بــرای کســانی مینویســم کــه دغدغــه پاکشــان حفــظ حرمــت و کرامــت
والدیــن اســت.
جایــگاه ،نقــش و کرامــت والدیــن بــه خصــوص مــادر کــه بــا تمــام وجــود بــه آن بــاور دارم و
اگــر بــر آن پافشــاری میکنــم چــون آن را تنهــا راه نجــات ،بقــای انســانیت ،عــزت ،کرامــت،
ســربلندی و پیشــرفت نســل آینــده میدانــم.

مادرانی متعالی
			
جهانی خوشبخت
			
ایــن بــاور را نــه بــه اعتبــار صــرف کنــکاش در مقــاالت و کتــب ،بلکــه بــه اعتبــار لحظــه
لحظــه وجــود آنهــا یافتــم.
اکنــون خرســندم کــه نهمیــن فصلنامــه پیــام مــادر پــای در مســیری نهــاد کــه بــزرگان
خــردورز و دلســوزان عشــق و معرفــت در ایــن عرصــه همگامنــد و صــد البتــه ایــن حرکــت
مقــدس کــه بــه مــدد جمعــی شــیفته واقعــی و صاحبــان عشــق و عالقــه بــه مقــام شــامخ
مــادر کــه بــا قلــم و قــدم همــدل ،همــراه ،همفکــر و همیارمــان بــوده و خواهنــد بــود بــه
انجــام رســیده...
به قول هنری فورد:
با هم بودن ،بهترین شروع است.
با هم ماندن ،بهترین پیشرفت است.
با هم کار کردن ،بهترین موفقیت است.
در بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر و در ایــن راه مقــدس  ....مــا فرزنــدان بنیــاد مــادر،
همــه بــا همیــم.
دعای مادر همیشه همراهتان
غالمرضا محمدی
مدیر مسئول و سردبیر پیام مادر
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ﻫﺮﺳﮑﻮﺗﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ...

دانشجویی میگفت:
یکــی ازدکترهــای دانشــگاه مــا کــه جــزء اســاتید هــم بــود همیشــه ســاعت دخترانــه دســتش بــود و مــا همیشــه بــه او
میخندیدیــم...
تا اینکه برامون مشخص شد
اون ساعت تنها دخترش بوده که اونو ازدست داده بود...
دلهایی هستند که درد میکشند ،اما دم نمیزنند...
همیشه سکوت ،دلیل برعدم قدرت شخص در جواب دادنش نیست.
خیلیها هستند که سکوت اختیار میکنند،
تا احساسات کسی را جریحهدار نکنند...
خیلیها هستند که میدانند حرف زدن در بعضی مواقع فایدهای ندارد.
خیلیها هم هنگام عصبانیت سکوت اختیار میکنند تا کسی را از دست ندهند.
همیشه یادمان باشد که نگفتهها را میتوان گفت
ولی گفتهها را نمیتوان پس گرفت...
چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ ،شکست با کوزه است.
دلها خیلی زود از حرفها میشکنند!
مراقب گفتارمان باشیم،
آدمهای مهربان از سر احتیاج مهربان نیستند ،آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند!
آنها خود انتخاب کردهاند که نبینند ،نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند!
هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان است ،سکوتشان را به پای بیعیب بودن خود نگذاریم...
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مــاه عســل سالهاســت تــاش کــرده بــا نمایــش داســتانهای
واقعــی مــردم ،قهرمانهایــی از جنــس خودشــان را معرفــی
کنــد کــه شــاید همیــن همراهــی بــا مــردم ،اقبالــی کــم نظیــر
از ایــن برنامــه را باعــث شــده اســت .قهرمانهایــی کــه روایــت
زندگیشــان بــرای تــک تــک مــردم کوچــه و خیابــان آشناســت.
مردمــی کــه خــود بــا ایــن قصههــا زندگــی کردهانــد و
میتواننــد بــا تــک تــک لبخندهــا و اشــکهای قهرمانــان ایــن
برنامــه همــراه شــوند .امــروز بعــد از دوازده ســال ،مــاه عســل قــد
کشــیده و عــاوه بــر احساســات ،بــه عقالنیتــی قابــل قبــول دســت
یافتــه اســت و داســتانهایی را روایــت میکنــد کــه عــاوه بــر
جذابیتهــای داســتانی ،روایتگــر دردهــا و مســائلی اســت کــه
گوشــزد کردنــش میتوانــد بــرای همــه جامعــه راهگشــا باشــد.

ماه عسل 97

برنامــه مــاه عســل امســال ،در اولیــن برنامــه،
بــا روایــت مــردی آغــاز شــد کــه فــراز و
نشــیبهای زندگــی را طــی کــرده بــود و بــا
وجــود تمــام توفیقــات ،بــه یــاد مــادرش ،بــرای
یــادآوری مقــام تمــام مــادران ایــن ســرزمین و
جهــان و تجلیــل از ایشــان تــاش میکنــد.
او بنیانگــذار و مدیــر عامــل بنیــاد مــادر اســت و
تمــام تــوان خــود را بــرای نیــل بــه ایــن هــدف
واال بــه کار میگیــرد.
روایــت روز اول برنامــه امســال دربــاره زندگــی
مهنــدس محمــدی و مادرانــی بــود کــه او از
گوشــه گوشــه ایــن خــاک پرگوهــر کشــف و
معرفــی کــرده اســت.

کودکی

غالمرضــا محمــدی در دشــت سرســبز ارژن اســتان فــارس ،در ســیاه چــادری عشــایری متولــد شــد ،پــدرش مــردی ســختکوش بــود کــه ســالها بــرای داشــتن
پســری انتظــار میکشــید و مــادرش زنــی قدرتمنــد و دوســت داشــتنی .مــادر او را در حریــر الیالیــیاش میپیچیــد و شــبها بــر بالینــش پاســبان خوابــش
میشــد .روزگار میگذشــت و غالمرضــا شــاد و رهــا در دش ـتهای فــارس میدویــد ،درس میخوانــد و اوقــات فراغتــش را بــه کمــک پــدر میرفــت تــا نــان
از ســفره گنــدم زارهــای طالیــی بچینــد .غالمرضــا خــوب درس میخوانــد و بــا موفقیــت توانســت از دبیرســتان فــارغ التحصیــل شــود .بــرای ادامــه تحصیــل بــرای
چنــد دانشــگاه در ایــران امتحــان داد ولــی در رشــته دلخواهــش کــه مهندســی بــود پذیرفتــه نشــد .ســپس درخواســتش بــرای رشــته مهندســی عمــران در یکــی از
دانشــگاههای آمریــکا پذیرفتــه شــد و او قصــد ســفر بــه آمریــکا نمــود .ســرانجام غالمرضــا بــا حمایــت معنــوی مــادر و انــدک اندوختــه پــدر و مــادر و درآمــد
حاصــل از پیشفــروش محصــوالت کشــاورزی کــه پــدر در اختیــار او قــرار داد بــرای ادامــه تحصیــل و در جســتجوی آینــدهای بهتــر ،راهــی دیــار غربــت شــد.
پــدر و مــادر بــا چشــمانی اش ـکآلود ولــی قلبــی امیــدوار او را بدرقــه کردنــد ،هرچنــد دلتنگــش میشــدند...

جای خالی پدر
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غالمرضــا بــا پشــتکاری مثــال زدنــی روزهــا در دانشــگاه درس میخوانــد
وشــبها بــرای تامیــن هزینههــای تحصیــل کار میکــرد .باالخــره بــا
موفقیــت توانســت مــدرک مهندســی خــود را دریافــت کنــد و در دوره
کارشناســی ارشــد پذیرفتــه شــد ،امــا پیــش از آغــاز دوره تحصیلــی جدیــد
تصمیــم گرفــت بــه وطــن بازگــردد تــا جشــن فارغالتحصیلــی را در کنــار
خانــواده بگذرانــد .از لحظــه ورود بــه فــرودگاه شــیراز بــا اســتقبال گــرم
خانــواده و اقــوام روبــرو شــد ،امــا هــر چــه گشــت ،نتوانســت پــدر را بیابــد.
از اقــوام ســراغ پــدر را میگرفــت ،امــا جوابــی جــز ســکوت دریافــت
نمیکــرد .تــا اینکــه بــه خانــه پــدری رســید .بــه محــض دیــدن چهــره
مــادر کــه طرحــی از شــادی و غــم را همــراه داشــت ،متوجــه شــد کــه
بــرای دیــدار پــدر دیــر رســیده اســت .پــدر مدتــی بــود کــه پــر کشــیده
بــود و وصیــت کــرده بــود بــرای اینکــه خللــی در ادامــه تحصیــل فرزنــدش
ایجــاد نشــود ،هیــچ یــک از اعضــای خانــواده بــه او اطالعــی ندهنــد.
مهنــدس محمــدی کــه بــار مســئولیت زیــادی را بــرای مراقبــت از مــادر
و خواهرهــا و بــرادرش احســاس میکــرد ،از ادامــه تحصیــل و رفتــن بــه
آمریــکا انصــراف داد و در وطــن خــود مشــغول بــه کار شــد .او بــه پیشــنهاد
مــادر بــا دختــر یکــی از دوســتان پــدر خــود کــه در آلمــان تحصیــل کــرده
بــود ،ازدواج کــرد و بــا همراهــی ایشــان کمکــم خانــواده وضــع مالــی
بهتــری پیــدا کــرد .او بــه پــاس زحمــات پــدر و بــه نــام وی ،در روســتای
پــدری و منطقــه ،مدرســه ،درمانــگاه و مرکــز اورژانــس تاســیس کــرد و
بــرای درمــان درد مــردم منطقــه تــاش نمــود.

بخاطر مادر

مهنــدس محمــدی و همســرش صاحــب
چهــار فرزنــد شــدند و دنیــا بــرای ایــن
خانـــواده شـــیرینتر میشـــد.
مــادرش روزبـهروز کهنســالتر و شکســتهتر
میشــد .مهنــدس مــدام بــه روزهــای
رفتــه فکــر میکــرد.
بــه مــادر کــه جوانــیاش را در راه تعالــی
فرزندانــش فــدا کــرده بــود و از کاخ
جمــال گذشــتههایش چیــن و شــکنهایی
باقــی مانــده بــود کــه خــط بــه خــط عشــق
و ایثــار را تعریــف میکــرد.
مهنــدس تصمیــم گرفــت تــا بنایــی بســازد
بــه زیبایــی مهــر مــادری و الالییهایــی
کــه از او مــردی موفــق و توانــا ســاخته بود.
امــا هرچــه فکــر کــرد نمیدانســت چــه
کاربــری بــرای ایــن فعالیــت خیریــه در
نظــر بگیــرد .چــرا کــه پیــش از ایــن بــه نــام
پــدر ،مدرســه ،درمانــگاه و مراکــز خیریــه
تاســیس کــرده بــود.
بنابرایــن تصمیــم گرفــت تحقیقــات خــود
را در زمینــه ایــن تــاش جدیــد شــروع
کنــد تــا بهتریــن فعالیــت ممکــن را بــرای
شــادی مــادر آغــاز کنــد.
روزهــا از ایــن فکــر میگذشــت و هنــوز
ایــده جدیــدی ذهــن او را بــه خــود جلــب
نکــرده بــود.

چگونه آغاز کردیم (از زبـــان بنیـــانگذار بنیــاد مــادر)
مدتهــا در فکــر و اندیشــه ایــن بــودم کــه بــرای مــادرم چــه کنــم کــه ارزش نــام مــادر و
زحمــات او را داشــته باشــد .آیــا مدرس ـهای یــا درمانگاهــی ،مرکــز خیری ـهای و یــا مکانــی
بــه نــام ایشــان بنــا کنــم کــه بتوانــم اندکــی از فداکاریهــا و از خودگذشــتگیهای قداســت
آمیــز او را پــاس داشــته باشــم  .طــی حــدود ســه ســالی کــه در کنــد و کاو و مشــورت کــردن
بــا دوســتان و اندیشــمندان بــودم ،احســاس کــردم مقــام واال و ارزشــمند و نیــز قداســت مــادر
را نمیتــوان در یــک جــا و مــکان مشــخص ،محبــوس و محــدود نمــود .مقــام و منزلــت
مــادر گســتردهتر از مــکان ،زمــان و تاریــخ میباشــد .همــان طــوری کــه خداونــد بهشــت
را زیــر پــای مــادران قــرار داد .
ایــن مســئله چندیــن ســال فکــر و روحــم را مشــغول کــرده بــود .ابتــدا تصمیــم گرفتــم بــرای
مــادرم یــک مدرســه دخترانــه و یــا یــک درمانــگاه مخصــوص مــادران بســازم ولــی فکــر
کــردم ایــن کار بســیار کوچــک اســت در مقابــل مقــام مــادر ،تــا ایــن کــه یــک روز بــه
مــادر بیپناهــی برخــورد کــردم ،بــا خــود گفتــم مــادر مــن ،مــرا دارد ایــن مــادر چــه کســی
را دارد؟ جرقـهای بــه ذهنــم رســید کــه بایســتی کاری بــرای همــه مــادران انجــام دهــم .همــه
مــادران ،مــادر مــن هســتند و ایــن احســاس در ذهــن و روحــم رخنــه کــرد .مدتهــا بــه
ایــن موضــوع فکــر کــردم و جوانــب و راهکارهــای آن را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار
دادم و نیــز بــا دوســتان خــود در ایــن امــر حســاس و انســانی مشــورت کــردم .تــا ایــن کــه
در اردیبهشــت ســال  1393روزی در خدمــت مــادر بــودم ســوال کــردم مــادر تولــدت چــه
روزی اســت؟ مــادر فرمــود یــادم نیســت ،شناســنامهام را نــگاه کــن .عشــقی در چشــم مــادر
و شــوقی در دلــم احســاس کــردم ،شناســنامه را نــگاه کــردم ،مهــر ســال  1309بــود مثــل
ایــن بــود ،گمشــدهای کــه در پــی آن میگشــتم پیــدا شــد آن روز تــا صبــح روز بعــد بــا
شــوق و عشــق وصــف نشــدنی ســپری شــد .بــا خــود حــرف م ـیزدم ،زمزمــه میکــردم
و خوشــحال بــودم ،گفتــم مــادر خــود را بهانــهای میکنــم و بــه عنــوان جشــن تولــد و
قدرشناســی از مــادرم ،هــدف و رویایــی کــه در ایــن چنــد ســال داشــتم کــه کاری بــرای
همــه مــادران انجــام دهــم را عملــی میکنــم .افــکار و نگرانیــم اندکــی آرام گرفــت .ایــن
امــر خیــر در آییــن نکوداشــتی کــه بــه پــاس قدرشناســی از زحمــات مــادرم برگــزار شــد،
بــه انجــام رســید .بــه منظورگرامیداشــت ارزش مقــام مقــدس و واالی کلیــه مــادران وطنــم و
مــادران جهــان بــا اهــداف مشــخص ،تأســیس بنیــاد مــادر در روز  11مهــر  1393در شــیراز
را اعــام نمــودم.
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بنیاد مادر

بنیــاد مــادر موسسـهای کــه بزرگتریــن هدفــش یــادآوری مقــام و جایــگاه مــادر اســت .مقامــی واال کــه همــه از او حــرف زدهانــد و در رثایــش شــعرها
ســرودهاند ،امــا هــر روز بیــش از پیــش در جامعــه فرامــوش میشــود .فرزندانــی کــه بــه خاطــر ایثــار مــادر او را فرامــوش میکننــد و گاه حتــی روز
میــادش را از خاطــر بردهانــد.
مهنــدس محمــدی بــرای یافتــن مادرانــی کــه شــبیه همــه مــادران بــا فــداکاری و ازخودگذشــتگی جــان خــود را در کالبــد فرزندانشــان ریختهانــد
و بــرای وطــن ،فرزندانــی برومنــد و توانــا تربیــت کردهانــد ،تــاش کــرد و آیینــی را برگــزار کــرده و در ایــن آییــن از ایــن مــادران تجلیــل کــرد.
نخســتین آییــن باشــکوه برگــزار شــد و اولیــن فرزنــدی کــه پــای مــادرش را بوســید ،غالمرضــا محمــدی بــود.
هرچنــد مــادر اندکــی بعــد از ایــن مراســم از ایــن دنیــای فانــی پــر کشــید ،امــا در هنــگام مــرگ بــه فرزنــدش لبخنــد زد و گفــت کــه از او راضــی
اســت .مهنــدس محمــدی ایــن روزهــا در هنــگام بــارش بــاران بــه آســمان خیــره میشــود و یقیــن دارد لبخنــد مــادرش در تــک تــک قطرههــا بــه او
هدیــه خواهــد شــد .مــادری کــه از آســمان بــر ســرش بــال گســترانده و مهنــدس پیــش از هــر کاری از او دعــا طلــب میکنــد.

همه مادران من

بنیانگــذار بنیــاد مــادر از آن روز خانــه مــادری را بــه ســنگر اصلــی ایــن بنیــاد تبدیــل کــرد و تاکنــون اســتان بــه اســتان و شــهر بــه شــهر بــرای یافتــن
مــادران فــداکار ســرزمینش کــه همــه را مــادران خــود میدانــد ،تــاش میکنــد و ایــن آییــن را در تمــام اســتانهای ایــن ســرزمین اجــرا کــرده و
حتــی ایــن بنیــاد را در مجامــع بینالمللــی ثبــت کــرده اســت تــا بتوانــد از مــادران تمــام دنیــا تقدیــر کنــد.

مـــاه عســـل

اوایــل زمســتان ســال  ،96تیــم برنامهســاز مــاه عســل در آییــن تجلیــل از
مــادران شــهرها و روســتاهای اســتان فــارس حاضــر شــد و بعــد از ورود
بــه ســاختمان بنیــاد مــادر بــه اتاقــی دعــوت شــد کــه اتــاق مــادر بنیــاد
مــادر بــود .اتاقــی کــه بــه همــان شــکل حفــظ شــده بــود.
هنــوز جانمــاز مــادر روی میــز و تســبیحش ســبز بــود .لباسهــا بــر
رخــت آویــز آمــاده بــود و مهنــدس محمــدی میگفــت کــه مــن خــوب
میدانــم ،او بــرای تمــام فرزنــدان بنیــاد مــادر دعــا خواهــد کــرد.
آییــن تجلیــل از مــادران ،آنقــدر تاثیرگــذار بــود کــه تیــم برنامهســاز
مــاه عســل ،در همیــن ســفر ،مطمئــن شــد کــه بنیــاد مــادر یکــی از
مهمانــان برنامــه خواهــد بــود .بنیــاد مــادر و قصــه مادرانــی آشــنا کــه
داســتانهایی غریــب داشــتند.
زنــی کــه بــا مــردی ازدواج کــرده بــود کــه از همســر ســابقش کــه
بــه تازگــی از دنیــا رفتــه بــود ،یــازده فرزنــد داشــت .کودکانــی کــه
کوچکترینشــان کمتــر از یــک ســال ســن داشــت .زن خــود صاحــب
دو فرزنــد شــد و نــوزادش شــش ماهــه بــود کــه همســرش را از دســت
داد.

همــه توقــع داشــتند او بــه خانــه پــدری برگــردد و دوبــاره ازدواج
کنــد .امــا او مــادر بــودن را انتخــاب کــرد و بــرای تامیــن معــاش
ســیزده فرزنــدش تــاش کــرد .قالــی بافــت .کشــاورزی کــرد و همــه
فرزندانــش را بــزرگ کــرد و بــه خانــه بخــت فرســتاد .آنقــدر کــه
تنــش بیمــار شــد و ایــن روزهــا چشــمانش بــه ســختی مــی بینــد.
مــادر دیگــری کــه بــا وجــود تحصیــات ابتدایــی ،نــه فرزنــد بــا
تحصیــات دکتــری را تربیــت کــرده اســت .فرزندانــی کــه در جــای
جــای ایــن ســرزمین تاثیرگــذار هســتند.
یــا مــادری کــه بــا تراشــیدن ســنگ کوههــا و فــروش ایــن ســنگها،
بــا عــزت فرزنــدان خــود را بــزرگ کــرده و همــه آنهــا را بــه ثمــر
رســانده اســت.
در ایــن برنامــه فرزنــدان ایــن مــادران ،در آییــن نکوداشــتی بــر پــای
مــادران خــود ،بوســه زدنــد و مهنــدس محمــدی تــاش کــرد بــا تبییــن
جایــگاه مــادر ،ایــن مهــم را بــه همــه مردمــان ســرزمینش یــادآوری
کنــد.
به این امید که روزی در این سرزمین هیچ مادری تنها نباشد.

خانم مریم نصــیری زاده
مــادر نمونــه عشــایر از اســتان خوزســتان ،شــیرزنی کــه بــرای امــرار
معــاش و تأمیــن نیــاز فرزنــدان کوچکــش دوشــادوش مــردان ،هــر
روز بــا پتــک و دیلــم بــه کــوه میرفــت ،ســنگ اســتخراج میکــرد
و میفروخــت تــا معــاش خــود و خانــوادهاش را تأمیــن کنــد.
فرزندان:
 -1قاســم رنــودی مــؤدب؛ دانشــجوی مقطــع کارشناســی رشــته
تحصیلــی علــوم پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز
 -2کاظــم رنــودی مــؤدب؛ دانشــجوی دانشــکده افســری امــام حســین
تهـران
 -3سلیمان رنودی مؤدب؛ دیپلم
 -4رسول رنودی مؤدب؛ دیپلم
 -5هاشم رنودی مؤدب؛ دیپلم
 -6کلثوم رنودی مؤدب؛ دیپلم
 -7کوثر رنودی مؤدب؛ محصل

خانم شـازده افتخــاری

مــادر نمونــه اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد ،زن نمونــه در دومیــن
جشــنواره کشــوری زنــان نــام آور و نــوآور
فرزندان:
 -1دکتــر ســید بصیــر هاشــمی؛ اســتاد تمــام و معــاون پژوهشــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــیراز ،فــوق تخصــص کاشــت حلــزون شــنوایی،
متخصــص گــوش و حلــق و بینــی
 -2دکتــر ســید ضیــاء هاشــمی؛ معــاون فرهنگــی ســابق وزیــر علــوم و
مدیــرکل ایرنــا
 -3دکتــر ســید ســتار هاشــمی؛ دکتــرای کامپیوتــر ،مدیــر کل ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات اســتان فــارس ،اســتاد دانشــگاه شــیراز
 -4دکتــر ســید شــمس الدیــن هاشــمی؛ دکتــرای عمــران ،رئیــس پارک
علــم و فنــاوری اســتان کهگیلویــه و بویراحمد ،اســتاد دانشــگاه یاســوج
 -5دکتر هاجر هاشمی؛ دندانپزشک
 -6دکتر حیدر هاشمی؛ دکترای مکانیک ،استاد دانشگاه یاسوج
 -7مهنــدس ســید نصیــر هاشــمی؛ کارشــناس ارشــد الکترونیک(مقیــم
و شــاغل در آلمــان)
 -8اشرف هاشمی؛ دبیر عربی
 -9هما هاشمی؛ دبیر ریاضی

خانم سوسن ناصـــری
مــادر نمونــه از اســتان فــارس ،بخــش کوهمــره نــودان شهرســتان
کازرون ،مــادری کــه بــا فــداکاری و ایثــار ماننــد یــک مــادر واقعــی
و دلســوز بــرای  11فرزنــد( 9دختــر و  2پســر) کــه مادرشــان فــوت
کــرده بــود ،مــادری کــرد و بعــد از فــوت همســر بــا قالیبافــی
تعــدادی از آنهــا را راهــی خانــه بخــت کــرد و بخاطــر قالیبافــی
چشــمانش بســیار ضعیــف شــده اســت.
خودش نیز دو پسر دارد که فرزندانی صالح و موفق هستند:
 -1میثم ابناوی؛ دانشجوی رشته تربیت معلم دانشگاه بندرعباس
 -2حمید ابناوی؛ محصل در مقطع راهنمایی
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پرسش از ما ،پاسخ از شما

آشـنایی قبل از ازدواج

چگونة
و
چرا
؟؟؟

مشکالت موجود در ازدواج
مشــکالت زندگــی زناشــویی ناموفــق و عــدم ســازش و نهایت ـاً
طــاق در کشــور بــه خصــوص در بیــن نســل جــوان آن هــم
در ســالهای اولیــه ازدواج برکســی پوشــیده نیســت ،نگاهــی
کوتــاه و گــذرا و آمــار و ارقــام رســمی و غیــر رســمی ،بــه
راســتی تکاندهنــده و نگرانکننــده اســت.
علــت و معلــول ایــن رویکــرد ناخوشــایند را چگونــه ارزیابــی
میکنیــم؟
اگــر هــدف از ازدواج ایجــاد زندگــی مشــترک و تشــکیل خانواده
و برخــورداری از آرامــش ،رفــاه ،ســامت نفــس ،خوشــبختی و
موفقیــت فرزنــدان اســت ،علــت بــه وجــود آمــدن معلولــی بــه
نــام طــاق و از هــم پاشــیدن خانــواده کــه متاســفانه در جامعــۀ
مــا رو بــه گســترش اســت چیســت؟
بنیــاد مــادر بــا در نظــر گرفتــن اهــداف عالیــه خــود ،ایــن پدیده
خطرنــاک و ناهنجــار را بــرای آینــده جامعــه بســیار نگرانکننده
تلقــی کــرده و از هــم پاشــیدگی خانوادههــا را کــه منجــر
بــه ضررهــای گوناگــون مــادی و معنــوی اجتماعــی هســتند
بهویــژه بــرای نســل جــوان بســیار خطرنــاک و ناراحتکننــده
میبینــد ،از ایــن رو مایــل اســت بــا نظرخواهــی و بهــرهوری از
پیشــنهادات مفیــد و ســازنده خواننــدگان عزیــز بتوانــد گامــی
در جهــت انجــام رســالت و اهــداف بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی
مــادر کــه متکــی بــر اعتقــاد ،ایمــان ،ترقــی و تعالــی خانــواده
اســت بــردارد.
اکنــون پرســشهای متعــددی مطــرح میشــود کــه منتظــر
پاســخ شــفاف ،علمــی و عملــی شــما خواننــدگان عزيــز،
فرزنــدان شایســته بنیــاد مــادر و ســایر فرهيختــگان هســتيم.

فصلناهم

 -1چگونــه میشــود يــک ازدواج پايــدار و بــا
نشــاط داشــت؟
 -2آیــا ازدواج ســنتی در قــرن بیســت و یکــم
موجــب بــروز طــاق شــده اســت؟
 -3آیــا ازدواجهــای شــتاب زده و نســنجيده در
قــرن بیســت و یکــم موجــب بــروز طــاق شــده
اســت؟
 -4آیــا بــرای تحقــق يــک ازدواج موفــق ،آشــنايی
و شــناخت دختــر و پســر از يکدیگــر پيــش از
ازدواج ،ضــرورت نــدارد؟
 -5آموزههــای ملــی و فرهنگــی مــا چگونــه
میتوانــد از وقــوع طــاق پيشــگيری کنــد؟
 -6آموزههــای دینــی مــا چگونــه میتوانــد از
وقــوع طــاق پيشــگيری کنــد؟
 -7آیــا نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور مــا
پيــش از دانشــگاه و در دانشــگاه توانســته اســت در
چهــل ســال اخيــر نوجوانــان و جوانــان مــا را بــا
مهارتهــای زندگــی آشــنا کنــد؟
 -8مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی و سیاســی تــا
چــه حــد در بــروز و شــيوع طــاق نقــش دارنــد؟
 -9آیــا ضــرورت نــدارد کــه کارشناســان وزارت
آمــوزش و پــرورش حداقــل در دورۀ دبیرســتان
دربــارۀ ازدواج و مالکهــای همســرگزينی آمــوزش
و آگاهــی الزم را بــه جوانــان بدهنــد؟
 -10آیــا رهبــران کشــور و مســئوالن ســازمانها و
نهادهــای آموزشــی بــه خطــرات فزاینــده طــاق و
آثــار نامطلــوب آن بــر ســامت نســل آینــدۀ کشــور
آگاهــی دارنــد؟
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 -11آیــا رهبــران کشــور و مســئوالن
ســازمانها و نهادهــای آموزشــی و
بخصــوص امــور بانــوان و خانــواده
کشــور مــا بــرای پيشــگيری از بــروز و
شــيوع طــاق برنامههــای پيشــگيرانه
دارنــد؟ (يــا همــه دســت روی دســت
گذاشــتهايم؟!تا)...

اکنــون بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر بــا توجــه بــه رســالت ،اعتقــاد ،ایمــان و اهــداف خــود کــه کانــون هــر جامعــه،
خانــواده و قلــب آن ،مــادر محســوب میشــود ،ایــن موضــوع بســیار حســاس و اساســی کــه بــه صــورت یکــی از مشــکالت خانوادگــی و
اجتماعــی درآمــده اســت را بــا اســاتید دانشــگاه ،روانشناســان ،جامعهشناســان ،حقوقدانــان و همــه کســانی کــه بــرای انســانیت،کانون
خانــواده و نســل آینــده اهمیــت و ارزش قائــل هســتند در میــان گذاشــته و انتظــار دارد بــا همدلــی ،همراهــی ،همفکــری و همــکاری
از نقطــه نظــرات و پیشــنهادات مفیــد ســازندۀ آنــان اســتفاده کنــد ،تــا بــدون ســرپوش گذاشــتن بــر معلــول ،علــت را دریافتــه و بتوانــد
گامــی هرچنــد کوتــاه در جلوگیــری از ایــن رویکــرد تاس ـفبار و از هــم پاشــیدن کانــون خانــواده و جامعــه بــردارد.

صميمانــه منتظــر پیشــنهادها ،نقطــه نظرهــا و مقالههــای شــما عزیــزان بــه منظــور انتشــار در فصلنامــه
«پيــام مــادر» هســتیم.
بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر
دعای مادر همیشه همراهتان

12

فصلناهم

لم
رسای سا ندان

تابستان  - 97شماره 9

طیبه ارسالن
نماینده بنیاد مادر در استان یزد

ســرای ســالمندان ،خانــه سالمندان،آسایشــگاه ســالمندان و ...اینهــا عناویــن مختلفــی اســت کــه بــر روی ایــن
مکانهــا نهادهانــد و بــا بیتوجهــی و بیمهــری فــراوان ،هنگامــی کــه پــدر یــا مــادر در زمانــی کــه بــه مهــر و
محبــت و مراقبــت بیشــتری نیــاز دارنــد بــه ایــن مکانهــا ســپرده و بــا بیتفاوتــی آنهــا را فرامــوش نمودهانــد.
آیــا اینگونــه افــراد تصــور نمیکننــد کــه
آینــده خــود آنهــا بــه ایــن سرنوشــت گــره
خواهــد خــورد و فرزندانــی کــه چنیــن
رفتــاری از پــدر و مــادر خــود میبیننــد
همیــن عمــل را در دوران کهنســالی آنهــا
انجــام خواهنــد داد؟
بیگمــان اینگونــه مکانهــا بــرای
کســانی کــه دارای فرزنــد و فامیــل نزدیــک
نیســتند ایجــاد گردیــده اســت؛که بســیار
هــم الزم اســت نــه بــرای خانوادههایــی
کــه امــکان نگــهداری و مراقبــت را دارنــد
ولــی خــود را بــا ایــن حرکــت ،بــه ظاهــر
راحــت میکننــد ،ولــی بــه عواقــب آن فکــر

نمیکننــد .بگذریــم...
بــه دعــوت “حامیــان ســالمندان” کــه اول
هــر مــاه شمســی بــه اینگونــه مراکــز
میرونــد ،بــه مناســبت روز میــاد حضــرت
ابوالفضــل (ع) بــه اتفــاق گروهی از هــواداران
حامیــان ســالمندان ،ســعادت یــاری و توفیق
دیــدار ســالمندان عزیــز حاصــل گردیــد.
برنامــه شــاد و مفرحــی ترتیــب داده شــده
بــود کــه بــا نــوای موســیقی اکثــر ایــن
فراموششــدگان را بــه وجــد آورد .در حیــن
اجــرای برنامــه هنگامــی کــه بــا یکــی از ایــن
مــادران دســت دادم ،قبــل از هرچیــز از مــن
ســوال کــرد؛ چــرا دســتانت اینقــدر ســرد

اســت!؟
ببینیــد کــه از وضــع خــود گلــه نکــرد و
از ســردی دســتان مــن گفــت !...ایــن را
چگونــه میتــوان توجیــه کــرد بــه جــز
عشــق مادری...غیــر از عاطفــه و احســاس
کــه بــا اینکــه از خانــواده خــود دور اســت
ولــی ایــن عشــق را از هــم نــوع خــود دریــغ
نمیکنــد .
مــادر دیگــری در بیــن آن همــه شــلوغی و
شــادی از مــن ســوال کــرد بچههــای مــن
نیامدنــد؟! صــدای ایــن مــادران در همهمــه و
دف گــم میشــد ولــی قلــب آنهــا همچنــان
بــه عشــق فرزنــدان خــود میتپیــد...

 ۳۵موضوعی کة
در کهنسالی حتما بة آن غبطة خواهید خورد
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یــک ضــرب المثــل قدیمــی هســت کــه میگویــد جوانــی را جوانهــا
بــه هــدر میدهنــد .شــاید اگــر بدانیــد پیرهــا بــه چــه چیزهایــی غبطــه
میخورنــد بتوانیــد بهتــر جوانــی کنیــد.
-۱چرا وقتی میتوانستم به سفر بروم ،نرفتم!
 -۲چرا زبان دومی نیاموختم!
-۳چــرا وقتــم را بــه خاطــر رابطــهای تمــام شــده تلــف
کــردم!
 -۴چــرا از خــود در برابــر نــور آفتــاب محافظــت نکــردم تــا
پوســت ســالمتر و بــدون چروکــی داشــته باشــم!
 -۵چــرا بــرای دیــدن خواننــدگان مــورد عالقــهام بــه
کنســرت نرفتــم!
 -۶چرا از انجام خیلی از کارها ترسیدم!
 -۷چرا ورزش اولویت کارم نبود!
 -۸چرا خود را گرفتار سنتها کردم!
 -۹چرا از کاری که دوست نداشتم استعفا ندادم!
 -۱۰چرا بیشتر درس نخواندم!
-۱۱چرا باور نکردم زیبا هستم!
 -۱۲چرا از گفتن دوستت دارم ترسیدم!
 -۱۳چرا به راهنماییهای والدینم گوش ندادم!
-۱۴چرا خودخواه بودم!
 -۱۵چرا تا این حد نظر دیگران برایم مهم بود!
 -۱۶چــرا بــه جــای آنکــه بــه رویاهــای خــودم فکــر کنــم
بــه فکــر بــرآوردن رویــای دیگــران بــودم!
 -۱۷چــرا وقتــم را صــرف یــادآوری خاطــرات بــد کــردم
و زمانــم را از دســت دادم .کاش افســوس گذشــته را
نمیخــوردم!

 -۱۸چرا کسانی را که دوست داشتم از خود رنجاندم!
 -۱۹چرا از خود دفاع نکردم!
 -۲۰چرا برای برخی کارها داوطلب نشدم!
 -۲۱چرا بیشتر مراقب دندانهایم نبودم!
 -۲۲چــرا قبــل از مــرگ مادربــزرگ و پــدر بزرگ ســئواالتی
را کــه داشــتم از آنها نپرســیدم!
 -۲۳چرا زیاد کار کردم!
 -۲۴چرا آشپزی یاد نگرفتم!
 -۲۵چرا از زمان حال لذت نبردم!
 -۲۶چــرا تــاش نکــردم آنچــه را شــروع کــردم بــه پایــان
برســانم!
 -۲۷چــرا گرفتــار کلیش ـههای فرهنگــی شــدم و از هدفــم
بازماندم!
 -۲۸چرا دوستیهایم را ادامه ندادم!
 -۲۹چرا با کودکانم بیشتر بازی نکردم!
 -۳۰چرا انسان ریسکپذیری نبودم!
 -۳۱چرا برای افزایش دانش و ارتباطاتم تالش نکردم!
 -۳۲چرا تا این حد فرد نگرانی بودم!
 -۳۳چرا سر هر چیزی زود عصبانی شدم!
 -۳۴چــرا بــه انــدازه کافــی بــا افــرادی کــه دوستشــان
داشــتم وقــت نگذرانــدم!
 -۳۵چــرا بــرای یــک بــار هــم کــه شــده پشــت میکروفــن
نرفتــم تــا در مقابــل جمــع صحبــت کنــم!

زنــدگــی کنیــد همیــن
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غالمعلــی افــروز (متولــد  ۵آذر  )۱۳۲۹روانشــناس ایرانــی ،عضــو شــورای ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی ایــران و رئیــس ســابق ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره اســت .او مدتــی ریاســت دانشــگاه
تهــران و مدتــی نیــز ریاســت دانشــکده روانشناســی دانشــگاه تهــران را بــر عهــده داشــت.
در مهــر  ۱۳۴۸وارد دانشــگاه تهــران شــد و در بهمــن  ۱۳۵۱بــا رتبــه اول در مقطــع کارشناســی رشــته
روانشناســی فارغالتحصیــل شــد .در اواخــر ســال  ۱۳۵۲بــا اســتفاده از بــورس تحصیلــی دانشــگاه تهــران،
دوره کارشناســی ارشــد و دکتــری روانشناســی و آمــوزش کــودکان اســتثنایی را در دانشــگاه ایالتــی
میشــیگان گذرانــد و بــه عنــوان نخســتین فارغالتحصیــل ایرانــی در ایــن رشــته در دانشــگاه میشــیگان ،موفــق
بــه اخــذ مــدرک دکتــری شــد.
در ســال  ۱۳۷۱بــه درجــه اســتادی نائــل شــد و در ســال  ۱۳۷۳بــه عنــوان اســتاد نمونــه دانشــگاههای کشــور انتخــاب شــد .وی در ســال
 ۲۰۰۸بــرای پژوهــش دربــاره نشــانگان داون برنــده جایــزه ســازمان بهداشــت جهانــی شــد .افــروز در ســال  ۱۳۸۸بــه عنــوان اولیــن اســتاد
ممتــاز دانشــگاه تهــران برگزیــده شــد .او در ســالهای اول پــس از انقــاب ،مدتــی بــه عنــوان کاردار ســفارت ایــران در انگلســتان
فعالیــت میکــرد .وی ســابقه چنــد ســال ریاســت ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنائی کشــور را دارد.
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ترسناك ترين جاي جهان ذهن شماست.
عمــل باشــيد نــة عكــس العمــل  ،صــدا باشــيد نــه
انعــكاس صــدا .
مراقــب بــدن خــود باشــيد  ،زي ـرا تنهــا جايــي اســت
كــه تــا آخــر عمــر در آن زندگــي مــي كنيــد .
اجــازه ندهيــد رفتــار ديگــران آرامــش درونــي شــما را
بهــم بزنــد .
آرزو كــردن بـراي اينكــه جــاي شــخص ديگــري باشــيد،
يعنــي ناديــده گرفتــن خودتــان.
ارزش شــما بــا رفتــار ديگــران بــا شــما ،تعييــن
نميشــو د .
اگـــر كســــي كار اشــــتباهي انجــام داد ،همــه
خوبيهايش را فراموش نكنيد.
قهرمــان بــودن يعنــي ايمــان بــه خــود ،وقتــي ديگران
بــه شــما اعتقــادي ندارند.
كســاني كــه در گذشــته زندگــي ميكننــد ،آينــده خــود
را محــدود ميكننــد.
هيــچ يــك از مــا برنــده يــا بازنــده بــه دنيــا نيامــده ايــم،
انتخــاب كننــده بــه دنيــا آمــده ايــم.
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در دامنــه دو کــوه بلنــد ،دو آبــادي بــود کــه
يکــي «باالکــوه» و ديگــري «پايينکــوه» نــام
داشــت؛ چشــمهاي پــر آب و خنــک از دل کــوه
ميجوشــيد و از آبــادي باالکــوه ميگذشــت
و بــه آبــادي پايينکــوه ميرســيد .ايــن
چشــمه ،زمينهــاي هــر دو آبــادي را ســيراب
ميکــرد .روزي اربــاب باالکــوه بــه فکــر افتــاد
کــه زمينهــاي پايينکــوه را صاحــب شــود.
پــس بــه اهالــي باالکــوه رو کــرد و گفــت:
«چشــمه آب در آبــادي ماســت ،چــرا بايــد
آب را مجانــي بــه پايينکوهيهــا بدهيــم؟
از امــروز آب چشــمه را بــر ده پايينکــوه
ميبنديــم ».يکــي دو روز گذشــت و مــردم
پايينکــوه از فکــر شــوم اربــاب ّ
مطلــع شــدند
و همــراه کدخدايشــان بــه طــرف باالکــوه

بــه راه افتادنــد و التمــاس کردنــد کــه آب را
برايشــان بــاز کنــد .امــا اربــاب پيشــنهاد کــرد
کــه يــا رعيــت او شــوند يــا تــا ابــد بــيآب
خواهنــد مانــد و گفــت« :باالکــوه مثــل اربــاب
اســت و پايينکــوه مثــل رعيــت .ايــن دو کــوه
هرگــز بــه هــم نميرســند .مــن اربــاب هســتم
و شــما رعيــت!»
ايــن پيشــنهاد بــراي مــردم پايينکــوه ســخت
بــود و قبــول نکردنــد .چنــد روز گذشــت تــا
اينکــه کدخــداي پايي ـنده فکــري بــه ذهنــش
رســيد و بــه مــردم گفــت :بيــل و کلنگتــان را
برداريــد تــا چنديــن چــاه حفــر کنيــم و قنــات
درســت کنيــم .بعــد از چنــد مــدت قناتهــا
آمــاده شــد و مــردم پايينکــوه دوبــاره آب را
بــه مــزارع و کشتزارهايشــان روانــه ســاختند.

زدن قناتهــا باعــث شــد کــه چشــمه باالکــوه
خشــک شــود.
ايــن خبــر بــه گــوش اربــاب باالکــوه رســيد
و ناراحــت شــد امــا چــارهاي جــز تســليم
شــدن نداشــت؛ بــه هميــن خاطــر بــه ســوي
پايينکــوه رفــت و بــا التمــاس بــه آنهــا
گفــت« :شــما بــا ايــن کارتــان چشــمه مــا را
خشــکانديد ،اگــر ممکــن اســت ســر يکــي
از قناتهــا را بــه طــرف ده مــا برگردانيــد».
کدخــدا بــا لبخنــد گفــت« :اوالً؛ آب از پاييــن
بــه بــاال نمـيرود ،بعــد هــم يــادت هســت کــه
گفتــي :کــوه بــه کــوه نميرســد .تــو درســت
گفتــي:
کــوه بــه کــوه نميرســد ،امــا آدم بــه آدم
مير ســد .
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سومین جلسه هیئت مدیره بنیاد مادر در سال 97
ســومین جلســه هیئــت مدیــره بنیــاد مــادر در تاریــخ 97/03/23
در هتــــل شــیراز برگزار شـــد.
ابتــدا اســتاد ناصــر امامــی ســخن را آغــاز کردنــد .اســتاد
امامـــی گفتنــد ایــن بنیــاد توانســـته از جنبههـــای فرهنگــی و
بینالمللــی بــه جاهــای خوبــی برســـد .ایــن موفقیتهــا را
تبریــک میگوییــم ،نشــان بنیــاد مــادر از طــرف انگلســتان،
اســکاتلند ،فیلیپیــن ،اتحادیــه اروپــا ،لهســتان ،دانمــارک ،بــه
رســمیت شــناخته شــده اســت.
آقــای نویدگویــی ادامــه دادنــد .موفقیتهایــی کــه ذکــر شــد
مربــوط بــه شــخص مهنــدس محمــدی یــا هیئــت امنــا و هیئــت
مدیــره نیســت بلکــه متعلــق بــه همــه اســت و شــاکر خداونــد
هســتیم.

یــاد عزیزانــی کــه از دســت دادیــم پروفســور خدادوســت،
مرحــوم حــق نگهــدار ،مرحــوم عابــدی را گرامــی میداریــم.
در ادامه خالصهای از عملکرد بنیاد مادر ارائه شد.
ســپس خانــم دســتغیب ســخن آغــاز کردنــد و گفتنــد کــه بنیــاد
مــادر در سراسرکشــور و جهــان شــناخته شــده اســت و آرزوی
موفقیــت روزافــزون بنیــاد مــادر را داریــم.
آقــای شــمس در ادامــه در مــورد حضــور بنیانگــذار بنیــاد مــادر
و معرفــی بنیــاد در برنامــه پرطرفــدار مــاه عســل صحبــت کردند
کــه بــا اســتقبال زیــادی مواجــه شــده و بازخــورد بســیار خوبــی
داشــته اســت.
دکتــر زهــرا افتخــاری هــم از آمــوزش دختــران و مــادران جــوان
بــرای پیشــبرد اهــداف بنیــاد مــادر در راســتای چشــمانداز و
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ســند راهبــردی بنیــاد مــادر ســخن گفتنــد.
در ادامــه مهنــدس محمــدی بــه خانــم دکتــر حاجــی
صادقیان(رئیــس انجمــن اوتیســم اصفهــان) مهمــان جلســه و
آقــای هوشــنگ خضــری مشــاور حقوقــی جدیــد بنیــاد خیــر
مقــدم گفتنــد.
وی گفــت :یکــی از دالیــل موفقیــت مــا هیئــت مدیــره و هیئــت
امنــاء و مشــاورین قــوی و دلســوز اســت .دعــای مــادر و عمــل بــر
اســاس اهــداف و منشــور بنیــاد مــادر اســت.
برنامههــای آینــده مــا شــامل همایــش علمــی جایــگاه و نقــش
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مــادر در مشــهد ســال -97تبریــز ســال  -98اصفهــان ســال ،99
بورســیه کــردن دانشــجویان ،ایجــاد شــهرک بنیــاد مــادر و...
اســت.
مــا در عرصــه ملــی و بینالمللــی فعالیــت میکنیــم .امســال
مــادر شایســته ایــران را انتخــاب میکنیــم و در حــال بررســی
معیــار انتخــاب مــادر شایســته ایــران هســتیم .در پایــان بــه
آقایــان مســعود حقنگهــدار و محســن عابــدی لــوح فرزنــدی
بنیــاد مــادر و بــه آقــای هوشــنگ خضــری لــوح مشــاور حقوقــی
اهــدا شــد.

18
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ســنت بزرگداشــت روز مــادر در «ســوئد» ،بــه تاريــخ آخريــن
يکشــنبه مــاه مــه موکــول شد هاســت .بزرگداشــت چنيــن
روزي فقــط بــه مادرانــي کــه در قيــد حيــات هســتند،
اختصــاص نيافتــه بلکــه در ايــن روز مــردم بــا شــاخهها و
گلدا نهــاي گل بــر مــزار مــردگان خــود حاضــر ميشــوند
و آنجــا را گلکاري و تزئيــن ميکننــد .بهويــژه آنــان کــه
مــادر و يــا مــادر بزرگــي را از دســت داد هانــد.
بــا ايــن کــه احتــرام و عشــق بــه مــادر پديــد هاي جهانــي
اســت و همــه بــر بزرگداشــت آن بــاوري عميــق دارنــد ،امــا
در کشــورهاي گوناگــون ،روزهــاي ويــژ هاي بــه آن اختصــاص
داده شــده کــه معمــوال بــا پديــده و يــا يادبــود ديگــري در
پيونــد اســت.

چرا روز مادر را جشن ميگيرند؟
برگــزاري روز مــادر در اروپــا ،ريشــه در تاريخچــه آمريکايــي
ايــن ســنت دارد .بنيانگــذار ايــن روز ،خانــم آمــوزگاري اســت
آمريکايــي بــه نــام  )1864 -1948( ،Anna Jarvisاســت کــه در ســال
 1907يــا  1908در «فيالدلفيــا» اجــازه يافــت تــا مراســم ويــژهاي را در
کليســا بــراي مــادر خــود کــه او نيــز کشــيشزاده بــوده و در کليســا
تدريــس ميکــرده ،اجــرا کنــد.
 Anna Jarvisبــه هزينـ ه خــود تمــام کليســا را پــر از گلهــاي ميخــک
ســفيد کــرده بــود .زمانــي کــه مراســم نيايــش در کليســا بــه پايــان
رســيد ،او بــه تمــام شــرکتکنندگان در آنجــا گل ميخــک ســفيدي
بــه رســم ســپاس ،هديــه داد .از آن بــه بعــد ،ايــن گل بــه چنيــن روزي
اختصــاص داده شــد .امــا بعدهــا میخکهــای رنگــي جــاي آن را
گرفتنــد و ميخــک ســفيد تنهــا در مراســم درگذشــت مــادر مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت.
همــان ســال ،مراســم بزرگداشــت روز مــادر در تمــام آمريــکا و حتــي
کشــورهايي چــون «مکزيــک»« ،کانــادا»« ،چيــن»« ،ژاپــن»« ،آمريکاي
جنوبــي» و «آفريقــا» برگــزار شــد .رئيــس جمهــور آمريــکا در ســال
 ،1914تاريــخ برگــزاري ايــن مراســم را ،دوميــن يکشــنبه مــاه مــه،
تعييــن کــرد.
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ســوئد جــزء اوليــن کشــورهايي بــوده کــه از برگــزاري چنيــن روزي
اســتقبال کــرده اســت.
در اينجــا نيــز تاريــخ ايــن روز توســط ، Cecillia Baath Holmbergکــه
در انجمنهــاي فرهنگــي ،فــرد فعالــي بــود ،تغييــر کــرد.
او بــا تشــکيل کميتــهاي ،مســئله تغييــر تاريــخ روز مــادر را بــه
رســانهها کشــاند و بــا پشــتيباني کشــيشها ،آمــوزگاران و
انجمنهاي گوناگـــون،
زمـــان برگــزاري آن را
بــه آخريــن يکشــنبه
مــاه مــه تغييــر داد.
دليــل ايــن امــر آن بــود
کــه طبيعــت زيبــاي
ســوئد بتوانــد از خــواب
زمســتاني بيــدار شــود
و جــان دوبــارهاي در
پيکــرش بدمــد .ايــن
تاريــخ ،مناســبترين
زمــان بــراي برگــزاري
ايــن مراســم ،بيــرون
از محيــط خانــه بــوده
اســت.
نکتـــــــه مهــــــم در
ايـــن بزرگداشـــــت
آن بــوده کــه مــردم پرچــم ملــي کشــور را در خانههــاي خــود
بر ميافراشتهاند.
درســال  1919ميــادي کــه برگــزاري ايــن مراســم بــه خواســت
و پيشــنهاد  Cecilliaبــه آخريــن يکشــنبه مــاه مــه انتقــال پيــدا کــرد،
هنــوز مــردم نميدانســتند کــه ايــن روز را چگونــه برگــزار کننــد.
در دفترچـه کوچکــي کــه بــه هميــن مناســبت و در جهــت برگــزاري
ايــن روز تهيــه و منتشــر شــده اســت ،بــه عنــوان پيشــنهاد ،نکاتــي
را يــادآور شــده و از جملــه توجــه بــه ايــن مــوارد را ضــروري
دانستهاند:
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 پرچم سوئد در اين روز در حياط خانهها به اهتزاز درآيد. فرزنــدان هــر خانــواده صبــح زود بــا ســرود و ترانــه بــر باليــن مــادرو بــه ديــدار او برونــد.
 پيــش از آنکــه مــادر ،صبــح زود بســتر را تــرک کنــد ،از او بــاقهــوه ،صبحانــه و شــيريني ،پذيرايــي شــود.
 در ســيني صبحانــه کــه بــر باليــن او آورده ميشــود ،گل وهديـهاي نيــز گذاشــتهشــود.
 در ايــن روز ،هنــــــگامصـــــــرف قهـــــــــــوه در
بعدازظهــر و يــا وقــت شــام،
پــدر نيــز رســما از زحمــات
مــادر سپاســگزاري کنــد.
 در چنيــن روزي بايــدتــاش شــود کــه مــادر از
انجــــــام کارهــــــاي خانــه
دســتکم بــراي يــک روز
معــــــــاف باشــد و بــه جاي
او فرزنـــــدان خانــــواده،
انجــام کارهــاي خانــه را
بهعهــده گيرنــد.
البتــه بــراي مادرانــي کــه
امــروزه در بيــرون از محيــط
خانــه کار ميکننــد ،چنيــن
تفکــري بســيار مطبــوع اســت .امــا بــه خاطــر داشــته باشــيم کــه بيشــتر
مــادران ،در آن زمــان خان ـهدار بودنــد و تمــام بــار انجــام کارهــاي
خانــه و پرســتاري از فرزنــدان بــر دوش آنهــا بــود.
بــراي آنــان نيــز معــاف بــودن از کار ،حتــي بــراي يــک روز
ميتوانســت بســیار دلچســب باشــد .کار آنهــا در خانــه ،هرگــز
شــامل گرفتــن مرخصــي و اســتراحت نميشــد.
اگــر در چنيــن خانــوادهاي ،پــدر و فرزنــدان دلســوز ،او را همراهــي و
کمــک نميکردنــد ،انجــام کارهــاي روزانــه طاقــت فرســا ميشــد.
منبع :سایت کالم
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مادری با  62فرزند
گفــت و گــو بــا خدیجــه دهقــان ،معــروف بــه مامــان دهقــان کــه
فرزنــدی بــه دنیــا نیــاورده امــا  62دختــر و پســر قــد و نیــم قــد دارد

بــم لرزیــد .دی مــاه ســال  82بــود .هــزاران
هــزار نفــر کشــته شــدند و تعــداد زیــادی از
هموطنانمــان زخمــی بودنــد و احتیــاج بــه
کمــک داشــتند .نیروهــای کمکــی یــک
بــه یــک بــه ایــن منطقــه اعــزام شــدند و
در ایــن بیــن گروههایــی داوطلبانــه بــه دل
ایــن کویــر ترکخــورده شــتافتند تــا شــاید
کمکــی از دستشــان برآیــد.
خدیجــه دهقــان کــه در آن ســالها در
تهــران دوازدهمیــن ســال مدیریــت خــود را
در مهــد کــودک میگذرانــد بــه همــراه
خواهــرزادهاش بــه بــم رفــت و تمــام هموغــم
خــود را معطــوف کودکانــی کــرد کــه بــاز
مانــده ایــن فاجعــه بودنــد .کودکانــی کــه
پــدر و مادرشــان را از دســت داده بودنــد
و گریــه میکردنــد .گریههــای کودکانــه
کــه حتــی مشــخص نبــود از غــم نبــود پــدر
و مادرشــان اســت یــا گرســنگی ،تشــنگی و
آوارگــی .مامــان دهقــان ،کــه هــم اکنــون
سرپرســت و مــادر معنــوی  62دختــر و پســر
کرمانــی اســت ،همــان زنــی اســت کــه 15
ســال پیــش بــرای کمــک بــه بــم رفــت
و در ایــن ســالها بــا حمایــت و کمــک
خانــوادهاش زندگــی ایــن کــودکان را
نجــات داد.
بانــو خدیجــه دهقــان هــم اکنــون بازنشســته
آمــوزش و پــرورش بــا  30ســال ســابقه
مدیریــت مهــد کــودک اســت .او بــزرگ
شــده کشــور هنــد اســت و وقتــی  15ســال
داشــت بــه همــراه خانــوده ایرانــیاش بــه
ایــران میآیــد امــا همچنــان بــا لهجــهای
شــیرین و خــاص صحبــت میکنــد کــه
آرامشــی کــه در کالم و چهــرهاش وجــود
دارد را دوچنــدان میکنــد .آرامشــی کــه
 15ســال پیــش تمامــش را بــه بچههــای
بیپنــاه زلزلــه بــم هدیــه داد .در آن روزهــا
او خــودش را بــه بــم رســاند تــا بــه بچههــا
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آرامـــــش روحــــی دهــد .میگویــــد« :بــا
بچههــا صحبــت میکــردم  .بــه آنهــا نقاشــی
و ســفالگری یــاد مــیدادم و آنهــا را بــرای
تفریــح بــه پــارک و ســینما میبــردم .امــا
لحظههایــی بــود کــه آرام نمیگرفتنــد .در
آن زمــان آنهــا را بــا زیــارت عاشــورا و دعــای
توســل آرام میکــردم .شــبانهروز در خدمــت
بچههــا بــودم بــرای غــذا و خریدهــای
آنهــا همــراه گروههــای کمکــی بــودم امــا
کــم کــم متوجــه شــدم بایــد فکــری اساسـیتر
کنــم .بــا کمــک خــدا و خانــوادهام در آذرمــاه
 83توانســتم تنهــا بــا پنــج میلیــون ،مرکــزی
بــرای نگهــداری از کــودکان دایــر کنــم .ابتــدا
بــا  10کــودک زیــر ســه ســال شــروع کــردم
امــا تعــداد کودکانــم هــم اکنــون بــه  62نفــر
میرســد .یــاری خــدا و امــام علــی مــرا بــه
اینجــا رســاند بــه همیــن دلیــل نــام مرکــز را در
همــان ابتــدا «آشــیانه علــی» گذاشــتم».

تمامــی امکانــات و کالسهــا
بــرای همــه کــودکان یکســان
ا ست
در تمــام ایــن ســالها مامــان دهقــان خــود،
زندگــی و تمــام دارایــیاش را صــرف ایــن
مرکــز و بچههایــش کــرده اســت .او آنهــا را
از دوران نــوزادی و کودکــی بــزرگ کــرده و
بیــن تمامــی ایــن  62دختــر و پســر بــا مامــان
دهقــان حــس مــادر و فرزنــدی قــویای
برقــرار اســت کــه قابــل وصــف نیســت .در
ایــن ســالها خانــم دهقــان در حــد تــوان،
تمامــی تولدهــا ،مراســم نــوروز و تولــد ائمــه
اطهــار را بــه بهتریــن شــکل ممکــن برگــزار
کــرده و در ایــن روزهــا ایــن مرکــز تماشــایی
اســت .امکانــات تحصیلــی ،تفریحــی و
ورزشــی بــرای تــک تــک ایــن کــودکان
همــواره مهیــا بــوده اســت امــا هرچنــد خانــم
دهقــان یــک تنــه سرپرســتی و مســئولیت
ایــن کارهــا را بــه عهــده داشــته امــا
ایــن آشــیانه ارکان مســتحکمی دارد
کــه همــواره کمــک حــال ایــن
مــادر بودهانــد.
در اصــل میتــوان گفــت بودجــه
بنیــاد از طریــق جمــعآوری هدایــا و
کمکهــای مردمــی ،نــذورات ،قبــول
وصیــت و وقــف و همــکاری ســازمانهایی
ماننــد شــهرداری ،ســازمانهای بهزیســــتی و

یونیســــف امکانپذیــر شــــده اســت.

افتخارآفرینی بچههای آشیانه

قســمت خــوب ماجــرا همیــن بــود امــا
خوبتــر زمانیســت کــه میشــنویم در میــان
ایــن کــودکان قهرمانانــی وجــود دارنــد کــه
بــرای کشــورمان افتخارآفرینــی میکننــد و
بســیار موفــق هســتند و ایــن موفقیتهــا نتیجــه
رویکــردی اســت کــه خانــم دهقــان از ابتــدا به
ایــن آشــیانه داشــت .او میگویــد« :خوابــگاه
در کرمــان زیــاد اســت امــا جایــی شــبیه
خانــه و خانــواده باشــد کــم پیــدا میشــود.
مــن از ابتــدا دوســت داشــتم چنیــن فضایــی
بــرای بچههــا مهیــا کنــم .بــه همیــن دلیــل
در ایــن  14ســال هی ـچگاه تفاوتــی حتــی بیــن
بچههــای معلــول و ســالم ندیــدم و معتقــدم
زندگــی و بــزرگ شــدن بچههــای معلــول
در کنــار بچههایــی ســالم باعــث توانمنــد
شــدن بچههــای معلــول میشــود و نیــازی بــه
جداســازی آنهــا از یکدیگــر نیســت .بــه همین
دلیــل توانســتیم در ایــن ســالها پنــج تــا از
بچههــای کمتــوان ذهنیمــان را بــه ســمت
عــادی شــدن ببریــم و حــاال آنهــا مدرســه
معمولــی میرونــد ».حــاال در ایــن آشــیانه 35
دختــر و  27پســر حضــور دارنــد .بچههایــی
کــه آشــیانه را خانــه خــود و خانــم دهقــان
و خانــواده ایشــان کــه هیــات امنــای
آشــیانه هســتند را خانــواده خــود
میداننــد .اینجــا خبــری از
نگهــداری تــا ســن 18
ســالگی و بعــد رهــا
کــردن بچههــا
بــه امــان خدا
نیســت.
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بچههــا تــا زمانــی کــه بــه طــور کامــل مســتقل
نشــدهاند میتواننــد در آشــیانه بماننــد امــا
بیشــتر ایــنبچـــهها چــون از  13ســالگی وارد
رشــتههای فنــی شــدهاند خیلــی زودتــر از
بچههــای هــم ســن و سالشــان وارد بــازار
کار میشــوند .حــاال در بیــن ایــن کــودکان
پرســتو و ابوالفضــل را میبینیــم کــه وارد
دانشــگاه شــدهاند و معمــاری میخواننــد،
دو نفرشــان در رشــته شــنا در کشــور اول
شــدند و پســری  10ســاله کــه در جشــنواره
دانشآمــوزی ،اختــراع و ابــداع بــه ثبــت
رســانده اســت .ســامان را هــم کــه دیگــر
خیلیهــا میشناســند .پســری  15ســاله کــه
بــا معلولیــت مــادرزاد توانســته اســت دو دوره
قهرمــان شــنای معلولیــن کشــور و قهرمــان
آســیا شــود و در همیــن ســال پیــش رو عــازم
مســابقات جهانــی در آلمــان و کشــورهای
دیگــر اســت .کشــف اســتعداد و کالسهــای
آموزشــی در جهــت شــکوفایی اســتعداد
بچههــا کاری اســت کــه خانــم دهقــان و
خانــوادهاش بــه آن معتقــد و پایبنــد هســتند و
شــاید رمــز موفقیــت در نگهــداری و بــزرگ
کــردن  62کــودک همیــن اعتقــاد و تجربــه
باشــد.
هانیه درویش
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حبیبه محمدیوسفی

آن روز تــوی دانشــگاه ،اســتادم بدجــوری حالــم رو گرفتــه بــود .جلــوی
همــه بچههــا آبــروم رو بــرد و همــه کالس بهــم خندیــده بودنــد .آخــر
ســر هــم گفتــه بــود کــه بــا ایــن اوضــاع ایــن تــرم میافتــی .تمــام راه،
دلــم میخواســت بــا راننــده تاکســی ،خانمــی کــه کنــارم تــو اتوبــوس
ایســتاده بــود و حتــی گربههــای تــو کوچــه هــم دعــوا کنــم .خونــه
کــه رســیدم مامانــم گفت«:معلــوم هســت کجایــی؟ چــرا گوشــیتو بــر
نمــیداری؟ مثــا اســمش تلفــن همراهــه! »...انــگار بهانــهای بــرای
خالــی کــردن تمــام دق دلیهــام پیــدا کــرده باشــم شــروع کــردم بــه
داد و بیــداد کردن«مگــه چــه کار کــردم؟ بیــا دختــرای مــردم رو ببیــن!
پــدر و مادرشــون چــه کارا کــه براشــون نمیکننــد! ماشــین ،موبایــل
آخریــن مــدل ،تــا کمــر هــم واســه بچههاشــون خــم میشــن .اون
وقــت مامــان مــا بــرای مــا یــه گوشــی در حــد گوشــت کــوب گرفتــه،
اســمش رو هــم گذاشــته تلفــن همــراه و مــدام میزنــه تــو ســر مــا.
همــش منــو کنتــرل میکنــه .دیگــه خســته شــدم .اصــا گوشــیمو
برنداشــتم چــون روم نمیشــه جلــوی دوســتام از تــو کیفــم درش
بیــارم .تــازه شــهریه دانشــگاه هــم عقــب افتــاده .اصــا مــن میخــوام
بدونــم آدمــی کــه نــداره چــرا بایــد بچـهدار بشــه کــه بچـهاش آنقــدر
بدبختــی بکشــه»...
بــه مــادرم نــگاه کــردم .حــرف نم ـیزد .امــا انــگار تــو همیــن چنــد
دقیقــه ده ســال پیــر شــده باشــه .بغــض رو تــه نگاهــش دیــدم.
تــه دلــم میخواســتم بــرم ببوســمش و بگــم غلــط کــردم .مــن
خوشــبختترین دختــر جهانــم .همــه ایــن حرفهــا رو هــم از ســر
دلخــوری کــه از اســتادم داشــتم زدم .امــا غــرورم بهــم اجــازه نــداد.
رفتــم تــو اتــاق و شــروع کــردم بــه گریــه کــردن .حالــم از خــودم بــه
هــم میخــورد .تمــام ایــن ســالها مــادرم بعــد از مــرگ پــدرم ،ازدواج
نکــرد و زندگیــش رو وقــف مــن و خواهــرم کــرده بــود .بــا کار تــوی

یــک اداره ،مــا را بــه دانشــگاه فرســتاد و خــرج ازدواج خواهــرم رو جــور
کــرده بــود .انصافــا هیــچ وقــت تــو زندگیــم احســاس کمبــود نکــرده
بــودم .گاهــی شــده بــود کــه دلــم یــه چیــز بهتــر بخــواد ،امــا نــه اینکــه
از آنچــه هســتم و دارم خجالــت بکشــم .خــودم هــم نمیدونســتم
چــرا ایــن حرفــا رو زدم؟! یــاد روزهــای گذشــته افتــادم .عصرهــا مــادرم
خســته از ســر کار برمیگشــت و بــدون اینکــه ذرهای غــر بزنــه شــروع
میکــرد بــه آشــپزی و رفــت و روب .هرگــز گلـهای نکــرد و نگفــت کــه
دلخــوره .راســتی کــه مــن خیلــی قدرنشناســم!
تــو همیــن فکــرا بــودم کــه از تــو آشــپزخونه یــه صــدای وحشــتناک
اومــد .از جــا پریــدم و رفتــم تــو آشــپزخونه .وقتــی رســیدم بــه
آشــپزخونه مــادرم را دیــدم کــه نقــش زمیــن شــده بــود و چنــد تــا
بشــقاب هــم کنــارش شکســته بــود .بــه ســرعت دویــدم و بغلــش
کــردم .هــر چــه فریــاد مــیزدم و صــداش مــیزدم جــواب نمــیداد.
شــروع کــردم بــه بوســیدنش و گریــه کــردن .امــا انــگار نــه انــگار .بلنــد
شــدم و بــه اورژانــس زنــگ زدم...
پرســتار اورژانــس بــه ســمت مــن اومــد و گفــت «:خانــم نگران نباشــید.
بــه نظــر یــه افــت فشــار ســاده اســت .نبایــد چیــز مهمــی باشــه .امــا
وظیفــه ماســت کــه ببریمشــون بیمارســتان تــا وضعیــت و کاهــش
ســطح هوشیاریشــون بیشــتر بررســی بشــه ».درســت نمیفهمیــدم
چــی میگــه .امــا رفتــم بــرای مــادرم لبــاس بیــارم .وقتــی داشــتم لباس
تنــش میکــردم .ســرش را بــه مــن نزدیــک کــرد و آروم گفــت «:تــو
حــق داری .مــن تــو تمــام ایــن ســالها فکــر میکــردم میتونــم کار
کنــم و جــای خالــی پــدر را براتــون پــر کنــم .امــا اشــتباه میکــردم.
نتونســتم .مــن رو ببخــش کــه خواســتم ادای پــدرا رو در بیــارم»...
حرفــش را قطــع کــردم و گفتــم «:بــه خــدا مــن عصبانــی بــودم .یــه
چیــزی گفتــم ».بــا دســتش دســتم را فشــار داد و بــا لبخنــد ادامــه
داد «:آدمــا حرفهــای تــه دلشــون را وقــت عصبانیــت میزننــد».
آن روز عصــر رفتیــم بیمارســتان و مــادر را بســتری کردیــم .بعــد
هــم زنــگ زدم بــه خواهــرم و داییــم کــه بیــان بیمارســتان .خواهــرم
سراســیمه خــودش را رســاند و از مــن پرســید «:آخــه چــی شــد؟» و
مــن فقــط شــانههام را بــاال انداختــم .روم نشــد کــه بگــم تمــام ایــن
بدبختیهــا زیــر ســر منــه .بعــد هــم خواهــرم را بغــل کــردم و حســابی
گریــه کردیــم .خواهــرم پیــش مــادرم رفــت ،امــا مــادرم هــم بزرگوارتــر
از آن بــود کــه آبــروی مــن رو ببــره .وقتــی داییــم رســید ،دیگــه هــوا
تاریــک شــده بــود .داییــم گفــت کــه همــه بایــد امشــب بیایــن خونــه
مــا .زنداییتــون شــام گذاشــته و منتظــره .مــن گفتــم کــه میخــوام
پیــش مامــان بمونــم .امــا داییــم گفــت کــه پرســیده و بیمارســتان
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اجــازه حضــور همــراه را نمــی ده.
شــب بــا خواهــرم و شــوهر خواهــرم رفتیــم خونــه داییــم .مــن آنقــدر
گریــه کــرده بــودم کــه دیگــه تــاب و تــوان نداشــتم .داییــم ،رو بــه
خواهــرم کــرد و گفــت «:بلنــد شــو تلفــن رو بیــار یــه زنــگ بزنیــم
بیمارســتان بــا مــادرت حــرف بزنــه آروم شــه».
زنداییــم تلفــن را بــه داییــم داد و اون هــم شــماره بیمارســتان را
گرفــت .از پرســتار خواســت کــه بــه بخــش زنــان ،اتــاق  305وصــل
کننــد .امــا کســی گوشــی را بــر نمیداشــت .دیگــه دل تــو دلــم نبــود.
باالخــره داییــم ایســتگاه پرســتاری را گرفــت و بــا لحنــی متعجــب
پرســید «:خانــم! مــن بــرادر خانمــی هســتم کــه تــو اتــاق 305
بســتری شــده .امــروز بســتریش کردیــم .امــا تلفــن اتاقــش رو جــواب
نمی ده»...
بعــد داییــم ســاکت شــد و خیــره خیــره بــه مــن نــگاه کــرد .تلفــن
از دســتش افتــاد و بعــد دو دســتی زد تــو ســرش و گفــت« بدبخــت
شــدیم .مــادرت از دســتمون رفــت ».بــاورم نمیشــد .حتــی قــدرت
اشــک ریختــن و فریــاد زدن را هــم نداشــتم .دیگــه نفهمیــدم چــی
شــد .وقتــی چشــمام رو بــاز کــردم کــه دیــدم زنداییــم داره رو صورتــم
آب میپاشــه و خواهــرم گوشــه اتــاق تکیــه داده و بیحــال و آروم
گریــه میکنــه .از خــدا میخواســتم کــه ای کاش دیگــه چشــمام رو
بــاز نمیکــردم .ایــن واقعیــت کــه مــن قاتــل مــادرم هســتم داغونــم
میکــرد .دلــم میخواســت کــه داد بزنــم و بــه گناهــم اعتــراف کنــم.
امــا ایــن اعتــراف هیــچ فایــدهای بــه جــز خرابتــر شــدن حــال همــه
نداشــت .رمــق نداشــتم کــه از جــام بلنــد شــم .امــا بایــد میرفتیــم
بیمارســتان .بایــد بــرای بــار آخــر میدیدمــش .میبوســیدمش و ازش
عذرخواهــی میکــردم .یــاد حرفهــای آخــرش افتــادم .یــاد اینکــه
ازم عذرخواهــی کــرد .کاش حداقــل م ـیزد تــو گوشــم تــا االن آنقــدر
دلتنگــش نباشــم .اصــا شــاید اگــر ایــن همــه خودخــوری نکــرده بــود،
االن کنــار مــا بــود .نمیتونســتم بــه ایــن فکــر کنــم کــه از فــردا
دیگــه نیســت .بــاورش بــرام مشــکل بــود .ای کاش امــروز نیومــده بــودم
خونــه .ای کاش خــودم را بیشــتر کنتــرل میکــردم .ای کاش...
هــر جــور بــود حاضــر شــدیم و رفتیــم بیمارســتان .صــدای گریــه و
زاری مــا باعــث میشــد کــه نظــر هــر کســی جلــب بشــه .ناگهــان
نگهبــان بیمارســتان جلــو اومــد و بــا عصبانیــت گفــت «:چــه خبــره؟
اینجــا بیمارســتانه! » و مــن بــا پرخــاش گفتــم «:اینجــا بیمارســتان
نیســت .ســاخخونه اســت .صبــح کــه مــادرم رو بســتری کردیــم،
حالــش رو بــه بهبــودی بــود .امــا حــاال میگــن مــادرت مــرده .اصــا
رئیــس اینجــا کیــه؟»
مــرد نگهبــان گفــت «:اگــه بیمــار شــما فــوت کــرده باشــه ،االن تــو
ســردخونه اســت .االن هــم کســی بــه شــما جســد تحویــل نمــیده.
بایــد صبــر کنیــد صبــح بشــه .صــورت جلســه بشــه .بعــد بیایــن و
جنازهتــون رو تحویــل بگیریــد».
آن شــب بــه انــدازه هــزار ســال طــول کشــید .آنقــدر گریــه کــرده
بــودم کــه صبــح کــه خــودم رو تــو آینــه دیــدم ،نمیتونســتم خــودم
رو بشناســم .چشــمهام تقریبــا بــاز نمیشــد و تمــام صورتــم ســرخ
شــده بــود .لباسهــای مشــکی رو کــه تنــم دیــدم یــاد مــادرم افتــادم
کــه هیــچ وقــت دوســت نداشــت مــن مشــکی بپوشــم و هــر وقــت کــه
مــن یــه لبــاس مشــکی میخریــدم دلخــور میشــد .باالخــره ســر و
کلــه خورشــید تــو آســمون پیــدا شــد و همگــی بــه ســمت بیمارســتان
حرکــت کردیــم.
نگهبــان عــوض شــده بــود .داییــم بــراش توضیــح داد کــه خواهــرش
را دیــروز تــو بیمارســتان بســتری کــرده و دیشــب بهــش خبــر
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فوتــش را دادنــد .نگهبــان مــا رو بــه ســمت اطالعــات راهنمایــی
کــرد .آقایــی کــه پشــت شیشــه نشســته بــود ،بــا آرامــش پرســید
« نام و نام خانوادگی متوفی» داییم جواب داد« نرگس امانی»
 ولــی متوفــی بــا ایــن نــام ثبــت نشــده .اجــازه بدیــد بــا بخــش تمــاسبگیر م .
مــن دیگــه تحمــل نداشــتم .میخواســتم هــر چــه زودتــر ببینمــش
و بــرای آخریــن بــار ببوســمش .خســته و عصبانــی بــا صورتــی کــه از
گریــه خیــس بــود رفتــم بــه ســمت پلههــا .بــه ایســتگاه پرســتاری
کــه رســیدم ،شــروع کــردم بــه داد و بیــداد کــه« دیــروز مــادرم رو بــه
شــما ســپردم و گفتیــد احتمــاال یــه حملــه عصبــی و یــه افــت فشــار
ســاده اســت .دیشــب میگیــد کــه مــرده و امــروز میگیــد جســدش
هــم نیســت .دیگــه قــراره چــه بالیــی ســرمون بیاریــد؟! »...پرســتارا
بــا دهــن بــاز و چشــمهای گشــاد شــده بــه مــن نــگاه میکردنــد؟
یکیشــون پرســید« کــدوم بیمــار رو میگیــد؟» خواهــرم گفــت «بیمــار
اتــاق .»305قبــل از اینکــه پرســتار حــرف بزنــه مــادرم را دیــدم کــه
مثــل همیشــه مهربــان و آرام بــه ســمتم اومــد .میدونســتم کــه از
آن دنیــا هــم مراقــب منــه و مــن رو بــا همــه بدیهــام دوســت داره.
اومــد و کنــارم نشســت و آروم گفت«:چــی شــده میتــرا؟» دســتش را،
رو ســرم کشــید .بــا گریــه گفتــم « :ای وای مــادرم! هنــوز هــم بــه فکــر
ماســت» متوجــه مینــا شــدم کــه بــا چش ـمهایی کــه نزدیــک بــود از
حدقــه بیــرون بزنــه داره بــه مــن نــگاه میکنــه و بــا انگشــتش مــادرم
را نشــان میــده .تــازه فهمیــدم کــه فقــط ایــن مــن نیســتم کــه مــادر
را میبینــم .انــگار رویــا نبــود .پرســتار بــه ســمت مــا اومــد و گفــت:
«مادر شما ،این خانمه؟» سرم رو به عالمت تائید تکان دادم....
دیــروز بعــد از بســتری مــادرم ،خانــم بدحالــی رو میآورنــد و چــون
نیــاز بــه مراقبــت بیشــتری داشــته ،مــادرم بــه اتــاق دیگــری منتقــل
میشــه تــا ایــن خانــم بــه تنهایــی در اتــاق  305تحــت مراقبــت باشــه.
بعــد هــم شــیفت عــوض میشــه و پرســتار از همــه جــا بیخبــر ،بــه
داییــم کــه خواســته بــوده بــا مریــض اتــاق  305حــرف بزنــه ،خبــر
درگذشــت بیمــار رو میــده...
تــا چنــد ســاعت کســی نمیتونســت مــن و خواهــرم را از مــادرم جــدا
کنــه .همــون روز مــادرم ترخیــص شــد و بــه خونــه اومــد .چنــد ســاعت
خیلــی تلــخ رو گذرونــدم ،امــا بعــد از آن اتفــاق درس خوبــی گرفتــم
و دیگــه همیشــه مراقــب رفتــارم بــا عزیزتریــن آدم زندگیــم هســتم.

24

فصلناهم

تابستان  - 97شماره 9

م
آ وزش ماردان

دکتر زهرا افتخاری

مشاور آموزشی بنیاد مادر
و مدیرکل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان فارس
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ادامه از شماره قبل

چند شیوه موثر برای گفتگو با نوجوانان

روشنفکر باشید
اگــر میخواهیــد یــک مکالمــه ســازنده بــا نوجوانتــان داشــته باشــید ،یــک چیــز را کــه بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن
اســت کــه هنگامــی کــه یــک بچــه احســاس مــورد قضــاوت بــودن و یــا محکــوم شــدن میکنــد ،احتمــال کمتــری دارد کــه
پذیــرای پیــام شــما باشــد .پیشــنهاد میکنیــم بــه منظــور دســتیابی بــه بهتریــن نتیجــه بــرای شــما و نوجوانتــان ،ســعی کنیــد
موقعیتــی بیطــرف و آزاد را حفــظ کنیــد .مــا درک میکنیــم کــه چالــش برانگیــز اســت و بــه تمریــن نیــاز دارد.
خودتان را جای نوجوانتان قرار دهید
بــرای مثــال ،خــود را بــه جــای یــک نوجــوان در موقعیــت دشــواری تصــور کنیــد .همــان لحــن و رفتــاری را کــه خودتــان
ترجیــح میدهیــد بــا آن مخاطــب قــرار گیریــد ،بــا او داشــته باشــید.
در مورد اهدافتان صریح و شفاف باشید
نوشــتن آنهــا میتوانــد موثــر باشــد .زمانــی کــه شــما هدفتــان از یــک مکالمــه را بدانیــد ،میتوانیــد بعــدا بــه آن برگردیــد و
آنچــه را کــه درســت پیــش رفــت ،آنچــه کــه نادرســت بــود ،چــه اهدافــی داشــتید و کدامهــا بایــد بــرای یــک وقــت دیگــر
بماننــد و اینکــه آیــا قــادر بــه ارائــه موثــر آنهــا بودیــد را مــرور کنیــد.
مثبت فکر کنید
اگــر بــه یــک موقعیــت بــا شــرم ،خشــم ،تــرس یــا ناامیــدی نزدیــک شــوید ،تالشهــای شــما نتیجــه معکــوس خواهــد
داشــت .در عــوض مراقــب ،کنجــکاو ،مــودب و فهمیــده باشــید .صحبــت کــردن بــا نوجوانتــان در مــورد مــواد مخــدر نبایــد
زشــت و یــا ناراحــت کننــده باشــد.
به حرفهای نوجوان گوش كنید
بســیاری از نوجوانــان شــاكی هســتند كــه والدیــن بــه حــرف آنــان گــوش نمیكننــد .ارتبــاط ماننــد خیابــان دوطرفــه اســت.
اگــر میخواهیــد نوجــوان بــه حــرف شــما گــوش كنــد ،بــا دقــت شــنوای حرفهایــش باشــید.
برای نظر نوجوان احترام قائل شوید
در برخــی موضوعــات نظــر فرزنــدان را بپرســید .گاهــی نظــر آنــان بــاارزش اســت .ایــن امــر بــه نوجــوان كمــك میكنــد
كــه در مــورد مســائل مختلــف فكــر كنــد و از طرفــی اعتمــاد بــه نفــس او افزایــش مییابــد.
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به فرزندتان نگویید "زود باش"!!!

میدانیــم کــه آمــاده کــردن کــودک و راه انداختــن همســرتان کار آســانی نیســت امــا حتــی اگــر احســاس میکنیــد
دیرتــان شــده ،مــدام بــه فرزندتــان نگوییــد «زود بــاش!» .بــه جــای آنکــه چنیــن استرســی را بــه او وارد کنیــد و امنیــت
روانــش را بــا همیشــه عجلــه کــردن بــه خطــر بیندازیــد ،بهطــور نامحســوس بــه فرزندتــان در ســرعت دادن بــه کارهایــش
کمــک کنیــد .گفتــن «زود بــاش ،کالف ـهام کــردی!» نــه تنهــا کمکــی بــه شــما بــرای رســیدن بــه نتیجــه بهتــر نمیکنــد،
بلکــه بــا درگیــر اســترس کــردن کودکتــان ،باعــث میشــود کــه بیشــتر از قبــل کارهایــش بــه تاخیــر بیفتــد و احســاس
بیکفایتــی و ناتوانــی آزارش دهــد.

10

تغییر در رفتار کودک

الگو باشیم
مثــا هنــگام مالقاتهایمــان ســر ســاعت برســیم ،پــول اضافــه فروشــنده را بــه او برگردانیــم ،بــه موقــع کارهــای الزم را
انجــام دهیــم ،بــا کودکمــان و دیگــران محترمانــه صحبــت کنیــم و نســبت بــه اشــتباهاتمان صــادق باشــیم و مســئولیت آنهــا
را بپذیریــم.
توقعات خود و قوانین را به وضوح شرح دهیم
مثــا نگوییــم پســرم مرتــب بــاش بلکــه بــه وضــوح برایــش شــرح دهیــم کــه انتظــار داریم پــس از بــازی ،وســایل بــازیاش
را در کمــدش قــرار دهــد.
اجازه دهیم کودکان اهدافی برای خود تعیین کنند ،انتخاب کنند و مشکالت را حل کنند

آنهــا نیــاز دارنــد بــه عنــوان یــک تصمیــم گیرنــده مســائل را تجربــه کننــد کــودکان را در برنامههــای خانــه و خانــواده
درگیــر کنیــم .مثــا آنهــا را تشــویق کنیــم بــرای مســائلی مثــل دکوراســیون خانــه یــا اتــاق خــود یــا اوقــات فراغــت و …
تصمیمگیــری کننــد.
زمانــی کــه بــه کودکــی مســئولیتی میدهیــم (حتــی وقتــی نمیدهیــم) اجــازه دهیــم اعمــال کــودکان بــه طــور منطقــی
و طبیعــی رخ دهــد و حیــن عمــل آن را تصحیــح نکنیــم .ایــن موضــوع شــامل همــه بچههــا میشــود  ،چــه آن دســته از
کودکانــی کــه مســئولیت کاری را میپذیرنــد ولــی آن را درســت انجــام نمیدهنــد و چــه آنهایــی کــه اصــا مســئولیت
کاری را نمــی پذیرنــد ماننــد کودکانــی کــه هــر صبــح بــرای رفتــن بــه مدرســه تــا وقتــی کــه مــادر بیدارشــان نکنــد ،بیــدار
نمیشــوند.
هــر دو گــروه بایــد نتیجــه رفتارشــان را ببیننــد .بنابرایــن خــود کــودک متوجــه میشــود هنگامــی کــه مســئولیتی را
پذیرفتــه ،بایــد در برابــر آن پاســخگو باشــد .یــا در مــوردی کــه کــودک دیــر بیــدار میشــود ،خواهــد دیــد کــه پــس
از رســیدن بــه مدرســه ،ناظــم او را بازخواســت میکنــد .در ایــن صــورت اســت کــه کــودکان مــا میتواننــد تغییــرات
مناســبی در رفتــار و انتخابهایشــان صــورت دهنــد.

11

چطور خالقیت کودکمان را افزایش دهیم؟

️انتخابهای ساده را به کودک بسپارید.
مثال اینکه شام چه بخوریم یا برای تعطیالت آخر هفته کجا برویم.
این باعث میشود کودک بطور مستقل فکر کند و جنبه مهم خالقیت را بکار گیرد.
ابزار تحریک تخیل کودک را فراهم آورید.
با وسایل نقاشی،کتاب ،بلوکهای اسباب بازی و ...

ادامه دارد...
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چطور کودکانی خوشبین تربیت کنیم؟
تربیــت کودکانــی خوشبیــن کــه
نیمــه پــر لیــوان را میبیننــد ،کار
ســختی اســت؟
اگــر کــودکان خــود را خوشبیــن
تربیــت کنیــد ،در آینــده شــادتر
خواهنــد بــود و بــا چالشهــای
مختلــف بهتــر کنــار خواهنــد آمــد.
روشهــای گوناگونــی بــرای تقویــت
خوشبینــی در کـــودکان وجــــود
دارد.
تأثیــرات مثبــت بلندمدتــی کــه شــیوه
تربیتــی شــما روی ســامت جســمی و
روحــــی کـودک میگــــذارد ،بسیار
زیــاد اســت( .بــرای مثــال میدانســتید
کــه افــراد خوشبیــن بــه احتمــال
بیشــتری نســبت بــه ســایر افــراد بــه
 ۱۰۰ســالگی میرســند؟)
اما چطــور میتوان افراد خــوشبینی
تربیت کرد؟
در ایــن مقالــه بــه روشهایــی
پرداختهایــم کــه بــه کودکتــان
کمــک میکنــد در آینــده ،زندگــی
را آفتابیتــر و زیباتــر ببینــد.

 .۱شکایتکردن و ُغرزدن را کنار بگذارید
مــادری را درنظــر بگیریــد کــه خــودش رانندگــی
میکنــد و دو فرزنــد  ۴و  ۶ســالهاش را بــه مرکــز
آموزشــی یــا دبســتان و … میبــرد .او همیشــه نگــران
اســت و در هنــگام رانندگــی ُغــر میزنــد .بــرای مثــال
میگویــد« :عجــب ترافیــک مزخرفــی… امــکان نــدارد
بــه موقــع برســیم» یــا «همیشــه دیرمــون میشــه…» و ســایر
جمالتــی کــه بیشــتر روی ابعــاد منفــی تمرکــز دارنــد.
چنیــن مــادری یــک بدبیــن تمــام عیــار اســت.
کــودکان از رفتارهــای والدیــن خــود الگــو میگیرنــد.
اگــر شــما بــه عنــوان مــادر یــا پــدر مــدام دربــاره وضعیت
مالــی یــا شــغلی خــود شــکایت کنیــد ،ایــن رفتــار بــه
احتمــال زیــاد در آینــده فرزندتــان نیــز وجــود خواهــد

داشــت .بهجــای اینکــه مــدام از وضعیــت بــد شــکایت
کنیــد و روی نقــاط منفــی خــود بمانیــد ،از مثبتهــا
بگوییــد و ســعی کنیــد خوشبینانهتــر بــه دوروبــر خــود
نــگاه کنیــد تــا تأثیــر رفتــاری بهتــری روی فرزندتــان
داشــته باشــید .بــرای نمونــه از موفقیتهــای خــود در
پروژههــای مختلــف صحبــت کنیــد یــا از دیــدار بــا
دوســتی کــه در اداره پســت بعــد از مدتهــا دیدهایــد،
تعریــف کنیــد .درواقــع ،از چیزهایــی در خانــه صحبــت
کنیــد کــه دلپذیــر و خوشــایند هســتند.
 .۲به کودک مسئولیت بدهید
بایــد از کــودکان انتظــار داشــته باشــید که مســئولیتهایی
را بپذیرنــد و بــه انجــام آنهــا پایبنــد باشــند.
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وقتــی کودکانتــان خیلــی کوچــک هســتند و حتــی بــه ســن مدرســه
نرســیدهاند ،نیــز بایــد در حــد و انــدازه توانشــان بــه آنهــا مســئولیت بدهیــد.
ایــن کار باعــث میشــود ،فرزندتــان وظایفــی را بــرای خــود احســاس کنــد و
بــا انجــام صحیــح آنهــا احســاس شــادی و بهــرهوری داشــته باشــد.
بــرای مثــال حتــی قبــل از اینکــه کودکتــان بــه مهدکــودک بــرود ،همیشــه
بــرای انجــام وظایفــی چــون تمیزکــردن اتــاق ،جمعکــردن تخــت ،شــانهزدن
بــه مــو و … او را مســئول بدانیــد .میتوانیــد ایــن وظایــف ســاده و بیزحمــت
را روی تکــه کاغــذی بنویســید و آن را درمعــرض چشــم ،روی درب کمــد
یــا … بزنیــد تــا احســاس جدیبــودن ایــن کارهــا را بــه کــودک القــا کنیــد.
هرچقــدر کــودک ایــن مســئولیتپذیری را بهتــر یــاد بگیــرد و انجــام بدهــد،
بیشــتر احســاس شــادی و رضایــت از خــود خواهــد داشــت.
 .۳خطرپذیری حسابشده را به کودک بیاموزید
همــه مــا در تــاش هســتیم کــه کــودک خــود را از خطرهــای روحــی و
جســمی مصــون داریــم .ســخت اســت کــه ببینیــد ،فرزندتــان جلــوی ســایرین
از میل ـ ه بارفیکــس نمیتوانــد بــاال بــرود یــا در تیــم فوتبــال مدرســه ،بدتریــن
عملکــرد را دارد.
ایــن عــدم موفقیتهــا باعــث میشــود کــه بخواهیــد کــودک را از ایــن
وضعیــت دور کنیــد .امــا یادتــان باشــد ،اگــر کــودک را تشــویق بــه دوری
از چنیــن حیطههایــی کنیــد ،درواقــع اعتمادبهنفــس او را کاهــش دادهایــد
و باعــث میشــوید کــه بدبینــی بــه آرامــی از در پشــتی وارد مغــز او بشــود.
 .۴قبل از بروز هر واکنشی صبر کنید
قبــل از اینکــه ســریعا در مقــام دفــاع از کــودک خــود برآییــد ،کمــی صبــر
کنیــد و تأمــل بــه خــرج بدهیــد .بــا صبرکــردن و نشــانندادن واکنشهــای
ســریع و فــوری میتوانیــد بهتــر فکــر کنیــد و بــا راهحلهــای بهتــری مســائل
کــودک خــود را حــل کنیــد .فــرض کنیــد در مدرســه کســی بــه کــودک
شــما گفتــه اســت« :چاقالــو» .در ایــن صــورت دو راه پیــش رویتــان اســت.
نخســت اینکــه شــماره والدیــن آن کــودک دیگــر را پیــدا کنیــد و بــه والدیــن
او ایــن موضــوع را اطــاع دهیــد و از فرزنــد آنهــا شــکایت کنیــد .دوم اینکــه
بــه کــودک خــود یــاد بدهیــد در چنیــن مواقعــی چــه واکنــش و رفتــاری
داشــته باشــد.
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قطعــا روش دوم بســیار مفیدتــر واقــع میشــود .میتوانیــد بــه فرزندتــان یــاد
بدهیــد کــه در چنیــن مواقعــی بــه دوســت یــا همکالســی خــود بگویــد« :مــن
چــاق نیســتم و چنیــن رفتــار و صحبتــی بــا یــک دوســت اصــا درســت و
شایســته نیســت» .ایــن خــودداری از مداخلــه در روابــط کــودک باعــث
میشــود تــا او خودکنترلــی بیشــتری در زندگــی بــه دســت بیــاورد.
 .۵به دل ماجرا رفتن را به کودک یاد بدهید
ممکــن اســت فرزنــد شــما در شــروع انجــام کاری ،بترســد و خــود را
ناتــوان بدانــد .بــرای مثــال بگویــد« :مــن در ریاضــی ضعیفــم …»« ،فوتبــال
بازیکــردن مــن افتضاحــه» و…  .در چنیــن موقعیتــی ،واکنشهــای والدیــن
بســیار مهــم اســت و میتوانــد اثراتــی بــه شــدت جــدی روی کــودک و
رویکــرد او داشــته باشــد .بایــد تــاش کنیــد تــا دیــدگاه فرزندتــان را نســبت
بــه ضعفهــای خــود تغییــر بدهیــد.
بــرای اینکــه تغییــرات مثبتــی در نــگاه کــودک ایجــاد کنیــد ،بایــد از جمالتــی
اثرگــذار بهــره ببریــد .بــرای نمونــه بــه او بگوییــد کــه ســاز زدن بــرای همــه در
ابتــدا کمــی مشــکل اســت یــا انجــام ایــن ورزش در آغــاز کار دشــوار اســت؛
ولــی بــه زودی همــه چیــز را یــاد خواهــد گرفــت .بــه او یــادآوری کنیــد کــه
همــه بچههــا مثــل او هســتند و او تنهــا نیســت یــا از تجربههــای ناموفــق خــود
در شــروع کاری برایــش بگوییــد.
 .۶واقعگرایی خوشبینانه را فراموش نکنید
خوشبینــی و مثبتاندیشــی ،نتیجــ ه درک واقعــی اوضــاع و مســائل اســت.
لزومــی نــدارد بــه فرزندتــان امیــد واهــی بدهیــد .بــرای مثــال وقتــی قــرار اســت
بــه شــهری دیگــر برویــد و کودکتــان از اینکــه دوســتانی نخواهــد داشــت،
ابــراز نگرانــی میکنــد ،نبایــد بــه او بگوییــد کــه در مدرسـه جدیــد همــه بــا او
دوســت میشــوند و آرزو دارنــد کــه دوســت او باشــند .بایــد واقعبیــن باشــید
و ایــن رویکــرد را بــه کودکتــان هــم آمــوزش بدهیــد .امیــدواری بیهــوده یــا
مثبتاندیشــی بــدون پشــتوانه واقعگرایــی بــه هیــچ دردی نمیخــورد .بایــد
بــه فرزندتــان بیاموزیــد کــه بــرای اتفاقــات مختلفــی کــه ممکــن اســت ســر
راهــش قــرار بگیــرد ،آمادگــی داشــته باشــد و بــا آنهــا بــه شــکلی مؤثــر مواجــه
بشــود.
نیلوفر شهدوست
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نکاتـــــــ
گلچین شده
از کتابـــهای
روانشــناسی

بدانیــد اگــه کل کتابهــای روانشناســی را بخوانیــد ،بــه ایــن 70
جملــه میرســید :
 -1روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش.
 -2حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.
 -3برای فردایت برنامهریزی کن.
 -4از عبارت «متشکرم» زیاد استفاده کن.
 -5بدان در چه وقت باید سکوت کنی.
 -6زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان.
 -7احمقانه رفتار مکن.
 -8برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.
 -9چند وقت یکبار اجناسی که بچهها میفروشند را بخر.
 -10همیشه درحال آموختن باش.
-11آنچه میدانی به دیگران بیاموز.
 -12روز تولدت یک درخت بکار.
 -13دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر.
 -14از مکانهای مختلف عکس بگیر.
 -15رازدار باش.
 -16فرصت لذت بردن از خوشیهایت را به بعد موکول نکن.
 -17به دیگران متکی نباش.
 -18هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن.
 -19اشتباههایت را بپذیر.
 -21بعــد از تنبیــه بچههایــت ،آنهــا را در آغــوش بگیــر و نــوازش
کــن.
 -23شــجاع بــاش ،حتــی اگــر نیســتی وانمــود کــن کــه هســتی،
هیچکــس نمیتوانــد تفــاوت بیــن ایــن دو را تشــخیص دهــد.
 -24هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.
 -25به کسی کنایه نزن.
 -27به بچههایت بگو که آنها فوق العادهاند.
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 -28سحرخیز باش.
 -29سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی ،شانس گاهی اوقات خیلی آرام در میزند.
 -30همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش.
 -31کسی را که امیدوار است هیچگاه ناامید نکن شاید تنها داروی او باشد.
 -32وقتی با بچهها بازی میکنی سعی کن آنها برنده شوند.
 -34وقتشناس باش.
 -35از افراد ناشایست دوری کن.
 -36در پول دادن به بچههایت خسیس نباش.
 -38هیچ وقت به رقیبت اعتماد نکن.
 -39از حدی که الزم است مهربانتر باش.
 -40وقتی عصبانی هستی به هیچکاری دست نزن.
 -41بهترین دوست همسرت باش.
 -42تا وقتی شغل بهتری پیدا نکردهای شغل فعلیت را از دست مده.
 -43سعی کن مفیدترین و با احساسترین آدم روی زمین باشی.
 -44از کسی کینه به دل نگیر.
 -45برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شو.
 -47وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن.
 -48خودت را درگیر مسائل بیاهمیت نکن.
 -49هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر میآید.
 -50همیشه به قولت وفادار باش.
 -51تا میتوانی جداییها را به وصل تبدیل کن.
 -52عادت کن که همیشه حتی زمانی که ناراحت هستی خودت را سرحال نشان دهی.
 -53زندگی را سخت نگیر.
 -56از وسایلت به خوبی محافظت کن.
 -58برای تغییر دادن دیگران بیش از حد تالش نکن.
 -59همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باش.
 -60پلها را از بین نبر شاید مجبور شوی بار دیگر از رودخانه عبور کنی.
 -61خودت را دست کم نگیر.
 -62متواضع و فروتن باش.
 -64قدرت بخشندگی را از یاد مبر.
 -66دوستیهای قدیم را دوباره تازه کن.
 -67سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد.
 -68کتاب مورد عالقهات را برای بار دوم بخوان.
 -70و از همه مهمتر آنکه
«انســانیت» انســان از جایــی آغــاز میشــود کــه نســبت بــه حقــوق دیگــران احســاس مســئولیت
میکنــد و میــزان «انســانیت» هرکــس بــه همــت و خدمــت او بــرای رفــع یــا کاهــش غمهــا و
مشــکالت دیگــران بســتگی دارد.
جکسون براون
							

29

30

فصلناهم

تابستان  - 97شماره 9

میان دل
خواهر و برادر
پل بزنید !

روابط خواهر و برادر در خانواده

روزگاری بــود كــه ارتبــاط عاطفــی عمیقــی بیــن اعضــای خانوادههــا
وجــود داشــت کــه خواهرهــا و برادرهــا ،آن را در بزرگســالی نیــز
حفــظ میکردنــد.
در گذشــتههای دور ،ســنتها و ُعــرف اجتماعــی باعــث میشــد
دنیــای دختــران و پســران از هــم فاصلــه زیــادی داشــته باشــد.
دخترهــا بیشــتر اوقاتشــان را در کنــار زنــان خانــواده و در خانــه
میگذراندنــد و طبیعتــ ًا پســرها وقتشــان را بــا مــردان خانــواده و
خــارج از خانــه .معمــو ً
ال قــرار نبــود تالشــی بــرای ادغــام ایــن دو
دنیــای مختلــف بــا هــم شــود ،امــا بــا وجــود اختــاف ایــن دو دنیــا،
ارتبــاط عاطفــی عمیقــی بیــن اعضــای خانوادههــا وجــود داشــت کــه
خواهرهــا و برادرهــا ،آن را در بزرگســالی نیــز حفــظ میکردنــد.
از طرفــی دیگــر خانوادههــا اغلــب مردســاالر بودنــد و وقتــی
کهنســالی ،توانایــی پــدر خانــواده را بــرای حکمرانــی بــر اعضــا
میگرفــت ،پســرها مســئول خانــواده میشــدند .آنهــا وظیفــه داشــتند
رفتــار زنهــای خانــواده و از جملــه خواهرهایشــان را کنتــرل کننــد و
در عیــن حــال آیندهشــان را تأمیــن کننــد .امــا در ایــن روزگار ماجــرا
کام ـ ً
ا تغییــر کــرده اســت .خانوادههــا کمتــر مردســاالر هســتند .زنــان
میتواننــد کار کننــد و بــرای آیندهشــان بــدون وابســتگی مالــی بــه
خانــواده تصمیــم بگیرنــد.

* تغییر سبك زندگی
اکنــون ســبک زندگــی تغییــر کــرده اســت ،برادرهــا گرفتارتــر
از آن هســتند کــه بخواهنــد خواهرهایشــان را دائم ـ ًا زیــر نظــر
داشــته باشــند و زنــان هــم،چنیــن نظارتــی را نمیپذیرنــد.
در عیــن حــال در بســیاری از خانوادههــا ،پیوندهــای عاطفــی
میــان خواهــر و برادرهــا بــه قــوت گذشــته نیســت و گاهــی
پیــش میآیــد کــه مــا ،همســایه یــا همکارمــان را بیشــتر از
خواهــر یــا برادرمــان در طــول هفتــه میبینیــم .هرچنــد
نظارتهــای ســختگیرانه برادرهــا در گذشــته چنــدان
خوشــایند نبــوده اســت ،امــا ارتبــاط خواهرهــا و برادرهــا،
اجــزای پســندیدهای نیــز داشــت ،مثــل احتــرام بــه حریمهــای
یکدیگــر و بــاور بــه ایــن کــه آنهــا بایــد در هــر شــرایطی بــه
یــاد داشــته باشــند کــه همخــون هســتند و بایــد هــوای هــم
را داشــته باشــند.
مــا نمیخواهیــم بــه گذشــتههای دور برگردیــم ،امــا اگــر
بتوانیــم بخــش مثبــت روابــط خواهــر و برادرهــای قدیــم را
در روابــط فرزنــدان دختــر و پســرمان تقویــت کنیــم مســلم ًا از
آینــده آنهــا مطمئنتــر خواهیــم بــود.
* رابطه عاطفی را تقویت کنید
یکــی از راههــای مناســب بــرای برقــراری رابطــه عاطفــی میــان
خواهــر و بــرادر ،ســپردن مســئولیتهایی بــه آنهــا در قبــال
یکدیگــر اســت .چنــدی پیــش کــه مهمــان خانــوادهای موفــق
بــودم ،متوجــه رابطــه عاطفــی عمیــق میــان خواهــر و بــرادر این
خانــواده شــدم .وقتــی بــرادر میخواســت از خانــه خــارج شــود
از خواهــرش پرســید «ســولماز جــان! بــه نظــرت کــدام عطــر
را بزنــم؟» خواهــرش یکــی از شیشــههای عطــر را برداشــت
و گفــت «ایــن یکــی علیرضــا »...بــرادر گفــت «میخواهــی
تــا دانشــگاه همراهــت باشــم »...و خواهــر بالفاصلــه رفــت تــا
وســایلش را بــردارد و بــا هــم راهــی شــوند.
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* مساوات ،یکسانی خدمات نیست!
رعایــت عدالــت میــان دو کــودک از دو جنــس مخالــف در
یــک خانــواده ،از جملــه مســئولیتهای پــدر و مــادر اســت،
امــا مســاوات بــه معنــای رفتارهــای کامــ ً
ا مشــابه بــا خواهــر و
بــرادر و خریــدن اســباببازیها ،کتابهــا و پوشــاک یکســان
بــرای آنهــا نیســت ،بلکــه کامــ ً
ا برعکــس اســت .شــما وظیفــه
داریــد بــا توجــه بــه جنســیت بچههــا ،نــوع تفریحــات آنهــا،
اســباببازیها و پوشششــان را از هــم جــدا کنیــد و حتــی در
مواقعــی الزم اســت بســته بــه جنســیت شــان ،ســبک حمایتــی شــما
از آنهــا نیــز متفــاوت باشــد .البتــه در ایــن بخــش بایــد دربــاره
اســباببازیهای مخصــوص دختــران و پســران یــک پرانتــز بــاز
کنیــد .ایــن کــه شــما صرفــ ًا اتــاق دخترتــان را از عروســک پــر
کنیــد و اتــاق پســرتان را از مسلســل و ماشــین ،کاری پســندیده
نیســت .طبیعــی اســت کمیــت اســباببازیهای دخترانــه و پســرانه
بایــد بــا توجــه بــه جنســیت بچههــا ،تعییــن شــود ،امــا از ســوی
دیگــر ،هــر کودکــی حــق دارد بخشــی از اســباببازیهای جنــس
دیگــر را نیــز داشــته باشــد .مثـ ً
ا نبایــد دختــران را بــه طــور کلــی از
بــازی بــا اســباببازیهایی ماننــد ماشــین محــروم کــرد چــرا کــه
پژوهشهــای جدیــد روانشناســی اثبــات کردهانــد محــدود کــردن
بچههــا در اســتفاده از یــک ســری اســباببازیهای خــاص ،صرف ـ ًا
بــه دلیــل مغایــرت بــا جنسیتشــان مانــع رشــد مهارتهــای آنهــا
در بزرگســالی میشــود.
* عدالت در خانواده
منظــور مــا از عدالــت در خانــواده ،یکســانی خدماتــی کــه بــه
فرزندانــی از دو جنــس مخالــف ارائــه میدهیــد نیســت و ایــن
خدمــات ماهیتهــای متفاوتــی بــرای دختــر و پســر دارنــد ،امــا
میــزان ایــن خدمــات بــرای دختــر و پســر خانــواده ،نبایــد چنــدان
بــا هــم فــرق داشــته باشــد .قــرار نیســت یکــی از بچههــا مطلقــ ًا
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آزاد باشــد و دیگــری همیشــه دربنــد .قــرار نیســت یکــی از آنهــا
همیشــه ســوژه عکــس و موضــوع تعریــف و تمجیــد شــما باشــد و
دیگــری همیشــه منــزوی و گوشـهگیر .قــرار نیســت یکــی از آنهــا
همیشــه هدیــه بگیــرد و دیگــری تــا بزرگســالی در حســرت تشــویق
شــما بمانــد .یادتــان باشــد پســران و دختــران ،توانمندیهــا و خلــق
و خــوی مشــابهی ندارنــد .حتــی امــکان دارد یکــی از آنهــا وقتــی
بــه ســن مشــابه بــا خواهــر یــا بــرادرش میرســد ،از تواناییهایــی
کــه او در آن ســن داشــته اســت برخــوردار نباشــد ،شــاید از نظــر
تحصیلــی بــه خوبــی دیگــری نباشــد و اســتعدادهای متفاوتــی داشــته
باشــد ،امــا شــما نبایــد ایــن دو نفــر را بــا هــم مقایســه کنیــد و نتیجه
بگیریــد کــدام یــک باهوشتــر ،عاقلتــر و زرنگتــر از دیگــری
اســت و مهمتــر ایــن کــه آنهــا قابــل مقایســه بــا هــم نیســتند،
چــون دو انســان متفــاوت ،بــا جنســیت متفــاوت ،ویژگیهــای
متفــاوت و اســتعدادهای مختلــف هســتند.

* احترام گذاشتن به حریم خصوصی یکدیگر
نکتــه مهــم دیگــر در تربیــت کــردن خواهــر و بــرادر ،ایــن اســت
کــه بــه آنهــا احتــرام گذاشــتن بــه حریــم خصوصــی یکدیگــر را
یــاد بدهیــد .ایــن حریــم خصوصــی بــه ویــژه در نوجوانــی و دوران
بلــوغ اهمیــت بیشــتری پیــدا میکنــد .آنهــا بایــد یــاد بگیرنــد
گاهــی اجــازه دخالــت و کنجــکاوی در برخــی مســائل یکدیگــر
را ندارنــد .فهمانــدن مرزهــا در روابــط خواهــر و بــرادر از کودکــی
باعــث میشــود هــر دو طــرف ،ادای احتــرام و رعایــت حریــم
خصوصــی یکدیگــر را در بزرگســالی نیــز در نظــر بگیرنــد .بــرای
آمــوزش ایــن حریمهــا الزم اســت از دوران کودکــی ،اتــاق خواهــر
و بــرادر و حتــی کمــد اســباببازیها و لباسهایشــان را از هــم
جــدا کنیــد و اگــر ایــن امــر در دوران کودکــی محقــق نشــد حتم ـ ًا
بایــد در نوجوانــی ،اتــاق آنهــا و لــوازم شــخصی و خصوصیشــان
را از هــم تفکیــک کنیــد.

علی یوشی زاده  -جام جم
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 13چیز
که در مورد

ژاپــن

نمیدانستید
ژاپنیها اص ً
ال پسانداز نمیکنند!
تورم در ژاپن معموال صفر یا منفی است!
در ژاپن خانه ویالیی به ندرت پیدا میشود!
از کار ُمردن در ژاپن یک افتخار است!
حقوق یک معلم معادل  7500دالر آمریکایی در ماه است!
شکست درکار برای یک مدیر برابر مرگ است!
تمام معلمان دوره ابتدایی خانم هستند که گاهی از مادران بچهها دلسوزترند!
هنگام تعطیلی مدارس بچهها گریه میکنند!
خانمها در ژاپن بعد از ازدواج عموماً کار نمیکنند!
مردان حقوق خود را به همسران خود میدهند و از آنها پول خرجی میگیرند.
از اول تا سوم ابتدایی ،هیچ امتحانی ندارند!

دانـش آمــــــوزان
همــراه بــا معلمیــن
هــر روز بــه مــدت
 ۱5دقیقـــه بــــه
نظافــت مدرســه میپردازنــد و
ایــن کار باعــث تربیــت نســلی
متواضــع و حریــص بــر نظافــت
میگــردد.

هــر شــهروند ژاپــن
کــه ســگ داشــته
باشــــد ،همیشـــه
کیــف و کیســههای
خاصــی بــرای برداشــتن فضــوالت
آن بــه همــراه دارد.
حرصشــان بــر نظافــت را ســرلوحه
اخــاق خــود قــرار دادهانــد.

کارگـــــر نظافــــــت و
رفتگــــر را " مهنــــدس
بهداشــــــت" مینامنــد
و ماهانـــــه  5الـــــی 8
هـــــزار دالر آمریکایــی
میگیــرد و بــرای ورود بــه ایــن
پیشــه بایــد امتحانــات کتبــی و
شــفاهی داد.
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ژاپــن هیــچ منبــع طبیعــی
نــدارد( نفــت ،گاز ،زغــال
ســـــنگ ،فــــوالد ،مــــس
و ...نـــــدارد) و ســــاالنه در
معــرض صدهــا زلزلــه قــرار
میگیــرد؛ امــا ایــن مســائل
باعــث نشــده کــه ایــن کشــور را از ایــن کــه یکــی
از قدرتهــای اقتصــادی جهــان باشــد بــاز دارد.

هیروشــیما فقــط
طی ده ســــــال
توانســـــــت ،از
لحــاظ اقتصــادی
به همــــــــــان
هیروشــیمای قبــل از ســقوط بمــب
هســتهای بازگــردد.
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اســتفاده از تلفــن
همــراه در قطــار،
رســتوران و تمــام
امــــــاکن بســته
ممنــوع اســت و در
موبایلهایشـــــان
بــه جــای کلمــه « بــی صــدا» از کلمــه
«اخــاق» اســتفاده شــده اســت.

یکــی از مواد درســی
اول تــــــا ششــم
ابتدایی(گامــی بــه
ســـــوی اخــــاق)
اســت کــــه در آن
اخــاق و شــیوه تعامــل بــا دیگــران
را آمـــوزش میدهــد.

بــا ایــن کــه ژاپــن
از ثــروتمنــدتـــرین
کشــورهای دنیاســت،
امــا پیشــکار و خدمــه
نمیگیــــرند و ایــن
پــدر و مــادر هســتند
کــه مســئول فرزنــد و خانــواده بــه
شــمار میآینــد.

از اول ابتدایــی تــا
دوازده چیــزی بــه نــام
"ناکامی" (مـــــــردود)
ندارنــد!
چــون هــدف تربیــت،
نهـــادینــــهکـــردن
مفاهیــم و ســاختن شــخصیت اســت نــه
فقــط تعلیــم و تلقیــن.

در رســتوران
هــر کســی بــه
انــدازه نیــــاز
خــود غـــــذا
بـــرمیدارد و
آخـــر کار در
بشقابشـــان چیـــــزی نمیمـــاند...
اســراف وجــود نــدارد.

میــانگیـــــن
تاخیــر قطــار
در ســال هفــت
ثانیــه اســت.
مســــــئولین
مربوطــه ،بابــت
ایــن تاخیــر ،آخــر هــر ســال از مــردم
معــذر تخواهیمیکننـــد.

دانــش آمــوزان در
مــدارس ،مســواک
خــود را برداشــته
و بعــد از صــرف
غــذا دنــدان خــود
را تمیــز میکننــد و از همــان کودکــی
مراقــب ســامتی خــود هســتند.

مدیــر مدرســه نیــم ســاعت قبــل از تقســیم شــدن غــذا از غــذای دانــش آمــوزان میخــورد تــا از
ســامتی آن مطمئــن شــود و اگــر از او بپرســی کــه چــرا؟ میگویــد :نیــازی بــه دشــمنی و درگیــری
بــا دیگــران نیســت .بــا رشــد و پیشــرفت تــو ،دیگــران خــود بــه خــود شکســت میخورنــد.
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خارطات
گ
مشده

آن روز عصــر بــرای آمــدن بــه خانــه عجلــه داشــتم.
دوســت داشــتم هــر چــه ســریعتر بــه ایســتگاه برســم .خــوب
میدونســتم اگــر ایــن اتوبــوس رو از دســت بدهــم ،بــرای
آمــدن اتوبــوس بعــدی بایــد کلــی معطــل بشــوم و تــازه کلــی
هــم تــو ترافیــک بمونــم .امــروز اولیــن حقــوق زندگیــم رو
گرفتــه بــودم و دلــم میخواســت بــا ایــن پــول بــرای مــادرم
یــک هدیــه بخــرم .بــرای مــادری کــه ایــن همــه ســال ،بــار
زندگــی مــا را بــه دوش کشــید و بــه جــای گالیه از مشــکالت،
همیشــه لبخنــد زد .وقتــی بــه ســر کوچــه رســیدم ،بــا دقــت
بــه ایســتگاه نــگاه کــردم .ایســتگاه خلــوت بــود ،بــا ســرعت
بیشــتری حرکــت کــردم و بــا عجلــه از تنهــا کســی کــه روی
صندلــی نشســته بــود پرســیدم «:خانــم اتوبــوس اومــده؟»
پیرزنــی کــه روی صندلــی نشســته بــود و ســرش را پاییــن
انداختــه بــود ،بــا شــنیدن صــدای مــن ،صورتــش را بــاال آورد.
بــه چشـمهای مــن نــگاه کــرد .هیــچ حرفــی نــزد .ســرش را بــه
اطــراف چرخانــد و بعــد رو بــه مــن گفــت« :ســاعت چنــده؟»
نگرانــی در چشــمهایش مــوج مــیزد .تــه صدایــش بغضــی
بــود .بــه ســاعت نــگاه کــردم و گفتــم« :یــه ربــع بــه چهــار».
پیــرزن دوبــاره ســرش را پاییــن انداخــت و بعــد بــا گوشــه

حبیبه محمدیوسفی

روســریش چشــمهایش را پــاک کــرد.
پیــرزن مــدام بــه اطــراف نــگاه میکــرد .یکبــاره دســتش را
بــه میلــه کنــار نیمکــت گرفــت و بــه زحمــت ایســتاد ،گــردن
کشــید و ســعی کــرد کمــی دورتــر را هــم نــگاه کنــد ،بعــد
بــا نــا امیــدی دوبــاره روی نیمکــت نشســت و ایــن بــار دیــدم
کــه یــک قطــره اشــک از گوشــه چشــمش روی گونــهاش
نشســت ....ســرم را پاییــن انداختــه بــودم و بــه ایــن فکــر
میکــردم کــه چــه هدیـهای مــی توانــد مــادرم را خوشــحالتر
کنــد کــه یکبــاره متوجــه شــدم پیــرزن از جایــش بلنــد شــد.
بــه چهــرهاش نــگاه کــردم .لبخنــد مـیزد و بــه امتــداد خیابــان
چشــم دوختــه بــود .بــه جایــی کــه نــگاه زن نشــان مــیداد،
چشــم انداختــم .مــرد جوانــی نزدیــک میشــد .نمیدانــم
چــرا مــن هــم لبخنــد زدم .داشــتم فکــر میکــردم شــاید
بهتریــن هدیــه بــرای هــر مــادری همیــن باشــد .دیــدار فرزنــد.
امــا مــرد کــه نزدیکتــر آمــد ،کمــی آن ســوتر نشســت و
روزنام ـهای کــه تــوی دســتش لولــه کــرده بــود ،بــاز کــرد و
مشــغول خوانــدن شــد .بــه پیــرزن نــگاه کــردم .لبخنــد روی
لبهایــش خشــک شــده بــود .خــود را روی نیمکــت رهــا
کــرد .ســرش را پاییــن انداخــت و دســتهایش را جلــوی
صورتــش گرفــت .یــک قــدم بــه ســمتش رفتــم .خواســتم
حرفــی بزنــم کــه دســتش را بــه صورتــش کشــید .ســرش را
بــه ســمت مــن چرخانــد و بــا چش ـمهای ســرخ شــده بــه مــن
نــگاه کــرد و بــا صدایــی کــه میلرزیــد پرســید« :ســاعت چنده
دخترجــون؟» بــاز هــم نگاهــی بــه ســاعتم انداختــم و گفتــم«:ده
دقیقــه بــه چهــار» .زن نفســش را بــا صــدای بلنــدی شــبیه آه
بیــرون داد و ســری تــکان داد .بــا دندانــش گوشــه لبهایــش
را گاز گرفــت و دوبــاره نگاهــش پــر از اشــک شــد .بــا اینکــه
اطــراف چشـمهایش را خطــوط پــر رنگــی کــه نشــان از گــذر
ســالها داشــت ،پوشــانده بــود ،هنــوز هــم چشــمان زیبایــی
داشــت .چشــمهایی کــه رنــگ روشــنش در انعــکاس نــور
حلقههــای اشــک ،درخشــانتر هــم بــه نظــر میرســید.
پیشــانیش بلنــد بــود و دســتهای کشــیدهای داشــت .پیــش
خــودم تصــور میکــردم کــه حتمــا در جوانــی بســیار زیبــا
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بــوده اســت ،شــاید بــه زیبایــی مــادر مــن.
کمکــم ایســتگاه شــلوغ میشــد و بــر تعــداد افــرادی کــه ســعی
میکردنــد هــر چــه ســریعتر از محــل کارشــان بــه خانــه برونــد ،کمــی
اســتراحت کننــد تــا دوبــاره بــه همیــن جــا برگردنــد ،اضافــه میشــد.
پیــرزن هــر چنــد دقیقــه یکبــار از جایــش بلنــد میشــد .بــه امتــداد
خیابــان نــگاه میکــرد و دوبــاره نــا امیــد روی صندلــی مینشســت.
گاهــی دســت راســتش را محکــم بــر پشــت دســت دیگــرش
میکوبیــد و زیــر لــب ذکــر میگفــت .دوبــاره بــه گوشــهای نــگاه
میکــرد .چــادرش را روی ســرش جابجــا میکــرد و بعــد ســرش
را بــه ســمت آســمان میگرفــت و چشــمهایش خیــس میشــد.
ایســتگاه لحظــه بــه لحظــه شــلوغتر میشــد .همیشــه ایــن جــور
موقعهــا از اینکــه اولیــن نفــر در صــف هســتم ،در دلــم خوشــحالی
عمیقــی حــس میکــردم و بــا مســافرهای دیگــر دربــاره کمبــود
وســایل حمــل و نقــل عمومــی حــرف م ـیزدم ،امــا امــروز تنهــا بــه
آدمهایــی نــگاه میکــردم کــه هــر چنــد ثانیــه یکبــار بــه ســاعت
خــود نــگاه میکردنــد و بــدون توجــه بــه دلواپســیهای زنــی کــه
روی نیمکــت نشســته اســت ،انتظــار اتوبــوس را میکشــیدند .بــه ایــن
فکــر میکــردم کــه خــود مــن هــم چــه انــدازه شــبیه آنهــا هســتم.
باالخــره اتوبــوس آمــد .بلیطــم را بــه راننــده دادم و پایــم را روی
اولیــن پلــه اتوبــوس گذاشــتم .امــا نمیدانــم چــرا برگشــتم و بــه
پیــرزن نــگاه کــردم .خانمــی کــه پشــت ســر مــن ایســتاده بــود بــا
دلخــوری گفــت« :خانــم مگــه نمیخــوای ســوار بشــی؟» نگاهــی
بــه او انداختــم و بعــد گفتــم« :نــه ،ببخشــید ،مــن بایــد پیــاده شــم!»
و بعــد از میــان انبــوه آدمهایــی کــه مــدام غــر میزننــد« :خانــم اول
فکراتــو بکــن! ...ای بابــا! ...عاشــقی؟! »...راه بــاز کــردم و خــودم را
کنــار پیــرزن رســاندم .دســتم را روی شــانهاش گذاشــتم و پرســیدم:
«مادرجــان منتظــر کســی هســتی؟!» پیــرزن بــه مــن نــگاه کــرد .مدتــی
ســکوت کــرد و بعــد یکبــاره بغضــش ترکیــد .بریــده بریــده گفــت:
«پســرم »...گفتــم« :اینجــا باهــاش قــرار داشــتید؟» بــا تعجــب نگاهــم
کــرد و گفــت« :قــرار؟! ...نــه مــادر! بــا هــم اومــده بودیــم بیــرون.
مــن خســته شــدم .اینجــا نشســتم و او رفــت کــه یــک لیــوان آبمیــوه
بگیــره .نمیدانــم چــرا نیومــد؟! میترســم تصــادف کــرده باشــه »...و
بعــد گری ـهاش شــدت گرفــت .دیگــر طاقــت دیــدن اش ـکهایش را
نداشــتم .بــا خوشــحالی گفتــم« :ناراحــت نبــاش مــادر! تــو ایــن خیابــان
یــک آبمیــوه فروشــی بیشــتر نیســت .مــن میــرم دنبالــش .فقــط بهــم
بگــو چــه شــکلیه» پیــرزن لبخنــدی زد .اشـکهایش را پــاک کــرد و
بــا خوشــحالی کیفــش را بیــرون آورد و عکســی را بــه مــن نشــان داد
و بعــد گفــت« :خیــر ببینــی!» لبخنــدی زدم .بلنــد شــدم و بــه ســمت
آبمیــوه فروشــی رفتــم ،امــا هیچکــس را ندیــدم .خواســتم بــه ســمت
ایســتگاه برگــردم امــا پشــیمان شــدم .بــه صاحــب مغــازه گفتم«:آقــا
امــروز کســی تــو ایــن خیابــون تصــادف نکــرده؟! منظــورم عابــر پیــاده
اســت؟» بــا تعجــب بــه مــن نــگاه کــرد و گفــت« :نــه!!» بعــد ادامــه دادم
«لطفــا دو تــا لیــوان شــیر مــوز بــه مــن بدیــد»...
بــا لیوانهــای شــیرموز بــه ســمت ایســتگاه رفتــم .پیــرزن ناخــودآگاه
جســتی زد و پرســید« :چــی شــد؟ »...بــا لبخنــد گفتــم« :حــاال ایــن
رو بخوریــد گلوتــون تــازه بشــه! ...حتمــا جــای دیگــری رفتــه.
شــاید ایــن محــل رو بلــد نیســت ...اصــا خونــه شــما کجاســت
مــادر؟» پیــرزن دوبــاره روی صندلــی نشســت .بــا بیمیلــی یکــی از
لیوانهــا را برداشــت .کمــی از آن را خــورد .بعــد همانطــور کــه
بــه روبــرو نــگاه میکــرد ،گفــت« :آره راســت میگــی! اینجاهــا را
بلــد نیســت .راهمــون دوره ...مــن کــه تهــران رو بلــد نیســتم .دو ســال
پیــش کــه زن گرفــت هــر چــی داشــت و نداشــت فروخــت تــا بیــاد
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اینجــا زندگــی کنــه .چــه میدونــم واهلل!»  ...چنــد تــا اتوبــوس دیگــر
هــم آمــد و رفــت .لیوانهــا هــم خالــی شــده بــود .پیــرزن هــر چنــد
دقیقــه یکبــار عکــس تــوی کیفــش را در مـیآورد و نگاهــی بهــش
میانداخــت و دوبــاره چشــمهاش از اشــک خیــس میشــد .برایــم
گفــت کــه خیلــی جــوان بــوده کــه همســرش را از دســت داده و
تمــام عمــرش را بــه پــای پســر دو ســالهاش گذاشــته تــا زیــر دســت
ناپــدری نیفتــد .پســرش زمانــی کــه در تهــران ســرباز بــوده بــا دختــری
آشــنا میشــود و بعــد ســربازی خونــه پــدری را در شهرســتان
میفروشــد و بــه تهــران میآیــد تــا اینجــا کار و زندگــی کنــد .امــا
عروســش از زندگــی بــا مادرشــوهر پیــرش راضــی نیســت و تقریبــا
هــر شــب بــا پســرش دعــوا راه میانــدازد .امــروز صبــح هــم بعــد از
یــک دعــوای مفصــل ،پســرش او را بیــرون آورده تــا کمــی بگردنــد،
بلکــه مــادر کمتــر غصــه بخــورد .ســوار اتوبــوس شــدند و بــه اینجــا
آمدنــد .پســرش کمــی پــول تــوی کیفــش گذاشــته اســت و رفتــه
تــا بــرای مــادرش آبمیــوه بخــرد ،امــا هنــوز پیــداش نشــده ...هــوا
داشــت تاریــک میشــد و پیــرزن هــر چنــد دقیقــه از مــن ســاعت را
میپرســید .حتــی نمیتوانســت یــک دقیقــه روی صندلــی بنشــیند.
نمیدونســتم بایــد چــه بکنــم؟! نهایتــا بــه او نگاهــی کــردم و گفتــم:
«مــادر میخــوای بریــم پیــش پلیــس؟!» بــا نگرانــی نگاهــم کــرد و
گفــت« :پلیــس بــرای چــی؟!» آب دهنــم را قــورت دادم و ادامــه
دادم «:خــوب شــاید اونــا بتونــن پســرت را پیــدا کنــن »...کمــی
فکــر کــرد .بعــد بــا نگرانــی گفــت« :میترســم پســرم بیــاد دنبالــم،
مــن اینجــا نباشــم ».نمیدانســتم چــی بگــم .بــا بیچارگــی ادامــه
دادم «:خــوب نهایتــا او هــم میــاد پیــش پلیــس »...آفتــاب خــودش
را پشــت شــاخههای خالــی پنهــان میکــرد .آســمان ســرخ شــده
بــود و کالغــی کــه جوجـهاش از النــه بیــرون افتــاده بــود ،بلنــد بلنــد
قــار قــار میکــرد .هــوا ســوز ســردی داشــت .دس ـتهای پیــرزن را
گرفتــم و او را تــا کالنتــری محــل رســاندم .ماجــرا را تعریــف کــردم
و دیــدم چشــم افســر نگهبــان خیــس شــد .بــا مهربانــی نگاهــی بــه
پیــرزن کــرد و گفــت «:شــما هــم جــای مــادر مــا! دور از جــون شــما
چهــل روز نیســت کــه رفتــه .بچــه هــا هنــوز بهونــه مادربزرگشــون رو
میگیرنــد .امشــب رو مهمــون مــا باشــید .انشــاءاهلل تــا فــردا پســرتون
پیــدا میشــه »...و بعــد بــه مــن نــگاه کــرد و ادامــه داد« :شــما بــرو
دختــرم .نگــران نبــاش »...بــه پیــرزن نــگاه کــردم .میشــد از پشــت
نگاهــش ،دلشکســتگیش را دیــد .نگرانیــش بیشــتر رنــگ نــا امیــدی
پیــدا کــرده بــود .شــاید هــم تــرس ...بایــد میرفتــم .میدونســتم
مــادرم تــا حــاال خیلــی نگرانــم شــده .پیشــانیش را بوســیدم و او را بــه
خــدا ســپردم .از کالنتــری بیــرون آمــدم .بــه ســمت ایســتگاه اتوبــوس
رفتــم و آرزو کــردم ای کاش هیچکــس خاطراتــش رو تــوی هیــچ
ایســتگاهی جــا نگــذارد.
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ف
ر
م
و
ل
دکتر علی صاحبی
مــن روانشــناس بالینــی هســتم و همســرم
روانپزشــک اســت .مــن و همســرم  25ســال
تجربــه برخــورد و مطالعــه بــا افــراد مختلــف
را داریــم .مــا بــه آدمهایــی برمیخوریــم
کــه مهــم نیســت وضعیــت زندگیشــان چگونه
اســت ،مهــم نیســت چقــدر آســیب دیدنــد و
شــرایط چــه قــدر برایشــان دشــوار اســت ،کال
شــاد هســتند و از زندگــی خشــنود هســتند،
بهزیســتی دارنــد ،ســامت هســتند (کمتــر
بــه پزشــک مراجعــه میکننــد) هــر چنــد
زندگــی ســر ســازگاری بــا اینهــا نــدارد
و برعکــس آدمهایــی داریــم کــه صــرف
نظــر از اینکــه در چــه موقعیتــی و در چــه
جایگاهــی هســتند ،در چــه خانــوادهای
هســتند دائمــا احســاس بدبختــی میکننــد و
بهزیســتی و خشــنودی ندارنــد و بــه معنــای
دقیــق و وســیع کلمــه «ســامت» ندارنــد و
ممکــن اســت انــواع اختــاالت عصبــی مثــل
اضطــراب ،غــم ،وســواس ،ترس و افســردگی
را داشــته باشــند.
همیشــه بــرای مــا ســوال بــوده کــه بعضیهــا
چــرا صــرف نظــر از وضعیــت و شــرایط
زندگیشــان همیشــه خوشــحال و شــاد و
بانشــاط هســتند و یــک ســری از آدمهــا بــا
ایــن کــه خــوب رشــد کــرده و دنیــا بــه آنهــا
افتخــار میکنــد ولــی خودشــان حــس خوبــی
ندارنــد و طــول عمــر خوبــی هــم ندارنــد.

ت
غ
ی
ی
ر
زن

ســوال بعــدی ایــن اســت کــه ایــن دو گــروه چــه تفاوتــی
بــا هــم دارنــد آیــا تاثیــر شــرایط و محیــط اســت؟
ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل بیان میشــود کــه بســیاری از
مــا فکــر میکنیــم اگــر در فضــای دیگــر ،در جغرافیــای
دیگــر ،در فضــای سیاســی دیگــر زندگــی میکردیــم
خشــنود بودیــم و رضایــت داشــتیم از زندگــی و
ســامتیمان هــم بهتــر بــود؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه
بــه هــر قیمــت کــه شــده مهاجــرت میکننــد و حتــی بــه
قیمــت جانشــان .مــن و همســرم تجربــه زندگــی در ســه
کشــور مختلــف در ســه قــاره را داریم(آمریــکا ،اســترالیا
و ایــران) ،اگــر محیــط و عوامــل بیرونــی در بهزیســتی و
خشــنودی مــا تاثیــر دارد مهاجرینــی کــه بــه کشــورهای
دیگــر میرونــد بایــد بســیار خشــنود و ســرحال باشــند.
در آمریــکا کــه همــه چیــز دموکــرات و غربــی اســت
مــردم نبایــد روزانــه  250میلیــون قــرص ضــد افســردگی
مصــرف کننــد فقــط بــرای اینکــه بتواننــد از تخــت
بلنــد شــوند و ســرکار برونــد و یــا در ســایر کشــورهای
اروپایــی و غربــی نیــز کــه رفــاه و دموکراســی و ...وجــود
دارد نبایــد افســردهای وجــود داشــته باشــد ،در صورتــی
کــه اصــا اینگونــه نیســت .پــس ایــن ربطــی بــه محیــط
نــدارد.
خیلــی از آدمهــا خودشــان را قربانــی میداننــد قربانــی
یــک آزارگــر کــه میتوانــد طبیعــت باشــد ،ژن باشــد
و حتــی پــدر و مادرشــان باشــد کــه آنهــا را در اینجــا
بــه دنیــا آوردهانــد و یــا محیــط سیاســی و اقتصــادی
باشــد .ایــن افــراد کال منتظــر منجــی هســتند ایــن منجــی
میتوانــد شــانس باشــد ،میتوانــد وضعیــت اقتصــادی
باشــد و ...

د
گ
ی
درمقابــل اینهــا ،آدمهایــی کــه خشــنود هســتند
صــرف نظــر از اینکــه در چــه محیطــی زندگــی
میکننــد و چــه وضعیــت اقتصــادی ،سیاســی،
اجتماعــی و چــه وضعیــت تحصیلــی دارنــد؛
خــود را آغازگــر میداننــد و بــه موقعیتهــای
ســخت زندگــی چالــش میگوینــد؛ یــک
چالشگــر دارنــد بــه نــام اقتصــاد ،یــک
چالشگــر بــه نــام محیــط و یــک چالشگــر
بــه نــام وضعیــت سیاســی .در زندگــی بــه
دنبــال مربــی میگردنــد؛ کســی کــه کمکشــان
کنــد و راه را نشــان بدهــد .یکــی از مربیــان
جلســات ایدهپــردازی و انگیزشــی اســت.
نــگاه میکنیــم تــا ببینیــم کــه چــه کســی چــه
ایــدهای دارد و چــه مســیری رفتــه و ایدههــای
افــراد را میگیریــم کــه مربیمــان باشــد .یکــی
از مربیهــا کتــاب اســت .مثــا داستایوفســکی
را میخوانیــد و مربیتــان میشــود ،سووشــون
دانشــور را میخوانیــد مربیتــان میشــود و
یــا حتــی میتوانیــم برویــم ســراغ کســی کــه
ایــن مســیر را رفتــه از او در مــورد آن بپرســیم.
تفــاوت افــراد آغازگــر بــا قربانیهــا در ســه کار
میباشــد.

.1داشــتن طــرز تفکــر و نگــرش پویــا نســبت
بــه هســتی؛ راننــده تاکســی کــه بســیار از
شــغلش خشــنود اســت و افتخــار میکنــد
کــه شــما را بــه ســرکار میرســاند مثــل
همــان کارآفرینــی میباشــد کــه شکســت
میخــورد دوبــاره تــاش میکنــد و همــواره
بــا چالــش روبــهرو میشــود امــا محکــم
ایســتاده اســت ،طــرز فکــر ایــن افــراد شــبیه
هــم میباشــد.
.2آدمهــای خشــنود بــه طــور کلــی موهبــت
بــه جهــان میبخشــند؛ امــا آدمهــای قربانــی
فقــط منتظــر ایــن هســتند کــه از جهــان
بگیرنــد ،یکــی بایــد ایــن را بــه مــا بدهــد،
یکــی بــرای مــا انقــاب کنــد ،یکــی بــرای مــا
دولــت تشــکیل بدهــد...
 .3آنهــا مواهبــی کــه در پیرامونشــان دارنــد
را شناســایی میکننــد ،اســتفاده میکننــد،
لــذت میبرنــد و بــه خودشــان یــادآوری
میکننــد و قدرشناســی میکننــد.
بنابرایــن ایــن ســه ویژگــی افــراد خشــنود را
از افــراد قربانــی متمایــز میکنــد و فرقــی
نمیکنــد کجــای دنیــا باشــی.
آدمهایــی کــه شــادمان هســتند ســه طبقــه از
متغیرهایــی کــه بــا آن ســر وکار دارنــد را
میشناســند:
دســته اول عناصــری هســتند کــه هیــچ
کنترلــی روی آنهــا نداریــم مثــل رخدادهــای
بیرونــی ،شــرایط اقتصــادی -سیاســی ،هجــوم
افــکار مثبــت و منفــی ،بــازار ،رفتــار دیگــران
نســبت بــه مــا و ژنتیــک .
دســته دوم عناصــری هســتند کــه کنتــرل آنهــا
دســت ماســت مثــل ســامت ،روابــط مــا بــا
اطرافیــان و وضعیــت مالــی شــخصی .یــک
ســوم ســامت دســت مــا اســت مثــا ورزش
کنیــم ،غــذا بخوریم ،اســتراحت کنیــم ،مابقی
هــم مربــوط بــه محیــط و ژنتیــک اســت.
روابــط مــا بــا اطرافیــان هــم همینطــور اســت
تــا یــک حــدی مــا میتوانیــم تاثیــر بگذاریــم،
خودشــان صاحــب اراده هســتند میتواننــد
بــا مــن ارتبــاط برقــرار نکننــد .در وضعیــت
اقتصــادی هــم مــن فقــط میتوانــم در دخــل
و خرجــم کــه کجــا بخــرم چــی بخــرم نفــوذ
داشــته باشــم امــا درآمــدم چنــدان دســت
خــودم نیســت.

دســته ســوم عناصــری هســتند کــه صددرصــد تحــت
کنتــرل مــا هســتند .جالــب اینجاســت کــه افــراد شــاد دو
دســته اول را کنــار گذاشــته و تمــام تمرکــز خــود را روی
دســته ســوم قــرار دادنــد کــه میتواننــد کنتــرل کننــد.
اول اهــداف و فعالیتهــای خودشــان و دوم طــرز فکــر
و شــیوه نگرششــان میباشــد .ایــن عوامــل صددرصــد
دســت خودشــان اســت ،بنابرایــن وقــت و انــرژی خــود را
بیهــوده در جــای دیگــر مصــرف نمیکننــد.
یافتههــای پژوهــش مــا نشــان میدهــد کــه بــه طــور کلــی
صــرف نظــر از اینکــه انســان در چــه شــرایطی و در کجــا
زندگــی میکنــد ســه تفــاوت عمــده بیــن خرســندان و
ناخشــنودان در هــر جامع ـهای وجــود دارد.
ایــن افــراد از لحــاظ  -1شــناختی  -2رفتاری  -3انگیزشــی
بــا هــم تفــاوت دارند.
یعنــی آدمهــای شــاد در زندگیشــان رفتارهــای مثبــت
دارنــد و مهــم نیســت کجــا زندگــی میکننــد .زندگــی
آنهــا دارای ســه ضلــع اســت .اول فعالیتهــای مثبــت
و عملیــات مهربانانــهای کــه بــدون چشمداشــت انجــام
میدهنــد؛ انســانهای ناشــاد فقــط خودشــان را دوســت
دارنــد و اصــا حــس همنــوع دوســتی ندارنــد .دوم
یــادآوری و بهــره بــردن از مواهبــی کــه هــم اکنــون
برخورداریــم و ســوم کســب طــرز فکــر و نگــرش تابآورانــه
میباشــد.
مطالعــه دیگــری در ســه مقطــع  2006 ،2004و 2014
انجــام شــده کــه افــراد را بــه ســه گــروه تقســیم کردنــد
و بــه مــدت شــش هفتــه متوالــی  :گــروه اول انجــام
گاهگاهــی عمــل مهربانانــه (هــر وقــت توانســتند کار خیــر
انجــام بدهنــد) گــروه دوم کاری نکننــد زندگــی عــادی و
روزمــره خودشــان را ادامــه بدهنــد و دســته ســوم ســعی
کننــد در هفتــه  5بــار عمــل مهربانانــه بــدون چشمداشــت
انجــام بدهنــد.
پــس از شــش هفتــه مطالعــه نشــان داده اســت کــه هــر دو
گــروه انجــام دهنــده عمــل مهربانانــه و خیــر ،بهزیســتی
و شــادمانی بهتــری نســبت بــه گــروه کنتــرل داشــتند و
گروهــی کــه اعمــال مهربانانــه را از روی قصــد انجــام
میدادنــد نســبت بــه افــرادی کــه بــه صــورت گاهگاهــی
انجــام میدادنــد بــه طــور معنــاداری بهزیســتی و
خرســندی و شــادمانی بیشــتری دارنــد.
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مطالعــه دیگــری در خاورمیانــه انجــام شــده
اســت کــه ایــن مطالعــه نشــان داده اســت
افــرادی کــه در خاورمیانــه بــه طــور منظــم
عمــل خیــر انجــام میدهنــد نســبت بــه
همتایــان خودشــان کــه مهربانی و بخشــندگی
ندارنــد ایــن ویژگیهــا را درسالمتشــان نشــان
میدهند.
انجــام فعالیتهــای مثبــت منجــر بــه
افزایــش بهزیســتی میشــود اگــر بهزیســتی
میخواهیــم بایــد فعالیــت مثبــت بیشــتری
انجــام بدهیــم .الزم نیســت شــهر و شــغل را
عــوض کنیــم ،الزم نیســت درآمــد بیشــتری
داشــته باشــیم ،الزم نیســت کشــورمان را
عــوض کنیــم ،مهاجــرت کنیــم ،کافیســت
فقــط فعالیــت مثبــت انجــام بدهیــم( هرجــا
برویــم آســمان همیــن رنــگ اســت ) .ایــن
فعالیــت مثبــت باعــث ایجــاد عواطــف مثبــت
در مــا ،باعــث ایجــاد افــکار مثبــت در مــا،
باعــث ایجــاد اعمــال مثبــت در مــا و باعــث
ارضــای نیازهــای انســانی مــا میشــود و
باعــث بهزیســتی بیشــتر مــا میشــود .الزم
نیســت بــرای بهزیســتی بــه جاهــای مختلفــی
برویــم .میتوانیــم فقــط و فقــط یــک ذره
نوعدوســتیمان را باالتــر ببریــم و هــر هفتــه
 5عمــل مهربانانــه نســبت بــه دیگــران ،بــه
ســگ ،بــه گربــه ،بــه گیــاه و بــه انســانهایی
کــه نمیشناســیم بــه کســی کــه نمیدانیــم
در آینــده جبــران میکنــد یــا خیــر ،بــدون
چشمداشــت انجــام بدهیــم.
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پارســا فقــط  8ســال داشــت کــه در پــی یــک اتفــاق
ناگهانــی شــاهد ســفر ابــدی پــدرش بــود و حــاال بــا
گذشــت  4ســال از آزاردهندهتریــن روزهــای زندگــی
خــود و خانــوادهاش ،بــرای پــدری کــه ارزندهتریــن
الگــوی زندگــی او و خواهــر کوچکــش اســت نامـهای
نوشــت تــا از دلتنگیهــا و قــول و قرارهایــش بــا او
بگویــد.
صــدای پارســا نشــان از ســن و ســال کــم او دارد،
امــا جملههایــی کــه بهزبــان مــیآورد و کلمههــای
معنــاداری کــه اســتفاده میکنــد بــه هیــچ عنــوان
یــادآور یــک پســر  11ســاله نیســت .او کــه ایــن
روزهــا خــود را تنهــا مــرد خانــواده و انجــام کارهــای
مردانــه خانــه را وظیف ـهاش میدانــد؛ دلیــل نوشــتن
ایــن نامــه را بزرگداشــت روز پــدر دانســت و گفــت:
از 4ســال قبــل تــا همیــن امــروز ،در مدرســهای
درس میخوانــم کــه زمــان زنــده بــودن پــدرم آنجــا
درس میخوانــدم بــرای همیــن ،مســئوالن مدرســه
بهخوبــی در جریــان زندگــی مــن و خانــوادهام
هســتند؛ چنــد روزمانــده بــود بــه روز پــدر بــه مــن
پیشــنهاد دادنــد نام ـهای بــه پــدرم بنویســم و آن را
در جمــع دانشآمــوزان مدرســه بخوانــم.
«از زمانــی کــه پــدرم بــه ســفر آســمانها رفتــه،
مــادرم هــر کاری از دســتش برآمــده بــرای مــن
و خواهــرم انجــام داده و همیشــه ســعی کــرده تــا
حضــور پــدر را در هــر لحظــه از زندگــی احســاس

کنیــم بــرای همیــن مــن مــدام بــا بابــا صحبــت
میکنــم و نوشــتن نامــه بــرای او اصــا کار ســختی
نبــود .میخواســتم بــا ایــن نامــه بــرای بابــا از
دلتنگیهــای خــودم ،مامــان و دلســا بگویــم و اینکــه
در نبــود او مــا چــه کارهایــی انجــام دادیــم و چــه
احساســی داشــتیم .یــک روزه نمیشــود احساســات
را روی کاغــذ نوشــت بــه همیــن خاطــر نزدیــک
بــه  5روز طــول کشــید تــا مهمتریــن حرفهایــم
را روی کاغــذ بنویســم .وقتــی هــم کــه نامــه را در
جمــع دانشآمــوزان و مســئوالن مدرســه خوانــدم
همــان حــس و حــال آن  5روز را داشــتم و بهراحتــی
نمیتوانســتم جلــوی اشــکهایم را بگیــرم».
تأثیــر نامــهای کــه پارســا بــرای پــدر ســفرکردهاش
نوشــت بهقــدری بــود کــه همزمــان بــا بزرگداشــت
پنجهزارمیــن اهــدای عضــو دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــهید بهشــتی ،از او خواســته شــد نامــهاش را در
جمــع خانوادههایــی بخوانــد کــه اعضــای بــدن
عزیزشــان را بخشــیدهاند تــا دیگــری بــه زندگــی
لبخنــد بزنــد .پارســا در مــورد ایــن پیشــنهاد نیــز
گفــت« :پــدر مــن اهــل کتــاب خوانــدن بــود و بیشــتر
خاطراتــی کــه از او دارم بــه کتــاب و نوشــتن ختــم
میشــود .همیشــه بــرای مــن شــاهنامه میخوانــد و
از اینکــه مطالعــه چقــدر بــه موفــق بــودن آدمهــا در
زندگــی کمــک میکنــد بــرای مــن صحبــت میکــرد.
در ایــن ســالهایی هــم کــه نیســت مامــان جــای او را
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گرفتــه و کتابهــای گلســتان و کلیلــه و دمنــه را بــرای
مــن و دلســا میخوانــد .ایــن روحیـهای کــه از پــدر بــه
ارث بــردم باعــث شــده تــا از صحبــت کــردن در جمــع
اســترس نداشــته باشــم بــه همیــن خاطــر وقتــی روی
ســن ایســتادم تــا درددلهــای مــن و پــدرم را بخوانــم
نگــران نبــودم.
بیشــتر کســانی کــه متــن نامــه را میشــنیدند ،حــال
مــن و خانــوادهام را خــوب درک میکردنــد .آنهــا هــم
عزیــزی را از دســت داده بودنــد ولــی دلشــان بــه اعضایی
خــوش بــود کــه در بــدن افــراد دیگــری بــه زندگــی
ادامــه میدهنــد.
پارســا کــه احساســاتی شــده بــود ادامــه داد :چنــد روز
قبــل از مراســم ،داشــتم نامــه را بــرای مامــان و دلســا
میخوانــدم کــه یکدفعــه دلســا دویــد و عکــس بابــا را
آورد و جلــوی چشــم مــن گذاشــت.
یــک دفعــه حالــم خــراب شــد ،نامــه را انداختــم و بــا
صــدای بلنــد گریــه کــردم .ســاعتها بــا عکــس بابــا
صحبــت کــردم و بــه او گفتــم هنــوز هــم بــه جــای
خالــیاش عــادت نکردهایــم .چنــد برابــر آن احســاس
را وقتــی داشــتم کــه نامــه را بــرای تعــداد زیــادی از
شــرکتکنندگان میخوانــدم و موجــی از اشــک بــه راه
افتــاده بــود .پارســا در ادامــه صحبتهایــش بــه یکــی از
دانشآمــوزان مدرســه اشــاره کــرد کــه چنــدی پیــش
پــدرش از دنیــا رفتــه بــود و بــا غــم فراوانــی از جــای
خالــی او صحبــت میکــرد ،در حالــی کــه خــودش
چنیــن احساســی نــدارد؛ «درســت اســت کــه نبــودن
پــدرم غــم و ناراحتــی زیــادی دارد امــا مــن در کنــار
همیــن غــم و غصــه ،از رفتــن پــدرم بــا افتخــار صحبــت
میکنــم .ایــن یــک افتخــار اســت کــه یــک نفــر از دنیــا
بــرود امــا بــه  8نفــر زندگــی ببخشــد مثــل پــدر مــن
کــه بــا رفتنــش جانبخشــی کــرد».
بــا اینکــه پارســا هــر روز پــدرش را نمیبینــد امــا او
را بهخوبــی در کنــار خــودش احســاس میکنــد و
بــا اینکــه ســن و ســال کمــی دارد ســعی میکنــد
از رفتارهایــی کــه پــدرش بــا او داشــت الگــو بگیــرد
و مثــل یــک مــرد در خانــه رفتــار کنــد؛ تنهــا مــرد

خانــواده مــن هســتم و بایــد از مــادر و خواهــرم حمایــت
کنــم .میدانــم اگــر پشــت آنهــا را خالــی نکنــم نتیجــه
ایــن کار باعــث میشــود بــه موفقیــت برســم و بــه
قولــی کــه بــه بابــا مســعود دادم عمــل کنــم .همیشــه
دوســت داشــت مــن دندانپزشــک بشــوم ،بــرای ایــن
شــغل بایــد زبــان انگلیسـیام قــوی باشــد بــرای همیــن
تــرم چهــارده آمــوزش زبــان انگلیســی را تمــام کــردم و
قصــد نــدارم از یادگیــری آن دســت بــردارم.
«وقتهایــی کــه دلســا بهانهگیــر میشــود ســریع
همــان کاری را انجــام میدهــم کــه بابــا انجــام مـیداد،
بــا او بــازی میکنــم و برایــش کتــاب میخوانــم تــا
آرام شــود ،انــگار واقعــاً شــبیه بابــا برخــورد میکنــم
چــون اینطــور وقتهــا دلســا مــن را بابــا مســعود
صــدا میکنــد.
در کارهــای خانــه هــم دوســت دارم شــبیه پــدرم رفتــار
کنــم بــرای همیــن همیشــه از مامــان ســحر میخواهــم
خریدهــا را بگــذارد بــرای وقتهایــی کــه مــن از
مدرســه برگشــتم تــا کمکــش کنــم و کیســههای
خریــد را داخــل ماشــین بگــذارم .هــر وقــت هــم کــه
خســته میشــود یــا گریــه میکنــد ســریع اشــکهای
او را پــاک میکنــم و میگویــم مامانــی بــا گریــه
کــردن کــه چیــزی درســت نمیشــود بهجــای گریــه
کــردن بــه تپــش قلــب ،تنفــس ریــه و جنبــش کلیههــا
و تاندونهــای بابــا فکــر کــن و اینکــه بــا رفتــن بابــا 8
نفــر بــه زندگــی برگشــتند».
ایــن روزهــا مــادر پارســا از دیــدن پســرش کــه مــرد
خانــهاش شــده و دغدغههــای کودکانــهاش را بــه
دغدغههــای یــک مــرد ســپرده اســت احســاس خوبــی
دارد .گاهــی از اینکــه پارســا کارهــای ســنگینتر از
شــرایط ســنیاش را انجــام میدهــد ناراحــت میشــود
امــا همیــن کــه بــه هــر ترتیــب جمــع ســه نفرهشــان
از روزهــای جانــکاه نبــود همســرش بــه ســامت عبــور
کــرده ،راض ـیاش میکنــد ،او تنهــا دلیــل ایــن صبــر و
ایســتادگی را تأثیــر دعــا و انرژیهــای مثبتــی میدانــد
کــه از ســوی  8گیرنــده اعضــای بــدن همســرش بــه
ســمت زندگــی آنهــا روانــه شــده اســت.
سهیال نوری
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مارد

همایــون همافــرد ،بانــوی چکامــه ســرا ،در یــک خانــواده زرتشــتی در روســتای خرمشــاه یــزد،
زاده شــده اســت .وی از زندگــی خــود میگویــد« :در دوران دبســتان ،بــه ویــژه ســال پنجــم
دبســتان ،نوشــتن انشــاء را دوســت داشــتم و خــوب مینوشــتم و پــس از آن در دبیرســتان
انوشــیروان دادگــر هــر هفتــه دکلمــه اجــرا میکــردم .از همــان هنــگام همیشــه چکامــه
میســرودم ولــی در جایــی چــاپ نمیکــردم .در دوران دبیرســتان ،بانــو قبــادی و در دوران
دانشــجویی ،موبــد رســتم شــهزادی مشــوق مــن در زمینــه چکامهســرایی بودنــد.
پــس از پایــان دوره تربیــت معلــم در آمــوزش و پــرورش یــزد اســتخدام شــدم و مدیریــت دبیرســتان تفــت را
بــرای پنــج ســال بعهــده داشــتم .بــا بازگشــت بــه یــزد در دبیرســتانهای ایــن شــهر بــه آمــوزش زبــان انگلیســی
پرداختــم و  14ســال معــاون آموزشــگاه راهنمایــی مهربانــو در یــزد بــودم و اکنــون بازنشســته آمــوزش و پــرورش
هســتم».
از ایــن چکامهســرای زرتشــتی ،کتابهــای همــای راز ،همــای نــور ،همــای ســعادت ،همــای عشــق و دیــوان
اشــعار بــه چــاپ رســیده اســت .دلدادگــی همایــون همافــرد بــه پرنده«همــا» کــه بــه همــای ســعادت نامــور اســت
و همچنیــن واژه نخســت نــام و نــام خانوادگــی وی کــه همــا اســت انگیــزهای شــد کــه کتابهــای خــود را بــه
ایــن اســم نامگــذاری کنــد .اشــعار وی بیشــتر در مباحــث خانــواده ،مقــام مــادر ،آئینهــای زرتشــتیان و مضامیــن
عاشــقانه اســت.

مــادر! کلمــه مقدســت را چگونــه بــر زبــان آرم و بگویــم کــه تــو دنیایــم بــودی .از دوریات در خــون میگریــم .چگونــه
قــدر وجــود گرانقــدرت را نمیدانســتم .بیــاد م ـیآورم لحظ ـهای کــه تــب ســراپای وجــودم را فــرا گرفتــه بــود چگونــه
هــزاران بــار دســتانت را بــر پیشــانیام میگذاشــتی و گهگاهــی پنهانــی اشــکت را میدیــدم .چــه شــبها کــه تــا
صبــح بــر بالینــم مینشســتی تــا مبــادا روزگار بــر مــن غلبــه کنــد .چگونــه در راه مدرســه مواظبــم بــودی تــا گــردی از
اجتمــاع بــه رخســارم ننشــیند و از گفتــار و کــردار دیگــران بــه دره نیســتی ســرنگون نگــردم.
مــادر! آرزو دارم اکنــون بــودی و ســر را بــه پایــت خــم
میکــردم و خــاک پایــت را بــر دیــده میکشــاندم .آنقــدر
گریــه میکــردم تــا پایــت را در ســیالب اشــکم گــذاری و بدانــی
کــه قطــره قطــره اش درد هجــر و دور یات را حــس میکنــد،
مــادر هنگامــی کــه خشــونت پــدر را گهــگاه مــی دیــدم تــو
بــا تمــام وجــود بســویم میآمــدی تــا نگــران نشــوم .چتــر
محبتــت همیشــه بــر ســرم گســترده بــود .مــادر بــه یــاد
دارم بعضــی وقتهــا کــه غذایــی را دوســت میداشــتم
میگفتــی نــوش جانــت! مــن خــورد هام امــا نخــورده
بــودی.
مــادر! بیــا تــا جــان فدایــت کنــم بیــا تــا بدانــم راســتی
راســتی تــو فرشــتهای هســتی کــه از آســمان مهــر بــه پائیــن
آمــدی تــا در کلبــهام نــور افشــانی.
مــادر! بــی تــو هیچــم ،بــه همیــن شــادم کــه همیشــه
برایــم دعــا میکــردی .تــو کــه بــا یــک دســت گهــواره و بــا
دســت دیگــر دنیایــی را تــکان دادی .ای کســی کــه بــی ریــا و
بــی منــت بــر بالینــم جانفشــانی میکــردی ،نــور چشــمان
تــو فــرا راه زندگــی روشــن مــن شــد .بیــا تــا بــر آســتان
مقدســت ســر تعظیــم فــرود آورم و بگویــم عزیزتریــن و
بهترینــم میپرســتمت.

مادر
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همایون همافرد

			
مارد امید منی ات هب ابد میدانم
چشم
				
تویی امید من و نور دو م مارد

هک تو رگ راضی و من آن هب رضا میدانم

				
هک منم دست ثنارپور تو ای مارد

همه گیتی و زمان با تو صفا میدانم

انم زیبای تو حک گشته هب لوح سینه			

غیر انم تو بگو من هب کجا میخوانم

رگهچ دوری ز ربم مارد خوش ایمانم			

		
تو مپرس از من حیران هک تو را دارم دوست
			
ماردم سجدههگ قلب منی میدانی؟

				
همه رغقند هب روی نگهت ای مارد
			
همه جا انم نکوی تو نوشته است مارد

قصه مهر تو و راز دعا میخوانم

سخ
ن مهر تو را من هب واف میخوانم
راز دوری تو را من بخدا میدانم

قدمت رب دل و رب دیده هچاه میدانم

هگ رد آن آینه با انم خدا میخوانم

هم
هک من این نکته ی خوانم و هم دانم

41
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مواد الزم:
آلبالو  250 :گرم
شکر :یک سوم فنجان
برنج :دو فنجان
نمک :دو قاشق چای خوری
روغن :به میزان کافی
طرز تهیه :
هسته آلبالوها را جدا کنید.
حدود دو ساعت برنج را با چهار لیوان آب و دو قاشق چای خوری نمک بخیسانید.
آلبالوهای بدون هسته را با شکر مخلوط کنید و حدود یک ساعت در ظرفی قرار دهید تا جا بیفتد.
آلبالوهای مخلوط شده با شکر را در قابلمه کوچکی بریزید و حدود سی دقیقه قابلمه را روی شعله مالیم قرار دهید.
برنج را در آب جوش بریزید تا مالیم جوشیده ومغز آن پخته شود.
دو بار برنج را با آب سرد آبکش کنید.
آلبالوهای پخته شده را با صافی از قابلمه کوچک بیرون بیاورید.
روغن را دریک قابلمه بزرگ بریزید.
نیمی از آب آلبالو باقیمانده در ظرف کوچک را در قابلمه بزرگ بریزید.
نیمی از برنج را در کف قابلمه بریزید.
الیه الیه برنج و آلبالو را در قابلمه ریخته و با هم مخلوط کنید.
روغــن را بــه نیمــی از آلبالوهــای باقــی مانــده در قابلمــه کوچــک اضافــه کنیــد وســپس آن را بــا نیمــه باقــی مانــده از برنــج مخلــوط
کــرده و در قابلمــه بــزرگ بریزیــد.
دم کش را روی در قابلمه قرار دهید و بگذارید تا بیست دقیقه روی شعله مالیم بماند.
پــس از بیســت دقیقــه دم کــش را از روی در قابلمــه برداشــته ،برنــج و مخلفــات را خــوب هــم بزنیــد و ســپس در قابلمــه را بگذاریــد
تــا حــدود پنــج الــی ده دقیقــه روی حــرارت متوســط بمانــد.
میتوانید به مقدار دلخواه زعفران را به برنج اضافه کنید و سپس آن را با کوفته ریزه سرو کنید.

بس
سن
ت
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مواد الزم:
شیر :یک و یک دوم فنجان
خامه :یک فنجان
شکر :یک دوم فنجان
گالب :سه قاشق غذاخوری
زرده تخم مرغ :سه عدد
پسته خرد شده :یک چهارم فنجان
طرز تهیه:
شــکر و شــیر را در یــک قابلمــه بریزیــد و ســپس خامــه را اضافــه کنیــد و روی حــرارت متوســط قــرار دهیــد .مــواد درون قابلمــه را
هــم بزنیــد تــا شــکر آن خــوب حــل شــود .نگذاریــد مــواد درون قابلمــه بــه جــوش بیایــد .هنگامــی کــه ترکیــب بــه دســت آمــده داغ و
یکدســت شــد ،زیــر اجــاق را خامــوش کنیــد و قابلمــه را از روی اجــاق برداریــد.
یــک قاشــق چایخــوری شــکر بــه همــراه زعفــران را در هــاون کوچکــی بریزیــد و آن را بســایید تــا رشــتههای زعفــران پــودر شــود.
زعفــران و شــکر را بــه ترکیــب شــیر ،شــکر و خامــه اضافــه کنیــد .گالب را نیــز اضافــه کنیــد و مــواد را هــم بزنیــد و بگذاریــد ســرد شــود
و آن را بــه مــدت چهــار ســاعت یــا یــک شــب در یخچــال قــرار دهیــد.
هنگامــی کــه ترکیــب بدســت آمــده در حــال جــا افتــادن اســت ،طعمهــا بــا هــم مخلــوط میشــوند .بنابرایــن اطمینــان حاصــل کنیــد
کــه ایــن مرحلــه را از قلــم نیندازیــد .ترکیــب بدســت آمــده را بــر روی حــرارت کــم قــرار دهیــد .ســپس بــه آرامــی زردههــای زده شــده را
داخــل قابلمــه بریزیــد .مــدام ترکیــب بدســت آمــده را هــم بزنیــد تــا حالــت ســفتی بــه خــود بگیــرد .ایــن کار بایــد  10دقیقــه ادامــه یابــد.
در ظرفــی آب و یــخ بریزیــد و ظرفــی دیگــر را درون آن بگذاریــد و ســپس یــک صافــی بــر روی آن قــرار دهیــد .ترکیــب بدســت آمــده را
از صافــی عبــور دهیــد و بگذاریــد کامـ ً
ا خنــک شــود.
ترکیب بدست آمده را به همراه پسته در دستگاه بستنی ساز بریزید و بر اساس دستورالعمل دستگاه بستنی ساز عمل کنید.
هنگامــی کــه بســتنی خــودش را گرفــت ،آن را از دســتگاه بیــرون آوریــد و در ظــرف دردار قــرار دهیــد .اکنــون بســتنی آمــاده ســرو کــردن
ا ست .
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بــا شــروع فصــل تابســتان ،بیماریهــای مرتبــط بــا فصــل
گرمــا افزایــش مییابــد و یکــی از مهمتریــن ایــن
بیماریهــا ،گرمازدگــی اســت.
محققــان میگوینــد گرمازدگــی زمانــی بــروز میکنــد
کــه بــار اضافــی بــر سیســتم کنتــرل دمــای بــدن وارد شــود و
بــدن دیگــر قــادر بــه خنــک کــردن خــود نباشــد .از ایــن رو
تعریــق فــراوان موجــب اختــال در بــدن میشــود.
گرمازدگــی در مناطــق گرمســیری بیشــتر بــه چشــم میخــورد.
همچنیــن مــردان بیــش از زنــان مســتعد ابتــا بــه گرمازدگــی
هســتند کــه علــت ایــن امــر عــرق کــردن بیشــتر مــردان و
همچنیــن از دســت دادن ســریعتر آب بــدن در مقایســه بــا
زنــان اســت.
پزشــکان توصیــه میکننــد کــه مــردم در هــوای گــرم
تابســتان از مایعــات و آب میــوه زیــاد اســتفاده کننــد و از
مصــرف قهــوه  ،چــای و انــواع کوالهــا خــودداری ورزنــد،
زیــرا ایــن مــواد باعــث از دســت دادن بیشــتر آب بــدن
میشــوند.
همچنیــن پزشــکان اســتفاده بیشــتر از ســبزیها و میوههــا را
در فصــل تابســتان بــه جــای غذاهــای پرچــرب و دیــر هضــم
یــا دارای پروتئیــن بــاال بســیار ضــروری میداننــد.
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دکتــر "محمــد مقــدری" پزشــک عمومــی میگویــد
از عــوارض گرمازدگــی ،درد ،گرفتگــی عضالنــی
و خســتگی اســت کــه ایــن عــوارض بــه علــت از
دســت دادن آب و نمــک بــدن بــه وجــود میآیــد.
حملــه گرمایــی از دیگــر عوارضــی اســت کــه در
اثــر از دســت دادن مکانیســم تنظیــم گرمایــی بــدن
بــه وجــود میآیــد و شــخص بیمــار حتــی ممکــن
اســت دچــار خــواب آلودگــی و اغمــا شــود.
وی افــزود :شــخصی کــه دچــار گرمازدگــی
میشــود ،بایــد تــا  12ســاعت از هرگونــه فعالیتــی
اجتنــاب کنــد .ایــن بیمــار اگــر دچــار گرفتگــی و
درد عضالنــی بــود ،بایــد بــه وی آرامــش داد تــا
بتوانــد از ایــن درد راحــت شــود.
دکتــر مقــدری در مــورد اســتفاده از "خاکشــیر"
بــرای جلوگیــری از گرمازدگــی یــادآور شــد:
اســتفاده از خاکشــیر یــخ زده یــا شــربت آبلیمــو
بــرای جلوگیــری از گرمازدگــی موثــر اســت ،زیــرا
خاکشــیر دارای مــادهای ضــد میکروبــی اســت کــه
در هــوای ســرد ،پایــدار و فعــال میشــود.
خاکشــیر بایــد بــه شــکل یــخ زده یــا همــراه بــا
خــرده یــخ مصــرف شــود ،در غیــر ایــن صــورت
اســهال آور اســت .ایــن داروی گیاهــی مــورد تأییــد
پزشــکان سراســر دنیــا اســت.
ایــن پزشــک در مــورد اثــرات گرمازدگــی گفــت:
بیمــار گرمــازدهای کــه دچــار درد و گرفتگــی
عضالنــی اســت ،پوســتش خنــک و مرطــوب اســت
و فشــار خونــش پاییــن میآیــد و درمــان آن ،دادن
آب و نمــک بــه وی اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد  :گرفتگی عضالنی بیشــتر در
عضــات بــازو ،ران و شــکم ،بــه خاطر خــروج بیش
از حــد نمــک در حیــن تعریــق شــدید یــا کاهــش
جــذب نمــک بــه وجــود میآیــد .نبایــد بیمــاری

کــه دچــار گرفتگــی عضالنــی شــده را ماســاژ داد،
ایــن ماســاژ میتوانــد درد را افزایــش دهــد .بهتریــن
راه حــل بــرای رفــع ایــن نــوع گرمازدگــی ،حــل
کــردن یــک قاشــق چــای خــوری نمــک در یــک
لیــوان آب اســت کــه بایــد هــر  15دقیقــه یــک بــار،
نصــف لیــوان بــه آرامــی بــه بیمــار داده شــود.
وی توصیــه کــرد کــه مــردم در تابســتان توجــه
بیشــتری بــه رژیــم غذایــی خــود داشــته باشــند و در
ایــن راســتا نوشــیدن آب بــه مقــدار کافــی یکــی از
مؤثرتریــن عوامــل بــرای پیشــگیری از گرمازدگــی
اســت.
بــه گفتــه وی فــردی کــه در محیــط بســیار گــرم،
مشــغول انجــام فعالیتهــای شــدید بدنــی باشــد،
دچــار اختــاالت شــدید خونــی میشــود ،زیــرا
تجمــع خــون در عــروق پوســتی و کاهــش خــون
رســانی بــه اندامهــای اصلــی رخ میدهــد و در
عیــن حــال عــرق زیــاد هــم باعــث از دســت دادن
مقــدار زیــادی آب و نمــک از بــدن میشــود و
اگــر آب از دســت رفتــه جایگزیــن نشــود ،جریــان
خــون کاهــش مییابــد و ایــن امــر بــر روی مغــز،
قلــب و ریــه تاثیــر میگــذارد.
ایــن پزشــک افــزود :همچنیــن فــرد دچــار ســردرد،
ی ب ـه
ســرگیجه ،تهــوع و ضعــف ،کاه ـش هوشــیار 
میــزان کــم و بیاشــتهایی میشــود .از ایــن رو
شــخص گرمــازده را بایــد بــه یــک اتــاق خنــک
بــرد ،وی را وادار کــرد تــا دراز بکشــد ،پاهایــش
را بــاال و ســرش را پاییــن بیــاورد تــا جریــان خــون
کافــی بــه مغــزش برســد.
وی در عیــن حــال توصیــه کــرد کــه بایــد بــه
بیمــار هــر  15دقیقــه یــک بــار ،در چهــار نوبــت،
نصــف لیــوان آب و نمــک داده شــود و اگــر بیمــار
اســتفراغ کــرد ،ســریعا وی را بــه بیمارســتان رســاند
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تــا ســرم تجویــز شــود.
دکتــر مقــدری در مــورد گرمازدگــی از نــوع
حملــه گرمایــی گفــت  :بیمــار گرمــازدهای کــه
دچــار حملــه گرمایــی شــده اســت ،پوســتش داغ،
برافروختــه و خشــک ،دمــای بدنــش بــاال ،نبضــش
ســریع و قــوی اســت و نیــز فشــار خونــش ممکــن
اســت در ابتــدا بــاال باشــد .ســرد کــردن ســریع بــدن
بیمــار ،درمــان ایــن نــوع گرمازدگــی اســت.
وی در مــورد علــل رخ دادن این نــوع از گرمازدگی
خاطرنشــان کــرد :زمانــی حملــه گرمایــی رخ
میدهــد کــه دمــای بــدن تــا  40درجــه ســانتیگراد
بــاال بــرود ،ولــی تعریقــی صــورت نگیــرد .آن وقــت
مکانیســم تنظیمکننــده گرمــا در بــدن نمیتوانــد
بــدن را تــا حــد کافــی ســرد کنــد .ایــن امــر باعــث
میشــود کــه گرمــای زیــادی در بــدن ذخیــره
شــود و ســرانجام ســلولهای مغــزی دچــار آســیب
شــوند .ایــن حالــت ممکــن اســت بــه ناتوانــی دائمــی
یــا مــرگ بیانجامــد.
وی همچنیــن گشــاد و تنــگ شــدن مردمــک،
تنفــس ســطحی و ضعیــف ،تهــوع ،تشــنج ،انقبــاض
عضالنــی و عــدم هوشــیاری (احتمــال مــرگ و میــر
 80درصــد) را از دیگــر عــوارض حملــه گرمایــی
بیــان کــرد.
وی در مــورد اســتفاده از آب بــرای جلوگیــری
از گرمازدگــی گفــت :متاســفانه مــردم فکــر
میکننــد کــه نوشــیدن آب بــه تنهایــی بــرای بــدن
کافــی اســت ،امــا بایــد بداننــد کــه در هنــگام عــرق
کــردن عــاوه بــر دفــع آب بــدن ،نمــک نیــز دفــع
میشــود .پــس خــوردن آب بــه تنهایــی بــرای بــدن
کافــی نیســت .در عیــن حــال بایــد توجــه کــرد کــه
اســتفاده زیــاد از نمــک هــم توصیــه نمیشــود.
منبع :ایرنا
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 8ترفند جالب

استفاده از نمک
در خانه داری

 -1پاک کردن روغن و چربی از روی ظرف آهنی
یــک لیــوان نمــک را در روی ســطح چربــی تابــه بریزیــد و ســپس
بــا یــک حولــه ســاده آشــپزخانه آن را تمیــز کنیــد و شــاهد تمیــز
شــدن بینظیــر ســطوح چربــی باشــید.
 -2پاکسازی لکهها از روی تخته چوبی
ســطح تختــه کثیــف را از نمــک بپوشــانید و بــا چاقــو یــک لیمــو
را بــرش داده و آب نصــف آن را بــر روی تختــه پــر از لکــه
بریزیــد .ســپس چنــد دقیقــه اجــازه دهیــد تــا مخلــوط روی تختــه
چوبــی باقــی بمانــد ،بعــد آن را زیــر آب ولــرم شســت و شــو
دهیــد .اکنــون میتوانیــد تاثیــر بینظیــر و شــگفت انگیــز نمــک
بــرای پاکســازی لکههــا از روی تختــه چوبــی را مشــاهده
نماییــد.
 -3پاکسازی لکهها روی ظروف شیشهای
بــرای پاکســازی لکههــای روی ظــروف شیشــهای میتوانیــد
از نمــک بــه همــراه آبلیمــو اســتفاده کنیــد .بــرای اســتفاده از ایــن
ترکیــب قدرتمنــد ابتــدا نمــک را در ظــرف شیشــهای ریختــه
و ســپس مقــدار کافــی از آبلیمــو را در ظــرف بریزیــد .بــرای
پاکســازی کامــل بایــد ظــرف شیش ـهای را بــه دفعــات زیــادی
تــکان داده تــا لکههــای موجــود بــر روی آن پاکســازی شــوند.
بــرای شســت و شــوی نهایــی میتوانیــد ظــرف شیشــهای را بــا
مایــع ظرفشــویی و آب ولــرم بشــویید.
 -4درمان خانگی برای چین و چروک
بــرای ایجــاد یــک محلــول یــا ترکیــب کــه در تضــاد بــا چیــن و
چــروک روی صــورت میباشــد ،شــما تنهــا بــه دو مــاده نیــاز
داریــد کــه مــاده اول نمــک و مــاده دوم روغــن زیتــون اســت.
نســبت روغــن زیتــون بــه نمــک بایــد دو برابــر باشــد .اکنــون
ترکیــب بــه دســت آمــده را بــر روی صــورت خــود بــا اســتفاده از
یــک تــوپ پنبــه بمالیــد .در پایــان ،صــورت خــود را بــه صــورت
عــادی شســت و شــو داده و ســپس از مرطــوب کنندههــای پوســت
اســتفاده کنیــد.

 -5جلوگیری از کپک زدن پنیر
شــاید بــرای شــما نیــز اتفــاق افتــاده باشــد کــه پــس از مدتــی
کوتــاه بــر روی پنیــر مقــداری کپــک مشــاهده نماییــد.
بــرای عــدم ایجــاد کپــک بــر روی پنیــر تنهــا کافــی اســت کــه
از پارچــه مرطــوب بــه همــراه آب نمــک اســتفاده نماییــد .ابتــدا
پارچــه را بــا اســتفاده از نمــک و آب مرطــوب کنیــد .ســپس در
اطــراف پنیــر بچرخانیــد تــا کامــا آن را پوشــش دهــد .قطعــا ایــن
یــک راه مفیــد بــرای کپــک نــزدن پنیــر خواهــد بــود.
 -6شست و شوی لکههای چای و قهوه
یــک قاشــق غذاخــوری نمــک بــه همــراه یــک قاشــق غذاخــوری
ســرکه را داخــل فنجــان ریختــه و مخلــوط کنیــد ســپس اجــازه
دهیــد تــا مــدت اندکــی ایــن ترکیــب در داخــل ظــرف بمانــد.
پــس از گذشــت چنــد ســاعت میتوانیــد ظــروف را بــه طــور
معمــول بشــویید.
 -7از بین بردن تلخی قهوه
بــرای حــذف کــردن و از بیــن بــردن تلخــی قهــوه کارشناســان
توصیــه میکننــد کــه قبــل از اســتفاده از قهــوه تلــخ ،مقــدار بســیار
اندکــی نمــک را در داخــل قهــوه اضافــه کنیــد .پــس از اضافــه
کــردن مقــدار انــدک نمــک در داخــل قهــوه تلــخ ،تلخــی قهــوه از
بیــن خواهــد رفــت.
 -8پاکسازی پارچه پر از لکه
بــرای پاکســازی پارچههایــی کــه رنــگ عــادی خــود را از
دســت دادهانــد و بــه رنــگ زرد مایــل شــدهاند ،میتوانیــد از
نمــک بــا یــک روش ســاده اســتفاده کنیــد .بــرای ایــن کار شــما
تنهــا بــه یــک قاشــق غذاخــوری نمــک و یــک چهــارم فنجــان
جــوش شــیرین نیــاز داریــد.
مخلــوط بــه دســت آمــده را در ظــرف حــاوی آب گــرم
ریختــه و اینــک پارچــه را در ظــرف قــرار دهیــد ،بعــد از
یــک ســاعت پارچــه را از ظــرف خــارج ســازید ،قطعــا تاثیــر
شگفتانگیز و بینظیر آن را مشاهده خواهید نمود.
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کینوا چیست؟
کینــوا از بهتریــن دانههــای گیاهــی بــوده و بــه عنــوان منبــع غنــی فیبــر و پروتئیــن شــناخته میشــود ،از ایــن رو در میــان پیــروان رژیمهــای گیاهخــواری
و عالقهمنــدان بــه عضلهســازی از طرفــداران زیــادی برخــوردار اســت .کینــوا گیاهــی اســت کــه بــه خاطــر دانههــای خوراک ـیاش کاشــته میشــود .جــزء
غــات نیســت و بــه خانــواده اســفناج شــباهت دارد .ایــن گیــاه در آمریــکای جنوبــی میرویــد و نحــوه طبــخ دانههــای آن مشــابه برنــج اســت .کینــوا گیــاه
بومــی کوههــای آنــد در بولیــوی ،شــیلی و پــرو ،بســیار خــوش هضــم و منبــع غنــی از پروتئیــن ،آهــن ،فســفر ،انــواع ویتامینهــا و امــگا ۳اســت .ایــن گیــاه
قدمتــی بیــش از پنجهــزار ســال دارد و اکنــون نیــز در آمریــکای جنوبــی در ســطح وســیعی در حــال کشــت اســت .در دهــه اخیــر کینــوا بــه عنــوان یکــی از
«دانههــای باســتانی» و جایگزیــن ســالمتر و جذابتــر گنــدم در کشــورهای غربــی شــناخته شــده اســت .گیــاه کینــوا ،گیاهــی مقــاوم بــه شــرایط کمآبــی و
شــوری اســت .میــزان برداشــت آن در هکتــار بــا توجــه بــه شــرایط کشــت دو تــا شــش تــن میباشــد.
کینوا و مشکالت گوارشی
بــرای کبدهــای آســیبدیده و شــکمهای
نفخکــرده کینــوا انتخــاب فوقالعــادهای
اســت .کینـــــوا حـــاوی فیبرهــای غیــر
محلــول در آب میباشــد کــه آب را
بــه خــود جــذب میکنــد .در نتیجــه
حجیــم شــده و باعــث تحریــک عملکــرد
رودههــا میشــود .بایــد بدانیــد کــه
حــدود یــک لیــوان از ایــن دانههــا حــاوی
فیبــری معــادل یــک بــرش نــان کامــل
(ســبوسدار) میباشــد .اگــر از مشــکالت
گوارشــی رنــج میبریــد بدانیــد کــه
کینــوا همــان دانــه مــورد نیــاز شماســت.
کینوا و خواص ضد پیری
کینــوا حــاوی مــواد معدنــی فوقالعــادهای بــا خــواص آنتیاکســیدانی
اســت ماننــد منگنــز و مــس .عــاوه بــر ایــن بایــد بدانیــد کــه ایــن دانههــا
باعــث فعــال کــردن آنزیمــی میشــوند کــه بــه بــدن کمــک میکنــد تــا
بــا رادیکالهــای آزاد مقابلــه کنــد.
رادیکالهــای آزاد بــه دلیــل عواملــی ماننــد اســترس ،آلودگــی ،غذاهــای
نامناســب و غیــره وارد بــدن شــده و باعــث پیــری ســلولها میشــوند.
بــا مصــرف کینــوا شــما صاحــب ســاحی مطمئــن در برابــر پیــری
خواهیــد شــد.

خواص کینوا برای قلب
پاییــن آمــدن ســطح کلســترول خــون بــه
معنــای داشــتن یــک قلــب ســالم اســت
امــا کینــوا مزایــای دیگــری نیــز بــرای
قلــب دارد .مطالعــات انجــام شــده نشــان
میدهــد کــه کینــوا دارای بســیاری از
فالونوئیدهاســت کــه میتوانــد در مقابــل
بیماریهــای قلبــی محافظــت کننــده
باشــد .عــاوه بــر این،کینــوا میتوانــد
اســیدهای چــرب غیراشــباعی را بــرای
بــدن فراهــم کنــد .ایــن اســیدهای چــرب
شــامل اســید چــرب امــگا  ۲و آلفــا
لینولنیــک اســید اســت.
کینوا برای مقابله با دیابت و فشار خون
کینــوا سرشــار از آنتیاکســیدانهایی بــه نــام کورســتین اســت و پتانســیل
بیشــتری بــرای مدیریــت دیابــت و پرفشــاری خــون دارد .نتایــج پژوهشــی
کــه در ســال  ۲۰۰۹انجــام شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه «کرســتین»
موجــود در کینــوا باعــث کنتــرل میــزان قنــد خــون میشــود .بــه همیــن
دلیــل محققــان معتقدنــد کــه مصــرف کینــوا بــه همــراه ســبزیجات
میتوانــد رژیــم موثــری بــرای مقابلــه بــا دیابــت نــوع  ۲باشــد.
کینــوا ،چاقکننــده نیســت بلکــه عکــس ایــن موضــوع صحــت دارد و
خــوردن کینــوا باعــث الغــری میشــود.
منبع :سایت الو دکتر
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بهتریــن راه زندگــی کــردن چیســت؟ چنــد لحظـهای تامــل کنیــد ،ســپس پاســخ دهیــد!!! گاهــی اوقــات فکــر
میکنــم مهــم نیســت ...چــی داشــته باشــیم یــا چقــدر ،مهــم ایــن اســت كــه از همانــی كــه داریــم راضــی
باشــیم؟! آدمهایــی را میشناســیم کــه خیلــی چیزهــا دارنــد امــا بــاز هــم احســاس خوشــبختی نمیکننــد
ولــی کســانی هــم هســتند کــه داشــتههای اندکــی دارنــد ولــی راضیانــد شــاید رضایــت از زندگــی همــان
خوشــبختی اســت ،اگــر ایــن درســت باشــد ،پــس بایــد بــرای خوشــبخت بــودن یــاد بگیریــم کــه راضــی
باشــیم ».زندگــی مجموع ـهای از لحظههاســت! چــون پشــت ایــن لحظــه ،لحظــه بعــدی و پشــت اون لحظــه
بعــدی و بعــدی و ...پــس ،اگــر میخواهیــد در كلیــت بــزرگ زندگــی راضــی باشــید اول بایــد تمریــن كنیــد
تــا در لحظــه راضــی باشــید.

همین حاال

خوشبختید

اســتادی کــه درس شــادبودن مــیداد میگفــت " :اگــر
كســی تصمیــم بگیــرد فقــط در لحظــه اكنــون راضــی
باشــد ،بعــد ،بــه لحظــه بعــدی كــه رســید ،بــاز در لحظــه
اكنــون راضــی باشــد و بعــد بــه لحظــه بعــدی كــه رســید
بــاز  . ....او فقــط بــرای راضــی و شــادبودن در یــك
لحظــه تــاش كــرده اســت ،امــا یــك دفعــه میبینــد پنــج
ســال اســت كــه راضــی و خشــنود اســت! اگــر كســی از
لحظــه اكنونــش ناراضــی باشــد ،بعــد ،از لحظــه بعــد هــم
ناراضــی باشــد ،بعــد ...بــه خــودش میآیــد و میبینــد
پنجــاه ســالش اســت و همــه ایــن پنجــاه ســال را ناراضــی
بــوده اســت ! "
بــه همیــن دلیــل دانشــمندان ذهــن ،بــه لحظــه اكنــون
میگوینــد :لحظــه ابــدی اكنــون .ایــن اســتاد میگفــت:
شــرط رضایــت ایــن اســت كــه در لحظــه ابــدی اكنــون
راضــی و شــاد باشــید!! اصــا مهــم نیســت در لحظــه
اكنــون چــكار میكنیــد ،فقــط تصمیــم بگیریــد مراقبــه
كنیــد كــه از هــر كاری كــه در لحظــه انجــام میدهیــد
احســاس رضایــت و شــادی كنیــد .بــه ایــن كار میگویند
مراقبــه لحظــه ابــدی اكنــون .ایــن كار ،اتفاقــا بــر خــاف
تصــور ،كار خیلــی راحتــی نیســت .دانشــمندان معتقدنــد
در هــر عمــل و كاری كــه انجــام میشــود ،مقــداری
انــرژی نهفتــه اســت و مــا فقــط در صورتــی كــه روی
آن كار مراقبــه داشــته باشــیم میتوانیــم آن انــرژی را
دریافــت كنیــم.
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بــرای مثــال از صبــح شــروع میكنیــم .از خــواب کــه بیــدار شــدیم ،دســت و
صورتمــان را میشــوییم و در همــان حــال بــه صــد تــا چیــز فكــر میكنیــم،
ســپس صبحانــه میخوریــم در حالــی كــه فكرمــان هــزار جــای دیگــر
اســت غیــر از صبحانــه خــوردن .بعــد ...در واقــع هــر كاری كــه انجــام
میدهیــم بــه همــه چیــز فكــر میكنیــم غیــر از همــان كار .ایــن
باعــث میشــود انــرژی پنهــان كارهــا را دریافــت كــه نكنیــم،
هیــچ! كلــی هــم انــرژی ذخیــره شــدهمان را بیجهــت خــرج
كنیــم!
زندگــی در لحظــه حــال نیــاز بــه تمریــن زیــادی دارد امــا
قطعــا قابــل دسترســی میباشــد.
تمرینهایــی بــرای درك و لــذت بــردن در لحظــه ابــدی
اكنــون:
از فهرسـتهای انجــام کار خــاص شــوید اگــر میخواهیــد
در حـــــال زندگــی کنیـــــد ،بایــد برنامهریــــزیها و
فهرس ـتها را کنــار بگذاریــد .فقــط اجــازه دهیــد آنچــه
قــرار اســت روی دهــد ،اتفــاق بیفتــد و هنگامــی کــه
پیــش آمــد بــا آن درگیــر شــوید .مشــکلی کــه در رابطــه بــا
فهرس ـتها وجــود دارد ایــن اســت کــه باعــث میشــود شــما
بــه پیــش بینــی آینــده بپردازیــد و درنتیجــه نگــران ایــن باشــید
کــه اگــر مطابــق لیســت ،کارهــا بــه اتمــام نرســد چــه کنیــد؟
نفــس عمیــق بکشــید آیــا میدانیــد کــه تنفــس بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا
بــا لحظــه حــال تمــاس پیــدا کنیــد؟ ایــن کارهایــی اســت کــه میتوانیــد
انجــام دهید:
بــرای چنــد لحظــه چشــمان خــود را ببندیــد ،تمــام مشــغلههای ذهنــی
خــود را پــاک کنیــد.
حــاال نفســی عمیــق بکشــید .هــوا را استنشــاق کنیــد .روی حرکــت هوایــی
کــه وارد ش ـشها و دیافراگــم شــما میشــود تمرکــز کنیــد .حــال ،هــوا را بــه
آرامــی توســط دهــان خــود از بــدن خــارج کنیــد.
اکنــون هــر بــار کــه شــشها و دیافراگــم شــما کامــا آرامــش مییابنــد
را احســاس کنیــد .زمانیکــه در حــال انجــام ایــن کار هســتید ،میتوانیــد بــه
پیامهــای پنهــان گــوش دهیــد یــا بــا آنهــا صحبــت کنیــد .پیامهــای پنهــان میتواننــد
شــدیدا قــوی عمــل کننــد بــه خصــوص اگــر بــه آنهــا اجــازه دهیــد نــه تنهــا بــر روی ضمیــر
ناخــودآگاه شــما ،کــه بــر روی ضمیــر هوشــیار شــما نیــز چیــره شــوند .برخــی از پیامهــای
پنهــان کــه میتوانیــد آنهــا را بــه کار بریــد عبارتنــد از:
من در لحظه حال زندگی میکنم.
من خودم را روی لحظه کنونی متمرکز میکنم.
من مایلم در زمان حال زندگی کنم.
من بر گذشته و آینده مقدم هستم.
من امروز با روح و ذهن خود در آغوش میگیرم.
ببخشــید .بــا بخشــش افــرادی کــه بــه شــما آســیب رســاندهاند و بخشــیدن خودتــان
بــه خاطــر اشــتباهاتی کــه انجــام دادهایــد ،اجــازه دهیــد گذشــته بــرود .همچنیــن بــا
بخشــش شــما از احساســات منفــی ماننــد تنفــر ،خشــم ،درد و  ...رهایــی مییابیــد.
واقعیــت را بپذیریــد واقعیــت میگویــد شــما نمیتوانیــد آینــده را کنتــرل کنیــد.
شــما قطعــا میتوانیــد برنامهریــزی کنیــد امــا آن چیــزی را تضمیــن نمیکنــد.
شــما نبایــد بــه خاطــر آینــده مشــقت بکشــید ،وقتــی میدانیــد واقعــا نمیتوانیــد
پیشــامدها را پیشــگویی کنیــد .تنهــا بیاموزیــد از امــروز لــذت ببریــد.
اطــراف خــود را بــا افــراد مثبتاندیــش پــر کنیــد افــراد مثبتاندیــش اغلــب
افــراد شــادی هســتند .آنهــا آینــده خــود را پیشبینــی میکننــد امــا اجــازه نمــی دهنــد
کــه ایــن موضــوع ،چگونگــی زندگــی آنهــا را در زمــان حــال کنتــرل کنــد .آنهــا
از گذشــته خــود نالــه و شــکایت نمیکننــد .میتوانیــد از آنهــا خیلــی چیزهــا
بیاموزیــد.
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و حرف آخر این که:
اگــر بهطــور کامــل در لحظــه زندگــی کنیــد ،از
گذشــته آســیب نمیبینیــد.
مهــم نیســت گذشــته چــه بــوده اســت  .در زمــان
حــال زندگــی کنیــد.
هنــر زندگــی کــردن در لحظــه حــال ،هنــری اســت
کــه کمتــر کســی از آن بهرهمنــد میباشــد امــا اگــر
بتــوان آن را بدســت آورد ،زندگــی سرشــار از لــذت
خواهــد شــد.
پــس ،لبخنــد بــر لــب داشــته بــاش .حــاال آمــاده بــاش
تــا در لحظــه ابــدی اكنــون ،شــاد و راضــی باشــی .از
همیــن حــاال شــروع كــن! چــون امــروز اولیــن روز از
روزهــای باقیمانــده عمــر توســت.
منبع :سالمت نیوز
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پیـراهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایــران یکــی از کشــورهایی اســت کــه بــه علــت تنوع
قومیتــی لباسهــای خــاص زیــادی در آن وجــود
دارد کــه هــر کــدام معــرف محــل و فرهنــگ قــوم
خاصــی اســت .لباسهــای اســتانهای جنوبــی بــه
عنــوان نشــان و نمــادی از جنــوب شــناخته میشــوند
و شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت هرمــزگان یکــی
از مناطقــی اســت کــه پوشــش بــه نوعــی خــاص از
تنپــوش خالصــه نمیشــود و از تنپــوش ،حجــاب
و روســری گرفتــه تــا زیــورآالت را دربرمیگیــرد.
بــا توجــه بــه اینکــه هرمــزگان ،جمعیتهــای عربزبــان
و بلــوچ را درونــش جــای داده امــا لبــاس محلــی آن
خــاص و منحصربهفــرد و گویــای زبــان ،فرهنــگ و
آداب و ســنن خــاص ایــن منطقــه اســت کــه در دل
خــود تاریــخ و داســتانهای ناگفتــه بســیاری دارد.
تنپــوش زنــان و مــردان هرمــزگان هنــری اســت
کــه از دیربــاز در ایــن منطقــه بــا گذشــت زمــان
دســتخوش تغییــر و تحــول نشــده و ایــن هنــر
همچنــان نشــانگر و زبــان گویــای فرهنــگ ایــن
منطقــه اســت و البتــه زیبایــی منحصــر بــه فــردش
دلیلــی اســت کــه همچنــان ایــن لبــاس در حــال
اســتفاده اســت و هیــچگاه کهنــه نخواهــد شــد.

تنپـوش زنـان هرمـزگانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنچــه لبــاس یــا تنپــوش زنــان هرمــزگان را زیبایــی میبخشــد
نقــش و طــرح و رنــگ اســت و پیراهــن زنــان هرمزگانــی گاه بلنــد
تــا مــچ پــا و گاه تــا زیــر زانــو میرســد کــه از هــر منطقــه بــه
منطقــهای دیگــر متفــاوت اســت .موضــوع مهــم در لبــاس زنــان
هرمــزگان نــوع پارچــه و رنــگ آن اســت کــه بــه علــت گرمــای
هــوا معمــوال ســبک و نــازک اســت تــا جریــان هــوا را بـه راحتــی
از میــان آن عبــور دهــد .همچنیــن در انتخــاب رنــگ لبــاس از
رنگهایــی ماننــد آبــی ،بنفــش ،صورتــی و ســبز بیشــتر اســتفاده
میشــود.

انــواع پیراهنهــای زنــان هرمزگانــی
کنــدوره ،گــون ،اشــکم ،نشــته ،آســتین
فــراخ ،کلــوش ،عجمــی ،چینــی ،گشــاد
عربــی و ســاده شــالی نــام دارد.
کنــدوره یکــی از پیراهنهــای مشــهور
زنــان بندرعبــاس و همــان پیراهــن گانــدورا
اســپانیایی و اروپایــی اســت کــه اعــراب
مســلمان قــرن هشــتم میــادی بــه جنــوب
ایتالیــا و اســپانیا بردنــد.
عــاوه بــر کنــدوره زنــان از یــک زیــر
پیراهــن ســفید فاقــد آســتین کــه از جنــس
پارچههــای نــازک و نخــی و اغلــب
وال ســفید دوختــه میشــود ،اســتفاده
میکننــد .

چـادرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در یــک قــرن اخیــر زنــان بنــدری و
هرمزگانــی پارچههــای گوناگونــی را
از لحــاظ جنــس ،رنــگ و طــرح مــورد
اســتفاده خــود قــرار دادنــد کــه بــه مــرور
زمــان ایــن پوشــاک دســتخوش تغییــر قــرار
گرفــت .بیشــتر چادرهــا بــه رنگهــای
قهــوهای ،خردلــی و خاکســتری مایــل بــه
آبــی و دارای طرحهــا و نقشهــای بســیار
زیبــا و جــذاب اســت.

شـلوار بنـدریـــــــــــــــــــــــــــــ

در اســتان هرمــزگان بــه نــام «شــلوار دمپــا
تنــگ» خوانــده میشــود کــه از مــچ پــا تــا
زانــو تنــگ بــوده و از زانــو تــا کمــر حالــت
لــوزی شــکل بــه خــود گرفتــه و کامــا
گشــاد و راحــت اســت.
شــلوارهای بنــدری را بــا پارچههایــی از
جنــس تتــرون ،پوپلیــن و چیــت بــرای
اســتفاده روزمــره و پارچههــای کلفــت و
زریدار مثــل اطلــس و زربفــت و ســاتن
بــرای مجالــس و عروســیها میدوزنــد.

برقـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در پوشــاک بانــوان هرمــزگان ملحقاتــی
وجــود دارد کــه عــاوه بــر جنبــه تزئینــی
جنبــه کاربــردی نیــز دارد .از مهمتریــن

ایــن ملحقــات برقــع اســت کــه نوعــی
حجــاب نیــز محســوب میشــود و اغلــب
زنــــان ســـاحلنشــــین قشــــم ،بندرلنگــه،
جاســـــک و بندرعبـــــاس از آن اســـتفاده
میکننــد .

پیـراهن کمرچیـنــــــــــــــــــــــــ

یکــی از زیباتریــن و قدیمیتریــن پیراهنهــای
زنــان هرمــزگان اســت کــه نســبت بــه دیگــر
لباسهــای اســتان از قدمــت بیشــتری
برخــوردار اســت.
ایــن پیراهــن گاه بــا باالتنــه ســاده و یقــه
گــرد دوختــه و گاه بــا برشــی دالبــری
شــکل در زیــر ســینه و یقــه هفــت کــه زیــر
ســینه تــا خــط کارور را چینهــای منظمــی
میدهنــد .آســتینهای ایــن پیراهــن دو
تکــه بــوده کــه شــامل تکــه آســتین و
سرآســتینها اســت .سرآســتینهای ایــن
پیراهــن را انــدازه مــچ دســت میدوزنــد
و بــا چینهــای ریــزی سرآســتینها را بــه
آســتین وصــل میکننــد .ایــن پیراهــن بــه
همــراه شــلوار گشــاد و خاصــی پوشــیده
میشــود کــه گشــادی آن از کمــر تــا دمپــا
بــه یــک انــدازه اســت و لبــه گشــادی پاییــن
هــر لنگــه شــلوار بیــن  ۴۰تــا  ۵۰ســانتیمتر
میرســد و کمــر شــلوار را لیف ـهای دوختــه
و کــش میکشــند.

اورنـیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایــن روســری را بــا پارچــه حریــر تهیــه
میکننــد و دارای تزیینــات بســیار متنــوع
بــه صــورت گلهــای ریــز و درشــت
بتهجق ـهای ،گل بادامــی و غیــره اســت کــه
در جلــوی صــورت و ســطح داخلــی اورنــی
بــا پولــک و گالبتــون و یــا بــا نخهــای
طالیــی و نقــرهای گلــدوزی میکننــد.
ایــن روســری بــه علــت اســتفاده راحتتــر
و ســادهتر نســبت بــه جلیبلهــای دیگــر
در رنگهــای شــاد و زنــده ســبز ،قرمــز،
نارنجــی ،زرشــکی و آبــی دوختــه میشــود
کــه اصوالًبــا لبــاس هماهنــگ اســت.
منبع :سایت کجارو

همــه خانمهــای جــوان دوســت دارنــد در زندگــی شــخصی و حرفــهای خــود
بــه موفقیــت برســند و الزمــه رســیدن بــه آن ،داشــتن هــدف مشــخص ،اعتمــاد
بــه نفــس و تــاش فــراوان اســت .همانطــور کــه میدانیــد مســیر رســیدن بــه
موفقیــت ســخت اســت؛ بهگونــهای کــه بســیاری از افــراد ،در نیمههــای راه از
رســیدن بــه اهدافشــان دســت میکشــند و همــه چیــز را رهــا میکننــد .امــا بایــد
بدانیــد کــه شــما در ایــن مســیر تنهــا نیســتید و میتوانیــد بــا الهــام گرفتــن از داســتان
زندگــی افــراد موفــق ،مســیر را بــرای خودتــان همــوار کنیــد .مــا در ایــن قســمت،
زندگینام ـه مهنــدس پریســا تبریــز ،شــاهزاده امنیــت گــوگل را بــرای شــما بیــان
میکنیــم تــا نشــان دهیــم کــه بــا داشــتن یــک روحی ـه تســلیمناپذیر میتوانیــد بــه
هم ـه اهــداف خــود در زندگــی برســید.

زندگینامه و تحصیالت

پریســا تبریــز متولــد ســال  1361اســت .پــدر او یــک
پزشــک ایرانــی و مــادرش پرســتار اهــل کشــور
لهســتان اســت .او بــه همــراه دو بــرادر کوچکتــر
خــود در حومــه شــهر شــیکاگو در آمریــکا بــزرگ
شــده و تــا قبــل از ورود بــه دانشــگاه هیــچ شــناختی
از رشــته کامپیوتــر نداشــت ،امــا خیلــی زود و در
ســال اول دانشــگاه بــه مهندســی کامپیوتــر عالقهمنــد
شــد و مــدرک لیســانس و فوقلیســانس خــود
را از دانشــگاه اِربانــا شــمپین ،یکــی از معتبرتریــن
دانشــگاههای آمریــکا و جهــان دریافــت کــرد .او در
زمینــه امنیــت شــبکههای بیســیم و حملــه بــه حریــم
شــخصی کاربــران ،مطالعاتــی را انجــام داد و بعــد از
هــک شــدن وبســایت شــخصی خــودش تبدیــل بــه
یکــی از اعضــای فعــال انجمنهــای دانشــجویی در
زمینــه امنیــت وبســایت شــد و همیــن موضــوع او را
بــا دنیــای امنیــت اینترنــت آشــنا کــرد.

فعالیتهای کاری

زمانــی کــه پریســا تبریــز در دانشــگاه مشــغول تحصیل
بــود ،دوره کارآمــوزی تابســتانی از طــرف تیــم امنیت
گــوگل بــه او پیشــنهاد شــد و ســپس در ســال  1385و
بعــد از اتمــام درســش بــه اســتخدام شــرکت گــوگل
درآمــد .او از ســال  1394تــا بــه حــال رهبــری یــک
تیــم متشــکل از  30متخصــص بــرای امنیــت مرورگــر
گــوگل کــروم ( )Google Chromeرا برعهــده دارد
و آمــوزش کارمنــدان شــرکت گــوگل در زمینــه
امنیــت اینترنــت را نیــز انجــام میدهــد.
او زمانــی کــه بــرای شــرکت در یــک کنفرانــس
آمــاده میشــد تصمیــم گرفــت تــا از عنــوان شــغلی
«شــاهزاده امنیــت» بــه جــای «مهنــدس امنیــت
اطالعــات» اســتفاده کنــد و از آن زمــان بــه بعــد ایــن
لقــب بــه او داده شــد .او بــه ورزش صخرهنــوردی
عالقهمنــد اســت و پــس از اتمــام ســاعت کاری،
وقــت خــود را در باشــگاههای ورزشــی میگذرانــد.
پریســا تبریــز در ســال  1390در مجلــه فوربــس
( )Forbesبــه عنــوان یکــی از  30زن تاثیرگــذا ِر زیــر
 30ســال در زمینــه تکنولــوژی شــناخته شــد.
منبع :بنیتا
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دوســت
خــوب
یعنــی...
 .۱دوســت خــوب کمکمــان میکنــد
بــا خودمــان مهربانتــر باشــیم
شــاید چــون نتوانســتهاید در مصاحب ـه کاریِ
اخیرتــان آنطــور کــه میخواســتید عمــل
کنیــد ،حســابی از دســت خودتــان دلگیــر
هســتید یــا شــاید بــه هــر دلیلــی حتــی
از دیــدن تصویــر خودتــان در آینــه بدتــان
میآیــد .بســیاری از مــا هــر وقــت زندگــی
بــه کاممــان نباشــد ،عــادت داریــم خودمــان
را ســرزنش کنیــم .در چنیــن شــرایطی ،یــک
دوســت خــوب میتوانــد نظــر مــا را دربــاره
خودمــان تغییــر بدهــد .دوســت خــوب اگــر
احســاس کنــد از خودمــان بدمــان میآیــد،
ســعی میکنــد بــه طریقــی حالمــان را
خــوب کنــد.
دقیقــا بــه همیــن دلیــل ،کســانی کــه از
نعمـ ِ
ـت داشــتن دوســتان صمیمــی برخــوردار
هســتند ،احســاس خیلــی بهتــری نســبت بــه
خودشــان دارنــد ،چــرا کــه دوستانشــان
باعــث دلگرمیشــان میشــوند و پشتشــان
را خالــی نمیکننــد .دوســت خــوب میتوانــد
اعتمــاد بــه نفسمــان را بــاال ببــرد .چنیــن
افــرادی وقتــی کمکمــان میکننــد کــه
نســبت بــه خودمــان احســاس بهتــری
ـس خیلــی
داشــته باشــیم ،خودشــان هــم حـ ِ
خوشــایندی پیــدا میکننــد.
 .۲دوســت خــوب اشــتباهاتمان را
گوشــزد میکنــد
همـه مــا گاهــی بــدون اینکــه متوجه باشــیم،
مرتکــب خطاهایــی میشــویم کــه شــاید
در آینــده برایمــان گــران تمــام بشــوند.
دوســت خــوب میتوانــد چنیــن خطاهایــی
را تشــخیص دهــد و اشــتباهاتمان را
ســر بزنــگاه گوشــزد کنــد ،امــا نــه بــه

داشــتن دوســت خــوب یکــی از لذتبخشتریــن تجربههــای زندگــی
اســت .ارســطو ،فیلســوف نامــدار یونــان باســتان ،دوســت خــوب را بــه
منزل ـ ه یــک روح در دو بــدن میدانــد .امــا هیــچ وقــت بــا خودتــان فکــر
کردهایــد چــه تعــداد از افــرادی کــه در حــال حاضــر دوســت خطابشــان
میکنیــد ،نمونـ ه یــک دوســت خــوب و تمــام عیارنــد؟ بــه نظرتــان کــدام
یــک از دوســتیهایی کــه تاکنــون برقــرار کردهایــد تــا آخــر عمــر دوام
خواهنــد داشــت؟ فکــر میکنیــد یــک دوســت خــوب چــه ویژگیهایــی
بایــد داشــته باشــد تــا همیشــه دوســتتان باقــی بمانــد؟ در ادامــه بــا
مــا همــراه باشــید تــا  ۹مــورد از ویژگیهــای دوســت خــوب را بشناســید.

منظــور مچگیــری یــا کینهتــوزی ،بلکــه
از روی خیرخواهــی .چنیــن صداقتــی موجــب
شــکلگیری دوســتیهای واقعــی میشــود.
در دوســتیهای بیاساســی کــه مــدت زیــادی
از شــکل گرفتنشــان نمیگــذرد و همچنیــن
دوســتیهای تصنعــی ،مطمئــن باشــید طــرف
مقابلتــان چیــزی جــز خوشــایندتان نخواهــد
گفــت .امــا در دوســتیهای واقعــی ،طــرف
مقابــل بــه خــودش اجــازه میدهــد هرچــه را
در ذهنــش میگــذرد ،روراســت بیــان کنــد.
افــراد صــادق و قابــل اعتمــاد میتواننــد تجربـه
یــک دوســتی واقعــی را نصیبمــان کننــد.
 .۳دوســت خــوب وقتــی بــا شماســت،
جــز بــه همــان لحظــه بــه هیــچ چیــز
دیگــری فکــر نمیکنــد
دوســت خــوب کســی اســت کــه همـه هــوش
و حواســش بــه لحظــه بــا هــم بودنمــان
اســت ،طــوری کــه احســاس کنیــم حضــورش
در زندگیمــان یــک اصــل حیاتــی اســت.
دوســت خــوب عــاوه بــر نیازهــای خــودش
بــه نیازهــای طــرف مقابلــش هــم توجــه
میکنــد و وقتــی در کنــار دوســتش
وقــت میگذرانــد ،فکــرش فقــط و فقــط
همانجاســت .پــس بــرای اینکــه بتوانیــد
همــه هــوش و حواستــان را بــه دوســتتان
اختصــاص دهیــد ،پیشــنهاد میکنیــم
وقتــی بــا هــم هســتید تلفــن همراهتــان را
در جیبتــان بگذاریــد .بــر اســاس نتایــج
پژوهشــی کــه در ســال  ۲۰۱۲انجــام شــد،
تلفــن همــراه روی روابــط بینفــردی تأثیــر
منفــی میگــذارد .امــا مطمئــن باشــید یــک
دوســت خــوب هرگــز اجــازه نمیدهــد تلفــن
همراهــش کوچکتریــن خدشــهای بــه
روابطتــان وارد کنــد.

 .۴دوست خوب شنوند ه خوبی است
آیــا تــا بــه حــال برایتــان پیــش آمــده کــه
موقــع درد دل کــردن ،دوســتتان یکدفعــه
وســط حرفتــان بپــرد و دربــاره مســائل
مربــوط بــه خــودش شــروع بــه صحبــت کند؟
در چنیــن مواقعــی چــه حســی داریــد؟ حتمــا
احســاس کردهایــد کــه رونــد گفتوگــو
رضایتبخــش نیســت ،چــرا کــه دوســتتان
فقــط ســعی دارد دربــاره موضوعاتــی کــه بــه
خــودش مربــوط میشــوند ،صحبــت کنــد.
امــا در دوســتیهای واقعــی ،رونــد گفتگــو
همیشــه دوطرفــه اســت .اینکــه هــر دو طــرف
بــه همدیگــر اجــازه صحبــت کــردن بدهنــد،
موجــب تقویــت روابــط بینفــردی میشــود.
پــس بــرای اینکــه بــه یــک گفتگــوی
متعــادل برســید ،ســعی کنیــد وقتــی طــرف
مقابلتــان صحبــت میکنــد ،بــا تمــام
وجــود بــه صحبتهایــش گــوش کنیــد.
کســانی کــه شــنوند ه خوبــی هســتند ،ایــن
حــس را منتقــل میکننــد کــه صحبتهــای
طــرف مقابلشــان قابــل درک اســت.
 .۵دوســـت خـــوب در ســـختیها
حمــایـتمـانمیکنـد
اینکــه فقــط در خوشــیها کنــار یکدیگــر
باشــیم ،بــرای یــک دوســتی واقعــی کافــی
نیســت .دوســت خــوب کســی اســت کــه در
تمامــی فــراز و نشــیبهای زندگــی پشــتمان
را خالــی نکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،دوســت خوب
کســی اســت کــه ســعی کنــد در خوشــیها،
ناراحتــیهــــا ،موفقیـــتها ،شکســـتها و
خالصــــه در تمامــی تجربههـــــای زندگــی،
شــریک احساســاتمان شــود .در دوســتیهای
واقعــی ،وقتــی طــرف مقابلمــان را بــه انــدازه
کافــی شــناختیم ،ســطح اعتمادمــان آنقــدر
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بــاال مــیرود کــه خودمــان هــم اجــازه
میدهیــم دوسـتمان در اوقــات ســخت
زندگــی همراهیمــان کنــد .اگــر چنیــن
فــردی در زندگیتــان باشــد ،حتمــا
میدانیــد کــه دوســت خــوب درســت
مثــل اعضــای خانــواده میمانــد.
 .۶دوســت خــوب اضطرابمــان
را کــم میکنــد
دوســت خــوب بایــد بتوانــد عواملــی
کــه طــرف مقابلــش را بــه اضطــراب
و تنــش دچــار میکنــد بشناســد.
دوســت خــوب وقتــی تحــت فشــار
روانــی هســتیم ،درکمــان میکنــد
و میتوانــــد کمکمــــان کنـــــد کــه
در چنیــن شــرایطی درســت تصمیــم
بگیریــم .حتــی زمانــی کــه نیــــازی
بــه همفکـــری نداشــته باشــیم ،حضور
یــک دوســت خــوب میتوانــد حســابی
آرامشبخــش باشــــد .بــر اســــاس
پژوهشــی کــه در ســال  ۲۰۱۱انجــام
شــد ،پژوهشــگران دریافتنــد وقــت
دوســتان خــوب در
گذرانــدن بــا
ِ
کاهــش اســترس مؤثــر اســت.
 .۷دوســت خــوب نمیگــذارد
مغــرور شــویم
دوســت خــوب کســی اســت کــه از
دســـــتاوردها و موفقیـتهایمــــان

خرســند شــود و البته کمکمان کنـــد
کــه هرگــز بــه خاطــر داشــتههایمان
دچــار غــرور نشــویم .حتمــا شــما
هــم دوســتانی داریــد کــه از ایــام
قدیـــم یکدیگــــر را میشناســـید و
خیلــی قبلتــر از زمـــانی کــه در
کســبوکارتان اســم و رســمی بــه
هــم بزنیــد ،بــا هــم دوســت بودهایــد.
چنیــن دوســتانی خــو ِد واقعیمــان را
میشناســند .در نتیجــه نــه تنهــا در
موفقیتهــا همراهیمــان خواهنــد
کــرد ،بلکــه هــر زمــان کــه احســاس
کننــد مغــرور شــدهایم ،یادمــان
میاندازنــد کــه فروتنــی پیشــه کنیــم.
 .۸دوســت خــوب بــرای بــا هــم
بودنمــان وقــت میگــذارد
گاهــــی دوســـتیهـــا بــــه دلیـــل
مشــــــغلههای کاری یـا خـانوادگــی
کمرنــگ میشــوند ،امــا دوســتان
واقعــی هیــچ وقــت اجــازه نمیدهنــد
کــــه مشـــــــغلههای زندگــــی روی
روابطشــان تأثیــر بگــذارد .دوســت
خــــوب ســعی میکنــد بــا همــه
مشــغلههایی کــه دارد ،بــاز هــم بــرای
بــا هــــم بودنمــان وقــت بگــذارد
یــا حتــی شــده تلفــن بزنــد .اگــر
بــرای دوســــتانمان وقــت نگذاریــم،
روابطمــــان بــه تدریـــج کمرنــگ و

کمرنگتــر خواهــد شــد .دقیقــا بــه
همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری از
دوســتیهای دوران کودکــی بعــد از
ازدواج و بچــهدار شــدن کمکــم از
بیــن میرونــد.
 .۹دوست خوب باگذشت است
همــــ ه مــا گاهـــــی در روابطمـــــان
قضاوتهـــــای نادرســــت میکنیــم.
دوســتان واقعــی بــه جــای اینکــه
دلخوریشــان را از یکدیگــر پنهــان
کننــد ،مشکلشــان را مســتقیما مطــرح
میکننــد تــا ســوءِتفاهمها از بیــن
بــرود .دوســتان خــوب یکدیگــر را درک
میکننــد و بــه همیــن دلیــل میتواننــد
نســبت بــه هــم بخشــنده و باگذشــت
باشــند.
اگــــر در روابطمــان مــــدام درگیــــر
دلخوریهــــای گذشتـــــه باشــــیم،
روابطمــان هیــچ پیشــرفتی نخواهــد
کــرد .دوســت خــوب کســی اســت کــه
بتوانــد گذشــت کنــد و اگــر خطایــی
ی شــد،
کردیــم کــه باعــث دلخــور 
اینقــدر باگذشــت باشــد کــه بتوانــد از
اشــتباهاتمان بگــذرد .پــس بیاییــد ایــن
واقعیــت را بپذیریــم کــه همـ ه مــا گاهی
اشــتباه میکنیــم ،امــا میتوانیــم بــه
کمــک یکدیگــر یــاد بگیریــم انســانهای
بهتــری باشــیم.
منبع :برترین ها

53

54

فصلناهم

تابستان  - 97شماره 9

"بانک زمان"
در سوئیس

یــک دانشــجوی خارجــی کــه بــرای ادامــه
تحصیــل بــه ســوئیس رفتــه مینویســد :در زمــان
تحصیــل ،نزدیــک دانشــگاه یــک خانــه اجــاره
کــردم .صاحبخانــه یــک خانــم  67ســاله بــود کــه
بــا شــغل معلمــی بازنشســته شــده بــود .طرحهــای
بازنشســتگی در ســوئیس آنقــدر قــوی هســتند کــه
بازنشســتگان هیــچ نگرانــی بــرای خــورد و خــوراک
ندارنــد.
بــه ایــن جهــت؛ یــک روز از اینکــه متوجــه شــدم
او کار پیــدا کــرده متعجــب شــدم! مراقبــت از یــک
پیرمــرد  87ســاله!
از او پرســیدم آیــا بــرای نیــاز بــه پــول ایــن کار را
میکنــد ،پاســخش مــن را متحیــر کــرد! مــن بــرای
پــول کار نمیکنــم ،بلکــه "زمــان" خــودم را در
"بانــک زمــان" ســپرده میکنــم تــا در زمانــی کــه
(مثــل ایــن پیرمــرد) تــوان حرکــت نــدارم ،آن را از
بانــک بیــرون بکشــم!
ایــن اولیــن بــار بــود کــه دربــاره مفهــوم "بانــک
زمــان" میشــنیدم! وقتــی بیشــتر دربــاره آن تحقیــق
کــردم ،متوجــه شــدم "بانــک زمــان" یــک طــرح
بازنشســتگی بــرای مراقبــت از ســالمندان اســت کــه
توســط وزارت تامیــن اجتماعــی فــدرال ســوئیس
تدویــن و توســعه داده شــده اســت.
داوطلبــان ،زمــان مراقبت از ســالمندان را در حســاب
شخصیشـــــان در "ســــیستم امنیــــت اجتمـــــاعی"
پسانــداز کــرده تــا وقتــی خــود؛ پیــر و ناتــوان
شــدند یــا نیــاز بــه مراقبــت داشــته باشــند ،از آن
برداشــت کننــد!

طبــق قــرارداد؛ یــک ســال بعــد از انقضــای خدمــات
متقاضــی (ســپردهگذاری زمــان) ،بانــک زمــان
میــزان ســاعات خدمــات را محاســبه کــرده و بــه
او یــک "کارت بانــک زمــان" میدهــد! وقتــی
او هــم نیــاز بــه کمــک یــک نفــر دیگــر دارد،
میتوانــد بــا اســتفاده از آن کارت؛ "زمــان و بهــره"
آن را برداشــت کنــد .بعــد از تاییــد ،بانــک زمــان
داوطلبانــی را بــرای مراقبــت از او در بیمارســتان و یــا
منــزل تعییــن میکنــد!
در ضمــن ،متقاضیــان ســپردهگذاری "زمــان" ،بایــد
ســالم و تندرســت ،دارای مهارتهــای ارتباطــی
خــوب و پــر از عشــق و عالقــه بــه همنوعــان باشــند!
صاحبخانــهام هفتــهای دو بــار بــرای مراقبــت از
پیرمــرد ســرکار میرفــت و هــر بــار هــم دو ســاعت
وقــت بــرای خریــد ،تمیــز کــردن اتــاق ،آفتــاب
گرفتــن پیرمــرد و گــپ زدن بــا او ســرمایهگذاری
میکــرد!
اتفاقــا یــک روز دانشــگاه بــودم کــه تمــاس گرفــت
و گفــت در حالــی کــه شیشــه اتــاق منــزل خــودش
را تمیــز میکــرده از چهارپایــه افتــاده! مــن فــورا
مرخصــی گرفتــم و او را بــه بیمارســتان رســاندم.
مــچ پــای او شکســته بــود و بــرای مدتــی نیــاز
داشــت روی تخــت بمانــد .داشــتم کارهــای
تقاضــا بــرای مرخصــی جهــت مراقبــت خانگــی را
انجــام م ـیدادم کــه بــه مــن گفــت جــای نگرانــی
نیســت چــرا کــه بــرای برداشــت از بانــک زمــان
درخواســت داده اســت!
ظــرف کمتــر از دو ســاعت بانــک زمــان یــک

داوطلــب فرســتاد کــه بــه مــدت یــک مــاه هــر روز
بــا گــپ زدن و پختــن غذاهــای لذیــذ از او مراقبــت
میکــرد.
او بــه محــض بهبــودی ،دوبــاره مشــغول کار
مراقبــت از دیگــران شــد و گفــت کــه میخواهــد
بــرای روزهــای پیــری ،زمــان ســپردهگذاری کنــد!
مســلما پیــاده شــدن چنیــن ایــدهای در کشــورمان
کــه جمعیــت ســالمند آن نزدیــک  10درصــد بــوده
و بــا شــتاب بــه ســمت  30درصــد شــدن در حــال
حرکــت اســت ،نــه تنهــا هزینههــای بیمــه و مراقبــت
در دوران ســالمندی را کاهــش میدهــد ،بلکــه
موجــب تقویــت اتحــاد و همبســتگی میــان نس ـلها
میگــردد کــه در ســایر طرحهــای پولــی موجــود
نظیــر خانــه ســالمندان و پرســتار خانگــی کمتــر
دیــده میشــود!
ایــده "بانــک زمــان" یــا "بانــک مراقبــت از
ســالمندان" اولیــن بــار در ســال  2012و در شــهر
اس تــی گلــن ســوئیس کــه جوانتریــن جمعیــت را
دارد ،مطــرح و پیــاده شــد و طبــق گــزارش دولتــی
کــه قصــد دارد "فرهنــگ زیبــای روســتایی مراقبــت
از یکدیگــر" را بــه شــهرهای مــدرن بیــاورد؛ بیــش از
نیمــی از جوانــان از ایــن طــرح اســتقبال کردهانــد!
اســتقبال جوانــان از چنیــن طرحــی و همجــواری،
همزبانــی و همدلــی بــا ســالمندان؛ یعنــی ترکیــب
خامــی و پختگــی و کســب تجربــه فــراوان بــرای
جوانــان ،زنــده مانــدن اخــاق و احتــرام بــه اصــل
و ریشــه در جامعــه و همچنیــن روشــن شــدن چــراغ
امیــد در دل ســالمندان!

Martin
Luther
King
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مارتین لوتر کینگ جونیور Martin Luther King, Jr
( ۴آوریــل -۱۹۶۸ژانویــه  )۱۹۲۹رهبــر سیاهپوســت
جنبــش حقــوق مدنــی ایــاالت متحــده آمریــکا بــود .وی
در یــک خانــواده متوســط در آتالنتــا جورجیــا بــه دنیــا
آمــد .مارتیــن لوتــر کینــگ در ســال  ۱۹۶۳بهعنــوان
مــرد ســال ازســوی مجلــه تایــم برگزیــده شــد و در ســال
 ۱۹۶۴بهعنــوان جوانتریــن فــرد جایــزه صلــح نوبــل را
دریافــت کــرد .مارتیــن لوتــر کینــگ در  ۴آوریــل  ۱۹۶۸در
شــهر ممفیــس ایالــت تنســی تــرور شــد .در ســال ۱۹۸۶
مقــرر شــد بــرای بزرگداشــت یــاد وی در ایــاالت متحــده
آمریــکا ســومین دوشــنبه مــاه ژانویــه تعطیــل رســمی
اعــام شــود.
مارتیــن لوترکینــگ ،مبــارز بــزرگ آمریکایــی در
کتــاب خاطراتــش مینویســد:
روزی در بدتریــن حالــت روحــی بــودم .فشــارها و
ســختیها ،جانــم را بــه تنــگ آورده بــود.
ســردرگم و درمانــده بــودم .مســتاصل و نگــران،
بــا حالتــی غریــب و روحــی بیجــان و بیتــوان
بــه زندگــی خــود ادامــه مــیدادم .همســرم مــرا
دیــد بــه مــن نــگاه کــرد و از مــن دور شــد .چنــد
دقیقــه بعــد بــا لبــاس ســرتا پــا ســیاه روی ســکوی
خانــه نشســت .دعــا خوانــد و ســوگواری کــرد.
بــا تعجــب پرســیدم  :چــرا ســیاه پوشــیدهای؟
چــرا ســوگواری میکنــی؟ همســرم گفــت مگــر
نمیدانــی او مــرده اســت؟ پرســیدم چــهکســی؟
همســرم گفــت خــدا ...خــدا مــرده اســت! بــا
تعجــب پرســیدم مگــر خــدا هــم میمیــرد؟ ایــن
چــه حرفــی اســت کــه میزنــی؟ همســرم گفــت:
رفتــار امــروزت بــه مــن گفــت کــه خــدا مــرده و
مــن چقــدر غصــه دارم.
حیــف از آرزوهایــم؛ اگــر خــدا نمــرده پــس تــو
چــرا اینقــدر غمگیــن و ناراحتــی؟
او در ادامــه مینویســد :در آن لحظــه بــود کــه بــه
زانــو درآمــدم و گریســتم.
راســت میگفــت گویــا خــدای درون دلــم مــرده
بــود.
بلنــد شــدم و بــرای نــا امیــدیام از خــدا طلــب
بخشــش کــردم.
خدا هرگز نمیمیرد!
زندگــی را میگویــم؛ اگــر بخواهــی از آن لــذت
ببــری؛ همــه چیــزش لــذت بردنــی اســت.
اگــر بخواهــی از آن رنــج ببــری؛ همــه چیــزش
رنــج بردنــی اســت.
کلیــد لــذت و رنــج دســت توســت! قصــد داشــتم
دســت اتفــاق را بگیــرم...
تــا نیفتــد! امــا امــروز فهمیــدم کــه اتفــاق خواهــد
افتــاد؛
این ما هستیم که نباید با او بیفتیم.
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هــر ســال پنــج دانشــمند زن از هــر قــاره بــه دلیــل مشــارکت در تحقیقــات تخصصــی و
بازخــورد مهــم دستاوردهایشــان در جوامــع سراســر جهــان ،از ســوی یونســکو و «بنیــاد
لورئــال» ( )L’Oréalبــه عنــوان برتریــن دانشــمندان زن معرفــی میشــوند.
بــر اســاس اعــام ایــن دو مرجــع ،هــر یــک از ایــن زنــان نماینــد ه برتــر در حــوزه
تحقیقاتیشــان بــوده و تعهــد بــاال ،اســتعداد اســتثنایی و شــجاعت قابلتوجــه آنهــا
در حوزههایــی کــه هنــوز هــم تحــت ســلطه مــردان اســت ،بســیار ســتودنی اســت.
دریافتکننــدگان ایــن جایــزه مفتخــر بــه ارائــه پیشــرفتهای علمــی بزرگــی هســتند
کــه بــه حــل بزرگتریــن چالشهــای جوامــع ماننــد ســرطان ،افســردگی و اعتیــاد
انجامید هانــد.
ســال  2014طــی مراســمی کــه در دانشــگاه ســوربون پاریــس برگــزار شــد ،برتریــن
دانشــمندان زن جوایــز خــود را از ســوی یونســکو و بنیــاد لورئــال دریافــت کردنــد .ایــن
مراســم بــا حضــور پروفســور «گرونتــر بلوبــل» ،برنــده جایــزه نوبــل پزشــکی ســال ،1999
«ایرینــا بوکــووا» ،مدیــر کل یونســکو و همچنیــن «ژن-پــاول آگــون» ،رئیــس و مدیــر
اجرایــی بنیــاد «لورئــال» ،برگــزار شــد .ایــن پنــج دانشــمند برتــر در واقــع ،توســط
هیأتــی مســتقل بــه ریاســت «پروفســور گرونتــر بلوبــل» و متشــکل از  12عضــو برتــر
جامعــه علمــی بینالمللــی انتخــاب شــدند.
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اروپـا
پروفسور« بریجیت کیفر» (در رشته زیستشناسی عصبی)
«کیفــر» کــه در ســال  2013بــه عضویــت آکادمــی ملــی علــوم فرانســه در آمــد ،بــه دلیــل تحقیقــات مــداوم
بــر روی ســازوکارهای مغــز کــه در درد ،بیمــاری روانــی و اعتیــاد بــه مــواد مخــدر دخیلانــد ،جایــزه یونســکو
را دریافــت کــرده اســت.
در ســال  ،1992وی نخســتین فــردی لقــب گرفــت کــه ژن گیرنــده مــواد مخــدر را در مغــز شناســایی کــرد و
ایــن ژن نقــش کلیــدی را در تســکیندادن درد ایفــا میکنــد.
یافتههــای ایــن پروفســور برجســته بــه درمانهــای جدیــدی بــرای مبــارزه بــا درد ،اعتیــاد و افســردگی
انجامیــده اســت.
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آمریکـای شمـالی
پروفسور « لوری گلمچر» (در رشته ایمنیشناسی و پزشکی)
«گلمچــر» کــه نخســتین رئیــس زن مدرســه پزشــکی نیویــورک اســت ،رهبری پیشــگام در حــوزه ایمنیشناســی
ا ست .
وی مفتخــر بــه کشــف مولفههــای کلیــدی دخیــل در کنتــرل واکنــش ایمنــی در آلرژیهــا و بیماریهــای
عفونــی ،بدخیــم و خودایمنــی اســت.
یافتههــای وی راه را بــرای طراحــی درمانهــای جدیــد جهــت درمــان آلرژیهــا ،آســم ،اماس ،دیابــت دوران
کودکــی و ســرطان همــوار کــرده اســت.

آمریکای التین
پروفسور « سسلیا بوزات» (در رشته بیوفیزیک)
پروفســور بــوزات در ســال  2007نماینــده آرژانتیــن در هیئــت داوری بــرای گزینــش دانشــمندان برتــر جایــزه
علمــی زنــان یونســکو-لورئال شــد .وی اکنــون رهبــری بینالمللــی در حــوزه داروشناســی فرســتندههای
عصبــی اســت .ایــن محقــق برجســته بــه دلیــل مشــارکت در ارتقــای درک دانشــمندان از مشــکالت موجــود
در ارتبــاط ســلولها بــا یکدیگــر و عضــات بــه ایــن عنــوان مفتخــر گشــت .کشــفیات مشــهور وی منجــر بــه
شناســایی ارتباطــات بیــن مغــز و عضلــهای شــدهاند کــه باعــث بــروز اختــاالت عصبــی عمــده میشــوند.
تحقیقــات پروفســور بــوزات دریچــهای را بــه ســوی ارائــه درمانهــای جدیــد بیمــاری آلزایمــر ،افســردگی و
رفتارهــای اعتیــادی خــاص گشــوده اســت.

آسیا  -اقیانوسیه
پروفسور «کایو اینابا» (در رشته ایمنیشناسی و پزشکی)
«اینابــا» کــه نخســتین دانشــیار دانشــکده علــوم دانشــگاه کیوتــو اســت ،بــه دلیــل کشــفیات مهــم دربــاره
ســاز وکارهــای ایجادشــده توســط سیســتم ایمنــی بــدن در مواجهــه بــا خطراتــی ماننــد ویــروس ،باکتــری یــا
ســلولهای غیرعــادی ماننــد ســلولهای ســرطانی بــه ایــن افتخــار نائــل شــده اســت .وی متخصــص مطالعــه
ســلولهای دندریتیــک اســت و نخســتین دانشــمندی اســت کــه ثابــت کــرد ایــن ســلولها را میتــوان در
خــارج از بــدن درمــان کــرد و آنهــا را دوبــاره وارد ارگانیســم کــرد تــا واکنــش سیســتم ایمنــی را تحریــک
کننــد .کشــف وی نشــاندهنده نقطــه عطفــی در درمــان ســلولی اســت و منجــر بــه ارائــه نــوع جدیــدی از
درمانهــای ضــد ســرطان شــده اســت.
آفریقا و کشورهای عربی
دکتر «سگنت کلمو» (دررشته زیستشناسی و پاتولوژی گیاهی)
دکتــر کلمــو نخســتین زن اتیوپیایــی اســت کــه در تنهــا دانشــگاه کشــورش مشــغول بــه کار اســت و بــه دلیــل
تحقیقــات گســتردهاش بــر روی میکــرو ارگانیســمهایی کــه در همزیســتی بــا علوفههــا بــه ســر میبرنــد،
بــه ایــن افتخــار نائــل شــده اســت .وی توانایــی ایــن ارگانیســمها بــرای مقاومــت در مقابــل بیمــاری و
سازگارشدنشــان بــا تغییــرات آبو هوایــی و محیطــی را بررســی کــردهاســت .تحقیقــات ایــن محقــق برجســته
راهکارهــای جدیــد موثــر در تولیــد مــواد کشــاورزی بــه ویــژه بــرای کشــاورزان بومــی ارائــه دادهاســت .وی
پــس از تحصیــل در ایــاالت متحــده و کار در کلمبیــا بــه آفریقــا بازگشــت و در حــال حاضــر در بطــن تحقیقــات
علمــی بینالمللــی قــرار دارد.
منبع  :ایسنا
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فقـط خـودت بـاش
تــا بــاشـــی
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تو میتوانی به تمام دنیا سفر کنی . . .
اما نمیتوانی از خودت فرار کنی.
از انسانی که در درون قلبت است.
تو میتوانی کسی باشی که میخواهی.
ما را وادار به قبولت کن.
روشنایی وجودت را در تاریکی نگه ندار.
اگر در جستجوی حقیقت هستی
باید نگاهی به آیینه بیندازی
و آن چیزی را که میبینی برای خود معنا کنی.
فقط خودت باش.
میگویند اولین قدم این است که
خودت را شناخته باشی.
قدمی است که باید برداری
اگر میخواهی خودت باشی ،حقیقی باشی.

نویسنده :مهندس صدف محمدی
مترجم :سارا معصومی

ســفر بــه مکانهــای ســحرآمیز بــه تــو نمیآمــوزد کــه چــه
حســی داری.
قبول کن که تو همین هستی که اکنون هستی.
و چیزی نمیتواند این حقیقت را تغییر دهد.
فقط خودت باش ،خودت باش تا باشی.
و من اینک میدانم آنجا که میخواهم بروم،
زیاد دور نیست.
ســختترین قســمت آن درون خــودم هســت و فقــط بایــد
باشــم . . .
فقط باشم.
من گم شده بودم و هنوز هم گم هستم . . .
اما احساس بهتری دارم.
زیرا میخواهم خودم باشم،
تا باشم و امید را پیدا کنم .
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 10نکته خردمندانه از کنفوسـیوس
-1مهــم نیســت کجــا میرویــد تــا وقتی کــه توقــف نکنید.

-2هیچوقــت بــا کســی کــه از شــما بافضیلتتــر نیســت ،رفاقــت نکنیــد.

-3وقتــی عصبانــی میشــوید بــه عواقبــش فکــر کنید.

-4اگــر برایتــان واضــح اســت کــه بــه اهدافتــان نمیرســید ،اهدافتــان را

تغییــر ندهیــد؛ اعمالتــان را تغییــر دهیــد.

-5اگــر از کســی تنفــر داریــد شکســت خورد هاید.

-6انســا نهای شــریف بــه خودشــان دســتور میدهنــد ،انســا نهای حقیــر

از دیگــران مطالبــه میکننــد.

-7هــرکاری کــه در زندگــی انجــام میدهیــد از صمیــم قلــب انجــام دهید.

-8تنهــــــــا کســـــــانی را راهنمـــــــایی کنیــــــــد که جهلشـــــــان را پذیرفتــهاند و

بــه دنبــــال آ گـــاهی هســـــتند.

-9افــراط در چیزهــای کوچــک ،اهــداف بزرگ را نابــود میکند.

-10اگــر آد مهــا پشــت ســرتان بدگویــی کردنــد پس شــما از آنهــا جلوترید.
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}

کامــا طبیعــی اســت کــه در دوران عاشــقی ،همــه چیــز را،
بــه ویــژه دربــاره رابطهتــان ،زیبــا و خواســتنی ببینیــد؛ ولــی
گاهــی ایــن عینــک زیبابیــن نمیگــذارد رابطهتــان را بــه
درســتی ارزیابــی کنیــد و بدانیــد آیــا بــه ســمت ازدواج
درســتی پیــش میرویــد یــا احتمــال بــروز مشــکل در
آینــده وجــود دارد .پیــش از ایــن هــم گفتهایــم کــه دوران
نامــزدی ،دورانــی اســت کــه در آن فرصــت داریــد بــا دقــت
بیشــتری رابطهتــان را بررســی کنیــد و طــرف مقابلتــان را
بشناســید؛ بنابرایــن از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد و ببینیــد
کــدام یــک از ویژگیهــای نامــزدی ســالم در رابطهتــان
وجــود دارد و روی کــدام مــوارد بایــد بیشــتر کار کنیــد.

رابطه با تصمیم خودتان جدی شده است
رابطههــای منتهــی بــه ازدواج ممکــن اســت بــه هــر شــکلی آغــاز شــده
باشــند؛ از واســطهگری معرفهــا و دوســتان و آشــنایان در شــیوههای ســنتی
گرفتــه تــا آشــنایی در دانشــگاه یــا دیگــر مکانهــای عمومــی ،آشــناییهای
اینترنتــی یــا حتــی ارســال یــک پیامــک اشــتباه! در بســیاری از آشــناییها،
از همــان ابتــدا هــر دو طــرف تصمیــم بــه ازدواج دارنــد ،ولــی در بســیاری
از مــوارد صرفــا در یــک رابطــه «افتادهانــد» و همــه چیــز خــود بــه خــود و
بــدون تصمیمگیــری جــدی آنهــا بــه ســمت ازدواج پیــش م ـیرود .کســی
کــه آشــنایی بــا فــردی را صرفــا بــه منظــور ســنجیدن او میپذیــرد ،ولــی
طــرف مقابــل ،قضیــه را بســیار جــدی میگیــرد ،یــا وقتــی رابطــه بــه منظــور
ازدواج آغــاز نشــده ،امــا بــه تدریــج و بــدون اینکــه طرفیــن آن را طبــق هــدف
جدیــد بازبینــی کــرده باشــند ،جــدی میشــود ،از جملــه ایــن مــوارد هســتند.
همچنیــن ،کســانی کــه بــه اصــرار خانــواده خــود یــا طــرف مقابــل تــن بــه
پیمــودن مســیر ازدواج دادهانــد ،خودشــان بــرای ایــن ارتبــاط ،تصمیمگیــری
نکردهانــد .بارهــا از افــراد شــنیدهایم کــه میگوینــد « :اصــا نفهمیــدم
چطــور عروســی کــردم .انــگار چشــم و گوشــم بســته شــده بــود و همــه چیــز
خــود بــه خــود پیــش میرفــت».
در چنیــن مــواردی ،خطــر انتخــاب اشــتباه و نادیدهگرفتــن مالکهــا و
معیارهــای اصلــی بســیار باالســت .اگــر رابطهتــان بــا تصمیــم خودتــان

جــدی نشــده ،همینجــا بایســتید و ببینیــد آیــا ایــن همــان راهــی اســت کــه
میخواســــتید برویــد؟

رابطه هدف دارد
در شــمارههای قبــل هــم گفتیــم حسابشــده پیــش رفتــن در رابطــه اهمیــت
زیــادی دارد و بــر رونــد شــناخت متقابــل تاثیــر میگــذارد .نامزدیهــای
ســالم ،هدفمنــد پیــش میرونــد ،ابتــدا و انتهــای آنهــا مشــخص اســت و هــر
دو طــرف میداننــد تــا رســیدن بــه مرحلــه ازدواج بایــد چــه کارهایــی را بــه
انجــام برســانند .در ســنتهای کشــور مــا ،معمــوال دوران نامــزدی ،دورانــی
در نظــر گرفتــه میشــود کــه در آن عــروس و دامــاد خودشــان را بــرای
ازدواج آمــاده میکنند(کارهایــی مثــل پــول جمــع کــردن ،تهیــه خانــه ،تهیــه
جهیزیــه ،تــدارک مراســم عروســی و گاهــی چــاق یــا الغــر شــدن !) .ایــن نوع
نامــزدی معمــوال بعــد از عقــد اتفــاق میافتــد و بــه آن دوران عقــد هــم گفتــه
میشــود .امــا خیلــی از دختــر و پس ـرها ،وقتــی تصمیمشــان بــرای ازدواج بــا
هــم جــدی میشــود ،دورهای از آشــنایی پیــش از ازدواج را میگذراننــد
تــا فرصــت پیــدا کننــد همدیگــر را بهتــر و بهطــور جدیتــر بشناســند و بــه
ایــن دوران هــم دوران نامــزدی میگوینــد .در هــر دو نــوع ایــن روابــط،
هــدف و برنامــه مشــخص اســت؛ امــا گاهــی افــراد ،آشــناییهای بیهــدف
و در واقــع معطلــی را بــه عنــوان نامــزدی معرفــی میکننــد .در ایــن نــوع
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آشــناییها ،اصــا معلــوم نیســت رابطــه چقــدر جــدی اســت ،چــه زمانــی
قــرار اســت وارد مراحــل جدیتــر شــود ،چــه اقداماتــی قــرار اســت انجــام
شــود و چــه کســی قــرار اســت آنهــا را انجــام دهــد .ایــن نــوع روابــط بــه طــور
کلــی خالــی از ویژگیهــای دوران نامــزدی اســت و اغلــب اوقــات ،یــا بــه
ازدواج نمیانجامــد و یــا ازدواج ناموفقــی را رقــم میزنــد.

رابطه قطع و وصل نمیشود
شــما یــا در رابطــه درســتی قــرار گرفتهایــد و میخواهیــد بــا هــم بمانیــد ،یــا
اینطــور نیســت و بنابرایــن نمیخواهیــد بــا هــم ادامــه بدهیــد .هــر تصمیمــی
کــه در دوران نامزدیتــان بگیریــد ،موجــه اســت ،چــون اســاس فلســفه
نامــزدی ایــن اســت کــه شــما همدیگــر را بشناســید و در هــر نقطـهای از آن،
اگــر بــه ایــن نتیجــه رســیدید کــه واقعــا بــه هــم نمیخوریــد و نمیتوانیــد
یــک زندگــی ســالم و درســت را بــا هــم بســازید ،میتوانیــد آن را تمــام
کنیــد .چیــزی کــه موجــه نیســت ،ایــن اســت کــه شــما در ایــن دوران ،بارهــا
رابطــه را تمــام کنیــد و بعــد ،بــدون اینکــه دلیــل بــه هــم خــوردن آن برطــرف
یــا حتــی بررســی شــده باشــد ،دوبــاره بــه هــم برگردیــد.
دوران نامــزدی نمونـهای کوچــک از چیــزی اســت کــه در ازدواج انتظارتــان
را میکشــد؛ معمــوال بــا مشــکالت بســیار کمتــر و مثبتنگــری بســیار بیشــتر.
اگــر در ایــن دوران نمیتوانیــد رابطهتــان را بــه درســتی مدیریــت کنیــد
یــا تصمیــم نهاییتــان را دربــاره بــا هــم مانــدن یــا نمانــدن بگیریــد ،الزم
اســت احســاس خطــر کنیــد .بســیاری از افــرادی کــه در دوران نامــزدی بــا
مشــکالت جــدی روبــهرو بودهانــد و بــرای حلوفصــل آن اقــدام درســتی
نکردهانــد ،پــس از ازدواج هــم بــا همــان مشــکالت روبــهرو هســتند.
صداقت و اعتماد وجود دارد
اگــر در رابطهتــان ســعی داریــد خودتــان را خوبتــر از آنچــه هســتید،
نشــان بدهیــد ،شــما تنهــا نیســتید؛ هــر انســانی بــه طــور طبیعــی دوســت دارد
دوستداشــتنی بــوده و در مقابــل نامــزدش وجهــه خوبــی داشــته باشــد .امــا
اگــر خودتــان را در بعضــی زمینههــا بــه کلــی آدم دیگــری نشــان میدهیــد،
میخواهیــد آنچــه کــه او میخواهــد باشــید ،در حالــی کــه واقعــا آنطــور
نیســتید ،چیزهایــی را از او پنهــان میکنیــد یــا بــه او دروغ میگوییــد (یــا
چنیــن مــواردی را از طــرف مقابلتــان دیدهایــد) ،بــه ایــن نکتــه دقــت کنیــد
کــه هــر راز نگفتــهای کــه بیــن شــما وجــود داشــته باشــد ،مانعــی ســر راه
ارتبــاط صمیمانــه بیــن شــما خواهــد بــود و هــر دروغــی کــه بیــن شــما رد و
بــدل شــود ،ترکــی را بــر دیــوار اعتمــاد در رابطهتــان ایجــاد میکنــد .ایــن
اتفــاق باعــث میشــود نتوانیــد بــا همســرتان ،آنطــور کــه بایــد،
دوســت شــوید و صمیمیــت واقعــی را تجربــه کنیــد .اعتمــاد
از صداقــت حاصــل میشــود و یکــی از ســتونهای اصلــی
رابطــه اســت کــه اگــر وجــود نداشــته باشــد آن رابطــه،
رابطــه نمیشــود.

دو طرف هویت مستقل دارند
در یــک رابطــه ســالم ،هــر دو طــرف بایــد تــا حــدی از
خودگذشــتگی داشــته باشــند و بــا بعضــی چیزهــا کنــار
بیاینــد؛ ولــی نبایــد تمــام هویــت خودتــان را کنــار
بگذاریــد و بــه فــردی جدیــد تبدیــل شــوید .شــما
پیــش از آشــنایی بــا هــم ،هــر کــدام زندگــی و
هویــت مســتقل خودتــان را داشــتید و دلیلــی نــدارد
پــس از آشــنایی بــا هــم آن را کامــا کنــار بگذاریــد؛
هرقــدر هــم کــه طــرف مقابــل را دوســت داشــته باشــید.
بســیاری از افــراد کــه عزتنفــس و اعتمادبهنفــس پایینــی دارنــد ،در رابطــه
خــود حــل میشــوند و بــا هــر کســی کــه ارتبــاط پیــدا کننــد ،تغییــرات
چش ـمگیری در زندگــی و شخصیتشــان رخ میدهــد؛ مثــل ظــرف توخالــی
کــه از خــودش چیــزی نــدارد و کســی بایــد بیایــد و آن را پــر کنــد و هربــار
بــه رنگــی درمیآیــد .در رابطــه ســالم ،یــک بهاضافــه یــک میشــود ســه؛
یعنــی هــر دو طــرف هویــت مســتقل خودشــان را حفــظ میکننــد و در
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عیــن حــال ،هویتــی جدیــد بــه ایــن جمــع اضافــه میشــود و آن ،رابط ـهای
اســت کــه بیــن آنهــا شــکل گرفتــه اســت .ایــن رابطــه یــا هویــت ســوم ،نقطــه
اشــتراکی اســت کــه بیــن دو نفــر در رابطــه وجــود دارد و هــر کــدام از
هویتهــای مســتقل ،فردیــت دو نفــر اســت کــه بایــد وجــود داشــته باشــد
تــا رابطــه ،معنــای درســتی پیــدا کنــد .اگــر در ارتباطتــان از دوســتان ،ورزش،
ســرگرمیها ،تحصیــل ،شــغل ،مذهــب یــا عالیــق و وابســتگیهای دیگرتــان
دســت کشــیدهاید ،بهتــر اســت دربــاره ادامــه آن دوبــاره فکــر کنیــد.

کسی ،کسی را بازی نمیدهد
احتمــاال خودتــان میدانیــد منظــور از بــازی چیســت .بــازی دادن طــرف
مقابــل در رابطــه ،بــا عــدم صداقــت ارتبــاط مســتقیم دارد .کســی کــه دیگــری
را بــازی میدهــد ،میخواهــد شــرایط را طــوری دســتکاری کنــد کــه بــه
نفــع خــودش تمــام شــود .گاهــی بازیهــا بــرای بــه دســت آوردن قــدرت
در رابطــه شــکل میگیــرد؛ بــه ویــژه در ابتــدای رابطــه .یکــی از رایجتریــن
انــواع آن« ،کــی اون یکــی رو بیشــتر دوســت داره» اســت کــه در آن ،یکــی
یــا هــر دو نفــر ،میکوشــند وانمــود کننــد کــه آنقدرهــا هــم «هــاک»
دیگــری نیســتند و ایــن طــرف مقابــل اســت کــه آنهــا را بیشــتر دوســت دارد
و بایــد بــرای حفــظ رابطــه بیشــتر بــاج بدهــد! وقتــی رابطــه چنیــن حالتــی پیــدا
میکنــد ،از مســیر درســتش خــارج میشــود و دو طــرف نمیتواننــد ارتبــاط
ســالمی بــر پایــه اعتمــاد برقــرار کننــد و همیشــه یــک جــای کار میلنگــد؛
چــون یکــی از آنهــا میکوشــد از طــرف مقابــل سوءاســتفاده کنــد و ایــن،
تعــادل رابطــه را ب ـه هــم میزنــد .بســیاری از اوقــات ،باالخــره دســت او رو
میشــود و در ایــن زمــان دیگــر رابطــه شــفاف و قابــل اعتمــاد نخواهــد مانــد؛
ضمــن اینکــه خــود شــخص هــم مــدام فکــر میکنــد طــرف مقابلــش هــم
دارد او را بــازی میدهــد!
هیــچ رابطـهای خالــی از مشــکل نیســت و بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک رابطــه
ســالم نیــاز بــه تــاش دارد .اگــر ویژگیهــای رابطــه ســالم را بشناســید ،بهتــر
میتوانیــد رابطهتــان را بــه ســمت ســالمتر شــدن پیــش ببریــد؛ بــا ایــن
حــال ،گاهــی روابــط آنچنــان ناســالمند کــه بایــد هــر چــه زودتــر از آنهــا
بیرون بیایید.
زینب شاهدی
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معجزه ای به نام مادر

شــاید این سوال خیلی از ما باشد
چرا نوح پیامبر ،پســری داشت که با بدان بنشســت و خاندان نبوتش گم شد؟
چرا حضرت یعقوب پســرانی نجیب و عالیمقام به نام یوســف و بنیامین داشــت اما  10پســر دیگرش در گمراهی بودند؟
جواب بســیار ساده است .ریشــه آن را باید در مادرانشان جستجو کرد.
نقش مادر به ویژه در دوران طفولیت بســیار حیاتی است.

پژوهشگر :دکتر نوذر نخعی

حضــرت نــوح دو پســر داشــت از دو همســر.
ســام فرزنــد مــادری بــه نــام عمــوره بــا روحــی
بلنــد و واال بــا پــدر آمــد و رســتگار شــد .امــا
کنعــان کــه مــادری بیصالحیــت بــه نــام واغلــه
داشــت مانــد و بــه همــراه مــادر در طوفــان غــرق
گردیــد.
حضــرت یوســف و بنیامیــن کــه مــادری مهربــان
و عاطفــی بــه نــام راحیــل داشــتند ،شــهرت بــه
نجابــت داشــته و بــه مقــام واالیــی رســیدند.
امــا ده بــرادر دیگــر ایشــان آینــدهای متفــاوت
برایشــان رقــم خــورد.
اینست قدرت مادر
ایــن یــک قاعــده کلــی اســت کــه همــه مــردان
برجســته عوامــل برتــری خــود را از مادرانشــان
بــه ارث میبرنــد«.ژول میشــله مــورخ مشــهور
فرانســوی».
بزرگتریــن و بلندمدتتریــن پژوهشــی کــه در
تاریــخ علــم دربــاره قــدرت مــادران و نقــش
منحصــر بفــرد آنهــا در آینــده فرزنــدان انجــام
پذیرفتــه اســت ،مطالعه«گرنــت» نــام دارد.
چگونــه افــراد میتواننــد یــک زندگــی
رضایــت بخــش و تــوأم بــا نشــاط داشــته باشــند؟

مطالعــه گرنــت بــا صــرف هزینــه  20میلیــون دالر
در طــول  75ســال انجــام گرفــت و پاســخ ایــن
ســوال را فقــط در قالــب یــک جملــه ارائــه داد:

«شــــــادمــــــانی در
عشــقورزی و محبــت است و بـس»

بــر ایــن اســاس کودکانــی کــه از عشــق
و محبــت مــادری بــه وفــور بهرهمنــد
شــوند ضمــن برخــورداری از موفقیــت
شــغلی در بزرگســالی ،درآمــد ســاالنه
آنهــا نیــز بــه میــزان قابلتوجهــی بیشــتر
از کــودکان محــروم از عاطفــه مــادری
خواهــد بــود .همچنیــن احتمــال بــروز
آلزایمــر در دوران کهنســالی ایــن
کــودکان کــه محبــت مــادری را در
دوران طفولیــت بــه حــد کافــی تجربــه
نمودهانــد یــک ســوم دیگــران خواهــد
بــود.
بــر اســاس مطالعــه  75ســاله گرنــت،
کودکانــی کــه در محیــط خانوادگــی
حامــی و سرشــار از عشــق مــادر رشــد
میکننــد در هنــگام خدمــت نظــام بــه
درجــات باالتــری دســت مییابنــد.
در دوران دانشــگاه از ضریــب هوشــی
بهتــر ،قــدرت بیــان بیشــتر و نمــرات
درســی باالتــری برخــوردار خواهنــد
شــد .آنهــا در بزرگســالی مولدتــر و در
کهنســالی نیــز از نظــر ذهنــی قویتــر
خواهنــد بــود .اهمیــت مهــر مــادر تــا
آنجاســت کــه مطالعــات اخیــر نشــان
میدهــد احتمــال بــروز پوکــی اســتخوان
در دخترانــی کــه در کودکــی رابطــه
عاطفــی صمیمانــهای بــا مــادر خــود

داشــتهاندکمتر از دیگــران خواهــد بــود.
هیپوکامــپ بخشــی از مغــز اســت کــه
حافظــه ،قــدرت مســیریابی و مدیریــت
روابــط اجتماعــی را شــکل میدهــد.
کودکانــی کــه در خردســالی لبریــز از
محبــت مــادر شــدهاند انــدازه هیپوکامــپ
آنهــا بیــش از دو برابــر ســایرین خواهــد
بــود و ایــن یعنــی حافظــه مضاعــف.
دانشــمند علــم خــواب دکتــر «ریچــارد
فربــر» دریافــت کــه خوابانــدن نــوزاد
در کنــار مــادر ســبب میشــود کــه
چهــره نــوزاد تقریبــا تماموقــت بــه
ســوی مــادرش باشــد .حــال آن کــه در
جداخوابــی نــوزاد او روی بــه هــر طــرف
خواهــد خوابیــد.
ایــن ثابــت میکنــد کــه وابســتگی و
نیــاز بــه عشــق مــادر از دوران تولــد در
انســان وجــود دارد.
لــذا توصیــه نمــود نــوزادن بایــد حتمــا
در کنــار مادرانشــان بخوابنــد و از جــدا
کــردن بســتر مــادر و نــوزاد خــودداری
شــود.
پیامبــر اســام(ص) فرمودنــد :هــرگاه در
نمــاز مســتحب بــودی و پــدرت تــو را
فراخوانــد ،نمــازت را قطــع نکــن؛ ولــی
اگــر مــادرت تــو را فراخوانــد ،نمــازت را
قطــع و اجابتــش کــن.
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کارآفـرینـی

با حداقـل
امکـانـات
و سـرمایـه

]

]

یــک کارآفریــن یــزدی بــا
کمتریــن ســرمایه توانســت
زمینــه  150فرصــت شــغلی را
فراهــم کنــد.

کارآفریــن موفــق یزدی«غالمعلــی قهــوه چــی» میگویــد :از ســال  47فعالیــت حرفـهای مــن بــا آشــپزی
و کمــک آشــپزی شــروع شــد و اکنــون  50ســال ســابقه کار در زمینــه اقتصــادی و اجتماعــی دارم.
چه عاملی باعث این موفقیت شد؟
دعای خیر مادرم و همچنین رکن اساسی موفقیت من توجه به صداقت و درستکاری بود.
درباره نحوه فعالیتتان توضیح دهید؟
مــن از ســال  47بــه فعالیــت و کار مشــغول شــدم و بــا کمتریــن امکانــات بعــد از  50ســال توانســتم «تاالریــزد» را کــه مهمتریــن و شــاخصترین
تــاالر اســتان و زمینهســاز فعالیــت و موفقیــت مــن بــود در اســتان ایجــاد کنــم.
در شــروع کار مشــقت و مشــکالت زیــادی را تحمــل کــردم .در ابتــدا در زمینــه آشــپزی و سرآشــپزی فعالیــت داشــتم و بعــد از  50ســال اکنــون زمینــه
اشــتغال  150نفــر را فراهــم کــردم .بــا کمتریــن ســرمایه و بهعبارتــی از صفــر شــروع کــردم و اکنــون کارآفریــن موفقــی هســتم.
آیا مادرشما در این موفقیت تاثیر داشته است؟
مــادرم از ابتــدا بــا لقمــه حــال مــن را بــزرگ کــرد و همیشــه صداقــت و درســتی را ضامــن موفقیــت میدانســت و بارهــا ایــن نکتــه را بــه مــن تاکیــد
میکــرد .مــن دعــای خیــر مــادرم را ســرمایه اصلــی موفقیتــم میدانــم.
نظرشما درباره بنیاد مادر چیست؟
ایــن بنیــاد یــک بنیــاد مهــم فرهنگــی اســت و بــرای ارتقــای جایــگاه مــادران بایــد همــگان بــا ایــن بنیــاد همــکاری کننــد تــا بتواننــد جامعــه را بــا
مقــام و جایــگاه واال و ارزشــمند مــادر آشــنا کننــد.
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راهکارهای طبیعی
برای افزایش ترشح
سروتونین در مغز
و کاهش افسردگی

ماساژ بدن

ماســاژ روش خوبــی بــرای خــاص شــدن از فشارهاســت و بــه
بهتــر شــدن خلقوخــو کمــک زیــادی میکنــد .مطالعــات
مختلــف نشــان میدهنــد کــه بعــد از یــک جلســه ماســاژ،
میــزان ســروتونین بــدن افزایــش پیــدا میکنــد .علــت ایــن
امــر کاهــش کورتیــزول و اســترس در بــدن اســت .هــر چقــدر
میــزان کورتیــزول در مغــز بیشــتر باشــد ،امــکان ســاخت و
ترشــح ســروتونین کمتــر و کمتــر میشــود .کورتیــزول
در واقــع هورمــون اســترس اســت و شــما را از آرامــش دور
میکنــد.

مصرف بیشتر ویتامین B

همــه انــواع ویتامیــن  Bبــرای ســامتی مفیــد هســتند و
باعــث حفــظ تناســب انــدام میشــوند امــا بــرای افزایــش
ترشــح میــزان ســروتونین ،ویتامیــن  B6و ویتامیــن  B12غوغــا

ســروتونین چیســت؟ شــما تــا بــه حال اســم آن
را شــنیدهاید؟ اگــر نشــنیدهاید بایــد بگوییــم
ســروتونین نوعــی هورمــون ضــد افســردگی و
یکــی از انــواع هورمــون هــای شــادی اســت.
ایــن مــاده شــیمیایی انتقالدهنــده مهمــی
در مغــز ماســت کــه گســتر ه وســیعی از ابعــاد
ســامت ماننــد خــواب ،خلقوخــو ،روابــط
زناشــویی و… را تحتالشــعاع قــرار میدهــد.
روشهایــی وجــود دارد کــه بــه شــما کمــک
میکننــد میــزان ایــن مــاده را در بــدن خــود
افزایــش بدهیــد .وقتــی ســروتونین بــهمقــدار
کافــی در مغــز ترشــح بشــود ،شــادتر خواهیــد
بــود و احســاس بهتــری را تجربــه خواهیــد
کــرد .پــس بــا مــا همــراه باشــید تــا از مــواردی
بگوییــم کــه بــه ترشــح بیشــتر ســروتونین
کمــک میکنــد.

میکننــد .تحقیقــات نشــان میدهــد کــه مصــرف ویتامیــن
افســردگی کهنســاالن نیــز کمــک میکنــد.
 ،Bبــه درمــان
ِ
بهطــور متوســط ،بیشــتر افــراد در روز  ۵۰تــا  ۱۰۰گــرم
ویتامیــن  Bدریافــت میکننــد .امــا اگــر از میــزان مطلوبیــت
ایــن مــاده در بــدن مطمئــن نیســتید ،میتوانیــد بــا مراجعــه
بــه پزشــک و آزمایشــگاه دریابیــد کــه کمبــود ویتامیــن B
داریــد یــا خیــر.

دریافت نور خورشید

قــرار گرفتــن در معــرض نــور خورشــید نیــز باعــث ترشــح
ســروتونین میشــود .حتــی اگــر هــوا ابــری هــم باشــد ،بــاز
اشــعهها و نــور مالیمــی کــه میتابــد بــه شــادتر شــدن
شــما کمــک میکنــد .پــس دیگــر دلیلــی نــدارد کــه در
زمســتانهای ابــری تمــام روز را در خانــه بــه ســر ببریــد.
حداقــل  ۲۰تــا  ۳۰دقیقــه را در صبحهــا یــا بعدازظهــر ،بیــرون
از منــزل باشــید .قــدم بزنیــد ،پیــادهروی کنیــد و ســعی کنیــد
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در هــوای تــازه از نــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم خورشــید بهــره ببریــد.

مصرف بیشتر منیزیم

منیزیــم در افزایــش ترشــح ســروتونین بســیار مهــم اســت .بیشــتر افــراد با
کمبــود مــواد معدنــی نظیــر منیزیــم در بــدن خــود مواجــه هســتند .ایــن
مــاده فقــط باعــث افزایــش ســروتونین نمیشــود بلکــه بــه ایجــاد تعــادل
در فشــار خــود و بهبــود عملکــرد اعصــاب نیــز کمــک میکنــد.
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه بســیاری از بیمــاران بــه کمــک مصــرف
ایــن مــاده معدنــی ،از افســردگی رهایــی یافتهانــد .بــرای اضافــه کــردن
منیزیــم بــه رژیــم غذاییتــان میتوانیــد از منابــع منیزیــم همچــون
ســبزیجات بــا رنــگ ســبز تیــره ،ماهــی ،مــوز و حبوبــات اســتفاده کنیــد.

تقویت مثبتاندیشی

ایــن روزهــا آنقــدر صحبــت از مثبتاندیشــی و جمــات کلیشــهای
در اینبــاره افزایــش یافتــه اســت کــه دیگــر حــق داریــد از ایــن واژه
خوشتــان نیایــد .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اجــرای مثبتاندیشــی
بهمعنــای واقعــی آن در زندگــی باعــث میشــود تــا انتقالدهندههــای
عصبــی بهتــر عمــل کننــد و مــادهای ماننــد ســروتونین بیشــتر تولیــد و
ترشــح بشــود.
بــرای تقویــت مثبــت اندیشــی خــود بایــد بتوانیــد رویکردهــای خــود در
زندگــی را تغییــر بدهیــد .ببینیــد کــه چــه کارهایــی حــس و حــال بهتــری
در شــما ایجــاد میکننــد .مثــا میتوانیــد معاشــرتهای دلنشــین
بــا دیگــران را افزایــش بدهیــد ،کتــاب و مجلــه بخوانیــد ،تفریحــات و
ســرگرمیهای جالــب بــرای خــود تــدارک ببینیــد و… .

کاهش مصرف قند

یکــی از نشــانههای کمبــود ســروتونین ،میــل بــه مصــرف قنــد اســت .زیــرا
انســولین بــرای ســاخت تعــدادی از مؤلفههــای ســروتونین ضــروری اســت.
متأســفانه بهرغــم ضــرورت وجــود قنــد بــرای تولیــد ســروتونین ،مصــرف
بیــش از حــد آن موجــب اثــرات منفــی بــر خلقوخــو میشــود.
در نتیجــه بایــد بــرای ترشــح بیشــتر ســروتونین بــه راهکارهــای ســالمتری
بیندیشــید .مصــرف زیــاد مــواد قنــدی عــاوه بــر تأثیــرات منفــی بــر
خلقوخــو باعــث ابتــا بــه بیماریهــای ماننــد دیابــت ،امــراض قلبــی
و… نیــز میشــود.

انجام مدیتیشن

مدیتیشــن نیــز باعــث افزایش میــزان ســروتونین در بدن میشــود .حرکات
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مدیتیشــن باعــث میشــود تــا اســید -۵هیدروکسیایندولیســتیک ،کــه
از مــواد الزم بــرای تولیــد ســروتونین اســت در بــدن ترشــح بشــود.
عــاوه بــر اینهــا ،مدیتیشــن بــه کــم شــدن اثــرات هورمــون اســترس
کمــک میکنــد و در نتیجـ ه آن شــما احســاس شــادی بیشــتری میکنیــد
و ورمهــای بدنتــان هــم کمتــر میشــود.

ورزش کردن

فوایــد ورزش را دســتکم نگیریــد ،ورزش خیلــی خیلــی مهــم اســت.
انجــام حــرکات ورزشــی بــه ترشــح بیشــتر ســروتونین کمــک میکنــد.
در واقــع هــر فعالیتــی کــه ضربــان قلبتــان را بــاال ببــرد ،باعــث ترشــح
بیشــتر ســروتونین میشــود.
پــس ســعی کنیــد ورزش کــردن را در برنامــه روزانهتــان قــرار بدهیــد
و ورزشهایــی را انتخــاب کنیــد کــه برایتــان جذابتــر و نشــاطآورتر
هســتند .مثــا میتوانیــد ایروبیــک در آب ،دویــدن ،اســتفاده از تردمیــل
و… را در برنام ـ ه ورزشــی خــود بگنجانیــد.

مصرف ویتامین C

شــاید نقــش ویتامیــن  Cماننــد ویتامیــن  Bدر افزایــش ســروتونین مطــرح
نباشــد .امــا ویتامیــن  Cتــا حــد زیــادی بــه افزایــش روحیــه و بهبــود
خلقوخــو کمــک میکنــد .مطالعــات نشــان میدهــد کــه ویتامیــن C
خــواص ضدافســردگی دارد.
مصــرف ویتامیــن  Cبــه افزایــش ترشــح ســایر مــواد شــادیآور در بــدن
نیــز کمــک میکنــد .ویتامیــن  Cدر ســبزیجات بــا برگهــای ســبز تیــره،
گوجــه فرنگــی ،پرتقــال و فلفــل دلم ـهای بــه وفــور یافــت میشــود.

یاد گرفتن خودمراقبتی

خــب ،همانطــور کــه گفتــه شــد وجــود مــاد ه کورتیــزول در بــدن،
موجــب تقویــت حــس و حــال اســترسآور میشــود و از ترشــح ســروتونین
ممانعــت میکنــد .همیــن موضــوع نشــان میدهــد کــه بــرای داشــتن
اوقاتــی خــوب و حــال و هوایــی مثبــت و شــاد بایــد بــه دنبــال راهکارهایــی
باشــید کــه موجــب کاهــش اســترس شــوند.
ســعی کنیــد بــرای خــود زمانــی قائــل باشــید ،فشــارهای کاریتــان را کــم
کنیــد و بیشــتر بــه خودتــان و ســامتیتان اهمیــت بدهیــد .خودمراقبتــی
بــرای هــر فــرد معنــای متفاوتــی دارد امــا در هــر حــال تــاش کنیــد کــه
از خــود مراقبــت کنیــد و حواستــان بــه روح و جس ـمتان باشــد.
نیلوفر شهدوست
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شــیوههــایتربیتــیفرزنــدان
بــرای

مادرانشاغل
فاطمه استواری
توانـــایــــی هماهنــگ کــــردن زندگــی حرفــهای
خســتهکننده بــا زندگــی خانوادگــی کامــا منظــم
یــک شــاهکار اســت؛ مخصوصــا اگــر خانــم خانــه،
مــادر هــم باشــد.
مــادران شــاغل بهخاطــر تنــوع مســئولیتهایی
کــه بهعهــده دارنــد ،مفهــوم کمبــود وقــت را
بهتــر از دیگــران درک میکننــد زیــرا هــم بایــد
زمــان زیــادی را بــرای کارکــردن در خــارج از
خانــه بگذراننــد و هــم در داخــل منــزل مراقــب
فرزنــدان خــود باشـــند و همزمــان امــور خانــه را هــم
سر و سامان بدهند.
اگــر شــما هــم يــك مــادر شــاغل هســتيد حتمــا
مفهــوم كمبــود وقــت ،خســتگي و نگرانــي را
بســيار خــوب درك میکنیــد .نگــران نباشــيد! مــا
ميخواهيــم بــه شــما كمــك كنيــم كــه بتوانيــد
كمــي بــه زندگــي و مســئوليتهاي خــود سروســامان
بدهيــد.

راهکارهایی برای مادران شاغل

 زمانــي را بــراي بــازي كــردن بــا بچههــادرنظــر بگيریــد و بــراي آنهــا شــعر بخوانيــد
همیــن موضــوع باعــث میشــود بچههــا عالقــه
بیشــتری بــه حضــور كنــار شــما داشــته باشــند .
 عملکــرد شــما مهمتريــن هديــهاي اســتكــه بــه خانــواده ميدهيــد
مــادري يكــي از مهمتريــن نقشهــاي شماســت؛
پــس ســعي كنيــد زمــان صــرف صبحانــه را
بهگونــهاي تنظيــم كنيــد كــه بــا آرامــش كامــل
دركنــار فرزندانتــان صبحانــه بخوريــد و در مــورد
كارهايــي كــه قــرار اســت انجــام بگيــرد ،صحبــت
كنيــد .بــا ايــن كار هــم شــما صبحانــه خوردهايــد و
هــم اينكــه زمانــي هرچنــد كوتــاه را در كنــار بچههــا
گذراند هايــد.
اگــر از آن دســته افــرادی هســتید کــه دوســت
دارنــد همــه کارهــا را خودشــان بــه تنهایــی انجــام
دهنــد ،پــس قطعــا نیــاز داریــد مهــارت کار کــردن
بــه صــورت تیمــی را بیاموزیــد .شــما مــادری شــاغل

هســتید کــه زمــان ایــن را نــدارد همــه کارهــا را
بــه صــورت مســتقل و خودمختــار انجــام دهــد .از
همســرتان بخواهیــد در امــور خانــه کمــک کنــد
و ســعی کنیــد وظایفتــان را بــا همســرتان تقســیم
کنیــد .جــدای از تمــام وظایفــی کــه بــر دوشتــان
اســت ،بــه خاطــر داشــته باشــید شــما فقــط یــک
انســان هســتید .بــاور کنیــد شــما هیــچ قــدرت
خــارق العــادهای نداریــد و قــادر نیســتید بــه
تنهایــی از پــس همــه کارهــا بربیاییــد.
 بسیار مشتاق و پر انرژی باشیدزندگــی شــما آســان نیســت .ایــن بدیــن معناســت
کــه گاهــی اوقــات بهتــر اســت بــه جــای گریــه کردن
بخندیــد .افــکار مثبــت بــه شــما کمــک میکنــد بــا
وجــود فشــارهای ســخت و طاقــت فرســا همچنــان
بــه مســیرتان ادامــه دهیــد.
خوشبیــن باشــید و بــر جنبــه روشــن زندگــی کــه
بــه شــما قــدرت حرکــت رو بــه جلــو را میدهــد
تمرکــز کنیــد .هــر زمــان احســاس میکنیــد قــادر
بــه کنتــرل زندگــی شــلوغتان نیســتید بــه کودکتــان
فکــر کنیــد .شــما قــوی ،باهــوش و شــجاع هســتید.
امیدتــان را از دســت ندهیــد و بــه آینــده روش ـنتان
مطمئــن باشــید.
 هویتتان را فراموش نکنیدلذتهــای زنانــه را همیشــه در خــود زنــده نــگاه
داریــد .هرچنــد وقــت یــک بــار بــه آرایشــگاه برویــد و
بــرای خودتــان هــم لباسهــای شــیک بخریــد .شــما
یــک زن هســتید و ســعی کنیــد بــا غــرور یــک زن
باقــی بمانیــد .
خودتــان را مقصــر ندانیــد .هیــچ زنــی قــادر نیســت
هــم کارهــای منــزل و هــم کارهــای اداری خــود را
بــدون هیــچ کــم و کاســتی بــا هــم هماهنــگ کنــد.
اگــر امــروز خســتهاید و قــادر نیســتید آشــپزی
کنیــد ،اشــکالی نــدارد هرچنــد وقــت یــک بــار غــذا از
بیــرون ســفارش دهیــد یــا غــذای حاضــری بخوریــد.
هــر هفتــه دســت کــم دو ســاعت کامــل را بــه
خودتــان اختصــاص دهیــد .میتوانیــد برویــد اســتخر
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یــا در خانــه فیلــم مــورد عالقهتــان را ببینیــد یــا غذایــی را کــه خودتــان
بیشــتر از همــه دوســت داریــد بپزیــد و ســر فرصــت و بــدون عجلــه بــرای
انجــام کار دیگــری ،آن را بــا لــذت نــوش جــان کنیــد.
 خود را باور کنیدگامهــای خــود را چنــان کوچــک برداریــد کــه بتوانیــد بــا کمتریــن فشــار
و خســتگی بــه اهدافتــان دســت یابیــد .بــه درازای راهــی کــه بایــد طــی
شــود فکــر نکنیــد .بســیاری از زنــان مهارتهــا و قابلیتهــای حقیقــی
خــود را نادیــده میگیرنــد و بــه آنهــا کــم بهــا میدهنــد .زنانــی کــه
استعدادهایشــان را بــاور ندارنــد ،مســئولیت کمتــری قبــول کــرده و
کمتــر از فرصتهــا اســتفاده میکننــد.
موفقیتهــای خــود را نادیــده نگیریــد .روی نقــاط ضعفتــان متمرکــز
نشــوید .در یــک کالم خودتــان را بــاور کنیــد .شــما کارهــای بســیاری را بــه
خوبــی انجــام دادهایــد و بــاز هــم میتوانیــد کارهــای بیشــتر و مهمتــری
را بــه همــان خوبــی انجــام دهیــد .فقــط بایــد خودتــان را بــاور داشــته
باشــید و هــر روز یــک گام کوچــک در جهــت بهتــر شــدن کارتــان برداریــد.
 وقتی الزم است در خانه بمانیدبــرای زندگــی ،همســر و فرزندانتــان بایــد بیــش از شــغلتان وقــت بگذاریــد.
پــس در مســیر برگشــت بــه خانــه برنامهریــزی کنیــد ،ایــن خیلــی بهتــر
اســت تــا بــه خانــه بیاییــد و روی مبــل دراز بکشــید .توصیــه میکنیــم بــا
خانــواده خــود بــه پیــادهروی برویــد و غــذای جدیــدی را تجربــه کنیــد یــا
کتــاب جدیــدی را بخوانیــد .در بیشــتر مواقــع وقتــی بــه خانــه میآییــم
بــه قــدری خســتهایم کــه دلمــان نمیخواهــد هیــچ کاری انجــام دهیــم.
شــاید در ایــن زمــان کاری انجــام دهیــد کــه اگــر حواســتان جمــع بــود
هرگــز آن را انجــام نمیدادیــد .شــاید در ایــن زمــان دلمــان بخواهــد
کارهــای ســادهای چــون تماشــای تلویزیــون انجــام دهیــم کــه خیلــی
تأثیــری روی خستهترشــدنمان نــدارد .البتــه تماشــای تلویزیــون در کنــار
خانــواده ســبب میشــود تــا رابطهتــان مســتحکمتر شــود ،امــا نبایــد
تمــام وقــت خــود را صــرف تماشــای برنامههایــی کنیــد کــه هیــچ ســودی
برایتــان نــدارد.
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جنگـــل دالخـــانی
داالن بهشـــــــتی رامســـــر

ایــران عزیزمــان اقلیمهــای مختلــف و متفاوتــی را در خــود جــای داده و بــه ســرزمین چهــار فصــل مشــهور شــده اســت.
گســتره پهنــاور کشــور عزیزمــان بــا نقشهــای مختلفــی از کــوه ،کویــر ،دریــا ،رود ،دریاچــه و جنــگل نقاشــی شــده و
زیباییهــای خیــره کننــدهای را بــه وجــود آورده اســت .یکــی از زیباتریــن ایــن مناظــر ،جنــگل ســحرانگیز دالخانیســت
کــه در فاصلــه  30کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر رامســر دلبــری میکنــد .جنگلــی نیمــه کوهســتانی کــه در ارتفاعــات
ـاق جنــت رودبــار واقــع شــده و گردشــگران را بــه ســوی خــود میخوانــد .جنــگل
کوهســتان البــرز و در مســیر جــاده ییـ ِ
دالخانــی در ارتفــاع  800متــری از ســطح دریــا واقــع شــده و بــا ششــصد هــزار متــر مربــع مســاحت یکــی از جاذبههــای
بکــر شــهر رامســر بــه شــمار میآیــد .داالنــی بهشــتی بــا پوشــش متراکــم جنگلــی و مههــای غلیــظ کــه در انتهــای
مســیر شــما را بــه ییالقهــای تماشــایی اکراســر ،گرسماســر و جنــت رودبــار میرســاند.
دیدنیها و تفریحات
در ســفر بــه دالخانــی دیدنیهــا و زیباییهــای بســیاری انتظــار شــما را
میکشــند .همــراه مــا شــوید تــا از جذابیتهــای ســفر بــه جنــگل دالخانــی
برایتــان بگوییــم.
 -1حال و هوای خوش و سحرانگیز مسیر جنگل
داســتان جنــگل دالخانــی ،داســتان مســیری بهشتیســت کــه شــما را از دل
روزمرگیهــا بیــرون میکشــد و طبیعــت بکــر و مــه آلــود شــمال ایــران
را پیــش پایتــان میگســتراند .جایــی کــه مــه در بیشــتر مســیر بــه ماننــد
حریــری ســپید شــما را در بــر میگیــرد و پیچهــای تــو در تــوی جــاده،
رویــای بهشــت را برایتــان تعبیــر میکنــد .دالخانــی ،ایــن جنــگل سرســبز
و انبــوه بــه ماننــد داالنــی از درختــان ســر بــه فلــک کشــیده دســت شــما
ِ
نهایــت زیبایــی غــرق میکنــد .جــادهای ســحرانگیز کــه
را میگیــرد و در
هــر لحظــه ،جلــوهای تــازه از طبیعــت بکــر خــود را در برابرتــان بــه نمایــش
میگــذارد و شــما را بــه وسوســه دیــدن زیباییهــای بیشــتر ،بــه انتهــای
مســیر میکشــاند.
 -2جنگلنوردی و کوهنوردی
یکــی از جذابتریــن و پرطرفدارتریــن تفریحهایــی کــه در جنــگل دالخانــی
انجــام میشــود جنگلنــوردی و کوهنــوردی اســت .جنــگل دالخانــی یکــی
از محبوبتریــن مســیرهای جنگلــی در شــمال ایــران اســت و هــر ســال
تعــداد زیــادی از طبیعتگردهــای حرفــهای کشــورمان بــه قصــد گشــت،
جنگلنــوردی و کوهپیمایــی بــه ایــن نقطــه زیبــا و مهآلــود رامســر ســفر
میکننــد .بــرای جنگلنــوردی در دالخانــی تورهــای متعــددی برگــزار و
بســته بــه راهنمــا و بلـ ِد گــروه ،مســیرهای متفاوتــی بــرای پیمایــش جنــگل
و کــوه انتخــاب میشــود.

 -3پیک نیک و عکاسی
بــا بســتهای از غذاهــا و خوراکیهــای خوشــمزه و یــک
زیرانــداز و چنــد بطــری آب معدنــی راهــی جنــگل دالخانــی
شــوید و گوشــه مناســبی از مســیر را انتخــاب و پیــک نیــک
کنیــد .البتــه بیشــتر قســمتهای جنــگل حالــت جنگلــی
انبــوه دارد و دشــتهای بــاز چنــدان در آن بــه چشــم
نمیخــورد .بهتــر اســت در کلبههــای چوبــی و آالچیقهایــی
کــه در قســمتهایی از مســیر وجــود دارنــد اســکان یابیــد تــا
هــم ســرمای زمیــن شــما را اذیــت نکنــد هــم مــکان مناســبی
بــرای نگــه داشــتن وســایلتان داشــته باشــید .طعــم یــک
لیــوان چــای آتشــی و کبــاب خــوش عطــر در فضــا و هــوای
خــوش جنــگل دالخانــی از آن تجربههاییســت کــه هرگــز
فرامــوش نمیکنیــد.
در کنــار اینهــا ،دالخانــی بــا دیدنیهــا و مناظــر بدیــع و
نفسگیــر و دریایــی از مــه شــما را مجبــور میکنــد تــا
هــر از گاهــی توقــف کنیــد و صحنههــای زیبــا را در قــاب
دوربینتــان بــرای همیشــه بــه ثبــت برســانید.
 -4خوشمزههای مسیر
در طــول مســیر جنــگل دالخانــی بــه غیــر از دیدنیهــای
طبیعــی ،خوشــمزههای محلــی ماننــد انــواع ماهیهــای
پرورشــی ،عســل و میوههــای محلــی نیــز بــه چشــم
میخورنــد کــه میتواننــد ســوغاتیهای خوبــی از رامســر
بــه شــمار بیاینــد.
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اقامت و امکانات
در ابتــدای جــاده جنــگل دالخانــی و همچنیــن در انتهــای مســیر در روســتاهای گرسماســر و جنــت رودبــار میتوانیــد اتــاق یــا ویــا کرایــه کنیــد و
شــب در آنجــا بمانیــد .در مســیر جنــگل نیــز تعــدادی کلبــه جنگلــی وجــود دارد کــه میتوانیــد بــرای شــب مانــدن از آن اســتفاده کنیــد .همچنیــن در
جــای جــای شــهر رامســر و تنکابــن نیــز میتوانیــد خانــه یــا ویــا بگیریــد یــا از هتلهــا و ســوئیتهای مختلــف اســتفاده کنیــد .بــا توجــه بــه نــوع
جنــگل ،ســرمای شــب هنــگام و حیوانــات وحشــی ماننــد شــغال و همچنیــن حشــرههای مختلــف ،بــه شــما توصیــه میکنیــم کــه تــا جــای ممکــن
از کمــپ زدن در ایــن مــکان خــودداری کنیــد؛ بــه ویــژه اگــر بــا خانــواده بــه ایــن جنــگل ســفر میکنیــد.
امکانــات :در مســیر جنــگل نیــز کلبههــا ،دکههــا و رســتورانهای مختلفــی بــه چشــم میخورنــد کــه میتوانیــد در آنهــا غــذا بخوریــد یــا از آنهــا
بــرای پیــک نیــک اســتفاده کنیــد.
مسیر دسترسی

نشــانی :اســتان مازنــدران 30 ،کیلومتــری جنــوب شــرق
شهرســتان رامســر ،جــاده ییــاق جنــت رودبــار ،جنــگل
دالخانــی

بــرای رســیدن بــه جنــگل دالخانــی بایــد بــه ســمت شــرق
رامســر حرکــت کنیــد تــا بــه ســه راهــی جنــت رودبــار
برســید .ســه راهــی را بــه داخــل (ســمت راســت) بپیچیــد و
راه را ادامــه دهیــد .کــم کــم جنــگل دالخانــی پیــش چشــمان
شــما نمایــان میشــود .توجــه داشــته باشــید کــه مســیر
جنــگل دالخانــی در بیشــتر قســمتها شــیب رو بــه باالیــی
دارد پــس بهتــر اســت پیــش از حرکــت ،وســیله نقلیــه خــود را
بــه طــور کامــل چــک کنیــد تــا دچــار مشــکل نشــوید.
دسترســی بــه دالخانــی بــا وســیله نقلیــه عمومــی ممکــن
نیســت .اگــر وســیله نقلیــه نداریــد میتوانیــد از رامســر یــا
ســادات شــهر بــا اســتفاده از تاکســیهای دربســت خــود را
بــه جنــگل برســانید.
پوشش گیاهی دالخانی
از جملــه گونههــای گیاهــی بومــی کــه در منطقــه جنــگل
دالخانــی مشــاهده میشــود میتــوان بــه درختــان ارس در
مناطــق باالدســت و پاییــن دســتَ ،منــدی ( َکل ُهــو) ،گوجــه
جنگلــی ،ازگیــل ،زرشــک ،شــاه بلــوط ،فنــدق ،تمشــکُ ،کولــه
خــاس ،ولیــک و  ...اشــاره کــرد.
منبع :سایت کارناوال
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part of a generation that considers parenting to be a
skill. Like a true skill that needs to be mastered and
perfected and if we don’t get it right, we think our kids
suffer for it — and that’s hard to keep up with. That’s
not to say other generations didn’t have it tough or
think parenting was important, but there just wasn’t
the same level of scrutiny that could be liked, tweeted
or instagramed all at once.
You are in the trenches when you have a baby. To
the untrained eye it seems pretty straightforward
and easy — you feed them, you bathe them, you pick
them up when they cry — but it’s more than that. It’s
perpetual motion with a generous layer of guilt and
self-doubt spread on top, and that takes its toll.
Feeling like you also need to keep on top of scrapbooking, weight loss, up-cycled onesies, handprints,
crock pot meals, car seat recalls, sleeping patterns,
poo consistency, pro-biotic supplements, swimming
lessons, electromagnetic fields in your home and television exposure is like trying to knit on a rollercoaster
— it’s hard.
We live in a time when we can Google everything,

share ideas and expose our children to amazing opportunities, but anyone that implies that they have it
figured out is either drunk or lying (or both), so don’t
be too hard on yourself.
Your job is to provide your child with food, shelter,
encouragement and love, and that doesn’t have to be
solely provided by you either — feel free to outsource,
because they didn’t just pull that “it takes a village”
proverb out of the air.
Mommy and Me classes, homemade lactation cookies
and learning Cantonese is all gravy, and if you can
throw them in the mix once in a while, good on ya,
Lady. I have about 9,000 things I’ve pinned on Pinterest and I think I’ve done four of them, which is fine
by me, because those are above and beyond goodies,
and not part of my just-scraping-by norm.
It’s an amazing and exciting time to have a baby right
now, but always keep in mind, no one has ever done
it like this before — you are pioneers that have to machete through the new terrain.
Chin up. Hang in there. And remember, you’re doing
a great job.
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Why You’re
Never Failing
as a Mother
by Amy Morrison

I’ve gotten a lot of emails from women saying they
feel overwhelmed by motherhood. Not in a dangerous way, just in a “I totally suck and I don’t know how
I’m supposed to manage all this” kind of way.
To this I say, you’re not supposed to.
If you think about it, if you had a baby thousands, if
not hundreds of years ago, you would have had your
mother, all your sisters (all of whom were probably
lactating) and your nieces all taking care of your
baby. They would help with food preparation, show
you how to manage and make sure your baby wasn’t
eaten by a bear. Your kid’s feet probably wouldn’t have
touched the ground until they themselves would be
able to carry around an infant.
Back then, the point of a child was to have free labor
in the fields and someone to take care of your old ass
down the road, and not much more.
As for the past generations that like to tell you that
they raised six kids on their own and did it without a
washing machine? Well, sort of. Keep in mind child
rearing was viewed pretty differently not that long
ago and you could stick a toddler on the front lawn

with just the dog watching and nobody would bat an
eye at it — I used to walk to the store in my bare feet
to buy my father’s cigarettes when I was a kid. As a
mother, you cooked, you cleaned, but nobody expected you to do anything much more than keep your
kids fed and tidy.
My grandmother used to tell the story about how she
forgot my mother at the grocery store in the early ‘40s.
She walked up to the store with my mother sleeping
in her carriage, parked it outside with all the other
sleeping babies (I’ll let that sink in), went inside to
do her shopping, then walked home, forgetting that
she’d taken the baby with her. She quickly realized her
mistake and walked back and retrieved my mother,
who was still sleeping outside the store.
There were no flashcards, there was no sign language
(unless you were deaf), there were no organic, freerange bento boxes — your job was to just see a kid
through to adulthood and hope they didn’t become
an idiot.
Hey, I’m not judging, and I’m not saying one way is
better than the other, but I’m just saying that we are
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The mosque is named after Mirza Hasan Ali (Nasir al-Molk),
a Qajar-era merchant who ordered its construction in close
collaboration with Mohammad Hasan-e Memar and Mohammadreza Kashisaz Shirazi who were a designer and an architect respectively.
Shiraz, in many ways, embodies a wealth of tourist attractions
in the country. The city houses countless unique religious,
cultural, historical, and natural sites, in addition to being the
capital of Persia during the Zand dynasty from 1751 to 1794.

The mosque is also home to a patchwork of handmade Persian rugs.
The perfect time to visit the mosque is
the early hours of the morning when
rays of the sun turn to a rainbow leaving a breathtaking effect of light on
the exquisite rugs.
www.tehrantimes.com
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Nasir al-Molk
Mosque

The atmospheric Nasir al-Molk Mosque, situated in Shiraz, southern Iran, has long been a
prime destination for international and domestic travelers.
The 19th-century monument is an amalgam of history, architecture and arts. It is also known
as “Pink Mosque”, which is driven from abundant pink-colored tilework that dominates its
courtyard and exteriors facade.
Nasir al-Molk has arrays of delicate mirrorwork and stuccowork, which are interwoven with
arabesque designs and tilework.
Filled with carved pillars and lavishly-created polychrome faience, the prayer hall appears gorgeous when it is lit up through the vast stained-glass windows.
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Ingredients:

1,1/2 cups of milk
1 cup of cream
1/2 cup of sugar + 1 tsp
1 pinch of sugar
3 tbsp of rosewater
3 egg yolks
1/4 cup of shelled pistachios

Preprations:

Persian Ice Cream
with Saffron
&
Rosewater

In a sauce pan add sugar and milk.
Then add cream and warm it all up on medium heat.
Give it a stir to make sure that the sugar dissolves. Make
sure it does not boil. Once the mixture is nice and hot
turn it off and remove from the stove.
Place 1 tsp of sugar with saffron in a small mortar and
grind until the saffron threads turn into powder.
Add the sugar and saffron to the milk mixture.
Add rosewater. Give it all a stir. Let it cool down. Place in the fridge for 4
hours or overnight.
During the time that the mixture rests the flavors will blend. So make sure
you don’t skip this step. Warm up the mixture on low heat.
Taper in the egg yolks. This is a very important step as you don’t want to cook
the eggs. Place the eggs in a separate bowl. Slowly pouring in some of the hot
mixture while continuously stirring. Then slowly pour the egg yolk mixture
into the warm pan. Stir constantly until the mixture thickens. This should
take about 10 minutes.
Place some ice and water in a bowl and then add another bowl on top of it.
Then place a strainer on top. Strain the mixture and let it completely cool
down.
Place the mixture in the ice cream maker along with the pistachios and follow
the manufacturer’s directions.
Once the ice cream freezes remove it and place it in an airtight container. The
ice cream is ready at this point.
www.mypersiankitchen.com
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INGREDIENTS:
250 gr Sour Cherry
1/3 Cup Sugar
2 Cups Rice
2 Tbsp Salt
Vegetable Oil
PREPARATIONS:
Remove the cherry seeds.
Soak rice with four cups of water and 2 tbsp salt for 2 hours.
Place deseeded cherries in a bowl and add sugar.
Allow the cherries to rest for about an hour.
Transfer the cherries and sugar onto a pan.
Simmer the pot for 30 minutes over low heat.
Meanwhile, drain the soaked rice.
Pour in water into a large pot.
Bring the water to a boil and add the rice and simmer until tender.
Drain the rice in a colander.
Rinse the rice with cold water and drain, repeat this step two times.
Remove the cooked cherries from the pot, using a strainer spoon.
Take a large pot, add vegetable oil.
Pour half of the cherry juice (remained in the pot) into the large pot.
Cover the surface with a layer of rice (half of the rice).
Add cherries and spread across the pot.
Cover the cherry layer with the remaining of the rice.
Add vegetable oil to the small cherry pot, stir and pour the mixture over the rice.
Cover the pot with a napkin and a lid.
Simmer for 20 minutes over medium heat.
Remove the napkin.
Stir well and cover the pot with the lid.
Continue simmering for 5 to 10 minutes more over medium heat.
Add saffron to the rice, as preferred and serve it with meatballs.

www.aashpazi.com

Mothers are involved directly in with the
child's school. Each day a notebook is sent
back and forth between mother and teacher remarking on the child's mood, behavior,
health, and activities both in school and at
home. Mothers attend PTA meetings usually
twice a month and are involved with school
committee's working on special projects such
as gardening and hot lunch preparation.
School is a very stressful and competitive
process so the Japanese mother concentrates
all her efforts on getting her children through
so they can get accepted into the appropriate
universities.
Other than her child's education, the mother
takes on the role of wife. Typically, the wife
moves in with the husband and mother- inlaw and is expected to take over the finances
when the time comes. The wife controls the
money that comes into the house and the husband is given an allowance. The social lives
of the couple do not overlap. The wife spends
time with social networks and other mothers of her children's friends and the husband
spends his time during the day at work and
socializes with colleagues at night. Therefore
the husband and wife live very separate lives.
A major problem with this lifestyle was that
the children barely knew their father and he
became a nuisance when he was home on
Sundays. Also after retirement, the husband
was now home all day and got in the way of
the wife which led to many older woman getting divorces.
As time progresses so does the role of mother/wife. Woman now have many more opportunities in the workplace therefore family
life has changed. The husband tries to take
a more parental role in the child's education
and spend more time with the family. Although these changes are occurring, the
mother's role in her child's education is still
of utmost importance.
www.culturequest.us
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The Role of
Ja panese

Mother
The focus of the mother is her home and family, with particular attention to the rearing of
children. While most Japanese believe that a
woman's place is in the home and that work
should not interfere with the primary responsibilities to children and husband, women nevertheless make up almost 40 percent of the labor
force. More than half of these women are married. Many mothers with small children work
only part-time so they can be home when their
children are not in school. The extra income
earned by the mother is often used to meet the
cost of their children's education.

Japanese mothers take the responsibility of their child's education and upbringing very seriously. They seldom
confront their preschool children because they want to foster an intimate,
dependent relationship. The purpose of
this approach is to get the child to obey
willingly with the mother's wishes and
to shape the child's behavior over a long
period of time. The close nature of the
mother-child relationship and the strong
parental commitment help to provide a
strong foundation for the child's entry
into elementary school.
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10 Positive Quotes that Will
Change the Way You Think
About Life

1) "Happiness is an uphill battle. Wear the good shoes."
							 Kurt Vonnegut
2) "Without ice cream, there would be chaos and darkness."
Don Kardong
							
3) "When things go wrong, don't go with them."
Elvis Presley
					
4) "Happiness is a warm puppy."
		
Charles M. Schulz
5) "Happiness never decreases by being shared."
Buddha
					
6) "Happiness is like jam. You can't spread even a little without getting some on yourself."

Anonymous

7) "For every minute you are angry you lose 60 seconds of happiness."
								
Ralph Waldo Emerson
8) "Think big thoughts but relish small pleasures."
Jackson Brown Jr.
					
9) "Perfect happiness is the absence of the striving for happiness."
								 Chuang-Tse
10) "The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it."

Thich Nhat Hanh
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Take Life Easy Life is Short
1. No matter how beautiful and handsome you're just remember Baboon and Gorillas also attract tourists.
Stop Boasting

2. No matter how big and strong you are, you will not carry yourself to your Grave.
Be Humble

3. No matter how tall you are, you can never see tomorrow.
Be Patient

4. No matter how Light Skinned you are, you will always need light in Darkness
Take Caution

5. No matter how Rich and many Cars you have, you will always walk to Bed
Be Contented

WHAT A LIFE WE LIVE!
Have you taken note of the COINCIDENCE OF LIFE:

1. CHURCH has 6 letters so does MOSQUE.
2. BIBLE has 5 letters so does QURAN.
3. LIFE has 4 letters so does DEAD.
4. HATE has 4 letters, so does LOVE.
5. ENEMIES has 7 letters, so does FRIENDS.
6. LYING has 5 letters, so does TRUTH.
7. HURT has 4 letters, so does HEAL.
8. NEGATIVE has 8 letters, so does POSITIVE.
9. FAILURE has 7 letters, so does SUCCESS.
10. BELOW has 5 letters, so does ABOVE.
11. CRY has 3 letters so does JOY.
12. ANGER has 5 letters, so does HAPPY.
13. RIGHT has 5 letters, so does WRONG.
14. RICH has 4 letters, so does POOR.
15. FAIL has 4 letters, so does PASS.
16. KNOWLEDGE has 9 letters, so does IGNORANCE.
Are they all by Coincidence? We should choose wisely, this means LIFE is like a
double-edged sword.
If you think it is your alarm clock that woke you up this morning, try putting it beside a dead body and you will realize that it is the grace of God that woke you up.
If you are grateful to God, forward this to all your friends to inform them that it is
JUST BY THE GRACE OF GOD that we are alive.
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1. Stay Strong
You lose muscle mass as you age. Offset
that by doing strength training. You can
use weight machines at a gym, lighter
weights you hold in your hands, or your
own body weight for resistance like in
yoga or Pilates. Keeping your muscle
mass is key to burning more calories,
says Joanna Li, RD, a nutritionist at
Foodtrainers in New York.
2. Eat More Protein

Because you're at risk for losing muscle mass, make sure your diet includes
about one gram of protein to every
kilogram (2.2 pounds) of body weight.
"Protein also keeps you full for longer,
so that helps with weight loss efforts,"
Li says. She recommends wild salmon,
whole eggs, organic whey protein powder, and grass-fed beef.

3. Hydrate, Hydrate,
Hydrate
Drink plenty of water. Sometimes, thirst
masks itself as hunger. As you get older, you may not be as quick to notice
when you're thirsty, Li says. She says
you should get 64 ounces of water a day.
You can drink it or get part of it from
foods that are naturally rich in water,
such as cucumbers and tomatoes. If
you're not sure if you're getting enough
water, check your urine: It should be
pale yellow.
4. Outsmart Your Metabolism

Eat more small meals and snacks, and
don't go much longer than 3 hours
without eating. "Because your metabolism is already slow, if you're starving
yourself, it just gets slower," Li says. You
may need fewer calories than you did
when you were younger. Ask your doctor or a registered dietitian about that.
"If you're eating the same way you did
when you were 25, you're definitely going to be gaining," Li says.
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Dieting After 60
4 Things You Need to Know

By Katherine Tweed

Keeping a healthy weight is a worthwhile goal at any age. As you get older, it can get trickier.
You might not be burning calories like you did when you were younger, but you can still take
off extra pounds.
The golden rules of weight loss still apply:
• Burn more calories than you eat or drink.
• Eat more veggies, fruits, whole grains, fish, beans, and low-fat or fat-free dairy; and keep
meat and poultry lean.
• Limit empty calories, like sugars and foods with little or no nutritional value.
• Avoid fad diets because the results don't last.
There are some other things you need to do if you're over 60 and want to lose weight.
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Be Yourself
Written by Sadaf Mohammadi

You can travel the world
But you can't run away
From the person you are in your heart
You can be who you want to be
Make us believe in you
Keep all your light in the dark
If you're searching for truth
You must look in the mirror
And make sense of what you can see
Just be
They say learning to love yourself is the first step
That you take when you want to be real
Flying on planes to exotic locations
Won't teach you
How you really feel
Face up to the fact

That you are who you are
And nothing can change that belief
Just be
Just be
Cause now I know
It's not so far
To where I go
The hardest part
Is inside me
I need
To just be
Just be
I was lost
And I'm still lost
But I feel so much better
Just be...you...your true self

9
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10 Pieces
of wisdom
from
Confucius

1) It doesn't matter how slow you go as long as
you do not stop.
2) Never establish a friendship with someone who
is not more virtuous than you.
3) When you become angry think about the
consequences.
4) If it's clear you can't achieve your goods. Don't
change your goals, change your actions.
5) If you hate, then you've been defeated.
6) Noble people make demands on themselves
lesser people make demands on others.
7) Whatever you do in life, do it with all your heart.
8) Give guidance only to those who have acknowledged their ignorance and seek knowledge.
9) Extravagance in the small things will bring a
great cause to ruin.
10) If people spit at your back it means you're
ahead.
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her mother when she found that children in the United States
did not pay due respect to their parents. In the year 1907,
Anna started campaigning for establishing a National Mother’s Day in United States. After the second death anniversary
of her mother, the people in the city of Philadelphia started
celebrating mother’s day.
In order to make the campaigning stronger, Anna and her
supporters started appealing for the need of national Mother’s
Day to the people of the United States who had extreme powers in their hands. Due to her strong determination, Anna
got the support from John Wanamaker who is a renowned
philanthropist and merchant of Philadelphia.
Due to the effect of this campaigning 45 states, including
Mexico, Hawaii and Canada started observing the Mother’s
Day. Every individual persons of these states wore white and
red carnations to pay due respect to their mothers. In the
year 1914, President Woodrow Wilson declared the Second
Sunday of May as National Holiday to celebrate Mother’s Day.
Celebrating Mother’s Day

Anna Jarvis was determined to celebrate the Mother’s Day in
order to commemorate the Mothers who are the home makers. It is the special day to spend some valuable time with the
mother and express your love towards her.
www.giftblooms.com
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Anna Jarvis,
The Founder
of Mother’s Day
Story of Anna Jarvis

Mother’s day is a special day that is
dedicated to honor mothers. This
special day was founded by Anna
Jarvis, who had a determination to
fulfill the dreams of her mother by
expressing appreciation and paying
her a tribute.
Childhood

Anna Jarvis was born on 1st May, 1864 to Ann Marie and Granville
Jarvis in Webster, Taylor County, West Virginia. When she was
just one year old, her family decided to move to Grafton where
Anna completed her schooling. She completed her higher education from the Augusta Female Academy in Staunton, Virginia and
thereby opted for a teaching profession in a school in Grafton.
Inspiration for Mother’s Day

Anna Jarvis had the inspiration to celebrate the Mother’s Day when
she was just 12 years old. She got this inspiration from a prayer
that was told by her mother to conclude a lesson on the “Mothers
of the Bible”.
The Struggle for Mother’s Day

She had a strong determination towards honoring her mother after
she died in 1905. Anna got more serious in fulfilling the dream of
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28) Registering the logo of mother foundation nationally
29) Registering the logo of mother foundation in WIPO
30) Conclusion of memorandum of understanding between mother foundation and Tehran, Shiraz and Mashhad universities
31) Offering scholarship to university students especially Islamic Azad University of Marvdasht
and Hafez Institute of Higher Education
32) Translating the missions of mother foundation into the most popular 30 languages in the
world
33) Translating the criteria of mother foundation into the most popular 30 languages in the world
34) Conclusion of memorandum of understanding between mother foundation and Health policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences
35) Travelling to countries such as America, Sweden, Germany, Tajikistan and corresponding
with other countries for holding ceremonies
36) Holding the ceremonies of mother foundation to select and honor distinguished mothers in
different Provinces of Iran and the Counties of Fars Province.
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The summary of activites of
international cultural
mother foundation since establishment
(October, 2014)
till the end of March, 2018
1) Selecting the members of board of trustees among elites, experts and knowledgeable
people of Fars Province
2) Selecting the members of board of directors among the members of board of trustees
3) Holding regular board meeting once a month
4) Selecting the advisors of mother foundation
5) Drafting articles of association
6) Getting legal permission from ministry of interior on February 18, 2016 – License
No. 2768
7) Registering international cultural mother foundation on March 14, 2016 – License
No. 14005240610
8) Getting publishing license of magazine from Ministry of Culture and Islamic Guidance on January 18, 2016 – License No. 76595
9) Creating organization charts for mother foundation
10) Building road map for mother foundation by elites, university professors and experts.
11) Create and designing a website for mother foundation
12) Creating a logo for mother foundation
13) Producing and recording the anthem of mother foundation
a. Music and arrangement: Sattar Oraki
b. Singer: Salar Aghili
c. Lyrics: Babak Sahraiee
d. Performed by Iran’s national orchestra
14) Publishing the first book of mother foundation
a. Title: Mother
b. Written by Maestro Naser Emammi
c. Date of release: October 2, 2015
15) Designing the flag of mother foundation
16) Designing sash for distinguished mothers
17) Designing certificate of appreciation for distinguished mothers
18) Designing statue of mother foundation by Iranian contemporary sculptor, Taher
Shekh Al Hokamaii
19) Publishing the book “Train of Life” by Sadaf Mohammadi
20) Publishing the book “Engagement” by Dr. Mehrdad Hashemi
21) Attending in Shiraz international book fair
22) Issuing membership card for the members of mother foundation
23) Publishing 8 issues of Payam-e Madar magazine
24) Sending out Payam-e Madar magazines to every member of mother foundation
across of Iran
25) Sending out Payam-e Madar magazines to organizations and government offices
across of Iran
26) Sending out Payam-e Madar magazines to embassies of foreign countries in Iran
27) Sending out Payam-e Madar magazines to friendship associations
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