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ای کریمــی کــه بخشــندة عطایــی 
پوشــندة  کــه  حکیمــی  ای  و 
کــه  صمــدی  ای  و  خطایــی 
ای  و  جدایــی  مــا  ادراک  از 
ــات  احــدی کــه در ذات و صف
بــی همتایــی و ای قــادری کــه 
ــی  ــی را ســزایی و ای خالق خدای
راهنمایــی؛  را  گمراهــان  کــه 
جــان مــا را صفــای خــود ده 
و دل مــا را هــوای خــود ده و 
چشــم مــا را ضیــای خــود ده و 
مــا را از فضــل و کــرم خــود آن 

ده، کــه آن بــه.



بنام خدا
بنام مارد

همه با هم مسئولیم

عزیزان
بــا توجــه بــه شــیوع جهانــی بیمــاری کرونــا ویــروس، جهــان از نظــر اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی دچــار دگرگونــی غیرقابــل انتظــار 
گردیــده اســت. ایــن بیمــاری، ایــران عزیــز را همچــون ســایر ملــل تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. مســئولیت و وظیفــه انســانی همــه 
مــردم دنیــا بخصــوص دولت هــا همچنیــن  رســانه ها، اندیشــمندان و کســانی کــه دل در گــرو انســانیت دارنــد را دوصــد چنــدان مهــم، 

حســاس و ضــروری نمــوده اســت.
اســترس و نگرانــی اکثریــت و یــا شــاید بگوئیــم همــه مــردم در کل دنیــا بــه علــت مشــکات خاصــی کــه ایــن ویــروس از لحــاظ ســامتی 
جســم و روان، اقتصــادی و امنیتــی، اجتماعــی و فرهنگــی و ... بوجــود آورده اســت قابــل درک و فهــم و یــک واقعیــت اســت و نمی تــوان 

آن را کتمــان کــرد چــون هــر روز شــاهد آن هســتیم... .
عزیزان باید باور داشته باشید که:

- سامتی ما در گرو سامتی همه مردم جامعه است.
- امنیت زندگی شخصی، اجتماعی و فرهنگی ما در گرو امنیت زندگی، شغلی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

- شادی، خوشحالی و موفقیت ما در گرو شادی، خوشحالی و موفقیت همه مردم است.
- و در نهایت آرامش ما در گرو آرامش همه مردم و جامعه است.

ــحال و  ــاد و خوش ــی ش ــی و زندگ ــغلی و فرهنگ ــی، ش ــت اجتماع ــم و روان، امنی ــامت جس ــم س ــر بخواهی ــس اگ پ
ــم. ــک کنی ــم کم ــه ه ــد ب ــم بای ــی کنی ــبی زندگ ــش نس ــت در آرام ــیم و نهای ــته باش ــی داش موفق

عزیزان
مــا همــه در یــک کشــتی بنــام دنیــا و بهتــر اســت بگویــم همــه در کــره کوچــک  بنــام کــره زمیــن زندگــی می کنیــم و همــه، آفریــده 

و بنــده یــک خــدا هســتیم و بــس... . پــس خدایــی بیندیشــیم و جهانــی فکــر و عمــل کنیــم، لــذا راه نجــات همــه مــا در گــرو:

 ایمان به خداست و الغیر ...

امیــد بــه فــردا، تــاش و پشــتکار بــرای زندگــی بهتــر همــراه بــا ســامتی، امنیــت و نشــاط. احتــرام بــه دیگــران صــرف 
نظــر از رنــگ و نــژاد، قومیــت و ملیــت، مــرز جغرافیایــی، عقیــده و مذهــب، کمــک بــه همدیگــر، بــدون تبعیــض، آن هــم فقــط بــا 
ــادی و در  ــد و ش ــت، امی ــار از ســامتی، امنی ــی سرش ــاختن دنیای ــت س ــکاری و نوع دوســتی جه ــی و هم ــری، همراه ــی، همفک همدل

نهایــت آرامــش همــه مــا ... بــه امیــد آن روز.

»پس ... همه با هم مسئولیم«

عزیــزان بــه علــت برخــی مشــکات موجــود قــادر بــه چــاپ و تکثیــر فصلنامــه پائیــز و زمســتان 1398 نبوده ایــم، لــذا از شــما و همــه 
فرزنــدان شایســته بنیــاد مــادر پــوزش مــی طلبیــم.

دعای مارد همیشه همراهتان           

محـّمدی
غالمرضا            

مدریمسئول و سردبیر           
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هر دم از عمر مي رود نفسي                         چون نگه مي کني نمانده بسی
برگ عيشي به گور خويش فرست                کس نيارد ز پس، ز پيش فرست

اي تهي دست رفته در بازار                         ترسمت ُپر نياوري دستار
عمر برف است و آفتاب تموز                    اندکي ماند و خواجه غره هنوز

»سعدي«

بخــش اول ايــن مقالــه در شــماره پياپــی ســيزده فصلنامــه پيــام مــادر )تابســتان 1398( بــا طــرح چنــد ســؤال و ذکــر مقدمــه اي کوتــاه و توضيــح دربــاره جلوه هايــي 
از اهمــال کاری در خانــواده و تعريــف اهمــال کاری و ويژگی هــای افــراد اهمــال کار و علت شناســي آن، از نظــر شــما گذشــت.

اکنــون در بخــش دوم، پــس از طــرح چنــد ســؤال، پيامدهــای اهمــال کاری و باورهــای نادرســت در افــراد اهمــال کار توضيــح داده مي شــود و در پايــان، توصيه هايــی 
بــرای غلبــه بــر اهمــال کاری ارائــه شــده اســت. ازايــن رو، اگــر شــما احتمــاال از جملــه کســاني هســتيد کــه گاهــی در زندگــی فــردی، خانوادگــی و شــغلی خــود 

اهمــال کار هســتيد، مطالعــه ايــن مقالــه را بــه شــما توصيــه مي کنيــم.

یادآوری

سؤال چند 
• آيــا شــما به عنــوان مــادر يــا پــدر، می دانيــد کــه اهمــال کاری، پيامدهــای نامطلوبــی در زندگــی فــردی و خانوادگــی شــما بــه دنبــال 

دارد؟
• آيا شما به عنوان مادر يا پدر، اهل وقت کشي و فرصت سوزی هستيد؟

• آيا شما به عنوان مادر يا پدر، باور داريد که بايد از زندگی خانوادگی لذت برد؟
• آيا شما به برنامه ريزی فردی و خانوادگی اعتقاد داريد؟

• آيا شما به خودارزيابی اعتقاد داريد؟
• آيا مي دانيد که اهمال کاری و تعلل ورزی ارثي نيست؟

• آيا مي دانيد که ما چگونه زندگی کردن را ياد مي گيريم؟

ــهل انگاری پيامدهاي اهمال کاري و س
اهمــال کاری، پيامدهــای نامطلــوب متعــددی در زندگــی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی بــه دنبــال دارد و همــواره عــوارض منفــی بــر ســامت جســمانی و روانــی و 
ــا را می ســوزاند  ــد و به بيان ديگــر فرصت ه ــت را از دســت مي ده ــرد وق ــه ف ــن اســت ک ــال کاری، اي ــد اهم ــن پيام ــذارد. مهم تري ــا می گ ــر ج ــرد ب ــره وری ف ــز به ني
و از آن هــا نمی توانــد به درســتی اســتفاده کنــد. همان طــور کــه اســتاد شــعر فارســی شــيخ اجــل ســعدی شــيرازی گفتــه اســت "عمــر، بــرف اســت و آفتــاب 

تمــوز" )تمــوز، در تقويــم روميــان، مطابــق مــاه تيــر اســت(. او زندگــي را ماننــد بــرف تشــبيه کــرده اســت کــه در مقابــل آفتــاب ســوزان قــرار دارد.
در ايــن ارتبــاط خداونــد عليــم و حکيــم در ســوره والعصــر فرموده انــد: ســوگند بــه زمــان، کــه واقعــا انســان همــواره زيانــکار و دســتخوش زيــان اســت؛ مگــر کســانی 
کــه بــه خداونــد يکتــا ايمــان آورده و کارهــای شايســته و صالــح انجــام دادنــد و يکديگــر را بــه درســتی و راســتی در ديــن حــق ســفارش کردنــد و بــه شــکيبايی و 

اســتقامت توصيــه نمودنــد.

دکتر احمد به پژوه
استاد روان شناسي دانشگاه تهران

اهمال کاري و سهل انگاری در خانواده

بخش دوم
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توصيه هایــی برای غلبه بر اهمال کاری و ســهل انگاری

در ايــن بخــش بــه کســانی کــه در زندگــی فــردی، خانوادگــی و شــغلی خــود دچــار اهمــال کاری هســتند، توصيه هايــی بــه شــرح زيــر ارائــه 
می شــود:

ــه  ــا را ب ــپس آن ه ــد و س ــن کني ــاب و تعيي ــت يافتني انتخ ــي و دس ــاي واقع ــان، هدف ه ــي خودت ــراي زندگ ــود ب ــه مي ش ــدف توصي ــن ه تعيي
ــدا  ــدد پي ــگاه درص ــد. آن ــيم کني ــال تقس ــک س ــاه و ي ــک م ــه، ي ــک هفت ــک روز، ي ــاعت، ي ــک س ــراي ي ــر ب ــر و جزيي ت ــاي کوچک ت هدف ه
کــردن روش هــا، راه کارهــاي عملــي و تهيــه وســايل و ابــزار الزم بــراي تحقــق ايــن هدف هــا باشــيد. داشــتن هــدف در زندگــي و تحصيــل در 
ــه  ــاش و کوشــش و درنتيج ــث ت ــد و باع ــات مي ده ــي نج ــي و نگران ــرگرداني، باتکليف ــما را از س ــد و ش ــزه مي کن ــد و انگي ــاد امي ــما ايج ش

ــود. ــما مي ش ــرفت ش پيش
در اين ارتباط امام جعفر صادق )ع( به درستی فرموده اند:

• هر کس دو روزش )از نظر رشد و کمال( يکسان باشد، ضرر کرده و مغبون و زيان کار است.
• هر کس که امروزش بهتر از ديروزش باشد، مورد غبطه ديگران قرار می گيرد.

• هر کس که امروزش بدتر از ديروزش باشد، محروم از رحمت خداست.
• هر کس که در وجود خود، رشد و کمال را نبيند و حس نکند، رو به کاستی و نقصان است )سفينه البحار، ماده يوم(.

پيامدهای ديگر اهمال کاری و سهل انگاری عبارتند از:
• افراد اهمال کار به طورمعمول از زندگی  خود لذت نمی برند و بازده عمرشان کم است.

• افراد اهمال کار ممکن است دچار ضرر و زيان شوند )براي مثال، قبض يا قسطي را سر موقع نپردازند و جريمه شوند!(.
• افــراد اهمــال کار ممکــن اســت گاهــی کســل و اندوهگيــن  شــوند و حالتــی بــه آنــان دســت دهــد کــه از خودشــان بدشــان بيايــد؟! درحالی کــه انســان 

بايــد کاري کنــد کــه از خــودش خوشــش بيايــد.
• افراد اهمال کار ممکن است به دليل ترس از شکست! پيشرفت نکنند و به موفقيت های الزم نايل نشوند.

افــراد اهمــال کار در زندگــی فــردی و خانوادگــی خــود، باورهــای نادرســتی دارنــد کــه موجــب اهمــال کاري آنــان می شــود. در ايــن بخــش بــه برخــی از آن هــا 
ــود. ــاره می ش اش

1- منتظر بمانيم، خودش خوب مي شود!
ــود خودبه خــود  ــد کــه امــور زندگــی خودبه خــود درســت می شــود! درحالی کــه در زندگــی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی، بهب ــط معتقدن ــه غل ــراد اهمــال کار ب اف
نداريــم! زن و شــوهر و اعضــای خانــواده بايــد دست به دســت هــم بدهنــد بــه مهــر و بــا تــاش و سخت کوشــي زندگــی فــردی و خانوادگــی خــود را بهبــود بخشــند 

تــا در نتيجــه مملکــت و جامعــه مــا تعالــی يابــد.
2- کار امروز را به فردا افکندن!

افــراد اهمــال کار عــادت کرده انــد انجــام کارهــا را بــه تأخيــر بيندازنــد. درحالی کــه اگــر قــرار اســت کاری را انجــام دهيــد، بــه کســی تلفــن بزنيــد يــا کســي را 
ــدم شــويد. ــد و پيش ق ــدام کني ــن االن اق ــد، همي ــات کني ماق

3- انتظار بيش ازحد از خود داشتن!
ــا  ــا شــود ت ــد تمــام شــرايط فراهــم و مهي ــراد انتظــار دارن ــه اف ــی منفــی هســتند. اين گون ــد و دچــار کمال گراي ــراد اهمــال کار، بيش ازحــد از خــود انتظــار دارن اف
آنــگاه اقــدام کننــد! درحالی کــه شــرايط ايــده آل وجــود نــدارد و بايــد از شــرايط و امکانــات موجــود اســتفاده کــرد، کار را شــروع و آمادگــي الزم را ايجــاد کــرد و 

ــراي ازدواج، ادامــه تحصيــل، ورزش کــردن، کارآفرينــی، تــرک اعتيــاد و نظايــر آن(. برنامه ريــزي نمــود )بعنــوان مثــال: ب
4- اين کار مهم نيست!

افــراد اهمــال کار در زندگــی فــردی، برخــی امــور را مهــم تلقــی نمی کننــد. درحالی کــه همــه امــور زندگــي مهــم هســتند، به ويــژه در مــورد امــور خيــر گفته انــد 
کــه آن را بــه تأخيــر نيندازيــد و در کار خيــر حاجــت هيــچ اســتخاره نيســت.

5- بهانه تراشي و دليل تراشي
ــرای  ــش نيســت! ب ــد! االن وقت ــم مي آي ــاال خســته هســتم! خواب ــد، ح ــا بهانه تراشــي و دليل تراشــي می کنن ــرای انجــام کاره ــول ب ــال کار، به طورمعم ــراد اهم اف
مثــال، در مــورد بــازی کــردن بــا فرزنــدان، خريــد کــردن بــه همــراه همســر، عيــادت کــردن از بيمــاران يــا شــرکت در فعاليت هــاي اجتماعــي؛ مرتــب از نداشــتن 

وقــت و نداشــتن حوصلــه و وســيله می نالنــد!
6- اين کار دشوار است!

افــراد اهمــال کار، به طورمعمــول انجــام کارهــا را بســيار ســخت جلــوه می دهنــد! بديهــي اســت انجــام هــر کاري، دشــواری خــاص خــودش را دارد و بــرای انجــام 
آن کار بايــد زحمــت کشــيد و تــاش کــرد کــه گفته انــد: نابــرده رنــج، گنــج ميســر نمی شــود. بــراي مثــال، کســاني کــه مي خواهنــد رژيــم غذايــي بگيرنــد يــا 

ورزش کننــد، مي گوينــد از فــردا! فردايــي کــه هيــچ وقــت نخواهــد آمــد!
7- کمال گرايي افراطی

افــراد اهمــال کار اغلــب می خواهنــد کاري را در حــد عالــي انجــام دهنــد کــه در روان شناســی، اين گونــه رفتارهــا، کمال گرايــي منفــي و کمال گرايــی وســواس گونه 
قلمــداد می شــود. بــرای مثــال، افــراد اهمــال کار انجــام کاری را بــه تأخيــر می اندازنــد و می گويند:» مي خواهــم ايــن کار را بــه بهتريــن وجــه انجــام دهــم!«

8- صرفه جويی در زمان!
ــی  ــال، خانواده هاي ــرای مث ــد. ب ــود!(، انجــام می دهن ــه ن ــن فرصــت )دقيق ــد و آن را در آخري ــر می اندازن ــه تأخي ــراد اهمــال کار، به طورمعمــول انجــام کارهــا را ب اف
ــود  ــت خ ــد در وق ــان می خواهن ــور خودش ــه تص ــراد ب ــه اف ــد! اين گون ــام می دهن ــتاب زدگی انج ــا ش ــه و ب ــن لحظ ــوروز را در آخري ــد ن ــب عي ــد ش ــه خري ک
ــال  ــود. مث ــروز مشــکاتی ش ــب ب ــد و موج ــی رخ ده ــا اتفاقات ــه بس ــرل نيســت و چ ــل کنت ــي و قاب ــل پيش بين ــور قاب ــه ام ــه هم ــد! درحالی ک ــي کنن صرفه جوي
ديگــر در مــورد کســانی صــدق می کنــد کــه قــرار اســت يــک ســاعت يــا دو ســاعت قبــل از پــرواز در فــرودگاه حضــور يابنــد و بــا تأخيــر بــه فــرودگاه می رســند 

ــد! ــت می دهن ــا را از دس و هواپيم
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ــع و  ــتفاده از مناب ــا و اس ــق و رغبت ه ــه عاي ــن ب ــا و پرداخت ــا، توانمندي ه ــتعدادها، قابليت ه ــح از اس ــرداري صحي ــراي بهره ب ــزي ب برنامه ري
امکاناتــي کــه خانــواده، دانشــگاه و جامعــه در اختيــار شــما قــرار داده اســت و همچنيــن بهره بــرداري بهينــه از اوقــات خودتــان و تحقــق هدف هايــی 
کــه بــراي زندگــي خــود تعييــن کرده ايــد، احتيــاج بــه برنامه ريــزي دقيــق و عملــي داريــد. لــذا الزم اســت کــه بــراي هــر روز، هــر هفتــه، هــر مــاه 

ــيد. ــته باش ــدت داش ــدت و بلندم ــدت، ميان م ــای کوتاه م ــد و برنامه ه ــزي کني ــال برنامه ري و هرس
توصيه می شود به ذهن تان برنامه دهيد و در برنامه ريزي با مديريت زمان به امور گوناگون بپردازيد:

الف- اوقاتي را به کار و اشتغال و کسب درآمد اختصاص دهيد،
ب- زمانی را برای فعاليت هاي تحصيلي )مانند رفتن به کاس و آزمايشگاه و کارآموزي، مطالعه و انجام تکاليف( در نظر بگيريد،

ج- زمانی را به فعاليت هاي اجتماعی، مذهبي، فرهنگي، ورزشي و هنري اختصاص دهيد،
د- اوقاتی را برای استراحت )خوابيدن و دراز کشيدن(، غذا خوردن، نظافت و بهداشت شخصی در نظر بگيريد،

ه- زمانی را به تفريح و سرگرمي )تماشاي تلويزيون، گردش در پارک، رفتن به سينما( اختصاص دهيد.
شــايان ذکر اســت کــه داشــتن کارهــاي متعــدد و قصــد انجــام آن هــا در يــک زمــان )تهيــه غــذا و صــرف آن، نظافــت، مطالعــه، انجــام تکاليــف، 
رفتــن بــه کاس، ماقــات يــک دوســت، عيــادت از يــک بيمــار، شــرکت در فعاليت هــاي تفريحــي، اجتماعــي، خانوادگــي و فرهنگــي( فشــار روانــی و 
ــه ترتيــب اهميــت، اولويت بنــدي  ــا مديريــت زمــان، آن هــا را ب ــه می شــود ب اضطــراب ايجــاد مي کنــد و از کيفيــت امــور می کاهــد. بنابرايــن توصي
ــه  ــد. پيشــنهاد می شــود ب ــذت ببري ــرده و از انجــام دادن آن ل ــان ب ــه پاي ــت ب ــا موفقي ــا آن را ب ــد ت ــان يــک کار را انجــام بدهي ــد و در هــر زم کني
فصــل هفتــم کتــاب »ازدواج موفــق و خانــوادۀ ســالم، چگونــه؟« تحــت عنــوان خانــواده ســالم و مديريــت زمــان مراجعــه کنيــد )به پــژوه، 1394(.

فــرض کنيــد فقــط يــک روز، يــک هفتــه، شــش مــاه، يــا چنــد ســال ديگــر زنــده خواهيــد بــود، چــه کار مي کنيــد؟ آيــا همين گونــه زندگــي مي کنيــد کــه تــا کنــون زندگــی 
کرده ايــد؟ يــا روش و ســبک زندگــی خــود را تغييــر می دهيــد؟ آيــا از کيفيــت زندگــی شــخصی، خانوادگــی و شــغلی خــود تــا کنــون رضايــت داريــد؟

ــر اثــر جهــل، غفلــت،  ــه جايــی رســيده اند و در مقابــل افــراد ناموفــق ب ــا کســب دانش هــا، مهارت هــا، تــاش و سخت کوشــی و همــت بلنــد ب بــدون شــک، افــراد موفــق ب
کــم کاری و تنبلــی از زندگــی خــود بهــره الزم را نبرده انــد. مــا مگــر چنــد بــار بــه دنيــا می آييــم؟! بــرای اينکــه زندگــی بــا نشــاط و موفــق و بــا کيفيــت همــراه بــا عقانيــت 

و معنويــت داشــته باشــيم، توصيــه می شــود: 
ــود و  ــروع می ش ــا ش ــن گام ه ــا کوچک تري ــا، ب ــن کاره ــه بزرگ تري ــد ک ــد و بداني ــتفاده کني ــه اس ــور بهين ــت آمده به ط ــای به دس ــواره از فرصت ه ــد هم ــعی کني 1- س

ــه: ــت ک ــروده اس ــی س ــه زيباي ــعدی ب ــخن س ــتاد س ــاط، اس ــن ارتب ــت. در اي ــن گام اس ــا، اولي ــخت ترين گام ه س
پيش از آن، کز تو نيايد هيچ کار ای که دستت می رسد کاری بکن      

2- ســعی کنيــد همــواره بــرای انجــام کارهــا وقــت معينــی در نظــر بگيريــد و بــرای اتمــام کارهــا بــرای خودتــان زمــان پايــان و ضرب االجــل تعييــن کنيــد )بــرای مثــال، بــه 
اتمــام رســاندن يــک پــروژه، نوشــتن يــک کتــاب، مقالــه يــا رســاله دکتــری(.

3- سعی کنيد همواره از قدرت اراده و تصميم گيری خود استفاده کنيد )سام بر اراده(.
4- سعی کنيد فهرستي از کارهايي که بايد انجام دهيد، تهيه و آن ها را به طور منظم و به تدريج انجام دهيد.

5- سعی کنيد کارها را بر حسب اهميت دسته بندی کنيد و آن  ممکن ها را به ترتيب اولويت انجام دهيد.
6- سعی کنيد از زندگی تان لذت ببريد، زندگی متنوعی داشته باشيد و به امور گوناگون بپردازيد.

7- سعی کنيد به ديگران کمک کنيد و در امور خير و نوع دوستی شرکت نماييد.
8- سعی کنيد زمان تان را مديريت کنيد و عمرتان را بيهوده تلف ننماييد.

9-سعی کنيد از اشتباه کردن و شکست خوردن نهراسيد؛ هيچ کودکی، راه رفتن را بدون زمين خوردن ياد نمی گيرد! هرکس ديکته بنويسد، اشتباه هم خواهد داشت!
10-سعی کنيد همواره از خودتان انتظارهای واقع بينانه داشته باشيد و متناسب با توان و وسع خود مسئوليت بپذيريد.

11- سعی کنيد با سخت کوشي و تاش به هدف های خود نايل شويد و در اين ارتباط صائب تبريزی به زيبايی گفته است:
سرو می پيچد به خود تا مصرعی موزون کند دامن فکر بلند آسان نمي آيد به دست      

12- ســعی کنيــد بــا خودتــان و بــا خــدای خودتــان عهــد ببنديــد کــه برخــی از عادت هــای خــوب را در خودتــان ايجــاد و تقويــت کنيــد )بــراي مثــال، کار مــردم را راه انداختــن، 
کار امــروز را بــه فــردا نيفکنــدن، داشــتن نظــم و ترتيــب در زندگــی فــردی، خانوادگــی و حرفــه ای، اول وقــت نمازخوانــدن، وفــای بــه عهــد، امانــت داری، صداقت و درســت کاری(.

13- سعی کنيد از موفقيت های کوچک و بزرگ خود لذت ببريد و بعد از انجام هر کاری به خودتان پاداش دهيد.
14- سعی کنيد همواره رفتار خود را در گذشته و حال مورد ارزيابي قرار دهيد؛ يک فرد عمل گرا باشيد و به خودسنجی و خودارزيابي بپردازيد.

15- سعی کنيد همواره افق های روشنی برای آينده خود ترسيم کنيد و برای رسيدن به آن ها تاش کنيد.
16- سعی کنيد همواره رفتارهای خود را در آيينه ببينيد و نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد و مورد نقد قرار دهيد )انتقاد از خود و خود را در آيينه ديدن(.

17- سعي کنيد همواره به زندگي خود و خانواده خود نگاهي مثبت داشته باشيد )مثبت نگري( و از منفي گرايي اجتناب نماييد.
18- ســعي کنيــد همــواره از خودتــان شــروع کنيــد و همان طــور کــه خداونــد فرمــوده اســت: ای کســانی کــه ايمــان آورده ايــد، مــا شــما را بــه نفــس خودتــان آگاهــی می دهيــم 

)عليکــم انفســکم، ســورۀ مائــده، آيــه 105(.
19- ســعي کنيــد همــواره کاري کــه قــرار اســت انجــام دهيــد را مشــخص کنيــد، مزايــا و زيان هــاي انجــام دادن يــا انجــام نــدادن آن کار را شناســايی کنيــد، امتيــاز بدهيــد و 

ــه کنيد. مقايس
20- ســعي کنيــد همــواره بــرای انجــام کارهــا برنامه ريــزي کنيــد و زمــان الزم بــرای انجــام هــر کار را محاســبه کنيــد. همچنيــن کارهــا را بــه مراحــل و اجــزای کوچک تــر 

تقســيم و آن هــا را از ســاده شــروع کنيــد.

چند توصيــۀ مهم دیگر

ــد منبع مفيد معرفی چن
قرآن مجيد / نهج الباغه / بحاراالنوار سفينه البحار / فرهنگ دهخدا

ادينگتــون، کــری؛ اســترومن، تيموتــی؛ ويــث، آنجــا و کولــدن، گريگــوری )2018(. درمــان خودنظام منــدی بــرای افســردگی: کتــاب راهنمــای مراجــع. ترجمــه احمــد به پــژوه و 
ســيده زهــرا ســيدنوری )در دســت انتشــار(. تهــران : نشــر دانــژه.

به پژوه ، احمد )1396(. اصول  برقراري  رابطه  انساني  با کودک  و نوجوان )چاپ  يازدهم(. تهران : نشر دانژه.
به پژوه ، احمد )1394(. ازدواج موفق و خانواده سالم، چگونه؟ )چاپ  چهارم(. تهران : انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

پایانی سخن 
اکنــون زمــان خودارزيابــی اســت و توصيــه می شــود زندگــی فــردی و خانوادگــی و شــغلی خــود در ســال های گذشــته و در حــال حاضــر را مــرور کنيــد و ببينيــد در چــه امــوری 

و در چــه کارهايــی سســتی و تعلــل ورزيده ايــد؟ و داليــل آن هــا چيســت؟ 
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ای کاش قانونــی وجــود داشــت کــه در همــه دنیــا مادرهــا رهبــر 
ــه  ــت. ب ــز هس ــه همه چی ــان ب ــا حواس ش ــون مادره ــند! چ باش

بچه هــا، بزرگ ترهــا، مهمان هــا، همســایه ها، رســم و رســوم، 
عیدهــا، عیدی هــا، ماهیانــه  رفتگــر، حتــی دخــل و خــرج تــا آخــر 

مــاه! ای کاش یــک قانونــی وجــود داشــت کــه در کل دنیــا مادرهــا 
رهبــر شــوند...  مادرهــا کــه رهبــر باشــند آب در دل کســی تــکان 

ــرد  ــم بگی ــر ه ــرد... اگ ــی بگی ــد دل ــا نمی گذارن ــورد! مادره نمی خ
ــهم  ــا، از س ــود! مادره ــوع ش ــع و رج ــه زود رف ــد ک ــی می کنن نازکش

ــد.  ــنه نخواب ــد، گرس ــنه نمان ــی گرس ــه کس ــد، ک ــان می گذرن خودش
مادرهــا مثــل نــخ تســبیح اند. همــه را بــه هــم وصــل می کننــد. 

ــر. ــه زودت ــان از هم ــت، بیداری ش ــر اس ــه دیرت ــان از هم خواب ش
ــه  ــود ک ــی ب ــر قانون ــد... اگ ــرگ بیزارن ــوا، خــون، جنــگ و م ــا از دع مادره

ــی  ــاغ کس ــون از دم ــتند خ ــد، نمی گذاش ــر بودن ــا رهب ــا در کل دنی مادره
ــی  ــم شــود یعن ــادر می فهمــد داغ چیســت؟ بچــه ای یتی ــد... باالخــره م بیای

چــه؟ کشــته شــود یعنــی چــه؟ 
مادرها که رهبر باشند، پولی کنار می گذارند برای جهیزیه دخترها،

دامادی پسرها،
نو کردن اثاث و پرده ها.

مادرهــا دنبــال خوبــی هســتند... دنبــال پاکــی... شــادی... مصاحبه هــای خبری شــان 
بــرای امــر خیر اســت...

قراری اگر بگذارند برای امر خیر است.
بندی اگر ببندند برای رخت هاست.

آتشی به پا کنند برای آش است.
آشی بپزند بهانه است،

برای دورهمی،
چیزی اگر ببافند،

از فکر بلندشان است برای روزهای سرد
از رهبری مادرهاست که

گلدان ها شادابند، شیشه ها براق
خانه بوی زندگی می دهد

همه چیز سر جای خودش است.
ــند، کل  ــر باش ــا رهب ــه مادره ــود ک ــن ب ــا ای ــون دنی ــر قان اگ

دنیـــا گل دار می شــــد... قــــانون هـــا عــــوض می شـــد... 
می شــــــد از ایالــت همســــایه زردچوبــه قــرض گرفــت...
 تعـــــارفی بــرای کشـــــور بغلــی کوفتـــــه می بردنــد...  

به هــم دلــــــداری می دادنــد... پیراهن هــای رنگــــــی 
تابســتانه می بردنــد تــا فــان قــاره از عــزا دربیایــد... 
زنــگ می زدنــد بــه فــان خطــه کــه ببیننــد 
بچه های شــان  صــدای  اســت  روز  چنــد  چــرا 
ــود...  ــس ب ــای عک ــر از قاب ه ــا پ ــد؟ دنی نمی آی
ــود...  ــر نب ــان قه ــمعدانی... قهرش ــر ش ــر از عط پ
ــا در  ــر مادره ــود... اگ ــگی ب ــان همیش آشتی ش

همه جــا همــه کاره بودنــد...

رهبر بودند  مـادرها ا گــر
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                  نه گفتن
ــذا،  ــد آب، غ ــه مانن ــس ک ــن ب ــردازم، همی ــن بپ ــه گفت ــنات ن ــا و محس ــه خوبی ه ــم ب نمی خواه

ــم. ــاز داری ــم نی ــن ه ــه گفت ــه ن ــت،  ب ــاج اس ــکن و دارو  احتی ــاس، مس لب
ــه«  ــک »ن ــب ی ــان مناس ــه در زم ــود ک ــروع می ش ــا ش ــا از آنج ــکالت و گرفتاری ه ــی از مش خیل

نگفته ایــم.  قاطعانــه 
نه گفتن باید در سیستم آموزش و پرورش به بهترین شکل آموزش داده شود.

                  هدف گذاری 
برنامه ریــزی روزانــه، هفتگــی، ســاالنه و در نگاهــی کلــی هــدف گــذاری بــه شــکل موثــر در 

ــدارد. ــی ن ــا جای ــب م ــی اغل زندگ
می خواهــم بــه نکتــه بســیار مهمــی اشــاره کنــم و آن ایــن اســت کــه بــه راحتــی جزیــی از 
ــا انتخــاب  ــه و ب برنامه ریــزی دیگــران نباشــیم و اگــر وارد موضوعــی می شــویم آگاهانــه، متفکران

ــد. ــان باش خودم
ــر  ــدیم در ه ــگاه آزاد ش ــم، وارد دانش ــر دادی ــابقه نابراب ــم، مس ــرکت کردی ــور ش در کنک

ــول  ــری قب ــگاه سراس ــود و دانش ــا ب ــیر م ــور در مس ــرا کنک ــد، زی ــه ش ــته ای ک رش
نشــدیم و در نزدیکــی مــا یــک دانشــگاه آزاد بــود، در رشــته های مختلــف 

تحصیــل کردیــم و واحد هــا را پــاس کردیــم و آخــرش هــم از خودمــان 
ــه؟ ــاال چ ــه و ح ــرای چ ــب ب ــیدیم خ نپرس

                  گفتگو کردن
بــدون هیــچ تردیــد و شــک و شــبهه ای توانمنــدی مــردم در گفتگــو 

دکتر زهرا افتخاری
مشاور آموزشی بنیاد مادر

و مدیرکل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان فارس

عزیز خوانندگان 
در ادامــه، مطالبــی زنجيــروار بــا عنــوان »آنچــه در مدرســه نياموختــم« خواهــد آمــد کــه در آن  ســعی خواهــم 

کــرد بــه چنــد نمونــه از مــواردی کــه الزم اســت یــک کــودک و نوجــوان بدانــد و بيامــوزد اشــاره کنــم.

آنچه
در مدرسه نیاموختم
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کــردن ارتبــاط مســتقیمی بــا میــزان مترقــی بــودن آن جامعــه دارد.
اگــر نگوییــم کــه همــه مشــکالت بــه وســیله گفتگــو حــل می شــود می توانیــم بگوییــم کــه بــا گفتگــو 
ــا  مســیر رشــد و پیشــرفت همــوار و خیلــی از مشــکالت و معضــالت در جوامــع خــرد و کالن مــا ب

گفتگــو کــه کمتریــن هزینــه از نظــر زمــان، هزینــه و ریســک پذیــری دارد مرتفــع خواهــد شــد.
آیا ما در مدارس خود این مهارت را آموزش می دهیم؟

آیــا فارغ التحصیــالن مــا تبحــر کافــی بــرای بیــان احساســات، مشــکالت و نظــرات خــود را دارنــد 
ــند؟ ــته باش ــش داش ــالمت آمیز و نتیجه بخ ــی مس ــد گفتگوی و می توانن

                   داشتن روحیه مبارزه
برنامــه خــاص و مدونــی در اهــداف و محتــوای درســی و پرورشــی آمــوزش و پــرورش بــرای ایجــاد 
 و تقویــت روحیــه مبــارزه بــا مســائل و مشــکالت در جهــت رســیدن بــه اهــداف در مســیر زندگــی 

پیش بینی نشده است و اجرا نمی شود.
ــن  ــردی آن را در بی ــر ف ــد ه ــت و بای ــروزی اس ــع ام ــرد در جوام ــک ف ــای ی ــم از نیازه ــن مه ای

آموخته هــای خــود داشــته باشــد و آگاهانــه بــه کار گیــرد.
                   استقالل داشته باشیم

داشتن استقالل فردی در همه ابعاد از ویژگی های اصلی انسان های بالغ است.
ــای  ــیدن و انتخاب ه ــوردن و پوش ــوه خ ــتقالل در نح ــر، اس ــراز نظ ــردن و اب ــر ک ــتقالل در فک  اس

شخصی و... .
امــا بــه عقیــده بنــده آن شــکلی از اســتقالل کــه نتیجــه آن کســب درآمــد بــرای رفــع نیازهــای اولیه 
همچــون خــوراک، پوشــاک و ...  بهتریــن آموزشــی اســت کــه می تــوان بــه یــک دختــر یــا پســر 

داد.
نتیجــه ایــن نــوع از اســتقالل، انسان ســازی و اعتمــاد بنفــس اســت کــه مســتلزم داشــتن 
ــد. ــی می کنن ــد و آزاد زندگ ــر می کنن ــت آزاد فک ــه در نهای ــت ک ــد اس ــراد توانمن ــا اف ــه ای ب جامع

                   مسئولیت پذیری
آیــا بــه کــودکان و جوانــان خــود در مــدارس آمــوزش می دهیــم کــه بــه راحتــی نگوینــد ببخشــید 

و تفــاوت ببخشــید،  متاســفم و پــوزش می خواهــم را آمــوزش داده ایــم؟
اینکــه یــک شــخص توانایــی داشــته باشــد کــه بگویــد متاســفم، مثــل ایــن اســت کــه مــن همــواره 
ــا  ــم، ام ــر می کن ــوب فک ــم خ ــام کارهای ــل از انج ــم و قب ــام می  ده ــه انج ــود را آگاهان ــای خ کاره
ــه  ــد ک ــی نش ــن آن ــه کار م ــام دادم نتیج ــن کار را انج ــه ای ــه آگاهان ــود اینک ــا وج ــورد ب ــن م در ای
ــیبی  ــما آس ــه ش ــده اید و ب ــرر ش ــما متض ــه در آن ش ــده ک ــه پیش آم ــی ک ــتم و از وضعیت می خواس
وارد شــده متاســف هســتم و مســئولیت ایــن کارم را می پذیــرم و آمــاده ام کــه آن را جبــران کنــم،

این روندی است که یک فرد مسئولیت پذیر طی می کند.
ــر  ــد کــه وظیفــه او چیســت و در چــه جهتــی گام ب ــه کارهایــش می اندیشــد و می دان او همیشــه ب
ــد. ــت نمی کن ــد و دخال ــام نمی ده ــت انج ــه او نیس ــوط ب ــه مرب ــی را ک ــه کارهای ــی دارد و آگاهان م

اوج آمــوزش مــا در مــدارس ایــن بــوده کــه بــدون اینکــه از شــخص دالیــل کارش پرســیده شــود 
و فرصــت پاســخگویی داده شــود او را وادار بــه گفتــن ببخشــید بی نتیجــه ای بکنیــم در حالــی کــه 

مشــکل  هنوزحــل نشــده اســت.
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• اگــر در فروشــگاهی دســتگاه های فــروش 
ــا…  وجــود  ــوه ی ــک نوشــیدنی، قه اتوماتی
ــک  ــول، ی ــتگاه پ ــه دس ــد ب دارد، می توانی
ــزی  ــا چی ــد، ام ــابه را بدهی ــا نوش ــوه ی قه
نگیریــد تــا نفــر بعــدی، کمــی شــگفت زده 
شــود! )ترجیحــا وقتــی کمــی خلــوت 
اســت. اگــر شــلوغ باشــد، مــردم دیگــر بــه 
دنبال تــان راه می افتنــد کــه پول تــان را 
ــرای  ــد ب ــم بای ــما ه ــته اید و ش ــا گذاش ج

ــد( ــح بدهی ــزار جــور توضی ــا ه آن ه

ــه  ــی، صاحب خان ــان مهمان ــی در پای • وقت
اصــرار می کنــد کــه شــما هیــچ چیــز 
 نخوردیــد، شــکات خــود را برداریــد و 

آن را بــه دوســت خــود یــا هر کــس دیگــری 
کــه بعــدا می بینیــد بدهیــد.

• در ســفرهای درون شــهری یا برون شــهری، 
ــه  ــا ب ــرای پلیس ه ــی ب ــای کوچک هدیه ه
ــا  ــوب ی ــاب خ ــیم، کت ــته باش ــراه داش هم
مجســمه ی کوچــک یــا هــر چیــز دیگــری 
از ایــن دســت. پلیس هــا همیشــه کارهــای 
ــادت  ــم ع ــد. بگذاری ــا را می بینن ــاف م خ
کننــد کــه هــر ماشــینی کــه کنــار آن هــا 
 توقــف می کنــد، صرفــا بــرای التمــاس 

چشم پوشی از جریمه نیست!

• اگــر از یــک محصــول لبنــی خــاص، 

نظرتــان،  بــه  و  می آیــد  خوش تــان 
ــه ای عمــل  ــده  آن  خــوب و حرف تولیدکنن
ــوپرمارکت  ــه س ــد ب ــت، می توانی ــرده اس ک
آن  از  عــدد  پــول چنــد  محــل خــود، 
ــه  ــد ک ــد و از او بخواهی ــول را بدهی محص
ــدد از  ــک ع ــدی، ی ــتری بع ــد مش ــه چن ب
ــک  ــه ی ــد ک ــد و بگوی ــول را بده آن محص
ــن کار را کــرده اســت. مشــتری راضــی، ای

• اگــر پیــرزن یــا پیرمــرد دستفروشــی 
متــرو،  یــا  خیابــان  در  کــه  دیدیــد  را 
بــود  مشــخص  و  می کنــد  فروشــندگی 
کــه نــان خــودش را از ایــن راه تامیــن 
یــا  لیــف  بســته   می توانیــد  می کنــد، 

ــج  ــا رای ــای دنی ــه  ج ــال ها در هم ــه س ــت ک ــنتی اس ــت. س ــدی نیس ــرف جدی ــی، ح ــک زندگ ــای کوچ  مهربانی ه
ــا را  ــز م ــاید هرگ ــی ش ــد و حت ــران کنن ــا را جب ــت م ــد محب ــا نمی توانن ــه الزام ــانی ک ــه کس ــردن ب ــت ک ــت. محب اس

ــد. ــام دهن ــان کاری انج ــا برای م ــند ت ــد و نشناس نبینن
زمانــی، خریــدن یــک یــا چنــد تنــور نــان نانوایــی، ســنت رایجــی بــود و حتــی خیلــی از ما، بــرای رفــع مشــکالت مان، 
ــا فقیــر، مــن را می شناســد  چنیــن نــذری می کردیــم. مهــم نبــود کــه چــه کســی نــان را می خــرد، ثروتمنــد اســت ی
ــد:  ــد، می گفتن ــاب کن ــان را حس ــت ن ــا قیم ــی آورد ت ــش در م ــول را از جیب ــه پ ــه ای ک ــود در لحظ ــن ب ــم ای ــه، مه ــا ن ی

امــروز، چــوب خــط نانوایــی را یــک نفــر خریــده اســت.
ــران  ــتر از دیگ ــان را بیش ــده ایم. خودم ــر ش ــم نامهربان ت ــه ه ــبت ب ــا نس ــج، م ــه تدری ــه ب ــرد ک ــکار ک ــوان ان نمی ت
ــتند؛  ــا نیس ــع م ــارج از جم ــزی خ ــردم، چی ــون م ــد« چ ــده ان ــر ش ــردم نامهربان ت ــم »م ــم بگویی ــم. نمی توانی می بینی

ــتیم. ــان هس ــان خودم ــردم، هم م
ــده،  ــوه خری ــی آبمی ــم وقت ــروز ه ــد، دی ــد نمی زن ــن لبخن ــره  م ــاس، در چه ــروش لب ــگام ف ــروز هن ــه ام ــنده ای ک فروش
ــاد  ــرعت زی ــان، از س ــور از خیاب ــگام عب ــل از آن، هن ــاعتی قب ــم س ــروش ه ــوه ف ــون آبمی ــاید چ ــده. ش ــد را ندی لبخن
ماشــینی کــه بــرای او نایســتاده اســت، بــر خــود لرزیــده و هنــوز در تصــور آن لحظــه باشــد. شــاید آن ماشــین تنــدرو، مــا 

بــوده باشــیم!
ــا را  ــویم آن ه ــحال می ش ــم. خوش ــم کرده ای ــی را، تنظی ــک زندگ ــای کوچ ــاده ای از مهربانی ه ــت س ــا فهرس  در اینج
ــن  ــری از ای ــد مختص ــه می خوانی ــدارد. آنچ ــان ن ــه  پای ــا نقط ــی، قطع ــک زندگ ــای کوچ ــت مهربانی ه ــد. فهرس بخوانی

فهرســت بلنــد اســت.
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جــوراب او را بخریــد،  امــا از او نگیریــد و 
ــه  بخواهیــد کــه آن هــا را میــان دیگــران، ب
ــد  ــه چن ــی ک ــد )پیرزن ــع کن ــگان توزی رای
ــه  ــروش را تجرب ــوع ف ــن ن ــش، ای ــب پی ش
ــانه  ــه ملتمس ــای اینک ــه ج ــود، ب ــرده ب ک
ــد،  ــد جوراب هایــش را بخرن ــه مــردم بگوی ب
عیــدی شماســت!  غــرور می گفــت:  بــا 

بفرماییــد!(.

ــه ســمت ماشــین  ــی در پارکینــگ ب •  وقت
ــک  ــه ی ــد ب ــا آن را برداری ــد ت خــود می روی
راننــده  ســرگردان در جســتجوی پارکینــگ، 
ــد بیایــد و جــای شــما  بگوییــد کــه می توان
پــارک کنــد و او را بــه ســمت محل ماشــین 

خودتــان هدایــت کنیــد.

•  اگــر کتابــی را دوســت داریــد یــا کتابــی 
ــد، آن را در  را داشــته اید و دیگــر نمی خوانی
یــک محــل عمومــی – شــاید متــرو یا شــاید 
رســتوران – جــا بگذاریــد. یادتــان باشــد کــه 
ابتــدای کتــاب بنویســید کــه ایــن کتــاب را 
ــد  ــده بخواهی ــته اید و از خوانن ــدا گذاش عم
کــه بعــد از خوانــدن، یادداشــتی بــه ابتــدای 
صفحــه اضافــه کنــد و آن را جــای دیگــری، 
جــا بگــذارد. در غیــر ایــن صــورت، ممکــن 
ــال  ــه دنب ــوند ب ــور ش ــران مجب ــت دیگ اس

صاحــب کتــاب بگردنــد!

•  وقتــی در ترافیــک خیابــان یــا جــاده 

هســتید و ماشــین کنــاری، ناامیدانــه راهنما 
ــرای دور  ــی ب ــال موقعیت ــه دنب ــد و ب می زن
ــه ای  ــردد، لحظ ــط می گ ــر خ ــا تغیی زدن ی
ــر دهــد  ــا مســیرش را تغیی ــد ت ــف کنی توق
)بــه نظــر ســاده می رســد. امــا عمومــا ایــن 

نمی کنیــم(. را  کار 

ــا  ــه ی ــینی در کوچ ــب ها، ماش ــی ش • وقت
ــت  ــما پش ــود و ش ــف می ش ــان متوق خیاب
ــه جــای چــراغ زدن،  آن معطــل هســتید، ب
چــراغ ماشــین خــود را خامــوش کنیــد تــا 
ــرای  ــواده اش ب ــای خان ــا اعض ــافران ی مس

ــول نشــوند. ــاده شــدن،  ه پی

ــی خانمــان یــک وعــده  ــرای آدمهــای ب • ب
ــورت  ــه ص ــی ب ــا وقت ــم. ی ــه کنی ــذا تهی غ
خانوادگــی رســتوران می رویــم، یــک ظــرف 
ــا  ــاال ت ــم. احتم ــم بگیری ــی ه ــذای اضاف غ
ــه، کســی را پیــدا  ــه خان قبــل از رســیدن ب
ــه او بدهیــم. قطعــا  می کنیــم کــه غــذا را ب
ــر خواهــد شــد. ــذت رســتوران، چنــد براب ل

ــه نظــر مســخره  ــه بنویســیم! شــاید ب • نام
ــد  ــان کنی ــار امتح ــک ب ــر ی ــا اگ ــد. ام بیای
مشــتری می شــوید! بــه جــای ایمیــل و 
ــتان تان،  ــی از دوس ــرای یک ــیج و …، ب مس
ــان نامــه بنویســید و  ــا دســت خــط خودت ب
ــه  ــید ک ــن باش ــد. مطمئ ــت کنی آن را پس
چنیــن نامــه ای، معــادل یــک ســال پیــام و 

ــر دارد. ــوده، اث ــراری و بیه ــک تک پیام

ــهری  ــای درون ش ــر از اتوبوس ه ــی اگ • حت
ــی  ــال فرصت ــه دنب ــم، ب ــتفاده نمی کنی اس
ــا را  ــدگان آن ه ــه ای رانن ــه لحظ ــیم ک باش
ببینیــم و بــه خاطــر خدمات شــان، از آن هــا 
تشــکر کنیــم. مطمئنــا اگــر یــک کارت 
ــیم  ــته باش ــته داش ــش نوش ــک از پی تبری
و بــه آن هــا بدهیــم، تــا مدت هــا آن را 

نمی کننــد. فرامــوش 

ــد و در  ــع بخری ــون مای ــرف صاب ــک ظ • ی
مســیر رانندگــی خــود در جــاده، بــه دنبــال 
ــاز  ــه آن نی ــد کــه ب یــک دستشــویی بگردی

داشــته باشــد!

• اگــر در مجتمــع یــا آپارتمــان خــود،  
جعبــه ای  برایــش  داریــم،  کودکــی 
ــا  ــم و  ب ــوع درســت کنی ــای متن خوراکی ه

بدهیــم. او  بــه  والدینــش  هماهنگــی 

ــا  ــک ب ــناس، کارت تبری ــورت ناش ــه ص • ب
ــیم و در  ــوب بنویس ــه آرزوی خ ــک عالم ی
ــی  ــل عموم ــا مح ــی ی ــا تاکس ــوس ی اتوب
دیگــری بگذاریــم. لــذت گرفتــن ایــن کارت 
ــت  ــی اس ــتر از آن های ــی بیش ــک، خیل تبری
کــه دیگــران از روی وظیفــه بــرای مــا 

می فرســتند.

ــود.  ــاز می ش ــه آغ ــذران غریب ــی از رهگ ــد زدن و احوال پرس ــا لبخن ــا، ب ــیاری از فرهنگ  ه ــک، در بس ــای کوچ ــت مهربانی ه فهرس
ــت  ــنایی اس ــم آش ــرض می کنی ــا ف ــد، ی ــالم کن ــا س ــه م ــد و ب ــدی بزن ــه ای لبخن ــر غریب ــروز، اگ ــه ام ــید ک ــرده باش ــه ک ــاید تجرب ــا ش ام
ــا  ــاال و صده ــک ب ــای کوچ ــن مهربانی ه ــر همی ــاید اگ ــت. ش ــه اس ــتباه گرفت ــری اش ــس دیگ ــا ک ــا را ب ــا م ــم ی ــش کرده ای ــه فراموش ک
مــورد مشــابه آن هــا، بــه تدریــج در میان مــان رایــج شــود، زمانــی برســد کــه لبخنــد زدن و تبریــک گفتــن یــک ناشــناس، تــا ایــن حــد 

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــری زندگ ــه  دیگ ــا در جامع ــد. آن روز قطع ــارف نباش ــان نامتع برای م

گردآورنده: مهدی سواری

شماره 14 بهـار 1399 

13 



مدیریــت مالــی بــرای اغلــب زوج هــا یــک چالــش اســت. از آنجــا کــه ضــرورت آگاهــی از اهمیــت 
یکــی کــردن دارایی هــا تــا زمــان بــروز نخســتین اختــاف بــر ســر مســائل مالــی احســاس نمی شــود. 
ایــن نــوع اختــاف بــه یکــی از رایج تریــن دالیــل اختافــات زناشــویی بــدل شــده اســت، امــا نگــران 
ــد  ــمندانه می توان ــزی هوش ــه و برنامه ری ــاط صادقان ــم ارتب ــان می دهی ــه نش ــن مقال ــید، در ای نباش

از ایــن اختافــات جلوگیــری کنــد.
ــیار  ــوع بس ــول موض ــت. پ ــر نیس ــی دی ــت مال ــت مدیری ــیوه های نادرس ــاح ش ــرای اص ــز ب هرگ
ــر و  ــی یکدیگ ــن زندگ ــی تأمی ــرور، توانای ــل غ ــائلی از قبی ــول مس ــت. پ ــه اس ــک رابط ــی در ی حساس
ــو و  ــق و خ ــد خل ــول  می توان ــرد. پ ــر می گی ــان را در ب ــن خودت ــای معی ــا محدودیت ه ــردن ب کار ک
موقعیت هــا را خــوب یــا بــد کنــد، یــا بدتــر از همــه وقتــی بــه درســتی بــه مســائل مالــی رســیدگی 
ــول در  ــه پ ــد ک ــق، کاری می کنن ــای موف ــود. زوج ه ــات ش ــدن احساس ــگ ش ــم رن ــبب ک ــود، س نش
خدمــت آن هــا باشــد، نــه برعکــس. خــواه تــازه دســت بــه کار شــده باشــید و خــواه چندیــن دهــه 
ــن  ــت دارد. ای ــه اهمی ــودن همیش ــع ب ــد،  مطل ــی می رس ــور مال ــه ام ــی کار ب ــد. وقت ــته باش گذش
ــارج  ــده مخ ــرتان از عه ــما و همس ــط ش ــه فق ــا ن ــد ت ــه ای بیاموزی ــورت حرف ــه ص ــنهادها را ب پیش

زندگــی برآییــد، بلکــه واقعــا شــاد و بــادوام زندگــی کنیــد.

مدیریت ما لی
روش هایی که زوج های موفق برای 

استفاده می کنند
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ــز  ــه چی ــید و هم ــادق باش • ص
ــه  ــش از اینک ــد: پی ــان کنی را بی
بتوانیــد برنامــه ای بــرای موضوعی 
بایــد  نخســت  باشــید،  داشــته 
دربــاره عــادات خــرج کردن تــان 
ــن  ــید. ای ــادق باش ــر ص ــا یکدیگ ب
ــد  ــک خواه ــما کم ــر دوی ش ــه ه ب
ــده  ــیر از عه ــای مس ــا انته ــرد ت ک

توقعــات یکدیگــر برآییــد. 
ــد:  ــن کنی ــی تعیی ــداف مال • اه
اگــر قــرار اســت از لحــاظ مالــی 
پــس  شــوید،  موفــق  هــم  بــا 
ــت  ــک جه ــه در ی ــت دارد ک اهمی
قــدم برداریــد. آیــا هــدف شــما 
ــال  ــه س ــرف س ــه ظ ــت ک ــن اس ای
آیــا  برســید؟  مالــی  ثبــات  بــه 
بــزرگ  ســرمایه گذاری  یــک  بــه 
فکــر می کنیــد؟ اگــر بــه جایــگاه 
دلخواه تــان در آینــده بیندیشــید، 
 می توانیـــد بــــرای امروزتـــــــان 

برنامه ریزی کنید.
و  مشــترک  حســاب  هــم   •
ــته  ــه داش ــاب جداگان ــم حس ه
یــک حســاب  داشــتن  باشــید: 
مشــترک بدیــن معناســت که شــما 
ــد و  ــترک داری ــداز مش ــک پس ان ی
می توانیــــد جهــت برداشــت بــرای 
دوی  هــر  بــرای  کــه  چیزهایــی 
ــتفاده  ــت از آن اس ــد اس ــما مفی ش

ــد.  کنی
حســاب  ایــن  وجــود،  ایــن  بــا 
مشــترک منبــع مخــارج روزانــه 
ــرای  ــت ب ــر اس ــت. بهت ــما نیس ش
حســاب  های  روزانــه،  مخــارج 
ــته  ــان داش ــرای خودت ــه ب جداگان
باشــید. با ایــن روش، شــما آزادی 
ــد،  ــان را داری ــول خودت ــتن پ داش
ــرای  جــدای از اینکــه می توانیــد ب
پس انــداز  مشــترک تان  اهــداف 

ــد. کنی

هــم  بــا  بودجــه  بــرای   •
وقتــی  کنیــد:  تصمیم گیــری 
هــم  بــا  را  مشــترک تان  زندگــی 
بایــد  حتمــا  می کنیــد،  شــروع 
ــی  ــور مال ــورد ام ــینید و در م بنش
شــما  بــه  ایــن  کنیــد.  صحبــت 
چیزهایــی  پیش بینــی  امــکان 
را می دهــد کــه نیــاز اســت پــول 

کنیــــد.  صرف شــــان  
ــس  ــی را پ ــول قرض ــا پ • حتم
دهیــد: زوج بــودن نبایــد بــه شــما 
ایــن حــق را بدهــد کــه از هــم پــول 
قــرض بگیریــد بــدون اینکــه پــس 
بدهیــد. پــس دادن چیــزی کــه 
نیســت  مهــم  گرفته ایــد،  قــرض 
چقــدر طــول بکشــد، نشــانه ای 
کــه  چیــزی  اســت.  احتــرام  از 
بــه  زندگــی  طوالنــی  مســیر  در 
خواهیــد  احتیــاج  حســابی  آن 

داشــت.  
و  مالــی  امــور  بــرای   •
نظــارت  خــود  حســاب های 
خــود  تــالش  تمــام  کنیــد: 
منظــم  به طــور  تــا  بکنیــد  را 
خرج های تــــــان را یادداشــــــت 
کنیــد، مهــم نیســت اگــر خــرج 
در  بیاینــد،  نظــر  بــه   کوچکــی 
شــوند.  ثبــت  بایــد  هر صــورت 
دیـــــدن رونـــــــد هزینـــــه ها و 
یــا  روز  چنــد  طــی  حســـــاب ها 
هفتــه بــه شــما کمــک می کنــد 
ــان را  ــبک زندگی ت ــه و ســ بودجــ

کنیــد. تنظیــم  آن  مطابــق 
بــرای  پس انــداز  همیشــه   •
مشـــکالت پیـــش بینــــی 
ــوه  ــید: وج ــته باش ــده داش نش
اضطــراری، جــدا از پس اندازهــای 
زناشــویی، چیــزی اســت کــه در 
اتفــاق  گونــه  هــر  بــروز   صــورت 
ــما را  ــه ش ــی ک ــل پیش بین غیر قاب

وادار بــه صــرف مبلــغ هنگفتــی 
کوتاهــی  زمــان  مــدت  در  پــول 
می آیـــــد.  کار  بــــه  می کنـــــد، 
داده  پوشــش  هزینــه  کل  خــواه 
شــود خــواه نــه، داشــتن وجــوه 
ــد  ــک می کن ــراری کمــــــــ اضطــ
و  کنیــد  پرداخــت  را  هزینه هــا 
ــت اول  ــه حال ــاره ب ــن دوب همچنی
بــاز گشــتن را بــرای شــما آســان تر 

 . می کنــد
اقســاطی  فروش هــای  از   •
حداکثــر اســتفاده را ببریــد: 
کــه  بزرگــی  خریدهــای  بــرای 
پرداخــت نقدشــان دشــوار اســت، 
ــید  ــگاه هایی باش ــال فروش ــه دنب ب

کــه فــروش اقســاطی دارنــد.
 البتــه حتمــا نــرخ ســود تحصیالت 
ــا نرخ هــای  ــا ب ــد ت ــبه کنی را محاس
ــته  ــی داش ــازار همخوان ــداول ب مت
باشــد و هرگــز بــه نرخــی کــه خــود 
ــاد  ــد اعتم ــالم می کن ــنده اع فروش

نکنیــد. 
 • موعــــد پرداخـت هــــا را 
یادداشــت کنیــد تــا از یــاد 
گوشــی تان  تقویــــم  از  نبریــد: 
به جــا اســتفاده کنیــد و آخریــن 
ــاد  ــاب ها را ی ــورت حس ــت ص مهل

داشــت کنیــد. 
مربــوط  کــه  آن هایــی  ویــژه  بــه 
ــه بانــــــــک اســـــت، چــــــون  بــ
ــرد  ــه دیرک ــای جریم هـــزینه هــــ
فشــار زیــادی بــه اقتصــاد خانــواده 

می کنـــد. وارد 
ــود  ــتطاعت خ ــه اس • در حیط
ــد و  ــتن ح ــد: داش ــی کنی زندگ
ــما آزادی  ــه ش ــان ب ــدود مالی ت ح
بنابـــراین  می دهــد،  بیشــــتری 
ــان خــرج  تنهــا در حیطــه بودجه ت

ــد.   کنی
گردآورنده: مهدی سواری
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 در روابــط اجتماعــی، بارها این 
را شــنیده ایم كــه  عبارت هــا 

» فالنــی نمك نشــناس اســت«، 
ــدان را  ــوردن و نمك ــك خ »نم
شكســتن«، » نمــك بــه حــرام« 
و... وقتــی بــه كاربرد هــای ایــن 
ــك  ــم ی ــگاه می كنی ــالت ن جم
ــن  ــام مشــخص دارد و آن ای پی
اســت كــه ایــن نــوع روابــط در 
شــأن روابــط بیــن انســان ها 
واكنــش  معمــوال  و  نیســت 
ــه  ــانی ك ــل كس ــردم در مقاب م
دیگــران  آنچــه  سپاســگزار 
ــد،  ــام داده ان ــا انج ــرای آن ه ب
از  گرفتــن  فاصلــه  نیســتند. 
آن هــا و حتــی گاهــی پشــیمان 
شــدن از انجــام كار بــرای آن هــا 

ــود. ــد ب ــران خواه و دیگ
كــه  اســت  در حالــی  ایــن 
یكــی از زیبایی هــای زندگــی 
روابــط  بــه  كــه  اجتماعــی 
می بخشـــد  معنــی  انســانی 
اســت.  بــودن«  »سپاســگزار 
ــه در  ــگزار همیش ــراد سپاس اف
قلــب دیگــران جــای دارنــد 

ــه اصطــالح »بی چشــم  چــون ب
و رو نیســتند«. سپاســگزاری، 
نیازمنــد هزینــــه  كردن هــــای 

گــزاف نیســت.
ــان،  ــا زبـ ــات ب ــی اوقــ گاهــ
از  كنیــم،  ســــپاســــگزاری 
ــز  ــه را تمی همســرمان كــه خان
كــرده، غــذا درســت كــرده، 
ــا در  ــت تــ ــان اســ مراقب مــ
كار های مــان موفق تــر شــویم 
مادرمــان  و  پــدر  مراقــب  و 
اســت، مدیــر یــا همــكاری كــه 
در كار هــا بــه مــا كمــك كــرده 
تــا امــور را بهتــر انجــام دهیــم، 
نبودیــم  بلــد  كــه  را  كاری 
چــرا  و...  داده  یــاد  مــا  بــه 
كــه یــك كالم بــا محتــوای 
ســپاس می توانــد در تقویــت 
رابطــه انســانی تاثیــرات مثبــت 

بســیاری داشــته باشــد.
تلخــی نمك نشناســی از كســی 
بیشــتر می شــود كــه فــردی بــا 
حمایــت مــا بــه جایــی رســیده 
ــانه  ــار ناسپاس ــی رفت ــد، ول باش

داشــته باشــد.

گاهـــی اوقـــات بــا ارســـال 
ــم  ــاه می توانی ــام كوت ــك پی ی
خیلــی  كنیــم.  سپاســگزاری 
در  اســت  ممكــن  افــراد  از 
بــرای  كــه  كارهایــی  قبــال 
ــار  ــد، انتظ ــام می دهن ــا انج م
ــند  ــته باش ــگزاری نداش سپاس
سپاســگزاری  بــا  مــا  ولــی 
معنــا  انســانی  روابــط  بــه 
ــا  ــن م ــط بی می بخشــیم و رواب
مــردم گرم تــر و صمیمی تــر 

می شـــود.
چنانچــه در یــك محیــط اداری 
سپاســگزار افــرادی كــه خــوب 
كار می كننــد باشــیم خودشــان 
بــرای بهتــر كار كــردن انگیــزه 
دوســتدار  و  می كننــد  پیــدا 
می شــوند،  كارشــان  محیــط 
ــم  ــانی حاك ــط انس ــون رواب چ
اســت، در همــكاران دیگــر نیــز 
ــر ایجــاد  ــرای كار بهت ــزه ب انگی

می شــود.

ــرم هســـت جایــــی كار  خاطـ
می كــردم، از یكــی از كاركنــان 
كــه بــه  عنـــــوان كارمنــد 
نمونــه انتخــاب شــده بــود، 

می كردنــد.  سپاســــگزاری  
ــه  ــر ك ــكاران دیگ ــی از هم یك
كمــــی هــــم صحبت هــای 
جــدی خــود را طنزگونــه بیــان 
ــوط  ــر مرب ــه مدی ــرد رو ب می ك
ــی  ــدم كس ــازه فهمی ــت: ت گف
می آیــد،  ســركار  دیــر   كــه 
ــورات  ــه امــ ــر  كار هــم ب ســـ
ــردازد و...  ــخصی می پــــ شـــ
مــالك انتخــاب كارمنــد نمونــه 
اســت. در واقــع ایــن گونــه 
ایجــاد  ســبب  سپاســگزاری 
حــس بی اعتمــادی می شــود. 
و  منــزل  در  باشــیم  مراقــب 
ــی و اداری  ــای اجتماع محیط ه
ــت و  ــگزاری درســ و... سپاســ
مولفــه  به عنــوان  را  به موقــع 
ــویت  ــظ و تقــ ــم در حف مهــ
ــه  ــورد توج ــانی م ــه انس رابط

ــم. ــرار دهی ق

دکتر سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

سم سپاسگزاری راه و ر
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ــرای اینکــه فــرد موفقــی باشــید نیــاز نیســت خــود  1- ب
را بــه کشــتن دهیــد. موفقیــت ســخت کار کــردن نیســت، 

هوشــمندانه کارکــردن اســت.
Metalab اندرو ویلکینسون، بنیان گذار

۲- هیــچ گاه از کارتــان کامــا راضــی نخواهیــد بــود مگــر 
ــان راضــی باشــید. ــه از زندگی ت اینک

هدر شیک، بیانیه مادران شاغل
3- مراقــب خودتــان باشــید؛ وقتــی خــوب نخوابیــد، 
ــان  ــدت زم ــد و م ــد، ورزش نکنی ــوب نخوری ــذای خ غ
زیــادی بــدون آدرنالیــن زندگــی کنیــد، عملکردتــان 
کاهــش می یابــد، تصمیمــات و عملکــرد شــرکت تان 
هــم تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد؛ عــدم موفقیــت شــرکت 
شــما شکســت در زندگــی نیســت، امــا عــدم موفقیــت در 

روابط تــان، چــرا. 
”Twitter و Medium اِو ویلیامز، موسس

ــوپ  ــا پنــج ت ــازی و تردســتی ب ۴- زندگــی را همچــون ب
ــامتی،  ــواده، س ــا، کار، خان ــن توپ ه ــد. ای ــر بگیری در نظ
دوســتان و روح شــما هســتند و شــما ایــن پنــج تــوپ را 
ــه زودی متوجــه خواهیــد شــد  در هــوا نگــه داشــته اید. ب
ــن  ــر زمی ــتیکی اســت. اگ ــوپ الس ــک ت ــوپِ کار، ی ــه ت ک

ــار  ــا چه ــردد. ام ــه ســمت شــما برمی گ ــاره ب بخــورد دوب
تــوپ دیگــر – یعنــی خانــواده، دوســتان، ســامت و روح – از 
ــد،  جنــس شیشــه هســتند. هــر یــک از آن هــا را بیاندازی
ــل  ــل قب ــچ گاه مث ــده و می شــکند و دیگــر هی آســیب دی
نخواهــد بــود. ایــن موضــوع را درک کنیــد و بــرای ایجــاد 

تعــادل در زندگــی تــاش کنیــد.
برایان دیسون، معاون سابق و مدیر عامل شرکت کوکاکوال

ــان را پیــدا کنیــد، آنچــه را کــه موجــب  ۵- وزن زندگی ت
امــان  در  آن  از  و  بشناســید  می شــود،  رنجش تــان 
ــید،  ــته باش ــتید داش ــه خواس ــد هرچ ــید. نمی توانی باش
ــت  ــت را بدس ــم اس ــان مه ــه برای ت ــد هرچ ــا می توانی ام

ــد. آوری
ــرای  ــا ب ــدرت می بخشــد ت ــما ق ــه ش ــر ب ــرز تفک ــن ط ای

ــد. ــادی ســخت کار کنی ــان زی ــدت زم م
Yahoo ماریسا مِیر، رئیس و مدیر عامل 

ــت  ــاالی فهرس ــان را در ب ــه خودم ــیدگی ب ــد رس ۶- بای
ــم.  ــرار دهی ــود ق ــه خ ــای روزان کاره

میشل اوباما، همسر رئیس جمهور سابق آمریکا
۷- کار را با زندگی اشتباه نگیرید.

هیالری کلینتون

هشــت نقل قــول تفکربرانگیز برای
حفــظ تعادل بین کار و زندگی

هرچقدر هم که در کارتان خوب عمل کنید، باز هم با خود می گویید باید بیشتر کار کنم.
اســمش را تعــادل کار و زندگــی بگذاریــد، یــا همزیســتی ایــن دو و یــا زندگــی، در هر صورت مســئولیت 
ــتگاه های  ــا و دس ــت. تلفن ه ــکل اس ــیار مش ــن بس ــای آنای ــی در دنی ــن کار و زندگ ــادل بی ــاد تع ایج
ــد. حتــی اگــر ســر کار نباشــید حــس می کنیــد هنــوز  اتصالــی کار را بســیار آســان تر از قبــل کرده ان

هــم آن جــا حضــور داریــد.
ــی در مــورد چگونگــی حفــظ تعــادل میــان کار و زندگــی  ــراد مختلــف، دیدگاه هــای بســیار متفاوت اف
ــه  ــد. در ادام ــد مخالفن ــادل« بنامن ــه آن را »تع ــوع ک ــن موض ــا ای ــا ب ــر آن ه ــد و اکث ــخصی دارن ش
گلچینــی از نقــل قول هایــی ارائــه شــده اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد تــا بدانیــد چگونــه ایــن 

ــت کنیــد. مســئولیت را مدیری
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ــا  ــن ویژگی ه ای
را دارنــد و بــس!

بانوان ایــده آل 
خصوصیــت  تنهــا  ظاهــر  زیبایــی 
ــک  ــه ی ــت، آنچ ــو نیس ــک بان ــارز ی ب
می کنــد،  جــذاب  و  زیبــا  را  بانــو 
خصوصیــات اخاقــی اوســت. امــا ایــن 
ــوان  ــا بان خصوصیــات کدامنــد؟ مــا ب
ــر  ــتیم، اکث ــاس هس ــیاری در تم بس
آن هــا مهربــان، دلســوز، احساســاتی و 
ــرای  ــا ب ــا این ه ــا آی ــد ام مهمان نوازن
ــو کافــی اســت؟ اگــر  کمــال یــک بان
ــد  ــد بدانی ــت داری ــم دوس ــما ه ش
کــه بهتریــن و قوی تریــن بانــوان 
چــه ویژگــی هــای بــارزی دارنــد، بــا 
ــب  ــن مطل ــید. در ای ــراه باش ــا هم م
ــه  ــو را ک ــک بان ــی ی ــن ویژگ مهم تری
ــودن او از  ــاص ب ــری و خ ــث برت باع
دیگــر بانــوان می شــود، برای تــان 

ــم.  آورده ای

 برای خودش ارزش قائل است

بانویــی كــه بــه خــودش اهمیــت دهــد، بــه عنــوان 
ــول  ــودش پ ــرای خ ــد، ب ــرش برس ــه ظاه ــال ب مث
ــد و در  ــت ده ــالمتی اش اهمی ــه س ــد، ب ــرج كن خ
ــی اســت  ــب خــودش باشــد، بانوی ــه مراق ــك كلم ی
ــن  ــد. ای ــرام می گذارن ــه او احت ــز ب ــران نی ــه دیگ ك
ــل اعتمــاد، ســخت كوش  ــرادی قاب ــوان اف ــوع از بان ن
و دارای اعتمــاد بــه نفــس باالیــی هســتند كــه 

ــد. ــه كنن ــا تكی ــه آن ه ــد ب ــز می توانن ــران نی دیگ
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 از ظاهر خودش راضی است

مستقل است

مغرور نیست

انتقادپذیر است

تاثیر مثبتی بر دیگران می گذارد

به دنبال دردسر نمی گردد

شما را تشویق به بهترین ها می کند

برای مشکالت راه حل می یابد

از داشتن او احساس غرور می کنید

 همــه مــا نقص هــا و ایرادهایــی در درون خــود و ظاهرمــان داریــم امــا بانــوان قدرتمنــد خــود را همانگونــه كــه هســتند دوســت 
ــه خودشــان افتخــار  ــگاه كننــد، خجالــت نمی كشــند و برعكــس ب ــد. آن هــا از ایــن كــه خــود را در آینــه ن ــد و می پذیرن دارن
می كننــد. در واقــع آن هــا می داننــد كــه آنچــه در مــورد ظاهرشــان اهمیــت دارد، تنهــا نظــر خودشــان اســت نــه هیچكــس 

دیگــر، پــس هیچــگاه ناشــكری نمی كننــد و از زندگــی خــود نهایــت لــذت را می برنــد.

ــرادی  ــتقل اف ــوان مس ــر بان ــان دیگ ــه بی ــد، ب ــان می ده ــذاب نش ــوان را ج ــه بان ــت ك ــی اس ــی از خصوصیات ــتقالل یك  اس
 هســتند كــه بــه دیگــران احتیاجــی ندارنــد. بــه عنــوان مثــال آن هــا بــرای بــرآورده كــردن نیازهــای خــود بــه دیگــری تكیــه 
نمی كننــد و ســعی می كننــد كــه خــود از پــس زندگی شــان برآینــد. بنابرایــن یــك بانــوی مســتقل نــه بــرای برآورده كــردن 
نیازهــای مالــی، جســمی یــا روحــی، بلكــه تنهــا بــه عنــوان یــك همــراه، رابطــه عاطفــی خــود را آغــاز می كنــد. در واقــع آن هــا 

ــود. ــرای تكیه كــردن خواهنــد ب شــانه های خوبــی ب

 یكــی از خصوصیــات بانــوان ایــده آل ایــن اســت كــه آن هــا بــه هیــچ وجــه مغــرور و از خودراضــی نیســتند، بلكــه برعكــس 
ــا  ــد، ب ــت دارن ــران را دوس ــا دیگ ــد. آن ه ــز همین گونه ان ــران نی ــرای دیگ ــد ب ــود ارزش قائل ان ــرای خ ــه ب ــدر ك ــا همان ق آن ه
ــانه ای از  ــد، نش ــه دارن ــی ك ــی خوب ــات اخالق ــه خصوصی ــا هم ــن ب ــد، بنابرای ــرام می گذارن ــا احت ــه آن ه ــد و ب ــا صادق ان آن ه

ــود. ــت نمی ش ــوان یاف ــوع بان ــن ن ــیفتگی در ای خودش

ــا كاری  ــد كــه وارد جــر و بحث هــا شــوند ی ــد. آن هــا دوســت ندارن ــی هســتند كــه از درگیری هــا گریزان ان ــوان قدرتمنــد بانوان  بان
ــه بلــوغ فكــری رســیده اند، تــا جایــی كــه امــكان دارد از موقعیت هــای  ــد. آن هــا آنقــدر ب كننــد كــه حســادت دیگــران را برانگیزن

ــه بیــان دیگــر، آرامــش تنهــا هــدف آن هــا در زندگــی اســت. اســترس زا و ناراحت كننــده خودشــان را دور می كننــد. ب

 اگــر بانویــی بــه شــما گفــت كــه شــما توانایی هــای باالیــی داریــد و شــما را تشــویق بــه تــالش بیشــتر بــرای یــك زندگــی 
بهتــر كــرد، بدانیــد كــه او یــك بانــوی ایــده آل اســت. بانــوان موفــق نــه تنهــا بــه شــما و توانایی های تــان حســادت نمی كننــد، 

ــه شــما گوشــزد می كننــد كــه الیــق بهترین هاییــد. بلكــه توانایی هــای شــما را می بیننــد و ب

از مشــكالت زندگــی نمی تــوان فــرار كــرد، هــر آدمــی روزی بــا ســختی ها دســت و پنجــه نــرم می كنــد امــا بانــوان قدرتمنــد 
آن هایــی هســتند كــه بــه جــای گریــه كــردن یــا باختــن خــود، بــه دنبــال راه حلــی مناســب می گردنــد. آن هــا در ایــن شــرایط، 

منطقــی عمــل می كننــد و قادرنــد بــا توجــه بــه شــرایط، بهتریــن تصمیــم را بگیرنــد.

بانــوان موفــق از بیــان ایده های شــان ترســی ندارنــد. آن هــا نــه تنهــا اعتقــادات خــود را بــه راحتــی بــه زبــان می آورنــد بلكــه 
انتقــادات دیگــران را نیــز بــا روی بــاز می پذیرنــد. صبــر آن هــا بــرای گوش كــردن حرف هــای دیگــران بســیار اســت و همیــن 

خصوصیــت، آن هــا را نــزد دیگــران محبــوب می كنــد.

ــه تنهــا خــود،  ــد كــه یكــی از آن هــا مثبت اندیشــی اســت. آن هــا ن ــادی دارن ــرد زی ــات منحصر به ف ــوان قدرتمنــد خصوصی بان
نیمــه پــر لیــوان را می بیننــد بلكــه همیشــه تاثیــر مثبتــی نیــز بــر دیگــران می گذارنــد. بنابرایــن همنشــینی بــا آن هــا بــرای 

همــه دلنشــین اســت.

مطمئنــا بانوانــی كــه خصوصیــات اخالقــی بــاال را دارنــد، مــورد احتــرام هــر فــردی قــرار خواهنــد گرفــت. بنابرایــن اگــر شــما 
ــه خــود افتخــار كنیــد. ــان ب ــرای نگه داشــتن او تــالش و از داشــتن او در زندگی ت ــد، ب ــان داری چنیــن بانویــی را در زندگی ت

ترجمه: پردیس بختیاری
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▪ پذیرا باشید 
دیگــران را همان گونــه کــه هســتند 
برای تــان  اگــر  حتــی  بپذیریــد، 
مشــکل باشــد کــه عقایــد، رفتارهــا و 

نظــرات آن هــا را درک کنیــد.
▪ خودتان را جدا سازید

ــه  ــایی ک ــام چیزهــ ــود را از تمــ خــ
 مانــع رســیدن شــما بــه اهداف تــان 

می شود، جدا سازید.
▪ خلق کنید

ــنایان تان  ــتان وآش ــواده ای از دوس خان
ــا  ــا آن هـــ ــد و بـــ ــکیل دهیــــ تشــ
و  ناراحتی هــا  آرزوهــا،  امیدهــا، 
شــوید. شــریک  را  شــادی های تان 

ید ▪ تصمیم بگیر
تصمیــم بگیریــد در زندگــی موفــق 

باشــید، درآن صــورت شــادی راهــش 
را بــه طــرف شــما پیــدا می کنــد و 
اتفاقــات خوشــایند و دلپذیــری بــرای 

ــد داد. ــما رخ خواه ش

▪ کاوشگر باشید
دنیــا  کنیــد.  آزمایــش  و  جســتجو 
ــه کــردن  ــرای ارائ ــادی ب چیزهــای زی
دارد و شــما هــم قادریــد چیزهــای 

زیــادی را ارائــه دهیــد.
▪ ببخشید

کینــه  کنیــد.  فرامــوش  و  ببخشــید 
ــد و  ــنگین تر می کن ــان را س ــط بارت  فق
الهام بخــش ناخوشــایندی اســت. از 
ــه  ــد و ب ــگاه کنی ــوع ن ــه موض ــاال ب ب
ــی  ــر کس ــه ه ــید ک ــته باش ــر داش خاط

ــد. ــتباه کن ــکان دارد اش ام

 ▪ رشد کنید
عــادات و احساســات نادرســت خــود 
مانــع  نتواننــد  تــا  کنیــد  تــرک  را 
و ســد راه شــما بــرای رســیدن بــه 

اهـــداف تان  شـــوند.
▪ امیدوار باشید

بــه بهتریــن چیزهــا امیــد داشــته باشــید 
و هرگــز فرامــوش نکنیــد کــه هــر 

چیــزی امکان پذیــر اســت.
ید یده بگیر ▪ ناد

بگیریــد.  نادیــده  را  منفــی  امــواج 
و  کنیــد  تمرکــز  اهداف تــان  روی 
موفقیت هــای گذشــته را بــه خاطــر 
بسپارید. پیروزی هــــای گذشـــــــــته 
ــای  ــرای موفقیت ه ــی ب ــانه و رابط نش

ــود. ــد ب ــده خواه آین

سـافـار
روان شناس بزرگ ایتالیایی
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▪ سفر کنید
ــا  ــد و ب ــر بزنی ــد س ــای جدی ــه جاه ب
فکــر روشــن، امکانــات جدیــد را 

آزمایــش کنیــد.
چیزهــای  روز  هــر  کنیــد  ســعی 
بدیــن  بیـــــاموزید،  را  جـــدیدی 
کــرد خواهیــد  رشــــد  صــورت 

و احساس زنده بودن می کنید.
▪ بدانید

بدانیــد کــه هــر مســئله ای هــر چقــدر 
هــم کــه ســخت و دشــوار باشــد در 

نهایــت حــل خواهــد شــد.
مطبــوع  گرمــای  کــه  همان طــور 
ســرمای از  پــس  بهــار  دلپذیــر   و 

طاقت فرسای زمستان می آید.
ید  ▪ دوست بدار

ــای  ــه ج ــق ب ــه عش ــد ک ــازه دهی اج
نفــرت، قلب تــان را پــر کنــد. زمانــی 
کــه نفــرت در قلــب شــما ســاکن 
اســت هیــچ فضــای خالــی بــرای 

ــدارد. ــود ن ــق وج عش
یر باشید ▪ مد

ــید،  ــته باش ــت داش ــان مدیری ــر زم ب
تــا اســترس و نگرانــی کمتــری شــما 
را رنــج دهــد. اســتفاده درســت از 
روی  کــه  می شــود  باعــث  زمــان 
تمرکــز  بهتــر  مهــم  موضـــوعات 

ــد. کنی
▪ توجه کنید

ناامیــــد،  فقیــــر،  افـــــراد   هرگــز 
نادیــده  را  ضعیــف  و  رنج کشــیده 
ــه  ــی را ک ــوع کمک ــر ن ــد و ه نگیری
ــد،  ــه دهی ــراد ارائ ــن اف ــه ای ــد ب قادری

ــد. ــغ نکنی ــان دری از آن
بــاز  را  چشــم های تان   ▪

کنیــد
و  کنیــد  بــاز  را  چشــــم های تان 
در  کــه  زیبایی هایــی  تمــام  بــه 
نــگاه  دارد  وجـــــود  اطراف تــان 
و  ســخت ترین  در  حتــی  کنیــد، 
ــادی  ــای زی ــرایط، چیزه ــن ش بدتری
دارد.  وجــود  سپاســگزاری  بــرای 

یح کنید ▪ بازی و تفر
ــان  فرامــوش نکنیــد کــه در زندگی ت

تفریــح و ســرگرمی داشــته باشــید.
ــادی  ــدون ش ــت ب ــه موفقی ــد ک بدانی
مفهومــی  مشــروع،  لذت هــای  و 

نــدارد. 
 ▪ سوال کنید

چیزهایــی را کــه نمی دانیــد بپرســید، 
زیــرا کــه شــما بــرای یــاد گرفتــن بــه 

ایــن کــره خاکــی آمده ایــد. 
▪ آرامش داشته باشید

اجــازه ندهیــد کــه نگرانی و اســترس 
بــر زندگــی شــما حاکــم شــود و بــه 
یــاد داشــته باشــید کــه همــه چیــز در 

نهایــت درســت خواهــد شــد. 
ید ▪ سهیم شو

و  دانــش  مهارت هــا،  اســتعدادها، 
دیگــران  بــا  را  توانایی های تــان 
ــر  ــزاران براب ــرا ه ــد، زی ــیم کنی تقس
ــان برمی گــردد.  ــه ســمت خودت آن ب

▪ تال   ش کنید
ــان  ــه رویاهای ت ــی کـــ ــی زمان  حتــ
غیر ممکــــن بــه نظـــــر می رســــد 
بــا تــاش و  تاش تــان را بکنیــد. 

ــا ماهــر و  مشــارکت در انجــام کاره
می شــوید. خبــره 

▪ استفاده کنید
از اســتعدادها و توانایی های تــان بــه 
عنــوان بهتریــن هدیــه اســتفاده کنیــد.

اســــتعدادهایی کــه تلــف شــوند، 
ندارنــد. ارزشــی 

ید ▪ احترام بگذار
بــرای دوســتان و اقوامــی کــه شــما را 
ــد، ارزش  حمایــت و تشــویق کرده ان
از  کــه  هــر کاری  و  شــوید  قائــل 
ــا  ــرای آن ه ــد ب ــر می آی ــت تان ب دس

ــد.  انجــام دهی
▪ خواستن 

خواســته های خــود را بــه کائنــات 
ــا  ــوع آن ه ــر وق ــد و منتظ ــان نمایی بی

ــید.  ــب باش ــان مناس در زم
 ▪ اشعه ایکس

ــه  ــس ب ــعه ایک ــبیه اش ــت و ش ــا دق ب
خــود  اطــراف  انســان های  قلــب 

بنگریــد. 
ــی را  ــی و خوب ــما زیبای ــه ش در نتیج

ــد.  ــد دی ــا خواهی ــب آن ه در قل
▪ اجازه دهید

و  صـــــداقت  کــه  دهیــد  اجــازه 
ــان شــود.  درســتکاری وارد زندگی ت
ــت  ــتی حرک ــما در راه درس ــر ش اگ
را  خوشــبختی  انتهــا  در  کنیــد، 

یافــت. خواهیــد 
▪ تمرکز کنید

زمانــی کــه خاطــرات تلــخ، ذهن تــان 
بــه جاهــای شــاد   ، پرکرده انــد  را 

ــد. بروی
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دکوراسیون منزل
بـا انـرژی مثـبت

رنگ ها قدرتمند اند!
ــرای مثــال، رنــگ مشــکی در  ــه ســزایی دارد. ب ــه نقــش ب ــرژی خان انتخــاب رنــگ در تعییــن ان
ــاد  ــی کــه زی ــا زمان ــن کــه بســیار مــدرن و شــیک اســت؛ ام ــا ای ــزل ب دکوراســیون من
ــاز نیســت کــه  ــه نی ــرژی منفــی می شــود. البت ــد ان اســتفاده شــود، باعــث تولی
ــد. همیــن کــه اعتــدال را در اســتفاده از  ــان را دور بریزی اشــیاء ســیاه رنگ ت
وســایل مشــکی رعایــت کنیــد کافــی اســت. در مقابــل، رنــگ ســفید برای 
جــذب انــرژی مثبــت یکــی از مناســب ترین رنگ هــا 
ــا  ــایر رنگ ه ــه س ــبت ب ــفید نس ــی، س ــت. از طرف اس
غالــب اســت. بــه همیــن دلیــل پیشــنهاد می کنیــم در 
ــه  ــفید ب ــزل از س ــیون من دکوراس
میــزان متعــادل اســتفاده 
کنیــد. بــه طــور کلــی، 
از هــر رنگــی کــه 
داریــد  دوســت 
دکوراســیون  در 
بهره منــد  منزل تــان 
شــوید؛ امــا همیشــه 
ــد. ــظ کنی ــادل را حف تع

انــرژی  بــا  ادامــه  در 
ــه  ــی ک ــک از رنگ های هری
دکوراســیون  در  می توانیــد 
اســتفاده  آن هــا  از  منــزل 
کنیــد، آشــنا خواهیــد شــد.

نقاط خالی در دکوراسيون منزل
فنگ شــویی  کارشناســان  از  یکــی 
در  می خواهیــد  »اگــر  می گویــد: 
دکوراســیون منــزل انــرژی مثبــت وارد 
ــا  ــد ت ــاش کنی ــود، ت ــما ش ــه ش خان
نقــاط خالــی در خانــه ایجــاد کنیــد«. 
بــودن خانــه  یــا کوچــک  بــزرگ 
اهمیتــی نــدارد. وســایل اضافــه را دور 
 بریزیــد. انــرژی مثبــت در خانــه ای 
پــر از اشــیاء بــه ســختی گــردش پیــدا 
می کنــد. اشــیاء اضافــه بــا راکــد نگــه 
ــی آن را  ــد از مدت ــرژی، بع ــتن ان داش

ــرژی منفــی می کننــد. ــه ان ــل ب تبدی

هوای تازه را وارد منزل کنيد
بــه  منــزل  دکوراســیون  در  اگــر 
دنبــال انــرژی مثبــت هســتید، اجــازه 
ــه شــود.  ــازه وارد خان ــوای ت ــد ه دهی
ــر  ــد. اگ ــرار کنی ــدام تک ــن کار را م ای
ــوده  ــرون آل ــوای بی ــد ه ــر می کنی فک
دســتگاه های  از  می توانیــد  اســت، 
 تصفیــــه هــــوا و یــا چـراغ هـــای 
ســنگ نمــک اســتفاده کنیــد. بــا ایــن 
روش یون هــای منفــی در هــوا پخــش 
می شــود. بــه ایــن ترتیــب انــرژی 
ــما  ــزل ش ــیون من ــت در دکوراس مثب

ــت. ــان خواهــد یاف جری

چراغ ها نقش مهمی دارند
ــب در ورود  ــور مناس ــا ن ــی ب چراغ های
بــه منــزل بســیار  انــرژی مثبــت 
تاثیرگذار نــد. در طــول روز پرده هــا 
بــاز  را  پنجره هــا  و  زده  کنــار  را 
ــد از  ــه می توانی ــی ک ــا جای ــد و ت کنی
ــور  ــوید. ن ــد ش ــی بهره من ــور طبیع ن
ــت  ــرژی مثب ــت ان ــه دریاف ــی ب طبیع
ــور  ــتن ن ــرای داش ــد. ب ــک می کن کم
ــر  ــز بهت ــب نی ــول ش ــی در ط مصنوع
از  منــزل  دکوراســیون  در  اســت 
ــور روز  ــابه ن ــور مش ــا ن ــی ب چراغ های

ــد. ــتفاده کنی اس

کنیــد؟ ایجــاد  آن  در  تغییــری  یــا  و  کــرده  عــوض  را  منزل تــان  دکوراســیون  می خواهیــد   آیــا 
ــد.  ــت کنی ــرژی مثب ــر از ان ــه را پ ــوا، خان ــور و ه ــا، ن ــرژی رنگ ه ــتفاده از ان ــا اس ــد ب ــن کار می توانی ــرای ای  ب
ــه  ــش ب ــه نق ــرژی خان ــن ان ــد در تعیی ــاب می کنی ــزل انتخ ــیون من ــرای دکوراس ــه ب ــی ک ــان و تزئینات مبلم
ــا  ــزل ب ــیون من ــویی، دکوراس ــی فنگ ش ــی، یعن وش چین ــک ر ــتفاده از ی ــا اس ــب ب ــن مطل ــزایی دارد.  در ای س

ــم داد. ــوزش خواهی ــما آم ــه ش ــت را ب ــرژی مثب ان
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رنگ های گرم
رنگ هــای گــرم مثــل نارنجــی یــا زرد، دمــای اتــاق را بــاال می برنــد. بنابرایــن بهتــر اســت در ســاختار اتاق هایــی اســتفاده شــود کــه رو بــه شــمال 
ســاخته شــده اند. از آن جایــی کــه ایــن رنگ هــا القــا کننــده جنبــش و فعالیــت هســتند، پــس بهتــر اســت در اتاق هایــی کــه بــرای اســتراحت و 
آرامــش در نظــر گرفتــه شــده اند، بــه کار نرونــد. ضمنــا نارنجــی احســاس گرمــا و شــوق را بــه ذهــن مــی آورد، و زرد چشــم را خســته می کنــد. 

بنابرایــن اســتفاده از آن هــا در اتــاق خــواب توصیــه نمی شــود.
رنگ های روشن

رنگ هــای روشــن ماننــد ســبز و آبــی روشــن، شــاد و پرانــرژی هســتند و بــه اتــاق حالتــی دوســتانه و صمیمــی می دهنــد، بنابرایــن بهتــر اســت 
ــگ  ــد. همچنیــن رن ــه کار برون ــودن و گفتگــو اســتفاده می شــوند، ب ــرای دور هــم ب ــی ماننــد غذاخــوری و آشــپزخانه، کــه معمــوال ب در اتاق های
ــاق  ــرای ات ــد رنگــی مناســب ب ــن ســبز روشــن می توان ــد نشــانه خوشــبختی و ســامتی باشــد و اســترس را کاهــش دهــد. بنابرای ســبز می توان

خــواب شــما باشــد.
رنگ های تيره

رنگ هایــی مثــل آبــی پررنــگ، بنفــش و ســبز تیــره می تواننــد القاکننــده حــس دلتنگــی یــا افســردگی باشــد. امــا همیــن رنگ هــا اگــر در مــکان 
مناســب و در کنــار اشــیای مناســب بــه کار رونــد، اتــاق شــما را امــن و راحــت نشــان می دهنــد. اگــر شــب ها بــه ســختی بــه خــواب می رویــد، 

رنــگ دیوارهــای اتــاق خــواب را بنفــش انتخــاب کنیــد.
رنگ های سرد

رنگ هــای ســرد ماننــد آبــی یخــی، آرامش بخــش هســتند و به خصــوص بــرای اتــاق خــواب مناســبند. اگــر در اتــاق خواب تــان رنگ هــای ســرد 
بــه کار رفتــه باشــد، شــب ها بــا آرامــش بــه خــواب می رویــد و صبح هــا ســرحال از خــواب بیــدار می شــوید.

رنگ های آبی تيره
رنــگ  آبــی موردعاقــه بســیاری از افــراد اســت و احســاس آرامــش و صلــح را بــه ذهــن مــی آورد. امــا آبــی در خیلــی از افــراد احســاس غــم و 
ــا  ــاق نشــیمن ی ــر اســت در ات ــل بهت ــن دلی ــه همی ــد، ب ــه می زن ــاط لطم ــراری ارتب ــه برق ــراد، ب ــش اف ــه گرای ــود آورد و ب ــه وج ــه گیری ب گوش
 غذاخــوری اســتفاده نشــود. در عین حــال ایــن رنــگ اشــتها را کــم می کنــد و بــرای اســتفاده در آشــپزخانه مناســب نیســت. امــا تحقیقــات نشــان 

می دهند که آبی مناسب ترین رنگ برای دفاتر کار است چون افراد در اتاق های آبی بیشترین بازده کاری را دارند.
رنگ های قرمز

ــک  ــت را تحری ــد احســاس خشــم و عصبانی ــی در عین حــال می توان ــزد، ول ــر می انگی ــوی، عشــق و حــرارت را ب ــات ق ــز هیجان ــگ قرم رن
کنــد، بنابرایــن رنــگ قرمــز بــرای اتــاق کــودک مناســب نیســت. توصیــه می شــود رنــگ اصلــی اتــاق را قرمــز انتخــاب نکنیــد، امــا اگــر 

ایــن رنــگ را دوســت داریــد از اشــیای قرمــز اســتفاده کنیــد.
رنگ های خاکستری

ایــن رنــگ اشــتها را کــم می کنــد، بنابرایــن آن  را در اتــاق غذاخــوری یــا آشــپزخانه بــه کار نبریــد )مگــر در صورتــی کــه واقعــا 
می خواهیــد کمتــر بخوریــد.( خاکســتری همچنیــن رنگــی ســرد و نشــانگر تــرس و فقــدان احســاس اســت، بنابرایــن در کل 

اســتفاده از آن در اتــاق شــما توصیــه نمی شــود.

کنيد موسيقی گوش 
در یــک روز عــادی پخش شــدن موســیقی در خانــه شــبیه بــه یــک روش درمانــی اســت. 

بــا اســتفاده از ایــن روش روابــط خانوادگی تــان نیــز مســتحکم تر خواهــد شــد.

گياهان را به منزل بياورید!
ــه  ــگام آب دادن ب ــان اســتفاده کنیــد. ســعی کنیــد هن ــی در منزل ت از گل هــای آپارتمان

آن هــا از انــرژی مثبــت گیاهــان و آب لــذت ببریــد.

در دکوراسيون منزل سليقه خود را نادیده نگيرید
لوازمی کــه بــرای دکوراســیون منــزل خــود انتخــاب می کنیــد در گــردش انــرژی مثبــت 
ــت  ــد. دق ــاب کنی ــان انتخ ــلیقه خودت ــا س ــق ب ــیایی مطاب ــد. اش ــیار موثر ن ــه بس در خان
داشــته باشــید بــا وســایل زیــاد اطراف تــان را شــلوغ نکنید. ســعی کنیــد در دکوراســیون 
ــد.  ــتفاده کنی ــتر اس ــش بیش ــوع و آرامش بخ ــای مطب ــمع و رایحه ه ــه، ش ــزل از آین من
شــما می توانیــد حتــی مکانــی را بــرای مدیتیشــن خودتــان نیــز در دکوراســیون منــزل 

اختصــاص دهیــد.
نوشته: سپیده صالحی
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آرسـن؛
ــه  ــوکاری ک نیک
ــانیت  ــرای انس ب
ــل نبود ــرز قائ م

آرسن میناسیان که بود؟
ــواده  ــک خان ــی در ی ــال ۱۲۹۵ شمس س
مســیحی کودکــی بــه دنیــا آمــد کــه از 
ــت. در  ــوف داش ــی رئ ــان دوران، قلب هم
ــی  ــه در کودک ــته اند ک ــش نوش احواالت
ــرما  ــوش را در س ــه ای ژنده پ ــی بچ وقت
ــه  ــه او هدی ــود را ب ــت خ ــد، ک می بین

می دهــد.
تحصیــات ابتدایــی و متوســطه را در 
ــه ای اش  ــی حرف ــد. زندگ ــت گذران رش
ــنتی  ــای س ــاخت داروه ــری و س فراگی
بــود. در جوانــی دو ســال در شــهر قزوین 
ــک  ــهر در ی ــن ش ــرد و در ای ــی ک زندگ
داروخانــه و نــزد یــک داروســاز، ســاخت 

ــت. ــاد گرف دارو را ی

تأسیس نخستین داروخانه شبانه روزی کشور
ــار  ــگان در اختی ــا رای ــن و ی ــت پایی ــا قیم ــاخت و ب ــن، دارو می س ــت از قزوی ــد از بازگش بع
مــردم بی بضاعــت قــرار مــی داد. در اوج جنــگ جهانــی دوم کــه بیمــاری تیفــوس و تیفوئیــد 
ــای  ــد داروه ــا بتوان ــد ت ــدار می مان ــب بی ــی از ش ــا پاس ــن ت ــرد، آرس ــداد می ک ــان بی در گی
ــاز  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــد م ــا بتوان ــت ت ــران می رف ــه ته ــب ها ب ــی ش ــازد. گاه ــتری بس بیش
ــراد متعــددی در رشــت از بیماری هــای  ــد. تاش هــای او موجــب شــد اف داروهــا را تهیــه کن

ــی از مــرگ نجــات یابنــد. ناشــی از جنــگ جهان
امــا در جامعــه ای کــه رقابــت بــرای کســب ســود اســت اگــر کســی خــاف جریــان حرکــت 
کنــد، بــا انبوهــی از تهمت هــا روبــرو می شــود. آرســن نیــز از ســوی دیگــر داروســازان تحــت 
فشــار بــود. وقتــی رایــگان داروهایــش را در اختیــار مــردم قــرار مــی داد و حتــی بــه خاطــر ایــن 
کار بســیار مقــروض شــده بــود؛  بعضــی از داروســازان علیــه او بــه اســتاندار و فرمانــدار و رئیــس 
بهــداری شــکایت کردنــد کــه آرســن جریــان عــادی داد و ســتد را در اســتان بــر هــم زده اســت 
ــا  و دیگــر داروســازان را بــه ســمت ورشکســتگی ســوق داده، امــا همیــن داروســازان وقتــی ب
ــد. ــد می آم ــه او بن ــگاه معصومان ــا و ن ــر مهربانی ه ــرو می شــدند، زبان شــان در براب آرســن روب
خدمــات انسان دوســتانه وی موجــب شــد، دانشــگاه تهــران بــه او دکتــرای افتخــاری داروســازی 
ــال  ــی »کارون« را در س ــران یعن ــبانه روزی ای ــه ش ــن داروخان ــت اولی ــد و او توانس ــا نمای اعط

1319 تأســیس کنــد.
او عایــدات سرشــار داروخانــه کارون را بــه نیازمنــدان می بخشــید. نیکی هــای بی دریــغ آرســن 
ــه او  ــان وجــوه نقــد و خیــرات خــود را ب ــود بســیاری از افــراد خیــر و بازرگان موجــب شــده ب

ــد.  ــد خــرج کن ــا او هر طــور صــاح می دان ــد ت دهن

»آرســن میناســیان« یکــی از ارمنی هــای مقیــم گیــان 
بــود کــه تأســیس نخســتین داروخانــه شــبانه روزی و 
آسایشــگاه ســالمندان ایــران بــه نــام او رقــم خــورده 

اســت.
ــای  ــره نیکی ه ــال ها، خاط ــت س ــد از گذش ــوز بع هن
»آرســن میناســیان« کــه بــدون حــد و مــرز بــه همــه 
ــردم  ــان م ــت، در می ــانیت می نگریس ــا انس ــردم ب م
ــان او  ــذ و مهرب ــمان ناف ــت. چش ــده اس ــت زن رش
هنــوز در اولیــن داروخانــه شــبانه روزی کــه تأســیس 
کــرده بــود، بــه بیمــاران لبخنــد می زنــد. گویــا هنــوز 
چشــمانش بی خوابی هــای شــبانه را تــاب آورده و 
ــه  ــت ک ــی اس ــه بیماران ــاندن ب ــاری رس ــر ی ــه فک ب
ــکل  ــا مش ــی را ب ــان مریض ــان، راه درم تنگدستی ش
ــه  ــاندن ب ــاری رس ــرای ی ــن ب ــرده و آرس ــه ک مواج

ــد. ــاش می کن ــا ت آن ه
بیــدار  شــب  از  پاســی  تــا  داروخانــه اش  در  او   
جنــگ  بحبوحــه  در  بســازد.  دارو  تــا  می مانــد 
جهانــی، مشــاهده مــرگ و میــر مــردم او را بــه فکــر 
 تأســیس داروخانــه ای انداخــت تــا بتوانــد بــه بیمــاران 

بی بضاعت داروی رایگان دهد.
ــه  ــه اش را ب ــن داروخان ــه آرس ــی ک ــه  از زمان ــا اینک ب
ــه  ــل داروخان ــه نس ــرد و س ــذار ک ــی واگ ــاری نام انص
کارون دســت بــه دســت شــده امــا، هنــوز نــام و یــاد 
ــیحی  ــر مس ــاز خی ــیان«، داروس ــن میناس ــک »آرس نی
ــران در  ــبانه روزی ای ــه ش ــن داروخان ــس اولی و مؤس

ــت. ــده اس ــت زن رش
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مؤسس اولین آسایشگاه خیریه سالمندان
ــردم  ــش داده و م ــه وی افزای ــبت ب ــی را نس ــاد عموم ــد او اعتم ــای بی ح نیکی ه
مســلمان رشــت، مدتــی  وی را بــه عنــوان یکــی از اعضــای انجمــن شــهر انتخــاب 
کردنــد، حتــی زمزمــه شــهردار شــدن وی نیــز بــود، ولــی آرســن نپذیرفت. مشــاهده 
ــه  ــگاه ب ــته و گاه و بی ــرپناهی نداش ــه س ــالمندی ک ــردان س ــوان و م ــت بان وضعی
ــن  ــالمندان اولی ــگاه س ــاختن آسایش ــر س ــد فک ــب ش ــد موج ــه می کردن او مراجع
بــار توســط آرســن بــه دکتــر حکیــم زاده مطــرح شــود. در آن زمــان وقتــی هنــوز 
تهــران نیــز آسایشــگاه ســالمندان نداشــت، شــهر رشــت بــا کمــک ایــن دو انســان 
نوع دوســت، و حمایت هــای آیــت اهلل ضیابــری و تاجــر معــروف چینــی چیــان 
صاحــب نخســتین مرکــز خیــران آسایشــگاه ســالمندان و معلــوالن و بیمــاران روانــی 
شــد کــه در زمیــن اهدایــی مرحــوم اســتقامت در ســلیمانداراب رشــت بنــا شــد.

آرســن ده هــا دختــر فقیــر را بــا جهیزیــه اهدایــی 
خــود بــه خانــه بخــت فرســتاد. وی ثروتمنــد نبــود 
ــه  ــرد ک ــار می ک ــان رفت ــوالن چن ــا متم ــی ب ول
ــد. ــرآورده می کردن ــانی وی را ب ــته های انس خواس

خــود  بــه  زیــادی  آتش ســوزی های  رشــت 
دیــده و در بســیاری از آتــش ســوزی ها مــردم 
ــرق در  ــفال غ ــام و س ــر ب ــه ب ــد ک او را می دیدن
ــغول  ــان مش ــک آتش نش ــون ی ــرق همچ دود و ع
ــاه از  ــی 9 م ــت. وقت ــش اس ــردن آت ــوش ک خام
ــت  ــای رش ــر رودخانه ه ــارد و دیگ ــاران بب ــال ب س
ــای  ــر ب ــیل ویرانگ ــد، س ــته باش ــش نداش گنجای
ــه داد  ــن ب ــم آرس ــاز ه ــد و ب ــردم می ش ــان م ج

مــردم ســیل زده می رســید.
ــه  ــد ک ــاد می آورن ــه ی ــی را ب ــان زمان ــردم گی م
خانواده هــای  بــا  رشــت  گونی بافــی  کارگــران 
خــود  بــرای احقــاق حقــوق خــود در چمــن میدان 
شــهرداری رشــت اعتصــاب غــذا کرده انــد. اطــراف 
میــدان پــر بــود از پلیــس و ســرباز و کســی جــرات 
ــت.  ــدگان را نداش ــه اعتصاب کنن ــدن ب ــک ش نزدی
ــا و  ــی از خرم ــا زنبیل های ــه ب ــود ک ــا آرســن ب تنه
نــان و پنیــر و شیشــه های شــیر بــه طــرف میــدان 
رفــت و نــه پلیــس و نــه مامــوران ســاواک کســی 

ــع آرســن شــود. جــرات نکــرد مان
روز اول پلیــس ملتمســانه از آرســن خواســت کــه 
ــا او در  ــد ام ــدگان نمان ــن اعتصاب کنن ــاد در بی زی
ــش  ــرا پی ــکایت م ــت: ش ــردی گف ــال خونس کم
اســتاندار ببــر و بگــو آرســن بــرای بچه هــای 

ــت. ــرده اس ــیر ب ــدان ش ــط می وس
ــوی بســیاری  ــدر معن ــود، پ ــده ب ــا زن میناســیان ت
ــود. وقتــی در ســال 13۵3  از  بی پناهــان رشــت ب
داروخانــه کارون را بــه دیگــری واگــذار کــرد، تمــام 
وقــت خــود را صــرف ســالمندان و معلــوالن رشــت 

کــرد.
زمانــی کــه دکتــر حکیــم زاده بــرای ســاخت 
آسایشــگاه کهریــزک بــه تهــران دعــوت شــد، 
مدیریــت آسایشــگاه بــه آرســن ســپرده شــد و تــا 
وقتــی کــه او زنــده بــود، دســت مهــر و حمایتــش 
ــن رشــت کشــیده  ــالمندان و معلولی ــر س ــر  سـ ب

می شــد.

مردی که در یادها ماند
ــان  ــر لب ــده ب ــت، خن ــان یاف ــه پای ــال 13۵۶ ک ــوروزی س ــات ن تعطی
دوســتداران »خاچاطــور آرســن میناســیان« یــخ بســت و ســاعت 1۰ شــب 
ــت در  ــهر رش ــخ ش ــات در تاری ــن اتفاق ــی از تلخ تری ــاه یک 1۴ فروردین م

ــم خــورد. آسایشــگاه ســالمندان رق
ــن  ــود، در حی ــاری ب ــار بیم ــل دچ ــا قب ــه از مدت ه ــیان ک آرســن میناس
خدمــت بــه ســالمندان بــه دیــدار حــق شــتافت. نقــل شــده زمانــی کــه 
آرســن از دنیــا مــی رود، کارکنــان و مددجویــان آسایشــگاه کــه او را پــدر 
خــود می دانســتند بــا گریــه و زاری گفته انــد: او از ماســت  خاکــش 

نکنیــد.
تشــییع  شــلوغ ترین  و  پرشــکوه ترین  از  یکــی  وی  جنــازه   تشــییع 
ــم  ــم او ه ــده اســت. در مراس ــود دی ــه خ ــه رشــت ب ــود ک ــی ب جنازه های
شــورای خلیفه گــری ارامنــه و هــم ارامنــه رشــت حضــور داشــتند و هــم  
دســته های زنجیر زنــی و ســینه زنی مســلمانان بــه یــاد یــک خیــر 
مســیحی در محــات رشــت بــه راه افتــاد. همانطــور کــه آرســن مســیحی 
همــواره در مراســم های مذهبــی دهــه عاشــورا شــرکت می کرد، مســلمانان 
نیــز در وداع او اشــک ریختنــد. آرســن در خیــل دوســتدارانش بــا دنیا وداع 
کــرد و در حیــاط مدرســه »م. آهــور دانیــان« رشــت بــه خواب ابــدی رفت. 

از  بســیاری  نیــز  هم اینــک 
پــس  آرســن  دوســتداران 
از ســال ها از فــوت وی بــه  
می رونــد  رشــت  کلیســای 
نیکوکاری هــای  یــاد  بــه  و 
ــیان  ــور  میناس آرسـن خاچاطـ
ــار  ــل نثــ ــزارش گـــ ــر م ب

. می کننــد
ــه  ــی داروخان آرســن رفــت ول
اســت  زنــده  هنــوز  کارون 
معصومانــه اش  لبخنــد  و 
ایــن  در  کــه  تصویــری  در 
ــد  ــه نصــب شــده نوی داروخان
می دهــد کــه هنــوز انســانیت 
زنــده اســت. خیابــان منتهــی 
بــه آسایشــگاه خیریــه رشــت 
ــوکار  ــن نیک ــام ای ــا ن ــز ب نی

ــت. ــده اس ــذاری ش نامگ
منبع: خبرگزاری مهر
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هب انم خدا
هب انم مارد

»مادر شاهکار خلقت و چراغ راه آینده است«

ــار  ــوان معم ــه عن ــا ب ــه تنه ــادر، ن ــش م ــگاه و نق ــی جای ــاء و بازآفرین ــن، ارتق ــادر تبیی ــی م ــن الملل ــی بی ــاد فرهنگ ــالت واالی بنی رس
خانــواده بلکــه الهام بخشــی بــرای همــه مــادران جوامــع بشــری اســت کــه بــرای رســاندن جامعــه بــه برتــری و تعالــی نقــش حســاس 

ــی دارد. و اثربخش
از ابتــدای خلقــت انســان، در تمامــی نقــاط جهــان و در میــان هــر قــوم، ملــت و نــژادی بــا هــر کیــش و آئینــی، مــادر جایگاهــی واال 
ــادر را  ــواده اســت کــه زندگــی را در آن ســاری و جــاری می ســازد. م ــب یــک خان ــه قل ــه منزل ــادر ب  و ارزشــمند داشــته اســت. م
ــر همیــن اســاس هســت کــه  می تــوان هســتی بخش و مخالــف نیســتی دانســت؛ زیــرا پیوســته در اندیشــه هســتی و زندگــی اســت. ب
ــا ایثــار و فــداکاری بــه انســانی بالــغ تبدیــل می کنــد. ایــن  مــادر نطفــه را تبدیــل بــه جنیــن، جنیــن را تبدیــل بــه نــوزاد و نــوزاد را ب
ویژگــی مادرانــه اســت. بــا ایــن نگــرش، بارزتریــن و واالتریــن نقشــی کــه بــرای بانــوان ترســیم شــده و مــورد ســتایش قــرار گرفتــه 
نقــش مــادری و عهــده داری تربیــت فرزنــدان اســت. مــادر بــودن یــک ارزش بــه شــمار می آیــد کــه بــه دلیــل ویژگی هــای زیســتی 
و روانــی، بــه عهــده بانــوان نهــاده شــده اســت. نقــش مــادری تنهــا در تولــد، شــیردادن و بــزرگ کــردن فرزنــدان خالصــه نمی شــود، 
بلکــه یــک سلســله مســئولیت های اثرگــذاری پرورشــی، تربیتــی، آموزشــی و اخالقــی بــر عهــده آنــان نهــاده شــده کــه ثمــره آن در 

رشــد و شــکوفایی جامعــه بشــری متبلــور خواهــد شــد.
همــه تحــت تاثیــر مــادران هســتیم، همانگونــه کــه شــیر مــادر در رشــد و پــرورش فرزنــد تأثیــر مســتقیم دارد، اندیشــه، تربیــت و رفتــار 
مــادر نیــز در روح فرزنــدان تأثیــرات غیرقابــل انــکاری دارد کــه مســئولیت مــادران را در ایــن زمینــه بســیار واال و بــزرگ می نمایــد. 
در حقیقــت مــادر اســت کــه اخــالق، فرهنــگ، تمــدن و ویژگی هــای هنجارمنــد یــک جامعــه را بــا جســم، روح، پنــدار، گفتــار و 

رفتــار نیــک خــود، بــه فرزنــد منتقــل می کنــد.
 بی شــک تحقــق و تــداوم اهــداف بنیــاد مــادر جــز بــا همدلــی، همفکــری، همراهــی و همــکاری همــه اقشــار جامعــه علمــی بخصــوص

دانشگاهیان و استادان گرانقدر میسر نخواهد بود. 
ــوان جایــگاه و نقــش مــادر برگــزار  ــر کشــور دو روز همایــش تحــت عن ــر ایــن اســاس، هــر ســال در یکــی از دانشــگاههای معتب ب

ــد. ــده و خواهــد گردی گردی
سال 1395 دانشگاه شیراز
سال 1396 دانشگاه تهران

سال 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
سال 1398 دانشگاه شهید بهشتی

و انشاءاله سال 1399 در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.
الزم می دانــم از همــه اســاتید بخصــوص جنــاب دکتــر بابــک شمشــیری ریاســت وقــت دانشــگاه علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــران، جن ــگاه ته ــی دانش ــی و روانشناس ــوم تربیت ــکده عل ــتاد دانش ــژوه اس ــد به پ ــر احم ــای دکت ــاب آق ــیراز، جن  ش
ــر  ــای دکت ــاب آق ــن جن ــهد و همچنی ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش ــی و روانشناس ــوم تربیت ــکده عل ــت دانش ــت وق ــزدی ریاس ــن ی  امی
محمدعلــی مظاهــری ریاســت محتــرم دانشــگاه علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه شــهید بهشــتی و کلیــه همــکاران محتــرم ایشــان 
و از جنــاب آقــای دکتــر ســعداله نصیــری قیــداری ریاســت محتــرم دانشــگاه شــهید بهشــتی کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایشــان در ســال 
ــه در شــیراز  ــاد مــادر در دومیــن آئیــن نکوداشــت تجلیــل از مــادران نمون ــد مهمــان بنی 1394 کــه مدیــرکل ســازمان یونســکو بودن
شــرکت فرمودنــد و بــا اهــداف و مأموریــت و چشــم انــداز بنیــاد مــادر آشــنایی کافــی دارنــد و همــکاری بســیار ارزنــده و ارزشــمندی 

بــا بنیــاد مــادر داشــتند، سپاســگزاریم.
ــه،  ــاتید فرهیخت ــوص اس ــادر بخص ــاد م ــته بنی ــدان شایس ــه فرزن ــکاری هم ــی و هم ــری، همراه ــی، همفک ــا همدل ــه ب ــم ک امیدواری
دانشــجویان عزیــز و تمــام کســانی کــه دل در گــرو عشــق مــادر، انســانیت، صلــح و آرامــش، بــا تفکــر جهانــی،  کــه خوشــبختی بــرای 

ــی خوشــبخت داشــته باشــیم. ــی و جهان ــی متعال ــا مادران ــم جامعــه ای ب ــد، بتوانی ــد و تــالش می کنن همــه آرزو دارن

                                    دعای مارد همیشه همراهتان
محـّمدی

                                                                                                      غالمرضا 
ر بنیاد فرهنگی نیب المللی مارد                                                                                                          بنیانگذا
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همســرم ســرما خــورده. بــرای اداره اســتعالجی 
ــا شــب  ــح ت ــده، از صب ــه مان ــه و در خان گرفت
ــا در  ــت ی ــون اس ــه روی تلویزی ــش روب درازک
ــده خــدا بدجــور  ــد، بن ــاق خــواب می خواب ات

چاییــده.
برایش پتو می آورم و رویش می گذارم.

روز اول، ســوپ، روز دوم، آش شــلغم، روز 
ســوم، آش گوشــت و روز چهــارم، آبگوشــت 

ــار گذاشــتم. ب
ــب  ــد. مرت ــی باش ــذا پختن ــت غ ــم هس حواس
برایــش چــای مــی آورم. چــون مایعــات گــرم 
ــر اســت. خالصــه خــدا رو شــکر  ــی موث خیل

ــش مســاعد شــد. ــد از ســه روز حال بع
پسرم مدرسه رو است.

ــرد. ــرفه می ک ــد و س ــه آم ــه خان ــک روز ب ی
شــب تــا صبــح تــب داشــت. چنــد بــار تبــش 
ــرود.  ــاال ن ــواب ب ــه در خ ــردم ک ــرل ک را کنت
روز بعــد او را مدرســه نفرســتادم. برایــش 
ــا  ــل ب ــیر داغ و عس ــتم. ش ــار گذاش ــوپ ب س
تخــم مــرغ پختــه بــرای صبحانــه اش بــود. آب 
ــرای  ــن ســی ب ــم. ویتامی ــال و لیمــو گرفت پرتق

ــت. ــوب اس ــی خ ــرماخوردگی خیل س
دو روز تمــام مراقبــش بــودم و بیشــتر از قبــل 
ــه  اش  ــان صدق ــردم  و قرب ــت می ک ــه او محب ب
ــل  ــان را تکمی ــت درم ــون محب ــم، چ می  رفت

می  کنــد.
تا خدا رو شکر او هم سرپا شد.

ای وای .... انــگار ســرما خــورده ام. صبــح کــه 
پاشــدم گلــو درد داشــتم و کمابیــش ســرفه هم 
می کــردم. اســتخوان هایم هــم درد می کنــد 
ــی چــاره ای نیســت. ــم، ول خصوصــا کتف های

بلنــد شــدم صبحانــه را گذاشــتم همســر و 
ــند. ــان برس ــه کارش ــد ب ــدم بای فرزن

آنهــا کــه رفتنــد. نهــار را بــار گذاشــتم. آنهــا که 
دیگــر ســوپ نمی خورنــد. اشــکالی نــدارد. دو 
نــوع غــذا می پــزم. یــک ســوپ کوچــک بــرای 
خــودم و لوبیــا پلــو بــرای آن هــا . مرتــب چــای 
ــه کار  ــد زود ســرپا شــوم، وگرن می خــورم. بای
ــات پســرم  ــازه فصــل امتحان ــد. ت ــه می مان خان
شــروع شــده ،  بایــد در درس خواندنــش بیــش 

از پیــش حواســم جمــع باشــد.
ــد.  ــدم می آین ــر و فرزن ــود. همس ــر می ش ظه
ــل و  ــای قب ــل روزه ــذارم و مث ــفره را می گ س
ــوپ  ــن س ــی م ــد، ول ــذا می خورن ــر غ قبل ت
غذایــم  نشــدند  متوجــه  انــگار  خــوردم. 
پرهیــزی اســت. صــدای ســرفه هایم هــم 

ــنید. ــی نش کس
ــا  ــتن ظرف ه ــر شس ــی فک ــار حت ــد از نه بع
ــه  ــدم. ب ــال ش ــود. بی خی ــذاب آور ب ــم ع برای
اتــاق خــواب رفتــم و پتــو رویــم  انداختــم تــا 

ــم. بخواب
همســرم وارد اتــاق شــد و گفــت: امــروز بعــد 
ــدادی  ــگی ن ــای همیش ــار از اون چایی ه از نه

خانــم.
ــادم. اینجــور  ــاد مــادرم افت ــه ی همــان لحظــه ب
ــه  ــامم را می پخــت و ب ــار و ش ــع نه مواق
ــم  ــا برای ــی داد ت ــرادرم م دســت ب
بیاورد.بــه همــراه یــک 
ــرای  ــذ ب ســوپ لذی

ــودم. خ
گاهـــــی 

ــع  ــم جم ــی برای ــد و کم ــم می آم ــودش ه خ
ــد  ــه اش هــم می مان و جــور می کــرد.  اگــر خان
چندیــن بــار تمــاس می گرفــت و جویــای 

می شــد. احوالــم 
ــت دم  ــه بخ ــه خان ــن ب ــل رفت ــم قب مادربزرگ
ــوس و  ــادرت را بب ــت م ــت: دس ــم  گف گوش
بــدون، بــرای یــک بانــو فقــط مــادر در لحظــه 

ــت. ــاز اس ــی کارس ناخوش
ــتکان  ــری اس ــک س ــوم و ی ــازه می ش وارد مغ
اســباب بازی  ســبزرنگ  قــوری  و  نعلبکــی 
ــم  ــد: خان ــنده می گوی ــم. فروش ــاب می کن انتخ
ــرای  ــره. میگــم: ب ــد دخترونه ت صورتیشــو ببری

پســرم می خــوام.
ــه:  ــه و میگ ــگاه می کن ــن ن ــه م ــب ب ــا تعج ب
ــزار،  ــه اب ــا جعب ــد ی ــه پســره ماشــین بگیری اگ
ــپزی  ــه آش ــر ک ــوه. پس ــراغ ق ــا چ ــا ی هواپیم

. نمی کنــه
بــا خــودم مــرور می کنــم، در دنیایــی کــه 
ــد  ــا کار می کنن ــای مرده ــه پ ــا ب ــش پ بانوان
ــا  ــد خســتگی را ب ــاد بگیرن ــد ی ــش بای مردهای
چــای از تــن همسرشــان درآورنــد. در دنیایــی 
ــا مفهــوم چــک و قســط و وام  کــه بانوانــش ب
عجیــن شــده اند، شــرم دارد مردهایــش بــا 
دســتور قورمه ســبزی و ته دیــگ ماکارونــی 

ــند. ــه باش بیگان
قدرتمنــد  همســری  فرزنــدم  بــرای  مــن 
ــش در  ــام لذت ــه تم ــی ک ــم. بانوی آرزو می کن
ــه سیاســت  ــی ک ــد خالصــه نشــود. بانوی خری
ــد و از  ــاب بخوان ــد، کت ــعر بباف ــد، ش را بفهم

دنیــای اطرافــش بی خبــر نباشــد.
ــی   ــان بانوی ــته چن ــرم شایس ــه پس ــرای آنک ب
باشــد بایــد یــاد بگیــرد چــای دارچینــی 
درســت کنــد. یــاد بگیــرد آشــپزی کنــد. 
الالیــی بخوانــد. نــوازش کنــد و جمــالت 

عاشــقانه بگویــد.
دانیــال ســه ســاله ام اســتکان اســباب بازی 
ســبز رنــگ را بــه طرفــم می گیــرد. مــن 
نگاهــش می کنــم و او مــی گویــد: بخــور 

چــای دارچینــی بــرات درســت کــردم.
دکترالمیرا الیق-روانپزشک
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)ص( اعظم  بهشت زیر پای مادران است.پيامبر 

با دوســتت آرام بيا، بسا که روزی دشمنت شود، و با دشــمنت آرام بيا، بسا که روزی دوستت شود.حضرت علی )ع(

شــریف ترین دلها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد.

دوســت داشتن کسانی که دوســتمان دارند کار بزرگی نيست، مهم آن است آنهایی که ما را دوست 
بداریم. ندارند، دوست 

شــاید داشتن یک ذهن زیبا خوب باشد، اما کشــف یک قلب زیبا موهبت بزرگتری است.

آن کســی که حاضر است یک ســاعت از عمرش را تلف کند، هنوز ارزش عمر را درک نکرده است.

زرتشت

حضرت موسی )ع(

حضرت عيسی )ع(

گلدسمن آگيوا 

داروین چارلز 

هوگو  آدم ها در دو حالت همدیگر را ترک می کنند، اول اینکه احســاس کنند کســی دوست شان ویکتور 
ندارد، دوم اینکه احســاس کنند یکی خيلی دوست شان دارد.

گاندی مهاتما 
آنچه ما را به نابودی خواهد کشــاند از این قرار است: 

سياســت بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصيت و تجارت بدون اخالق.

جابز یادمان باشــد که زمان ما محدود اســت، پس زمان مان را با زندگی کردن در زندگی دیگران هدر استيو 
ندهيم.

از پرحرفی و بيهوده گویی بپرهيز؛چرا که بر شــخصيت تو آســيب رسان است.
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کمال یاشار 
هر انســانی یک بار، برای رســيدن به یک نفر، دیر می کند و  پس از آن برای رسيدن به کسان 

نمی کند. عجله ای  دیگر، 

اینشتين هر فردی که بســيار کتاب می خواند و از مغز خود اســتفاده می کند خيلی کم به عادات آلبرت 
می کند. فکر  تنبلی 

باخ چرا دشــوار ترین کار در جهان این اســت که پرنده ای را متقاعد کنی، آزاد است.ریچارد 

بــا خودمان می گویيم، عادت می کنيم و با صراحت زیــادی این جمله را تکرار می کنيم.
آن چيزی که هيچکس نمی پرســد، این اســت که:»به چه قيمتی عادت می کنيم؟« ساراماگو ژوزه 

شکسپير آدم هــای خوب از یاد نميرن، از دل نميرن، از ذهــن نميرن، ولی زودتر از اینکه فکرش رو ویليام 
ميرن. پيشت  از  بکنی 

کوبریک گاهی اوقات یک عمر طول می کشــد تا بفهميم چه بر ســر زندگی مان آمده.استنلی 

بل درد هایی در این دنيا هســت، به آن عظمت که دیگر در برابر آن ها از اشــک کاری ساخته هاینریش 
. نيست

ایوانز در تاریک ترین آسمان هاســت که می توان درخشان ترین ستاره ها را دید.ریچارد 

گوته ولفگانگ  فاصله گرفتن از کســانی که دوست شــان دارید بی فایده است، زمان به شما نشان خواهد داد یوهان 
که جانشــينی برای آن ها نخواهد بود.

مارکز گارسيا  حقيقت ندارد زمانی که انســان پير می شــود ازرویا هایش دست می کشد، بلکه انسان گابریل 
زمانی که از رویا هایش دســت می کشد پير می شود.

گردآورنده: اردشیر بهجت
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موریل بوسر
ــار  ــرای ب ــه ب ــی ک ــیتن بانوی نخس
ــنگتن  ــهردار واش ــام ش ــه مق دوم ب

برگزیــده شــده اســت
ــل  ــر موری ــوآن بوس ــو و ج ــام ج ــه ن ــادری ب ــدر و م ــواده از پ ــو خان ــن عض ــمین و کوچکتری وی شش
می باشــد کــه در شــمال شــرقی ایالــت واشــنگتن در نــورث میشــیگان پــارک بــه دنیــا آمــد و رشــد 
کــرد. در ســال 1990 میــادی از دبیرســتان لیزابــت ســه تــون کــه یــک مدرســه خصوصــی دخترانــه 
ــاال  ــرات ب ــتن نم ــر داش ــه خاط ــد. ب ــل ش ــود فارغ التحصی ــد ب ــبرگ مریلن ــع در بادنس ــک واق کاتولی
موفــق بــه دریافــت بورســیه کالــج گردیــد. وی از کالــج چاتــم در پیســبورگ پنســیلوانیا بــا مــدرک 
کارشناســی تاریــخ و در ادامــه از دانشــکده  روابــط عمومــی دانشــگاه آمریــکا بــا مــدرک کارشناســی 

ارشــد در سیاســت گذاری عمومــی فارغ التحصیــل شــد.
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حمایت از طیف وسیعی از سیاست های طرفداری از خانواده از جمله:
- افزایــش حداقــل دســتمزد بــه ســاعتی 1۵ دالر و اضافــه کــردن بیــش از هــزار 
ســهمیه در مهدکودک هــا بــرای ورودی هــای جدیــد و توجــه دولــت واشــنگتن بــه 

بهبــود ســامتی مــادران و نتایــج آن.
ــرای باشــگاه فوتبــال دی ســی یونایتــد و ســاخت  - واگــذاری اســتادیوم جدیــد ب
ــامل  ــه ش ــتیتکس ک ــنگتن میس ــگاه واش ــرای باش ــد ب ــکتبال جدی ــتادیوم بس اس

ــد. ــزاردز می باش ــنگتن وی ــکتبال واش ــگاه بس ــرای باش ــی ب ــات ورزش امکان
- گسترش نصب دوربین های مداربسته در سرتاسر شهر

- همــکاری بــا رهبــران شــهرهای جهــان 40C در سرتاســر جهــان بــرای پیشــبرد 
اهــداف توافقنامــه اقلیــم پاریــس.

- مدیریــت و رهبــری اهــداف توســعه یافتــه اقتصــادی و سیاســی بــا چیــن، کوبــا، 
الســالوادور و اتیوپــی.

- حرکــت بنیادیــن بــرای همه پرســی از رای دهنــدگان درذر ســال ۲۰1۶ در مــورد 
ــب  ــه تصوی ــدگان ب ــد از آرای رای دهن ــش از 8۶ درص ــا بی ــنگتن، ب ــت واش تابعی

رســید.
- پیــش از تصــدی مقــام شــهردار در ســال ۲۰1۵، ماریــل بوســر بــه عنــوان عضــو 
بخــش ۴ شــورای ناحیــه کلمبیــا، در ســال های ۲۰۰8 و ۲۰1۲ انتخــاب شــده بــود 
و بــه عنــوان عضــو شــورا در مقــام مدیریــت کمیتــه در توســعه اقتصــادی خدماتــی 
ــود. وی  ــت ب ــکونی ارزان قیم ــد مس ــداث ۵۰۰۰ واح ــامل اح ــه ش ــه داد ک را ارائ
همچنیــن قوانینــی جهــت ســاخت اســتادیوم فوتبــال بــه تصویــب رســانید. بودجــه 
ــت  ــب دول ــد از جان ــجویی والترری ــگاه دانش ــش خواب ــرای بخ ــی را ب ــل توجه قاب
ــش را جهــت اصــاح جامــع اخــاق و  ــدرال تٌامیــن کــرد. او همچنیــن همکاران ف

ــرد. ــی تشــویق ک ــای دولت شفاف ســازی در قرارداده
ــخ از   ــته تاری ــر در رش ــدرک کارشناســی هن ــذ م ــه اخ ــق ب ــر موف ــهردار بوس - ش
ــگاه  ــی از  دانش ــت عموم ــته سیاس ــد در رش ــی ارش ــن و کارشناس ــگاه چتم دانش
آمریــکا شــد و همچنیــن موفــق بــه دریافــت مــدرک دکتــرای افتخــاری از دانشــگاه 

چتمــن و دانشــگاه ترینیتــی گشــت.
ــوان  ــه بعن ــود ک ــی ب ــن زن ــی اولی ــت محل ــه در دول ــا بیــش از ۲۰ ســال تجرب - ب

ــز انتخــاب شــد. ــی ریگ ــارک محل کمیســر مشــاور در پ
ماریــل بوســر یــک فرزنــد دختــر را بــه نــام میرانــدا در ســال ۲۰18 بــه 
فرزندخواندگــی پذیرفــت. ایــن اتفــاق در راســتای مبــارزات انتخابــی مجــدد او در 

ــت. ــوع پیوس ــه وق ــت ب ــارش را داش ــن انتظ ــه کمتری ــی ک حال

موریــل بوســر متعهــد شــده اســت کــه 
حــق  ایــن  واشــنگتن  اهالــی  از  هرکــس 
را دارد کــه بــه رشــد و موفقیــت دســت 
ــق  ــتای رون ــت او در راس ــد. مدیری ــدا کن پی
ــی، ایجــاد   فراگیــر، پیشــبرد ارزش هــای متعال
محله هــای امــن و ســامت  همه جانبــه در 

ــد. ــنگتن می باش ــت واش ــش ایال ــت بخ هش
ایالــت واشــنگتن در آمریــکا از لحــاظ سیاســی 
بســیار منحصــر بــه فــرد اســت. قــدرت 
ــر  ــرد مدی ــد عملک ــنگتن همانن ــهردار واش ش

اجرایــی یــک فرمانــدار می باشــد. 
شــهردار بوســر حــق نظــارت بــر بخــش دارو و 
مجوزهــای مالیاتــی و همچنیــن مجــوز صــدور 
گواهینامــه رانندگــی را دارد. عــاوه بــر اینهــا، 
اداره و سرپرســتی زندان هــای محلــی را در 
دســت دارد و بــر خــاف کار دیگــر شــهردارها، 
ــتم  ــام و سیس ــر نظ ــارت ب ــن نظ وی همچنی

مــدارس دولتــی را بــر عهــده دارد.
بــا  دی ســی  واشـــنگتن   ۲۰۲۰ ســال  در 
ــت  ــارد دالر توانس ــش از 1۵ میلی ــه بی بودج
 ۷۰۵۰۰۰ قطعــه زمیــن را در ۶8 مایــل مربــع 
ــت  ــه AAA را بدس ــد و رتب ــازی کن خانه س

ــاورد. بی
ــوان  ــر، بعن ــل بوس ــر ۲۰18، موری در ۶ نوامب
ــام  ــن مق ــه ای ــددا ب ــهردار مج ــن زن ش اولی
نائــل شــد. در 1۶ ســال گذشــته توانســت بــه 
ــام  ــن مق ــاره ای ــد و دوب ــدا کن دوره دوم راه پی

ــت آورد. ــه دس را ب
ــرای  ــهردار، وی ب ــام ش ــدی مق ــان تص از زم
رقابت هــای  عرصــه  در  مجــدد  تنظیــم 
جهانــی و ملــی واشــنگتن، ســرعت بخشــیدن 
ــوع در  ــت، تن ــکن ارزان قیم ــاخت مس ــه س ب
ــات  ــدی از خدم ــش رضایت من ــاد، افزای اقتص
شـــهری و ســرمایه گـــذاری در برنامـــه ها 
و ســیاســـت هایی کــه بــه خانواده هــــای 
ــد  ــکوفایی ده ــی و ش ــکان زندگ ــتری ام بیش

برداشــت. جســورانه ای  قدم هــای 
خدماتــی کــه در پنــج ســال گذشــته شــهردار 

ــه داده از ایــن قــرار می باشــد: بوســر ارائ
 ۲8 کاهــش  شــغل،  هــزار   ۵۷ افزایــش 
ــون  ــش ۲۰۰ میلی ــکاری و افزای ــدی بی درص
دالری هزینــه ســاالنه دولــت کــه صــرف 

مشــاغل محلــی شــده اســت.
وی یــک گــروه ملــی را جهــت اداره امــور 
مربــوط بــه وظایــف مســکن در شــهرها و 
 ســرمایه گذاری ســاالنه در منطقــه جهــت
دو برابــر کــردن ســاخت مســکن ارزان قیمــت 
بــه کار گماشــت و یــک قــدم جســورانه بــرای 
ــا  ــد ت ــکن جدی ــد مس ــاخت 3۶۰۰۰ واح س

ــن کــرد. ســال ۲۰۲۵ تعیی
ایشـــــان همچنیـــن  خدمـــات رسانی بــه 
بــه  شــروع  و  داد  تغییــر  را  بی خانمان هــا 
و  کــرد  کوچــک  ســاختمان های  احــداث 
از  بخشــید.  بهبــود  را  شــهر  پناهگاه هــای 
دیگــر اقدامــات وی، ســن بی ســرپناهی را کــه 
ــر 1۵  ــه زی ــود را ب ــده ب ــن درآم بصــورت مزم

ــاند. ــال رس س
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 بیــان
فن 

واده
خانـــ

در 

ــزه
معج

ــــوش
خامـ

 تاثیراتی 
ن بیــان در خانــواده و

ش ف
معجــزه خامــو

س بــر زندگی شــما دارد
ه نامحســو

ک

لئــو 
روســتن

 : یــد می گو
دختــری  دو  هیــچ 

وجــود  جامعــه  در  کــه 
ــر  ــتند. اگ ــم نیس ــبیه ه ــد ش دارن

کمــی عمیق تــر بــه ایــن ســخن 
وجــود  بــا  می شــویم  متوجــه  بنگریــم 

ــر  ــم نزدیک ت ــه ه ــان ها را ب ــه انس ــی ک  ارتباط خون
خانــواده  یــک  از  عضــوی  را  آن هــا  و  می کنــد 

میــان  فاحشــی  تفاوت هــای  می دهــد  قــرار 
هیچ وجــه  بــه  کــه  دارد  وجــود  آفریــدگار  مخلــوق  هــر 

حتــی  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه  نیســت.  انــکار  قابــل 
دیــده  درگیری هایــی  گاهــی  و  چالش هـــا  هــم  خانواده هــــا   در 

ــی  ــود حت ــث می ش ــه باع ــی ک ــا دارد. تفاوت های ــان از تفاوت ه ــه نش ــود ک می ش
ــکل در  ــن مش ــم و ای ــت کنی ــاید ثاب ــد و ش ــه بای ــور ک ــود را آن ط ــی خ ــم خوش نیت نتوانی

ــام  ــه ن ــی ب ــاری مزمن ــا از بیم ــف  م ــع مختل ــد جوام ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــر اس ــا حادت خانواده ه
ــرد! ــج می ب ــواده رن ــان در خان ــن بی ــه ف ــه ب ــدم توج ع

از  را  آن هــا  داریــم  ســعی  و  می رویــم  کودکان مــان  ســراغ  بــه  تمــام  نگرانــی   بــا 
باعــث  فقــط  رفتــار  ایــن  امــا  بازداریــم؛  نیســتند  شایســته  چنــدان  کــه  کســانی  بــا  آمــد  و  رفــت 

ارتبــاط  از  می شــود.  فرزنــدان  و  میــان  مــا  کینــه  و  خصــم  پــر  دشــمنی  رابطــه  آمــدن  وجــود  بــه 
منتهــی  جــدل  و  بحــث  بــه  مــا  حرف هــای  تمــام  گویــی  نداریــم؛  چندانــی  رضایــت  همســرمان   بــا 

ــت  ــت ناراح ــده اس ــت ش ــدر سس ــواده این ق ــاد خان ــه بنی ــدارد. از اینک ــه ن ــت های بچه گان ــوء برداش ــز س ــه ای ج ــود و نتیج می ش
ــش  ــت پی ــرار اس ــا ق ــا کج ــی ت ــن نارضایت ــت. ای ــتیم نیس ــه می خواس ــی ک ــن گرم ــر آن مام ــه، دیگ ــم خان ــر می کنی ــتیم و فک هس

بــرود؟

اهمیت فن بیان در خانواده و یک حقیقت تلخ
ــی از  ــدم آگاه ــا ع ــواده ی ــاط در خان ــراری ارتب ــی در برق ــام ناتوان ــه ن ــی ب ــا از معضل ــاد خانواده ه نه
مهارت هــای ده گانــه زندگــی رنــج می برنــد. جامعــه ایــران یکــی از پرطاق تریــن کشــور های 
ــه  ــزاری اســت ک ــواده اب ــان در خان ــرار دارد. فن بی ــارم آســیا ق ــه چه ــر در رتب ــن نظ ــا اســت و از ای  دنی
ــن  ــراد از ای ــی اف ــدم آگاه ــا ع ــد؛ ام ــرف کن ــه را برط ــای جامع ــکات و ناهنجاری ه ــام مش ــوان تم می ت

ــاند. ــی می کش ــه جدای ــا را ب ــوال زندگی ه ــارت معم مه
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عدم درک متقابل!!! یک چالش
ــن  ــه ای ــه هم ــده اند ک ــرد ش ــود دلس ــواده خ ــوش خان ــه از آغ ــت ک ــرادی اس ــار اف ــی، رفت ــای اجتماع ــیب ها و ناهنجاری ه ــده آس ــل عم از عل

ــل! ــدم درک متقاب ــرد: ع ــه ک ــز خاص ــک چی ــوان در ی ــردی را می ت دلس
فــن بیــان معجــزه ای اســت کــه می توانــد تمــام زخم هــای ناشــی از عــدم توانایــی در برقــراری ارتبــاط را التیــام دهــد. معجــزه ای خامــوش کــه 

تاثیــرات نامحسوســی روی زندگــی افــراد دارد.
ــدد.  ــش می بن ــا نق ــواده در ذهن ه ــام خان ــود، ن ــه می ش ــدت در جامع ــت از وح ــه صحب ــی ک ــت. زمان ــه اس ــر جامع ــی ه ــن اصل ــواده رک  خان
ــراد اســت و نقــش آن در رشــد  ــه هــر حــال تنهــا عامــل وحدت بخــش اف ــر باشــد، ب ــی کمرنگ ت ــواده حتــی اگــر در جوامــع غرب ــع خان در واق
ــواده را مطــرح می کننــد. یکــی از  ــرار اســت صحبتــی از اتحــاد و همبســتگی شــود مثــال خان ــل چشم پوشــی اســت. هــر وقــت ق ــراد غیرقاب اف
ــه هــم وصــل اســت؛  ــی کــه در رگ هــا جــاری اســت ب ــد: همــه چیــز مثــل خون ــا پیوســتگی عناصــر جهــان می گوی دانشــمندان در ارتبــاط ب

ماننــد اعضــای یــک خانــواده!

ارتباط موثر در هر خانواده
ارتبــاط موثــر در جامعــه صرفــا تبــادل تجربــه و اطاعــات اســت؛ امــا در خانــواده تمامــی ایــن نقش هــا تغییــر می کنــد. خانــواده فقــط ابــزاری 
ــاط  ــد. برخــی ارتب ــدا می کن ــه اهمیــت پی ــا و مفهــوم اســت ک ــواده درک درســتی از معن ــات نیســت! در خان ــری و دادن اطاع ــرای اطاع گی ب
ــور و  ــن جــاده هــر دو طــرف حــق عب ــه می داننــد، در ای ــرار می شــود را یــک جــاده دو طرف ــواده برق ــان در خان ــه وســیله فن بی ــری کــه ب موث

مــرور دارنــد. بــه عــاوه اگــر فقــط رفتــی صــورت گیــرد دیگــر ایــن جــاده متروکــه می شــود و کســی رغبــت بــه آمــدن نــدارد!
ــر  ــه در براب ــا اینک ــت؛ ام ــم اس ــودن مه ــوب ب ــنونده خ ــت. ش ــده اس ــری ش ــه بیش ت ــان توج ــی فن بی ــش اساس ــه نق ــواده ب ــن رو در خان  از ای

رفتار و تصمیمات فرزندان و همسر خود چه واکنشی نشان می دهیم مهم تر است.

تاثیرگذاری فن بیان در خانواده بر تار و پود اجتماع
از قدیــم ایــن تصــور وجــود داشــته اســت کــه اعضــای یــک خانــواده متوســط رو بــه بــاال بــه جهــت وضــع اقتصــادی، معمــوال توانایــی قابــل قبولــی 
در برقــراری ارتبــاط و القــا، توانایــی تســلط بــر فن بیــان در خانــواده دارنــد. ایــن تصــور بــر اســاس آمــار تــا حد زیــادی صحیح اســت. خانــواده ای که 
مشــکات مالــی او را ســرگرم خــود کنــد معمــوال کم تــر بــه نیازهــای عاطفــی فرزنــدان خــود توجــه می کنــد. حــال آن که بخــش زیــادی از فن بیان 
 در خانــواده توســط والدیــن بــه فرزنــدان آمــوزش داده می شــود. بنابرایــن عــدم توجــه بــه فن بیــان در خانواده نــه تنها تاثیــری مقطعی بلکــه تاثیری

سرنوشت ساز روی نسل ها خواهد داشت.

انواع استایل ها در فن بیان در خانواده
ــا کمــک اســتایل های متــداول برقــراری ارتبــاط موثــر می تواننــد بــه مشــکات و نیازهــای  خانواده هــا نــه فقــط بــه واســطه حــرف زدن بلکــه ب

یکدیگــر توجــه کننــد. برخــی از ایــن اســتایل ها عبارتنــد از:
فن بیان مستقیم و روشن:

ــنگری  ــه روش ــد ب ــد و ســعی دارن ــام می کنن ــی واضــح اع ــود را خیل ــواده نظــرات خ ــر خان ــوال اعضــای بزرگ ت ــان معم ــیوه از فن بی ــن ش در ای
ــدن نمــرات او باشــد: ــا دی ــدش ب ــه فرزن ــدر ب ــد تذکــرات یــک پ ــارز آن می توان ــه ب ــد. نمون بپردازن

پسرم! نمرات تو مرا ناامید کرده است و وقت این رسیده است تا تغییر و تحوالتی در درس خواندن ایجاد کنی!
فن بیان غیرمستقیم و روشن:

در ایــن روش منظــور بــه صــورت کامــل و روشــن در کام نهفتــه اســت، امــا ایــن برقــراری ارتبــاط بــه صــورت غیرمســتقیم صــورت می گیــرد. 
نمونــه رایــج آن ســخنان پــدر خطــاب بــه پســر بــه شــکل زیــر اســت:

این روزها بسیاری از مردم بابت درس نخواندن بچه ها عذاب می کشند!
در لفافه سخن گفتن و کاما مستقیم:

در ایــن مــوارد معمــوال یــک مفهــوم کلــی بــه جمعــی از افــراد خطــاب می شــود، بــدون اینکــه شــخص خاصــی متوجــه منظــور فــرد شــود، مثــا 
پــدر در ایــن مواقــع می توانــد بگویــد:

مردم نسبت به گذشته خیلی کم کار و تنبل شده اند!
غیرمستقیم و کاما پنهان:

ــا یکدیگــر  ــرای اینکــه از صحبــت کــردن ب ــراد ب ــت اف ــن حال ــط ســرد رواج دارد. در ای ــا رواب ــی ب ــان معمــوال در خانواده های ــن شــیوه از فن بی ای
ــد کــه گاهــی هیچ کــس متوجــه منظورشــان نمی شــود! ــد طــوری ســخن بگوین ــد ســعی دارن ــاب کنن اجتن

فن بیان در خانواده - اهرم قدرت
تحقیقــات ثابــت کــرده اســت خانواده هایــی کــه ارتبــاط مــداوم، نزدیــک و گرمــی بــا هــم دارنــد بهتــر از پــس مشــکات خــود 
بــر می آینــد. در ایــن خانــواده مــادر و پــدر بــه صــورت تعاملــی بــا فن بیــان خــود افــراد را بــه یکدیگــر نزدیــک می کننــد و 

ســعی دارنــد از شــکاف میــان نســل ها کــه ممکــن اســت میــان والدیــن و فرزنــد ایجــاد شــود جلوگیــری کننــد.
ــی  ــای زندگ ــگام مهارت ه ــری زود هن ــدان دارد، یادگی ــت فرزن ــواده و تربی ــان در خان ــری فن بی ــه یادگی ــه ای ک ــن نتیج مهم تری

اســت.
daneshgahezendegi.com :منبع
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ورزش نکــردن تاثیــر زیــادی روی ظاهــر 
باعــث ســرعت گرفتــن  و  دارد  انســان ها 
انســان ها  پیــر شــدن در صــورت  رونــد 

. د می شــو
ــار  ــل ۵ ب ــان ها حداق ــه انس ــی ک در صورت
ورزش  دقیقــه   3۰ مــدت  بــه  هفتــه  در 
نکننــد، ظــرف مــدت ۵، 1۰ و ۲۰ ســال 
 آینــده اثــرات منفــی در چهــره آن هــا دیــده 
ــه  ــدار توصی ــه مق ــه ب ــرادی ک می شــود و اف
شــده ورزش کننــد ظــرف ۵، 1۰ و ۲۰ ســال 
ــا  ــره آن ه ــی در چه ــرات مثبت ــده تغیی آین

ــرد . ــورت می گی ص
ندارنــد،  بدنــی  تحــرک  کــه  افــرادی 
افتــاده ای  پوســت  ســال،  چنــد  از  بعــد 
پیــدا می کننــد و زیبایــی پوســت آن هــا 
ــن  ــد. همچنی ــدا می کن ــش پی ــدیدا کاه  ش
چیــن و چروک هــای زیــاد و انباشــته شــدن 
ــر  ــردن و دیگ ــی در اطــراف چشــم و گ چرب
تاثیــر  می توانــد  صــورت  قســمت های 

ــته  ــان داش ــر انس ــادی روی ظاه ــی زی منف
ــد. باش

ــورت ورزش  ــتند در ص ــه می دانس ــر هم اگ
ــده  ــال آین ــت در ۲۰ س ــن اس ــردن ممک نک
چــه ظاهــری پیــدا کننــد شــاید تعــداد 
بدنــی  تحــرک  بــه  نســبت  بیش تــری 

بیــــش تر عاقه منـــد می شـــدند.
مــا بایــد بــرای حفــظ ســامت بــدن ورزش 
ــوان  ــه عن ــردن ب ــش ورزش ک ــم و نق کنی
ــش وزن،  ــری از افزای ــرای جلوگی ــی ب عامل
ســاخت عضــات، پیشــگیری از بیماری هــای 
قلبــی عروقــی، دیابــت و حتــی درمــان، بــه 
اثبــات رســیده اســت. امــا امــروزه پزشــکان 
ــاوه  ــردن ع ــه ورزش ک ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــدی در ســامت  ــا، نقــش مفی ــن مزای ــر ای ب

ــم دارد. ــراد ه ــدن اف پوســت ب
ــتی  ــای پوس ــش جوش ه ــرای کاه ورزش ب
ــد  ــری مفی ــم پی ــا عائ ــارزه ب ــه و مب و آکن
اســت و کارشناســان بهداشــتی معتقدنــد 

ــادی در  کــه ورزش کــردن منظــم نقــش زی
ــت دارد. ــامت پوس س

پوســت  کــه  می شــود  موجــب  ورزش   
جوان تــر و شــاداب تر بــه نظــر برســد و 
در نتیجــه خــود فــرد هــم احســاس خوبــی 

ــد. ــته باش داش
ــدن  ــه ب ــرای هم ــی ب ــای مهم  ورزش مزای
کــه  مــا  بــدن  پوســت  ورزش  بــا   دارد، 
بزرگ تریــن ارگان بــدن اســت، بیشــترین 
ــون  ــان خ ــش جری ــرد. افزای ــت را می ب مزی
ــذی  ــواد مغ ــع م ــت و توزی ــطح پوس در س
ــواد  ــردن م ــه ســلول های پوســتی و دور ک ب
ــن  ــت، از عمده تری ــمی از پوس ــرب و س مخ

ــت. ــت اس ــار ورزش روی پوس آث
ــن و چــروک پوســت  ــش ســن، چی ــا افزای ب
و خطوطــی کــه هنــگام عصبانیــت و تغییــر 
ــد  ــش می یاب ــود، افزای ــاد می ش ــره ایج چه
ــا انجــام  ــوان ب امــا آنچــه مســلم اســت می ت
افزایــش  و  دوبــاره  شــکل گیری  از  ورزش 

تأثیر ورزش بر روی پوست بانوان
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ــرد. ــن خطــوط پیشــگیری ک ای
تولیــد  افزایــش  موجــب  کــردن  ورزش 
ــدی  ــت پیون ــی باف ــه نوع ــی کاژن ک طبیع
اســت، شــده و بــه جــوان شــدن پوســت 
تنبــل  افــراد  در  می شــود.  منجــر  بــدن 
تعــداد  نمی کننــد،  ورزش  کــه  کســانی   و 
فیبروباســت ها کــه محــرک تولیــد مــاده 
کاژن در پوســت هســتند، کمتــر اســت و 
زودتــر پیــر می شــوند. در ایــن افــراد، پوســت 

ــود. ــروک می ش ــره و چ ــرعت تی ــه س ب
تولیــد  تعدیــل  بــا  کــردن  ورزش 
تستوســترون،  بــه  وابســته  هورمون هــای 
و  می شــود  منجــر  پوســت  شــفافیت  بــه 
می کنیــد،  ورزش  شــما  وقتــی  همچنیــن 
پیــدا  کاهــش  شــما  اســترس   میــزان 
می کنــد ، بنابرایــن غــده آدرنــال میــزان 
ــه  ــه ک ــای مردان ــواع هورمون ه ــری از ان کمت
دلیــل اصلــی تشــکیل آکنــه هســتند، ترشــح 

می کنــد.
کــه  افــرادی  پوســت  معمــول  به طــور 
ــد، به خصــوص کســانی  ــادی دارن اســترس زی
ــا  ــت ام ــره اس ــتند، تی ــه هس ــار آکن ــه دچ ک
کمــک  تیرگــی  ایــن  کاهــش  بــه   ورزش 

می کند.
ــه افزایــش تعریــق  ورزش منظــم همچنیــن ب
پوســت منجــر شــده و ایــن اثــر خوبــی در نرم 
شــدن پوســت و پیشــگیری از شــکنندگی آن 
ــاده روی  ــرادی کــه هنــگام ورزش پی دارد و اف
بشــاش تری  چهــره  می کننــد،  طوالنــی 
دارنــد و رنــگ پوســت آن هــا روشــن تر اســت 
ــه آکنــه هســتند،  ــی کــه مبتــا ب و در صورت
درمــان آکنــه در ایــن افــراد راحت تــر اســت.
بتوانــد میــزان ترشــح  هــر چیــزی کــه 
کنــد،  کنتــرل  را  مردانــه   هورمون هــای 
ــه روی  ــت بلک ــا روی پوس ــه تنه ــد ن می توان
ــذارد. ورزش  ــر بگ ــم اث ــو ه ــزش م ــزان ری می
ــن  ــد ای ــه تولی ــی اســت ک ــه روش های از جمل

ــد. ــش می ده ــون را کاه هورم
ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از مــا فکــر 
می کنیــم ورزش تنهــا آثــار پیشــگیرانه از 

ــمانی دارد. ــی جس ــاری و آمادگ بیم
ــاداب تر  ــر و ش ــت جوان ت ــه پوس ــرای اینک ب
ــه نظــر برســد، ورزش هــای خاصــی کمــک  ب
ــه  ــت، ن ــاژ پوس ــگام ماس ــت. هن ــده اس کنن
تنهــا عضــات پوســت صــورت بلکــه عضــات 
پاهــا، دســت و بازوهــا، کشــیده می شــود. 
ــاده روی،  ــدن، پی ــد دوی ــی مانن در ورزش های
وزنه بــرداری، تنــش و اســترس کاهــش یافتــه 

ــود. ــم می ش ــتی ک ــات پوس ــی  التهاب و حت
 ایــن آثــار مثبــت در ورزش یــوگا سال هاســت 

که شــناخته شــده اســت. 
کشــش هایی کــه در ورزش یــوگا وجــود دارد، 
ــای  ــرکات و تنفس ه ــرل ح ــراه کنت ــه هم ب
ــدن  ــه ب ــات هم ــه عض ــا ب ــه تنه ــه ن آگاهان
کمــک می کنــد بلکــه بــرای عضــات پوســت 

صــورت بهتریــن اســت.
دلیــل  بــه  کــردن  ورزش   هنــگام 
به خصــوص  بــدن  بهتــر، کل  خون رســانی 

ــند. ــش می رس ــه آرام ــورت ب ــات ص عض
در کنــار آرام ســازی بــدن و آرامــش عضــات، 
متخصصــان معتقدنــد کــه ورزش هــای هوازی 
ــا دوچرخه ســواری موجــب  ماننــد قــدم زدن ی

ــود. ــت می ش ــازی پوس پاک س
ــر  ــه در اث ــمی را ک ــواد س ــا م ــن ورزش ه ای
ــی  ــوا و حت ــی ه ــیگار، آلودگ ــع دود س  تجم
مــواد شــیمیایی رایــج در پوســت ماننــد 
ژن هــا  و  دئودورانت هــا  و  اســپری  مــو 
بــر پوســت  ســطح  از  می شــود،   ایجــاد 

می دارند.
ورزش هــای  در  کــه  بهتــر  خون رســانی 
شــده  بهتــر  می شــود،  ایجــاد  هــوازی 
ســمی  مــواد  برداشــت  خــود  ایــن  و 
پوســت را بیشــتر و موثرتــر می کنــد کــه 
 همــه اینهــا بــه ســامت پوســت کمــک 

می کنند.
می کننــد،  ورزش  کــه  کســانی  همچنیــن 
به طــور آشــکاری رنــگ پوســت زیباتــری 
دارنــد. رنــگ پوســت صــورت خــوش رنــگ در 
ــگ زرد،  ــا رن ــد، ب ــه ورزش می کنن کســانی ک
ــه ورزش  ــانی ک ــتری در کس ــا خاکس ــبز ی س

ــت. ــاس نیس ــل قی ــد، قاب نمی کنن
ــک  ــت کم ــتر پوس ــامت بیش ــه س ــه ب آنچ
یــا  پوســت  هیدراته کــردن   می کنــد، 
ــه پوســت، پیــش و پــس  ــی ب آب رســانی کاف

ــت. از ورزش اس
ــب  ــح و مناس ــور صحی ــه به ط ــی ک در صورت
ــی  ــود آب کاف ــدن خ ــه ب ــگام ورزش ب در هن

ــیار  ــت بس ــه پوس ــون ب ــان خ ــانید، جری برس
ــد شــد. ــر خواه بهت

 وجــود مایعــات کافــی در بــدن موجــب 
تجمــع  مــواد ســمی  در حــذف  تشــویق 
یافتــه در ســلول های پوســتی می شــود و 
ــدن،  ــه ب ــی ب ــانی کاف ــی آب رس ــن کار یعن  ای
ــا دارو  ــکل ی ــه از ال ــرادی ک به خصــوص در اف
اســتفاده می کننــد و یــا غذاهــای آمــاده 
ــادی مصــرف می کننــد، اثرهــای بیشــتری  زی

دارد.
نوشــیدن مایعــات کافــی به خصــوص آب، 
جریــان خــون پوســتی را افزایــش داده و ایــن 
ــدن  ــته و از ب ــت شس ــمی را از پوس ــواد س م

دفــع می کنــد.
کــه  حرکاتــی  صــورت،  ورزش هــای    
عضــات  تونیســیته  بــرای  به خصــوص 
ــور  ــه تص ــان ک ــده اند، آن چن ــزی ش  طرح ری
کمــک  پوســت  ســامت  بــه   می شــود، 

نمی کند. 
ــا وســایلی  ــب ب ــن ورزش هــای صــورت اغل ای
روی  و  دهــان  در  کــه  می شــود  انجــام 
کــه  در حالــی  می گیــرد،  قــرار  صــورت 
تحریــک عضــات بــا ورزش کــردن اگــر چــه 
ــه صــورت  ــا ب ــه صــورت کششــی اســت ام ب
به صــورت  ورزش  طــی  و  انجــام  طبیعــی 

مــداوم و دائمــی صــورت می گیــرد.
ورزش هــای صــورت همچنیــن ســبب افزایــش 
و  و چروک هــا روی صــورت شــده  چیــن 
ــه  ــا را در بعضــی عضــات ک ــداد چروک ه تع
انجــام می شــود،  زیــاد  ورزش صــورت  در 

بیشــتر می کنــد.
کنیــد  فرامــوش  را  صــورت  ورزش  پــس 
 و تنهــا بــه ورزش همــه بــدن بپردازیــد. 
در این صــورت، تاثیــرات ورزش کلــی بــدن را 
ــه خصــوص پوســت صــورت  ــدن ب در تمــام ب

احســاس خواهیــد کــرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
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1- آب فراوان بنوش.
۲- مثــل یــک پادشــاه صبحانــه، مثــل یــک شــاهزاده ناهــار و مثــل یــک گــدا شــام 

. ر بخو
3- بیشتر از سبزیجات استفاده کن.

۴- با این 3 تا E زندگی کن:
Energy )انرژی(

Enthusiasm )شور و اشتیاق(
Empathy )دلسوزی و همدلی(

۵- از ورزش کمک بگیر.
۶- بیشتر بازی کن.

۷- بیشتر از سال گذشته کتاب بخوان.
8- روزانه 1۰ دقیقه سکوت کن و به تفکر بپرداز.

9- ۷ ساعت بخواب.
1۰- هر روز 1۰ تا 3۰ دقیقه پیاده روی کن و در حین پیاده روی، لبخند بزن.

شخصیـــت     
 11- زندگــی خــود را بــا هیــچ کســی مقایســه نکــن: تــو نمی دانــی کــه بیــن آن هــا 

ــذرد. چــه می گ
1۲- افکار منفی نداشته باش، در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کن.

13- بیش از حد توان خود  کاری انجام نده.
1۴- خیلی خود را جدی نگیر.

1۵- انرژی خود را صرف جستجو در امور دیگران نکن.
1۶- وقتی بیدار هستی بیشتر خیال پردازی کن.

1۷- حسادت یعنی اتاف وقت، تو هر چه را که باید داشته باشی، داری.
ــه  ــود را ب ــی خ ــریک زندگ ــته ش ــتباهات گذش ــن، اش ــوش ک ــته  را فرام 18- گذش

ــرد. ــن می ب ــو را از بی ــال ت ــان ح ــش زم ــن کار آرام ــار. ای ــادش نی ی
19- زندگــی کوتاه تــر از آن اســت کــه از دیگــران متنفــر باشــی. نســبت بــه دیگــران 

تنفــر نداشــته باش.
۲۰- با گذشته خود رفیق باش تا زمان حال خود را خراب نکنی.

۲1- هیچ کس مسئول خوشحال کردن تو نیست، مگر خود تو.
ــوزی.  ــی بیام ــد در آن چیزهای ــه بای ــت ک ــه ای اس ــی مدرس ــه زندگ ــدان ک ۲۲- ب
ــه ماننــد کاس جبــر می باشــند. مشــکات قســمتی از برنامــه درســی هســتند و ب

۲3- بیشتر بخند و لبخند بزن.
۲۴- مجبــور نیســتی کــه در هــر بحثــی برنــده شــوی. زمانــی هــم مخالفــت وجــود 

دارد.
جامعــــــه   

۲۵- گهگاهی به خانواده و اقوام خود زنگ بزن.
۲۶- هر روز یک چیز خوب به دیگران ببخش.

۲۷- خطای هر کسی را به خاطر هر چیزی ببخش.
۲8- زمانی را با افراد باالی ۷۰ سال و افراد زیر ۶ سال بگذران.

۲9- سعی کن حداقل هر روز به 3 نفر لبخند بزنی.
3۰- اینکه دیگران راجع به تو چه فکری می کنند، به تو مربوط نیست.

31- زمــان بیمــاری شــغل تــو بــه کمــک تــو نمی آیــد، بلکــه دوســتان تــو بــه تــو 
ــا آن هــا در ارتبــاط بــاش. مــدد می رســانند، پــس ب

زنــدگـــی    
3۲- کارهای مثبت انجام بده.

33- از هر چیز غیرمفید، زشت یا ناخوشی دوری بجوی.
3۴- عشق درمانگر هر چیزی است.

3۵- هر موقعیتی چه خوب یا بد، گذرا است.
3۶- مهــم نیســت کــه چــه احساســی داری، بایــد بــه پــا خیــزی، لبــاس خــود را بــه 

تــن کــرده و در جامعــه حضــور پیــدا کنــی.
3۷- مطمئن باش که بهترین هم می آید.

ــاکر  ــود ش ــدای خ ــد از خ ــوی، بای ــدار می ش ــواب بی ــح از خ ــه صب ــن ک 38- همی
باشــي.

39- بخش عمده درون تو شاد است، بنابراین خوشحال باش. 
نه کم اهمیت ترین    اما    آخرین 

ــاب  ــا پیام هــای مثبــت همیشــه در جهــان جــاری باشــد و بازت ۴۰- کمــک کــن ت
آن  را در زندگیــت ببینــی.

زمانــی کــه فرویــد )بزرگتریــن روان شــناس دنیــا(، 
»آنــا« دختــر 1۶ ســاله خــود را تــرک می کــرد تــا 
ــه  ــد، تنهــا ۴۰ نکت ــدا کن وی اســتقال زندگــی پی
بــه او گوشــزد کــرد و بــه گفتــه خــود آنــا، پــدرش 
بــا اجــرای ایــن ۴۰ نکتــه توانســت بــا ایجــاد 
ــن  آرامــش در خــود، در ســن ۲8 ســالگی بزرگتری
ــود  ــان خ ــخصیت زم ــی ش ــرداز روان شناس نظریه پ

ــرار اســت. ــن ق ــه از ای ــن ۴۰ نکت شــود. ای
ــی  ــه زیبای ــد ب ــو می توان ــی ت ــزم زندگ ــای عزی آن

ــد. ــت باش رویاهای
ــی  ــه می توان ــی ک ــته باش ــاور داش ــد ب ــط بای فق

ــدی. ــام ب ــاده ای انج ــای س کاره
هــر روز ایــن ۴۰ نکتــه را بــه کار بگیــر و از زندگــی 

خــود لــذت ببــر...

تـوصیـــــه هاي 
یـک روان شـناس 
مشــــهور بــه 
دختـــــــرش
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در ســال ۵8 از دانشــگاه شــهید بهشــتی فارغ التحصیل شــده و در بیمارســتان 
شهرســتان محــل تولــد، تنکابــن بــه عنــوان اولیــن بانــوی پزشــک شــروع بــه 

ــت کرد. کار طباب
ــتری  ــل دادگس ــه وکی ــرش ک ــا همس ــی ب ــش از فارغ التحصیل ــال پی دو س
اســت، ازدواج کــرد و حاصــل ایــن ازدواج یــک پســر، دو دختــر و ســه نــوه 

اســت.
پسر و همسرش فارغ التحصیل مهندسی نساجی و شیمی هستند.

ــر 1۲  ــر اول ایشــان، معمــار و همســرش پزشــک و صاحــب یــک دخت دخت
ســاله و یــک پســر ۵ ســاله اســت.

ــل  ــرش فارغ التحصی ــل و همس ــوق و وکی ــرای حق ــش دکت ــر کوچک دخت
ــت. ــاله اس ــر 13 س ــک دخت ــت و دارای ی ــی اس ــته زیست شناس رش

فعالیت هــای اجتماعــی ایشــان از مــدارس فرزندانــش آغــاز شــد و بــه مــدت 
1۵ ســال ریاســت انجمــن اولیــاء و مربیــان مــدارس فرزندانــش را بــر عهــده 
داشــت. پــس از آن در ســال ۷8 در اولیــن دوره انتخابــات شــورای شــهر بــا 
اکثریــت آرا بــه عنــوان نایــب رئیــس شــورای شــهر تنکابــن انتخــاب شــد و 
از همــان ســال ریاســت مجمــع خیریــن مدرسه ســاز شهرســتان را عهــده دار 

شــد.
از ســال 8۵ بــا هــدف یاری رســانی بــه کــودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت 
کــه ســالها دغدغــه ایشــان بــوده، موفــق بــه تاســیس و راه انــدازی مرکــزی 
بــرای دختــران کــودک و نوجــوان شــد کــه اکنــون ریاســت هیــأت مدیــره 
و مدیرعاملــی مجموعــه را بــا ده فرزنــد بــر عهــده دارد کــه ۵ ســال متوالــی 
ــز  ــال نی ــتان و ۲ س ــابه اس ــز مش ــن ۲۵ مرک ــر در بی ــز برت ــوان مرک ــه عن ب
ــازمان  ــه کشــوری از طــرف س ــل نمون ــه و مدیرعام ــز نمون ــوان مرک ــه عن ب

بهزیســتی معرفــی گردیــده اســت.
سایر فعالیت های اجتماعی ایشان به شرح زیر هستند:

- خدمات رســانی پزشــکی رایــگان بــه بیمــاران مناطــق محــروم کوهســتانی 
منطقــه در دوران تحریــم دارویــی از طریــق راه هــای صعب العبــور در 

ــت  ــی طباب ــالهای ابتدای س
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــان شهرســتان در آم ــاء و مربی ــده انجمــن اولی - نماین

مــدت 1۰ ســال
ــط  ــتی و محی ــه بهداش ــت کمیت - ریاس
زیســت شــورای شــهر بــه مــدت ۴ ســال
ورزشــی  دوایــر  کمیتــه  ریاســت   -
ســال  ۴ مــدت  بــه  شــهر  شــورای 

آمــوزش و  - عضــو معتمــد شــورای 
ــال ــدت ۴ س ــه م ــتان ب ــرورش شهرس پ
جمعیــت  اجرایــی  شــورای  عضــو   -
 ۶ مــدت  بــه  هال احمــر شهرســتان 

ــال س
کتابخانه هــای  انجمــن  عضویــت   -
شهرســتان تنکابــن بــه مــدت 1۵ ســال

ــال  ــت ه ــاری جمعی ــب افتخ - داوطل
ــتان ــر شهرس احم

- داوطلــب افتخــاری جمعیــت زنــان 
مبــارزه بــا آلودگــی محیــط زیســت 

شهرســتان

یکی از مادران نمونه استان مازندران

دکتر طاهره خسروی رودسری
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مواد الزم:
شکر: 1 کیلوگرم

آرد سفید: 200 گرم
سرکه: یک سوم قاشق غذاخوری

روغن: 400 گرم
طرز تهیه:

ابتدا شکر را در حدود نیم لیتر آب حل کنید.
ســپس مخلــوط آب و شــکر را داخــل قابلمــه ریختــه و روی حــرارت متوســط قــرار دهیــد. صبــر کنیــد تــا شــربت بــه جــوش 

آیــد و یکــی دو جــوش بزنــد، ســپس ســرکه را اضافــه کنیــد، اندکــی بهــم بزنیــد و صبــر کنیــد تــا شــربت غلیــظ شــود.
سینی فر را چرب کنید.

زمانی که شربت قوام آمد و شبیه عسل شد، آن را داخل سینی بریزید.
ــا نــرم شــود و ســپس آن را بــه شــکل کالف  ــازی می شــود، چنــگ بزنیــد ت پــس از آنکــه شــربت ســرد شــد، ماننــد خمیــر ب

ــد. در بیاوری
سپس آرد را در روغن سرخ کنید و کف سینی بریزید.

آبنباتــی کــه بــه شــکل کالف درآوردیــد را روی آرد قــرار دهیــد و دائمــا از طرفیــن بکشــید و بــه شــکل عــدد هشــت انگلیســی 
تــا بزنیــد و دوبــاره حلقــه کنیــد.

سپس دوباره از طرفین بکشید تا دایره بزرگتر شود و دوباره همین کار را انجام دهید.
این کار را آنقدر ادامه دهید که همانند پشمک شود. اکنون پشمک آماده است و می توانید آن را سرو کنید.

چند نکته:
• اگــر تمایــل داریــد کــه پشــمک کاکائویــی درســت کنیــد، پــس از آن آنکــه آرد و روغــن را کــف ســینی ریختیــد، مقــداری 

پودرکاکائــو نیــز داخــل ســینی بریزیــد.
• تــا زمانــی کــه پشــمک کامــال آمــاده شــود، بــه هیــچ وجــه بــرای جداکــردن رشــته ها از یکدیگــر از قیچــی یــا چاقــو اســتفاده 

ــه یکدیگــر می چســبند. ــا اینــکار رشــته ها ب نکنیــد، زیــرا ب
• برای تهیه پشمک در رنگ های مختلف می توانید از رنگ های خوراکی مجاز استفاده کنید.

پشمک
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مواد الزم:
کلم برگ: 1 عدد

گوشت چرخ کرده: 500 گرم
سبزی دلمه: 1 کیلوگرم

برنج: 200 گرم
لپه: 150 گرم

نمک ، فلفل ، زردچوبه، زعفران و ادویه مخصوص: به مقدار الزم
روغن مایع:100 گرم

طرز تهیه :
ــم را  ــی کل ــا مقــداری نمــک روی حــرارت می جوشــانیم. ســپس قســمت چوب ــر کــرده، ب ــدا قابلمــه مناســبی را از آب پ  ابت
ــود.  ــرم ش ــی ن ــا کم ــا برگ ه ــم ت ــرار می دهی ــوش ق ــل آب ج ــم و داخ ــزی در می آوری ــا کارد تی ــروط ب ــک مخ ــورت ی بص

ــم. ــدا می کنی ــا را ج ــی برگ ه ــه آرام ــرون آورده و ب ــپس از آب بی س
گوشت چرخ کرده را همراه با یک عدد پیاز رنده شده، مقداری نمک و زردچوبه تفت می دهیم. 

ــواد را  ــددا م ــم و مج ــه می کنی ــده اضاف ــه  ش ــه پخت ــه لپ ــع را ب ــن مای ــداری روغ ــده و مق ــج آبکش ش ــده، برن ــبزی خردش س
مقــداری تفــت می دهیــم. حــال نمــک مــواد را مــی چشــیم و در صــورت نیــاز، نمــک وفلفــل و همچنیــن زعفــران را بــه مــواد 
ــوان  ــا بت ــم ت ــا کارد تیــزی کمــی می گیری ــرگ کلــم کــه دارای یــک رگبــرگ ضخیمــی اســت ب ــم. قســمت پشــت ب می افزایی
از مــواد، داخــل کلــم بــرگ ریختــه و بــه راحتــی آن را بپیچیــم. کــف ظــرف مناســبی را مقــداری بــرگ چیــده و دلمه هــا را 
ــم  ــدای پخــت حــرارت مالی ــا در ابت ــگام پخــت دلمه ه ــر اســت در هن ــم. بهت ــداری آب می پزی ــا مق ــم و ب در ظــرف می چینی
باشــد و یــک بشــقاب یــا جســم ســنگین بــر روی دلمه هــا قــرار دهیــم تــا هنــگام پخــت، دلمه هــا بــاز نشــوند. پــس از اینکــه 
ــا رب  ــر آب گوجه فرنگــی ی ــی لیت ــته باشــند حــدود 750 میل ــرش داش ــم ت ــا طع ــم دلمه ه ــر بخواهی ــه شــد، اگ ــا پخت دلمه ه
ــر شــود و ســس جــذب دلمه هــا گــردد و اگــر بخواهیــم طعــم  ــا آب آن تبخی ــم ت گوجه  فرنگــی روی ســطح دلمه هــا می دهی
ملــس بدهــد بایــد 1 پیمانــه شــکر را بــا 1 پیمانــه ســرکه مخلــوط کنیــم و روی ســطح دلمه هــا بدهیــم و اجــازه دهیــم کامــال 

آبــش تبخیــر شــود و ســس و چاشــنی دلمــه جــذب گــردد.

دلمــه 
کلــم
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ــده  ــام آفرینن ــه ن ب
ــادر مهــر و م

ــود  از تبــار شــجاعت ب
محبــت.  ایــل  از  و 
 خـــــــــون دالوران 
ایـــران زمیـــن در 
ــر  ــت و مه رگ داش

و  آب  ایــن  پــاکان 
قلــب.  در  خــاک 
نامــش رودابــه بــود 
رودابــه  گویــی  و 

اعصــار  از  شــاهنامه 
حماســی بــه دوران 
مــا کوچیــده بــود. بــه 
همــان نجابــت و بــه 
ــا  ــان دالوری و ب هم

ــای  ــان ویژگی ه همـــ
ــت  ــی تربی ــادری. فرزندان م
کــرد کــه هــر کــدام زبانــزد 
اهــل و دیــار خــود گشــتند. 

زندگــی دشــوار و آزاد عشــایری 
ــور و  ــان و صب ــردی مهرب از وی ف

ــود.  ــاخته ب ــت س ــا درای کاردان و ب
ــرحدات  ــای س ــت زیب ــتن در طبیع زیس

قَِبــل از  هــوا  همیشــگی  اعتــدال  و   فــارس 
کوچ هــای فصلــی، لطفیــات روح وی را دوچنــدان کــرده  
بــود. گویــی عطــر دل انگیــز گل هــای شــب بوی وحشــی 

 بهــار ممســنی و ســر ســبزی 
کــوه و تپـــه و دشــت 
و دامنــــه  هــای 
ــد و  اســــفنـــ
ــن  فــــروردیــ
کازرون و عبــور 
ــای  ــرور ه و م
و  همیشــگی 
ســــخت از 
ــای   ــوه ه ک
مســـــــیر 
و  ییــــــاق 
ــر  ــاق، مه قش
و عشــق را بــا 
ــوری و  صبــــ
سختکوشـــــی 
و  تــار  چــون 
پــور در وجــود 
وی تنیــــــده 

بــود. 
ــی  ــام جوان در ای
خــود  همســر 
را از دســت داد 
ممــر  بــدون  و 
معیشــت ثابــت، 
ســـایه  بــدون  و 
در  ســر،  بــاالی 
زندگــی دشــوار عشــایری 
ــود  ــودک خ ــج ک ــرای پن ب
ــا،  ــوزگاری دان ــان و آم ــادری مهرب ــر م ــاوه ب ع
ــه  ــد. روداب ــز ش ــوز نی ــش و دلس ــدری زحمتک ــد پ مانن
ــی  ــختی های زندگ ــن س ــر ای ــه در براب ــود ک ــی نب کس

پور غفاری  رودابه  بانو  مرحوم 
شجاعت( تبار  از  )مادری 
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ســر فــرود آورد، بلکــه چــون همــه زنــان نــژاد ایــل 
ــر  ــرد و ب ــود ک ــام خ ــقایی، روزگار را غ ــزرگ قش ب

آمــد. فائــق  زندگــی  همــه مصائــب 
ــه نداشــتن همســر  ــه بهان ــه ب ــن نشــد ک ــع بدی قان
ــی  ــت بی رحم ــه دس ــود را ب ــدان خ ــرپناه، فرزن و س
ــی  ــگاه وی و آزادگ ــدی ن ــه بلن ــپارد، بلک روزگار بس
و امیــدواری اش بــه آینده هــای درخشــان، ایــن 
ــدوزی  ــوزی و دانش ان ــیر علم آم ــودکان را در مس ک
هدایــت کــرد و یکــه و تنهــا امــا چــون کــوه اســتوار  

ــوب رســانید. ــه کمــال مطل همــه را ب
از فرزنــدان وی علــی و محمــد بــه مقــام واالی 
ــن  ــدان ای ــه فرزن ــت ب ــیدند و در خدم ــی رس معلم
ــر  ــوز، عم ــان دلس ــر فرهنگی ــد دیگ ــرزمین مانن س
ــوش  ــوختند و خام ــمعی س ــان ش ــتند و چون گذاش

ند. گشــته ا
ــک  ــع الکترونی ــد صنای ــوان کارمن ــه عن ــی ب مرتض
ــیروان  ــانید و انوش ــان رس ــه پای ــرش را ب ــیراز عم ش
ــی  ــته ریاض ــگاه در رش ــتادی دانش ــگاه اس ــه جای ب
رســید و منشــا خدمــات علمــی و فرهنگــی در 

ــد. ــوج ش ــگاه یاس دانش
انوشــیروان توفیــق خدمــت بــه ایــن خــاک مقــدس 
ــور ممســنی  ــام ن ــس دانشــگاه پی ــوان رئی ــه عن را ب
و رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســی کازرون نیــز 
ــده  ــری ش ــات بی نظی ــا خدم ــت و منش ــه اس یافت
ــه  ــت ک ــوده اس ــرم ب ــد وی، اک ــر فرزن ــت. دیگ اس
ماننــد بســیاری از بانــوان ایــن آب و  خــاک، در 
ــدان رشــید خــود  ــه تربیــت فرزن ــه داری ب ردای خان

ــت. ــه اس پرداخت
ایــن مختصــر شــرح حالــی از یــک مــادر ایــن آب و 
خــاک بــود کــه ماننــد هــزاران هــزار بانــوی دیگــر، 
ســرآمد روزگار خویش انــد و یگانــه در هنــر مــادری. 
مادرانــی کــه قلــم در شــرح فداکاری هایشــان گنــگ 

ــات. ــان م ــگاه در استقامت ش ــود و ن می ش
مادرانــی از تبــار ایــل و زندگــی دشــوار و جانــکاه آن، 
ــد  ــر می آین ــس آن ب ــایر از پ ــوان عش ــط بان ــه فق ک
از گردنــه دشــواری هایش بــه ســامت عبــور   و 

می کنند. 
بانــو رودابــه غفــاری پــور از ایــن قبیلــه بــوده 
ــارز  ــادران عاشــق و عاشــقانی مب ــه م اســت؛ از قبیل

ــم  ــی بی رح ــختی های زندگ ــا س ــارزه ب ــه در مب  ک
کوچ نشینی همیشه پیروزند. 

ایــن بانــوی ارزشــمند و الگــو در ســال 1۲9۷در 
ــر  ــم ب ــنی چش ــتان ممس ــور از شهرس ــش ماه بخ
جهــان گشــود. ایــن چشــمانی کــه در بیســت و ســوم 
بهمــن مــاه یــک هــزار و دویســت و نــود هفــت بــه 
ــه زندگــی  ــود.  ایشــان ب ــا گشــوده شــده ب ــن دنی ای
ــت و  ــت نگریس ــی و درای ــد و تیزبین ــر و امی ــا مه ب
همیشــه سرشــار از طنیــن عشــق و محبــت و لبریــز 
ــادری،  ــان م ــدگان مهرب ــن دی ــود. ای ــی ب از زندگ
ســرانجام در هشــتم تیــر مــاه 1398 در شــیراز 
ــه آینــده ای روشــن  ــر ایــن جهــان بســته شــد و ب ب
گشــوده گشــت. خداونــد وی را غریــق رحمــت 
واســعه خــود گردانــد. امیــد اســت بــا مــرور زندگــی 
ایــن شــیرزنان ایــران، دختــران حــال و آینــده، 
الگــوی خــود را در ایــن بانــوان مهربــان و قهرمانــان 
ــن الگوهــا،  ــا پیــروی از ای خامــوش بیابنــد؛ چــون ب
ــران عزیزمــان پــس از هزاره هــا، اســتوار و راســت  ای
ــا افتخــار همــه مصائــب را پشــت ســرنهاده  قامــت ب
و در دامــان تاریــخ، برافراشــته قامــت ایســتاده 
ــای ــن هزاره ه ــا ای ــراه ب ــه هم ــی ک ــت، در حال  اس
ــی  ــای فراوان ــربلند، تمدن ه ــران س ــر ای ــت عم بابرک
ــوان  ــط می ت ــتند و فق ــوش گش ــد و خام برافروختن
البــای اوراق تاریــخ، نــام آنهــا را یافــت نــه در پهنــه 

هســتی. 
فرزندان بانو رودابه غفاری: 

)فــوت  فرهنگــی  بیگدلــی-  خســروی   پورعلــی 
) ند ه ا شــد

صنایــع  کارمنــد  بیگدلــی-  خســروی  مرتضــی 
شــده اند( )فــوت  الکترونیــک 

محمد غفاری پور- فرهنگی بازنشسته
انوشیروان غفاری پور- رییس دانشگاه

اکرم غفاری پور- خانه دار  )فوت شده اند(

»روحش شاد و یادش گرامی باد«
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معرفی کتاب خودت باش دختر

درباره کتاب خودت باش دختر
ــای  ــاورد. خانم ه ــود بی ــه وج ــما ب ــردن در ش ــرفت ک ــرای پیش ــوزان ب ــتیاق س ــک اش ــد ی ــاب می توان ــن کت ای
ــت  ــاب را دس ــن کت ــه ای ــی ک ــرای آن های ــوید. ب ــر ش ــر دیگ ــک نف ــاب ی ــن کت ــدن ای ــا خوان ــد ب ــرم می توانی محت
ــت  ــده اس ــان ش ــاب بی ــن کت ــه در ای ــی ک ــم مطالب ــد بگوی ــه بای ــا ن ــد ی ــه آن را بخوانن ــتند ک ــد و دو دل هس گرفتن
ــه  ــروع ب ــط ش ــت فق ــی اس ــید. کاف ــی برس ــده ای عال ــه آین ــا ب ــد ت ــدار کن ــه را بی ــد خفت ــوق و امی ــد آن ش می توان
خوانــدن کنیــد می بینیــد کــه مطالــب آن ماننــد جرقــه در انبــار بــاروت اســت. بــرای اینکــه بتوانیــد پیشــرفت کنیــد 

ــتاده اید. ــا ایس ــه کج ــد ک ــد بدانی ــید اول بای ــد برس ــه می خواهی ــی ک ــه آن جای و ب

در صفحه ای از کتاب خودت باش دختر می خوانيم:
ــه ايــن نتيجــه برســد کــه آشــوب و دردســرهای  ــد، اگــر ب ــد کــرم ابريشــم بمان ــا اب اگــر کــرم ابريشــم بخواهــد ت
تبديــل شــدنش خــارج از تــوان تحملــش اســت، هرگــز نخواهــد فهميــد کــه می توانســته تبديــل بــه چــه موجــودی 
ــوار  ــناک و دش ــد ترس ــر نمی کني ــت؟ فک ــاک نيس ــی اش دردن ــی در زندگ ــر کل ــن تغيي ــم اي ــما ه ــر ش ــه نظ ــود. ب بش
اســت؟ البتــه کــه هســت. امــا اگــر او بــا ترســش مقابلــه نمی کــرد، اگــر اجــازه نمــی داد تغييــرات او را بــه آن کســی که 
واقعــا هســت تبديــل کنــد، مــا هرگــز نمی فهميديــم او چــه موجــود زيبايــی اســت و خــودش هــم هرگــز نمی فهميــد 

ــد. ــرواز کن ــد پ ــه می توان ک

ــتری از  ــختی بیش ــه س ــه هرچ ــد، ک ــده باش ــود ندی ــه خ ــختی ب ــه س ــه اینک ــت. ن ــاخته اس ــوی خودس ــک بان ــس ی ــل هالی ریچ
ــن  ــس( از ای ــی )صفحــه اینســتاگرام ریچــل هالی ــه صفحــه اینســتاگرامش میزن ــی ســری ب ســربگذرانی ســخت تر می شــوی. وقت
همــه شــور و نشــاط بــه وجــد می آیــی امــا ایــن همــه مطلــب نیســت. انســانی کــه می توانــد اینگونــه شــاد و پرنشــاط باشــد قطعــا 
مشــکات بســیاری را از ســر گذرانــده و گره هــای بســیاری را گشــوده تــا توانســته طلــوع دوبــاره خورشــید را بــه چشــم ببینــد.

ریچــل از دوران ســخت کودکــی و نوجوانــی اش بــه شــما می گویــد. از پــدری کشــیش کــه گرچــه دکتــرای فلســفه داشــته امــا 
نتوانســته بــه درســتی بــرای آن هــا پــدری کنــد. از بــرادری می گویــد کــه خودکشــی کــرد و بنیان هــای خانــواده کــه هــر لحظــه 

ــت. ــم فروپاشــی آن می رف بی
ــت  ــی می توانس ــان زندگ ــای خروش ــم دری ــت. تاط ــه نیس ــه دور از دغدغ ــی آرام و ب ــک زندگ ــن ی ــد ای ــه می بینی ــور ک همانط
ریچــل را بــا خــود بــه درون آب ببــرد ولــی او خواســت کــه دوبــاره بــه زندگــی بازگــردد و ایــن بــار خواســتن توانســتن بــود. البتــه 
نــه بــه بهایــی انــدک! او در کتابــش تاکیــد می کنــد کــه بارهــا زمیــن خــورده و دوبــاره بلنــد شــده، می دانیــد چطــور توانســته؟

ريچل هاليس
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از همه چیز صحبت می کند: کشمکش های ازدواجش، افسردگی پس از زایمان و احساس هایی مثل حسادت، ترس
 خشم، احساس زشت بودن، بی ارزش بودن و دوست داشتنی نبودن. 

ریچــل هالیــس در ایــن کتــاب از رازهــای موفقیتــش بــه عنــوان یــک بانــو، یــک مــادر شــاغل، کارآفریــن، ورزشــکار و نویســنده می گویــد. راز 
موفقیــت او در پذیــرش واقعیاتــی بــود کــه همــه مــا درباره شــان بــه خودمــان دروغ می گوییــم. او در کتابــش دربــاره بیســت دروغــی می گویــد 

کــه زندگی هــای مــا را درهــم می پیچــد و افــکاری غیرمنطقــی راجــع بــه خودمــان و اطرافیــان بــه خــورد مغزمــان می دهــد.
»من مادر خوبی نیستم.«

»االن باید جلوتر از اینها می بودم.«
»وزنم بیانگر شخصیتم است.«

»من به اندازه کافی خوب نیستم.«
»از فردا شروع می کنم.«

پشت جلد کتاب خودت باش دختر آمده است:
تــا بــه  حــال ایــن فکــر بــه  ســرتان زده کــه آن  قدرهــا هــم کــه بایــد، خــوب نیســتید؟ کــه بــه  انــدازۀ  کافــی الغــر نیســتید؟ کــه مــادر بــدی هســتید؟ 
آیــا ایــن فکــر بــه ســرتان زده کــه لیاقت تــان همیــن  اســت کــه بــا شــما بدرفتــاری شــود؟ کــه هیــچ ارزشــی نداریــد و هرگــز بــه  جایــی نخواهــی 

؟ سید ر
تمامی این ها دروغ است.

ــن  ــد. ای ــداوم یافته ان ــده و ت ــاخته ش ــیطان س ــود ش ــط خ ــم، توس ــه بگوی ــا صادقان ــان، ی ــانه ها، خانواده هایم ــه، رس ــط جامع ــه توس ــی ک دروغ های
دروغ هــا بــرای اعتمــاد بــه  نفــس و توانایی هــای مــا خطرنــاک و ویرانگــر هســتند. بزرگ تریــن گنــاه ایــن دروغ هــا ایــن اســت کــه اصــًا آن هــا 
ــد در  ــدای بلن ــا ص ــا ب ــه آن ه ــت ک ــون سال هاس ــنویم چ ــاخته ایم می ش ــان س ــارۀ خودم ــه درب ــی را ک ــدرت دروغ های ــه  ن ــا ب ــنویم. م را نمی ش
گوش هایمــان نجــوا می شــوند و از ایــن  رو شنیدن شــان تبدیــل بــه امــری عــادی شــده اســت. حرف هــای نفرت انگیــزی کــه هــر روز بــر ســرمان 
آوار می شــوند امــا متوجه شــان نمی شــویم. در کتــاب خــودت بــاش دختــر در می یابیــم کــه تشــخیص دروغ هایــی کــه در مــورد خودمــان بــاور 
کرده ایــم کلیــد تبدیــل شــدن بــه نســخۀ بهتــری از خودمــان اســت. اگــر هــم  زمــان بــا علــم بــه اینکــه بــر نامایمــات زندگی مــان تســلط داریــم 

بتوانیــم مرکــز اصلــی آن هــا را نیــز پیــدا کنیــم آن  وقــت اســت کــه می توانیــم به درســتی مســیرمان را تغییــر دهیــم.

درباره کتاب خودت باش دختر
ــه حــدى  ــب در عیــن ســادگى ب ــد. گاهــى مطال ــا خــود همــراه مى کن ــده را ب ــرا، خوانن ــز و گی ــا آن لحــن طن ــاب ب ــگارش کت ســبک ن
جــذاب اســت کــه احســاس مى کنیــد در حــال خوانــدن مطلــب یکــى از پســت هاى اینســتاگرام نویســنده هســتید. موضوعــات بــه شــدت 
بــا روزمرگــى مــا گــره خورده انــد و همیــن ســادگى باعــث شــده تــا خواننــده بــا هالیــس همــگام شــود. خنــده ى از ســر آشــنایى یــا 
گریــه ى همــدردى، همــه در گوشــه گوشــه ى ایــن دویســت و خــرده اى صفحــه جــا خــوش کرده انــد و منتظرنــد تــا مخاطــب را درگیــر 

خودشــان کننــد.
از ســویى، در شــروع کتــاب بیــم آن مــى رود کــه هــر لحظــه مطالــب ســبک و ســیاق کتــب انگیزشــى اى را بگیــرد کــه نیمــى از افــراد 
جامعــه از آن گریزاننــد. چــرا کــه تنهــا حــس خــوب و انگیــزه را بــدون هیــچ زیربنــاى عملــى بــه مخاطــب عرضــه مى کننــد. »تــو خیلــى 
ــا ریچــل هالیــس پــس از آنکــه در هــر فصــل،  ــن اســت، ام ــل کتاب هــا چنی ــن قبی ــب ای ــدى غال ــه کلی ــى!« جمل ــى، پــس مى توان خوب
بــا ذکــر تجربیاتــى از زندگــى خــود، دروغــى را موشــکافى مى کنــد، در انتهــاى همــان فصــل حداقــل ســه روش مناســب بــراى در هــم 
شکســتن وجهــه راســتى نمــاى آن دروغ پیشــنهاد مى کنــد. ایــن روش هــا اغلــب ســاده و کاربــردى هســتند و هزینــه اى بــراى مخاطــب 

بــه همــراه ندارنــد.
ــاور  ــت از ب ــد دس ــه مى خواهن ــان ک ــراى آن ــت ب ــتنى اس ــت داش ــب و دوس ــش، دلچس ــى انگیزه بخ ــر کتاب ــاش دخت ــودت ب در کل خ

ــوند. ــان ش ــود واقعى ش ــه خ ــل ب ــند و تبدی ــا بکش ــردن دروغ ه ک

جمالتی از متن کتاب خودت باش دختر
▪ شــادی به اینکه کجا هستی ربطی ندارد، به کسی که هستی مربوط می شود.

ــه دل خواســتار چیــزی نباشــید برایــش  ــرای بــه دســت آوردنــش پیــدا خواهیــد کــرد امــا وقتــی از ت ▪ وقتــی واقعــا چیــزی را بخواهیــد راهــی ب
ــد.   ــور می کنی ــه ج بهان

▪ مردم به همان اندازه ای به شــما احترام می گذارند که به آنها اجازه می دهید.
▪ گاهــی اوقــات تصمیــم بــه تمــام کــردن یــک رابطــه، حتــی اگــر بــه قیمــت شکســته شــدن قلبتــان تمــام شــود، بزرگ تریــن لطــف در حــق 

خودتــان اســت.
ــع  ــات، در واق ــر اوق ــودن در اکث ــوب ب ــی خ ــادر خیل ــا م ــت، ام ــال اس ــودن مح ــص ب ــب و نق ــادر بی عی ــت. م ــودن دروغ اس ــل ب ــادر کام ▪ م

ــت.  ــر اس ــکان پذی ام
▪ فقــط بایــد مراقــب باشــید. نــه فقــط مراقــب فرزندانتــان کــه حتــی مراقــب خودتــان هــم بایــد باشــید. اگــر خودتــان ناراحــت باشــید و بــا 

ــند.  ــحال باش ــوب و خوش ــور خ ــد چط ــاد بدهی ــا ی ــه آنه ــد و ب ــت کنی ــان مراقب ــد از فرزندانت ــز نمی توانی ــد هرگ ــاری کنی ــود بدرفت خ
▪ معلوم شــد زیباترین اتفاقات زندگی ام اصال در لیست »کارهایی که باید انجام بدهم« نبودند. 
▪ واکنشی که به اســترس تان نشان می دهید آن چیزی است که شما را متفاوت از بقیه می کند.

ــد  ــان می افت ــه در زندگی ت ــایندی را ک ــد و ناخوش ــات ب ــر اتفاق ــد تقصی ــس نمی توانی ــتید پ ــته نیس ــدردان گذش ــوب ق ــات خ ــر اتفاق ــه خاط ــر ب ▪ اگ
هــم گــردن گذشــته بیندازیــد. 

▪ بــه نظــرم خلــق کــردن، عالی تریــن نــوع ادای احتــرام اســت چــون بــه ایــن بــاور رســیده ام کــه اشــتیاق خلــق یــک اثــر هدیــه ای از جانــب 
مترجم: مهشید موسویخداونــد اســت. 
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گردآورنده: فاطمه استواری

دفع سموم بدن با کمک

ــد بیماری هــای  ــواع مشــکات خــود کمــک بگیریــد و اجــازه ندهی ــرای درمــان ان ــد از زنجبیــل ب مــی توانی
عفونــی ماننــد ســرماخوردگی و گلــودرد بــه شــما آســیب برســاند از خــواص درمانــی زنجبیــل اطــاع پیــدا 
ــوع و  ــردرد، ته ــان س ــرن، درم ــرل میگ ــگیری و کنت ــد پیش ــره بگیری ــی به ــارف خانگ ــد و از آن در مص کنی
اختــاالت عصبــی و دفــع ســموم بــدن کمــک بگیریــد. زنجبیــل گیاهــی هنــدی و چینــی اســت و مــردم ایــن 

کشــورها بیــش از چهارهــزار ســال اســت کــه از ایــن گیــاه در پخــت و پــز اســتفاده می کننــد.
متخصصــان طــب هنــدی، زنجبیــل را داروی جهانــی می نامنــد. قســمت مــورد اســتفاده زنجبیــل ســاقه متــورم 
ــام دارد. علــت معجزه گــر بــودن ایــن گیــاه، اجــزای تشــکیل دهنده  شــده زیرزمینــی آن اســت کــه ریــزوم ن
آن اســت کــه شــامل نشاســته، رزیــن و اسانس هاســت کــه بــوی خاصــی بــه آن می بخشــد و بــه نظــر می رســد 
ــد و  ــم تن ــی جینجرول هاســت کــه طع ــه ای آن، یعن ــات ادوی ــت ترکیب ــه عل ــل ب ــی زنجبی بیشــتر ارزش درمان
ســوزاننده ای بــه ایــن گیــاه دارویــی می دهنــد. زنجبیــل تــازه، شــربت زنجبیــل و چــای زنجبیــل 
در بــدن تولیــد گرمــا می کنــد و بــه ایــن وســیله مــواد ســمی را بــه صــورت عــرق از 
ــان ســرماخوردگی  ــرای درم ــن دارو ب ــاه بهتری ــن گی ــد. ای ــدن خــارج می کن ب
ــرماخوردگی  ــار س ــد دچ ــس کردی ــه ح ــی ک ــت. هنگام ــودرد اس و گل
ــودرد  ــر گل ــید و اگ ــل بنوش ــای زنجبی ــار در روز چ ــد ب ــده اید، چن ش
ــل هــر  ــد. چــای زنجبی ــره کنی ــن چــای قرق ــا ای ــد ب ــد می توانی داری
چــه بیشــتر دم بکشــد، طعمــش تندتــر می شــود؛ حتــی می تــوان 
آن را بعــد از ســرد شــدن در یخچــال گذاشــت و ماننــد یــک 
ــد کــه  ــه توجــه کنی ــن نکت ــه ای ــی ب نوشــابه ســرد نوشــید ول
اگــر دچــار ســنگ صفــرا هســتید از مصــرف زنجبیــل 
ــد  ــز می توان ــد آن نی ــش از ح ــرف بی ــرا مص ــد زی بپرهیزی

ســبب گرمازدگــی جزئــی شــود.
زنجبیــل کــه از قدیم االیــام مــورد مصــرف مــردم ایــران، 
هنــد و چیــن بــوده اســت امــروزه در تمــام دنیــا بــه عنــوان 

گیاهــی دوســت داشــتنی مصــرف مــی شــود.
ــل در  ــای زنجبی ــا چ ــل ب ــربت زنجبی ــازه و ش ــل ت زنجبی
ــمی و  ــواد س ــیله م ــن وس ــرده و بدی ــد ک ــا تولی ــدن گرم ب
ــازد. ــارج می س ــدن خ ــرق از ب ــورت ع ــدن را بص ــد ب زائ

 بــه نظــر می رســد کــه اســتفاده ازچــای زنجبیــل هضــم 
تهــوع  رفــع  در  ســودمندی  اثــرات  و  کــرده  آســان  را 
ــرای  ــه عنــوان درمانــی ســنتی ب خواهــد داشــت، همچنیــن ب
ســرماخوردگی، گلــودرد و آنفوالنــزا بــه کار مــی رود. 
ــده و  ــاره ش ــل اش ــد زنجبی ــزه تن ــه م ــع ب ــی از مناب در برخ
ــه شــکل میکــس  ــاع ب ــرگ نعن ــا ب ــل ب ــوام زنجبی اســتفاده ت
شــده در تهیــه چــای را بــه عنــوان راهــکاری بــرای حــذف 
ایــن تنــدی برشــمرده انــد. البتــه بــا افــزودن آب بیشــتر 
نیــز نمی تــوان از تنــدی آن کاســت. دانشــمندان توصیــه 
ــد.  ــل اســتفاده کنی ــرل میگــرن از زنجبی ــرای کنت ــد ب می کنن
ــرای  ــد، ب ــی مفی ــاه داروی ــن گی ــرا ای ــل زی ــرن و زنجبی میگ
ــیمیایی  ــای ش ــد داروه ــرن در ح ــرل میگ ــگیری و کنت پیش
ــز  مصنوعــی مــدرن کــه احتمــاال دارای عــوارض جانبــی نی
هســتند، موثــر اســت. طبــق نظــر دکتر کریشــنا سریواســتاوا از 
دانشــگاه اودنســن دانمــارک، زنجبیــل کــه بــرای ســال های 
بــرای درمــان  متمــادی در کشــورهای مختلــف جهــان 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــاالت عصب ــوع و اخت ــردرد، ته س
ــی  ــرل ناراحت ــرای کنت ــه ب ــری دارد ک ــت تاثی ــه اس می گرفت
هــای فــوق از نظــر دانــش فیزیولــوژی منطقــی بــه نظــر 
و  آســپرین  ماننــد  زنجبیــل  می گویــد:  وی  رســد.  مــی 
ــرای کنتــرل  برخــی از ســایر داروهــای دیگــر ضدمیگــرن ب
ــک  ــتامین و درد کم ــامل هیس ــی ش ــای التهاب عکس العمل ه

می کنــد. 
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چطور می توان یک 
رایحه مناسب 

برای هر محیط
انتخاب کرد؟

ــر از آن  ــی بدت ــبزی و چیز های ــه س ــرق و قرم ــوی ع ــود و ب ــما ش ــزل ش ــی وارد من ــر کس اگ
ــبو  ــه خوش ــت ک ــح اس ــد داد؟ واض ــت خواه ــما دس ــه ش ــی ب ــه احساس ــد چ ــمام کن را استش
کــردن منــزل بــه انــدازه تــن و بــدن و لباس هــای مــا اهمیــت دارد و تــا زمانــی کــه در محیــط 
خانــه شــما بو هــای نامطبــوع وجــود داشــته باشــد محیــط آن دلچســب و شــیک نخواهــد بــود. 
راه هــای مختلفــی بــرای خوشــبو کــردن منــزل وجــود دارد کــه در ذیــل بــه تعــدادی از آنهــا 

ــم. ــاره می کنی اش

آیا خوشبو کردن منزل یک ضرورت است؟
ــک  ــد ی ــا مانن ــه عطر ه ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــما  ــه ش ــه خان ــد و ب ــل می کنن ــوری عم اکسس
ــن  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــخصیت می دهن ــق و ش عم
اســتفاده از عطــر در محیــط خانــه نــه تنهــا آن 
را خوشــبو و دلپذیــر می کنــد، بلکــه فضا هــا 
را هــم از همدیگــر تفکیــک کــرده و باعــث 
ــاس  ــما احس ــزل ش ــی از من ــر بخش ــود ه می ش
بــا  باشــد.  داشــته  متفاوتــی  ویژگی هــای  و 
ــزل  ــردن من ــبو ک ــا و خوش ــتفاده از عطر ه اس
شــما احســاس کســالت و تکــرار در محیــط 
می توانیــد  و  داشــت  نخواهیــد  خانــه خــود 
حس هــای مختلــف و متفاوتــی را تجربــه کنیــد.

ــرای  ــب ب ــه مناس ــک رایح ــوان ی ــور می ت چط
ــرد؟ ــاب ک ــط انتخ ــر محی ه

ــه عطــر ماننــد نوعــی از موســیقی  ــد ب شــما بای
ــه  ــیمن ب ــاق نش ــما در ات ــا ش ــد. مث ــگاه کنی ن
ــه  ــد ک ــاز داری ــم نی ــیقی آرام و مای ــک موس ی
معــادل عطــری آن می توانــد یــک رایحــه مایــم 
ــی را  گل باشــد. امــا اگــر قصــد برگــزاری مهمان
داریــد یــک موزیــک شــاد پخــش خواهیــد کــرد 
ــای  ــد رایحه ه ــری آن می توان ــادل عط ــه مع ک
ــوص  ــای مخص ــل عطر ه ــی مث ــذاب و غلیظ ج
شــب و مهمانــی باشــد. بــرای آشــپزخانه نیــز از 
ــز  ــه اشــتها برانگی ــد ک ــی اســتفاده کنی عطر های
هســتند از جملــه عطر هــای حــاوی رایحــه 
ــا از عطــر  ــی. ترجیح ــل ســیب و گاب ــوه مث می

ــد. ــتفاده نکنی ــپزخانه اس ــای اش گل در فض
از  نیــز  و دستشــویی  بــرای محیــط حمــام 
ــا تمیــزی  ــی کــه رایحه هــای غلیــظ، ام عطر های
دارنــد مثــل گریــپ فــروت و … اســتفاده کنیــد 

ــورد نظــر خــود را  ــا شــکل شــمعی عطــر م و ی
ــه  ــم دامن ــاق خــواب ه ــرای ات ــد. ب ــه کار ببری ب
ــر  ــا بهت ــود دارد، ام ــددی وج ــای متع انتخاب ه
ــر  ــه اث ــد ک ــتفاده کنی ــی اس ــت از رایحه های اس
آرامش بخــش دارنــد مثــل رایحــه اســطوخودوس 
از  می توانیــد  حتــی  پرتقــال.  شــکوفه  یــا 
غنچه هــای گل هــای اســطوخودوس هــم داخــل 
یــک شیشــه اســتفاده کنیــد و از بــوی مطبــوع 
ــه ای  ــال رایح ــه دنب ــر ب ــوید. اگ ــد ش آن بهره من
حــاوی  کــه  عطر هایــی  هســتید  جذاب تــر 
مشــک، وانیــل و عنبــر هســتند امتحــان کنیــد.

اسپری های خوشبو کننده
اگــر قصــد خریــد اســپری بــرای خوشــبو کــردن 
ــی قــوی  ــد ســراغ رایحه های منــزل خــود را داری
ــرای  ــد. ب ــات بروی ــدل و مرکب ــوب صن ــل چ مث
اطمینــان حاصــل کــردن از کیفیــت اســپری، آن 
ــد،  را در هــوا اســپری کنیــد و درون آن راه بروی
اگــر قطــرات اســپری را روی پوســت خــود حــس 
ــدارد و  ــی ن ــت خوب ــپری کیفی ــن اس ــد ای کردی
هــوا را بــه انــدازه کافــی خوشــبو نخواهــد کــرد. 
از اســپری هایی اســتفاده کنیــد کــه از خــود 
ــوان آن را روی  ــا بت ــد ت ــه جــا نمی گذارن ــک ب ل

پارچــه هــم مــورد اســتفاده قــرار داد.
برای کسانی که به عطر عالقه ندارند

افــرادی کــه بــه عطر هــای قــوی عاقــه ندارنــد 
ــه  ــی خان ــای مختلف ــه روش ه ــد ب ــم می توانن ه
ــر  ــد و فضــای آن را دلپذی خــود را خوشــبو کنن
ــی کــه حــاوی  ــوه دهنــد. عطر های ــازه جل و تروت
ــردان  ــی و آفتابگ ــای وحش ــه، گل ه ــه بابون رایح
هســتند، می تواننــد بهتریــن انتخــاب بــرای 
ایــن افــراد باشــند، چــون ایــن رایحه هــا کامــا 

طبیعــی و مایــم و ســبک هســتند و بــوی تندی 
ندارنــد. برخــی از ایــن گل هــا مثــل بابونــه حتــی 
ممکــن اســت بــوی خاصــی هــم نداشــته باشــند، 
ــازه می کنــد. بیشــتر  امــا فضــا را شــاداب و تروت
ــرای خوشــبو کــردن  روغن هــای معطــری کــه ب
منــزل مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد در واقــع 
بلکــه  نمی شــوند  گرفتــه  گیاهــان  خــود  از 
ــان  ــن گیاه ــه ای ــا از رایح ــت م ــر و ذهنی تصوی
ــه  ــر ب ــس اگ ــد پ ــس می کنن ــود منعک را در خ
ــاز  ــید ب ــته باش ــم داش ــیت ه ــان حساس گیاه

ــد. ــتفاده کنی ــا اس ــد از آن ه می توانی
یک اشــتباه رایج بیشــتر افــراد در خوشــبو کردن 
منــزل ایــن اســت کــه از یــک رایحــه خــاص و 
تکــراری بــرای ایــن کار اســتفاده می کننــد کــه 
ایــن رایحــه هــم معمــوال یاســمن یــا یاس اســت. 
در حالــی کــه ایــن رایحه هــا بــوی تنــدی دارنــد 
و توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب می کننــد در 
نتیجــه افــرادی کــه وارد منــزل شــما می شــوند 
تصــور خواهنــد کــرد کــه شــما ســعی می کنیــد 
بــوی بــدی را کــه در منزلتــان جریــان دارد 
ــس  ــانید. پ ــا بپوش ــا و عطر ه ــن رایحه ه ــا ای ب
ــتفاده  ــی اس ــا و رایحه های ــت از عطر ه ــر اس بهت
ــادی  ــه زی ــتند و توج ــر هس ــه مایم ت ــد ک کنی
ــه  ــا ب ــر واقع ــد. اگ ــب نمی کنن ــود جل ــه خ را ب
ایــن رایحه هــا عاقــه داریــد ســعی کنیــد آن هــا 
ــس و  ــه نرگ ــل رایح ــر مث ــای دیگ ــا عطر ه را ب
ــن  ــه ای ــد. ب ــب کنی ــا ترکی ــا کاملی ــا ی میموس
ــزل  ــود در من ــای موج ــد بو ه ــب می توانی ترتی
خــود را نیــز ماننــد دکوراســیون آن شــیک 
انتخــاب کنیــد و همــه حــواس پنجگانــه افــرادی 
را کــه در محیــط قــرار دارنــد راضــی نگــه داریــد.

گردآورنده: فاطمه استواری
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روســتای  زاده  عزیــزی ،  زیبــا 
ــاد شهرســتان »قصرقنــد«  عزیزآب
اســتان سیســتان و بلوچســتان 
پیــش،  مــدت  و چنــد  اســت 
به عنــوان  را  او  ملــل  ســازمان 
چهارمیــن بانــوی روســتایی برتــر 
ــتایی  ــن زن روس ــان و برتری جه

ــرد. ــی ک ــران معرف ای
ــد  ــا بیای ــه دنی ــه ب ــل از اینک قب
شناســنامه دار شــد، بــرای همیــن 
ــد  ــق نمی دان ــم دقی ــودش ه خ
متولــد چــه ســالی اســت. پــدر و 
ــر  ــرای دخت ــال ۶۲ ب ــادرش س م
ــه  ــنامه گرفت ــان شناس نداشته ش
بیشــتری  کوپــن  تــا  بودنــد 
چنــد  کــه  درحالــی  بگیرنــد. 
زیبــا در آخریــن  بعــد،  ســال 
شــب مــاه رمضــان بــه دنیــا آمــد. 
ــتای  ــه روس ــه ب ــود ک ــاله ب ۵ س
ــان بلوچــی  ــه در زب ــن« ک »ِده َج
ــوچ  ــد، ک ــر می گوین ــه زن برت ب
کردنــد تــا در نبــود پــدر کــه آن 
وقت هــا بــرای تأمیــن مخــارج 
زندگــی بــه دوبــی رفتــه بــود در 
کنــار خانــواده پــدری زندگــی 

کــم دردســرتری داشــته باشــند.
حــاال کــه ســالها از آن زمــان 
را  روزهــا  آن  زیبــا  می گــذرد، 
نصفــه نیمــه بــه خاطــر مــی آورد 
می کنــد:  تعریــف  این طــور  و 
»دورتریــن خاطراتــم بــرای وقتی 
ــم خیاطــی  ــادرم ه ــه م اســت ک
ــرا  ــه چ ــا را ب ــم بزه ــرد، ه می ک
می بــرد. مــن هــم بــا ســن و 
ســال کــم، از خواهــر یک ســاله ام 
ــه کارهــای  مراقــب می کــردم و ب
خانــه می رســیدم. آن وقت هــا 
ــود  مــادر مــن تنهــا زن روســتا ب
کــه اجــاق گاز داشــت و بــا اینکــه 
صرفـــه جویی  حســابی  بایــد 
گاز  کپســول  تــا  می کــردم 
خالــی نشــود، امــا خوشــحال 
روی  بقیــه  مثــل  کــه  بــودم 
آتــش غــذا درســت نمی کنــم. 
از اینکــه مــادرم آن همــه کار 
ــودم،  ــت ب ــی ناراح ــرد خیل می ک
ــده  ــول ب ــم ق ــودم می گفت ــه خ ب
ــا  ــن روزه ــدی ای ــه ش ــزرگ ک ب
را جبــران کنــی! البتــه هرچقــدر 
ــدرم  ــون پ ــدم چ ــر می ش بزرگت

نبــود، ســختگیری های مــادرم 
کــه  طــوری  می شــد،  بیشــتر 
رفتــن  مدرســه  بــرای  حتــی 
ــرای  ــردم. ب ــش ک ــی التماس کل
ــده  ــم آم ــد معل ــار چن ــن ب اولی
بودنــد بــه بچه هــای روســتای 
مــا و روســتاهای اطــراف درس 
ــوی  ــه ت ــی ک ــد، در صورت بدهن
روســتای مــا نــه مدرســه ای بــود 
ــا شــب را  ــه معلم ه ــی ک ــه جای ن

ــد.« ــا بمانن آنج
پدربــزرگ زیبــا کــه از ریــش 
حــال  و  منطقــه  ســفیدهای 
مشــکات مــردم روســتا بــود، در 
ــا داد و  ــا ج ــه معلم ه ــه اش ب خان
همیــن شــد شــروعی بــرای تغییر 
مســیر زندگــی زیبــا. آن وقت هــا 
و  عمه هــا  عمــو،  زیبــا،  خانــه 
یــک حیــاط  بــه  پدربزرگــش 
ــی  ــک جورهای ــود و ی ــرف ب مش
تــازه وارد  در کنــار معلم هــای 
ــد  ــرد. چن ــی می ک ــتا زندگ روس
متــر آن طرف تــر هــم احمــد 
ــی اش  ــی قدیم ــه گل ــی خان بلوچ
را در اختیــار معلم هــا گذاشــته 

ــتا در آن  ــای روس ــا بچه ه ــود ت ب
ــه اش  ــا و عم ــد. زیب درس بخوانن
ــتا  ــای روس ــن کاس اولی ه اولی
در  امــا  می شــدند  محســوب 
ــی  ــب خاص ــا تعص ــتای آنه روس
وجــود  دخترهــا  بــه  نســبت 
ــم  ــا ه ــزرگ زیب ــدر ب ــت. پ داش
ــده  ــی ش ــن راض ــرای ای ــط ب فق
بــود دختــرش مدرســه بــرود کــه 
تحــت تأثیــر معلم هــای تــازه 

ــود. ــه ب ــرار گرفت وارد ق
زیبــا کــه بــه کمــک پدربزرگــش 
ابتدایــی را تمــام کــرد، بــرای 
مقطــع راهنمایــی بایــد می رفــت 
ــه  ــه فاصل ــت« ک ــتای »هی روس
ــا  ــن نداشــت، ام ــا ِده َج ــادی ب زی
بــاز مــادرش مخالــف بــود و زیبــا 
ــش را  ــر پدربزرگ ــار دیگ ــک ب ی
ــش  ــه هدف ــا ب ــت ت ــو انداخ جل
برســد. بــرای اینکــه بهانــه ای 
دســت مــادرش ندهــد، صبــح 
و  می شــد  بیــدار  زود  خیلــی 
ــان  ــه مدرســه ن ــن ب ــل از رفت قب
ــز  ــا را تمی ــای بزه ــت، ج می پخ
و حیــاط را آب و جــارو می کــرد، 

ز یبـا عـزیزی
بنیــاد جهانــی زنــان کــه یکــی از بازوهــای 
مشــورتی ســازمان ملــل در امــور زنان اســت، 
ــتایی  ــی روس ــان در زندگ ــت زن ــزه خاقی جای
را بــه زیبــا عزیــزی از اســتان سیســتان و 

ــرد. ــا ک ــتان اعط بلوچس
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بعدازظهــر  و  می پخــت  ناهــار 
هــم کــه از مدرســه برمی گشــت 
ــاز  ــود، ب ــان تمــام شــده ب ــر ن اگ
ــام  ــرد و ش ــور را روشــن می ک تن
هــم  شــب  آخــر  می پخــت، 
ــی کــه  ــت ســراغ درس های می رف
ــی،  ــال تحصیل ــاه اول س ــد م چن
بــرای هیــچ کدام شــان کتــاب 

ــت. نداش
ــخت گیر  ــم س ــک معل ــا ی از قض
اهمیــت  کــه  داشــت  هــم 
نمــی داد زیبــا کتــاب دارد یــا 
نــه، امتحانــش را می گرفــت و 
زیبــا  می پرســید.  را  درســش 
هــم کــه ســر کاس شــش دانــگ 
می کــرد  جمــع  را  حواســش 
قابــل  حــد  تــا  را  ســؤال ها 
ــا  ــا ت ــی داد ام ــواب م ــی ج قبول
مدت هــا بــرای سرآســتین های 
ســوخته اش جوابــی نداشــت کــه 
بــه خانــم »کی خــواه« بدهــد: 
»بــه  جــای لبــاس فــرم، پیراهــن 
بلوچــی می پوشــیدم و چــون هــر 
ــم ســر آســتین  ــان می پخت روز ن
ــود  ــوخته ب ــم س ــه لباس های هم
ــورد  ــک م ــن ی ــم ای ــم معل و خان
ــد  ــی چن ــرد، ول ــول نمی ک را قب
ــدم  ــاب دار ش ــه کت ــد ک ــاه بع م
و پشــت ســرهم نمره هــای 19 
ــد  ــم ش ــم معل ــم خان و ۲۰ گرفت
بهتریــن دوســت و همــراه مــن.«
زیبــا تصمیــم گرفــت زندگــی 
خواهــر  و  روســتا  دخترهــای 
تغییــر دهــد  را  برادرهایــش  و 
تجربــه  کــه  ســختی هایی  تــا 
کــرده بــود بــرای آنهــا هــم 
در  وقت هــا  آن  نشــود.  تکــرار 
روســتای محــل زندگــی زیبــا 
افتخــار  یــک  گرفتــن  دیپلــم 
ــه  ــود مای ــده ب ــه ش ــود و او ک ب
ــه  ــر ب ــواده، راحت ت ــار خان افتخ
ــا  ــت ت روســتاهای اطــراف می رف
موانــع ســر راه زنــان، دختــران و 
ــتا را  ــداد روس ــر تع ــای پ بچه ه

بــردارد.
و  بــود  شــده  نهضــت  معلــم 
از  بازمانــده  زنــان  و  دختــران 
ــزه ای  ــچ انگی ــه هی ــل را ک تحصی
بــرای پیشــرفت نداشــتند تــا 
ــش  ــده پی ــه آین ــد ب ــرحد امی س
ــرد. درکنــار تدریــس، تحصیــل  ب
اجتماعــی  علــوم  رشــته  در  را 
بهتریــن  دانشــگاه  داد.  ادامــه 
ــرده  ــاد ک ــش ایج فرصــت را برای
ــود تــا آرزوهــای کودکــی اش را  ب

ــد: ــی کن واقع
»دوره تدریســم تــوی نهضــت 
و  شــد  تمــام  ســوادآموزی 
پــرورش  و  آمــوزش  اســتخدام 
همــان  تــوی  دیگــر  شــدم. 
ــودم درس  ــه خ ــه هایی ک مدرس
مــی دادم.  درس  می خوانــدم 
فکــر  بــه  هرکســی  از  قبــل 
ــتم  ــودم و می خواس ــواده ام ب خان
ســختی  وضعیــت  از  را  آنهــا 
بدهــم.  نجــات  داشــتند  کــه 
ــه تعــداد  ــدرم کــه درآمــدش ب پ
می کــرد  رام  کــه  شــترهایی 
بســتگی داشــت، از ناحیــه دنــده 
از  و  شــد  شکســتگی  دچــار 
ــر  ــاوه ب ــن ع ــی برگشــت. م دوب
ــتم  ــادرم را داش ــوای م ــه ه اینک
ــوی زمیــن  ــدرم ت ــای پ ــه پ ــا ب پ
کشــاورزی هــم کار می کــردم. 
دیگــر کســی بــه مــن نمی گفــت 
پســر  همــه  یعقــوب،  دختــر 

می زدنــد. صدایــم  یعقــوب 
بــه غیــر از کمــک در مخــارج 
ــدرم  ــه پ ــم و خان ــه وام گرفت خان
ــر و  ــا خواه ــردم ت ــر ک را بزرگت
برادرهایــم بــرای خودشــان یــک 
ــا خواهــر  ــاق داشــته باشــند. ب ات
و برادرهایــم فارســی صحبــت 
ــادرم  ــه م ــرای اینک ــردم، ب می ک
مســابقات  کــردن  نــگاه  بــه 
ــد،  ــر نده ــم گی ــتی و فوتبال کش
ــرای  ــا ب ــن ورزش ه ــدر از ای آنق
کــه  کــردم  تعریــف  پــدرم 

ــون  ــای تلویزی ــن پ ــا م ــر ب دیگ
را  مســابقه ها  و  می نشســت 
دنبــال می کــرد. خانــواده کــه 
کم کــم رو بــه راه شــد، بایــد 
ــم. ــم زبان های ــراغ ه ــم س می رفت

ــن  ــا خیری ــم ب ــرای ارتباط راه ب
آنهــا  بــه  و  بــود  شــده  بــاز 
می گفتــم دوســت دارم تبعیضــی 
را کــه بیــن دخترهــا و پســرهای 
منطقــه وجــود دارد بــردارم، دلــم 
می خواهــد دختــران روســتا هــم 
امــکان درس خوانــدن داشــته 
 Art باشــند، بتواننــد بــا هنــر
ــد  ــول دربیاورن ــه پ ــی منطق بوم
بــه  هــم  روســتا  پســران  و 
ــر  ــوازم التحری ــتن ل ــر نداش خاط
درس  از  تحصیلــی  امکانــات  و 
ــا  ــبختانه آنه ــد. خوش ــا نمانن ج
ــرده  ــاور ک ــن را ب ــای م دغدغه ه
ــد  ــی ام می کردن ــد و همراه بودن
تــا جایــی کــه کافــی بــود پــا بــه 
ــی  ــا اهال ــذارم ت ــتا بگ ــک روس ی
کمــک  و  بشــوند  جمــع  دورم 

بخواهنــد.
ــدا کــرد  ــه پی ــن وضعیــت ادام ای
ــه  ــش ب ــال پی ــه دو س ــا اینک ت
ــی)ع(  ــام عل ــت ام ــز جمعی مرک
ــه  ــم ک ــا ه ــدم. آنه ــی ش معرف
بــرای  کردنــد  پیــدا  یقیــن 
زادگاهــم  مــردم  بــه  کمــک 
ــه  ــم ب ــته باش ــوان داش ــه ت هرچ
کار می گیــرم مــن را به عنــوان 
ــت در  ــای جمعی ــی از مربی ه یک
خانــه ایرانــی شهرســتان قصرقند 
ــدم  ــی آم ــد. وقت ــاب کردن انتخ
تهــران و شــهری بــه ایــن بزرگــی 
ــات را دیــدم  ــا ایــن همــه امکان ب
قصرقنــد  بــه  برگشــت  راه  در 
ــی کــه  ــم کارهای ــه خــودم گفت ب
ــچ  ــی دادی هی ــام م ــا االن انج ت
را  فعالیت هایــت  بایــد  و  بــود 
خوشــبختانه  کنــی.  بیشــتر 
منطقــه  در  ایرانــی«  »خانــه 
ــر  ــاد و عــاوه ب ــی جــا افت به خوب

ــت  ــن موقعی ــی از ای ــه اهال اینک
می کننــد،  اســتفاده  به خوبــی 
خیریــن هــم بــه ایــن فعالیت هــا 
ــه  ــوری ک ــه ط ــد ب ــاد دارن اعتم
ــا،  ــک آنه ــه کم ــروز ب ــه ام ــا ب ت
در  مدرســه   ۲۰۰ از  بیشــتر 
ــر  ــاخته و تعمی ــه س ــن منطق ای
کتابخانه هــای  اســت.  شــده 
در  شــد.  راه انــدازی  متعــددی 
ــی  ــه ذهنیت ــف ک ــق مختل مناط
از ســرویس بهداشــتی نداشــتند، 
ســرویس  دســتگاه  چندیــن 
ــع مشــکل  ــرای رف بهداشــتی و ب
ــزن  ــن مخ ــامیدنی چندی آب آش
نگهــداری آب آشــامیدنی ســاخته 
نیازمنــد  خانواده هــای  شــد؛ 
تاکنــون  شــدند.  شناســایی 
بســته های  مرتبــه  چندیــن 
ــر  ــوازم التحری ــی و ل ــواد غذای م
ــوزان  ــی و دانش آم ــان اهال در می
ــای  ــده. نگاه ه ــع ش ــه توزی منطق
تبعیض آمیــز  و  ســخت گیرانه 
تــا حــد زیــادی کمرنــگ شــده و 
ــتای  ــای روس بســیاری از جوان ه
مــن و روســتاهای اطــراف بــه 

شــده اند.« امیــدوار  آینــده 
موفقیت هــای پــی در پــی او و 
ــه  ــد منطق ــه در رش ــری ک تأثی
برجــای گذاشــت، باعــث شــد 
به عنــوان  را  او  ملــل  ســازمان 
یکــی از زنــان روســتایی منتخــب 
ــد  ــد. هرچن ــی کن ــان معرف جه
ــه  ــه ک ــد: »البت ــودش می گوی خ
مســئولیتم بیشــتر شــده امــا 
ــت  ــن اس ــادمانی ام از ای ــه ش هم
ــده در  ــا ش ــر پ ــه ای ب ــه ولول ک
ــاد  ــی روســتای عزیزآب میــان اهال
و شهرســتان قصرقنــد و انگیزه ای 
ایــن  درجوان هــای  دوچنــدان 

ــت.« ــرده اس ــده ک ــه زن منطق

رســانی  اطــاع  پایــگاه  منبــع: 
بانــوان عالــی  شــورای 
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شــب  هنــگام وقتــی همــه شــاگردان 
مدرســه خوابیــده بودنــد، شــیوانا زیــر 

ــاگردان  ــی از ش ــه، یک ــط مدرس ــزرگ وس ــِت ب درخ
تــازه وارد را دیــد کــه زانــوی غــم بــه بغــل گرفتــه و بــه جــوی 

ــت.  ــده اس ــره ش ــود خی ــل خ آب مقاب
 شیوانا نزد او رفت، کنارش نشست و دلیل اندوهش را پرسید.

شــاگرد گفــت: مــن هیــچ امیــدی بــه آینــده نــدارم. دیگــر نمی دانــم امیــد چــه شــکلی اســت 
ــده و  ــدف ش ــا و بی ه ــی ام بی معن ــم زندگ ــاس می کن ــت آورد. احس ــه دس ــوان آن را ب ــه می ت و چگون

بــه پایــان خــط رســیده ام.
کســی کــه دوســتش داشــتم و قــرار بــود شــریک زندگــی ام شــود، امــروز بــه مــن پیغــام داده کــه از تصمیــم خــود منصــرف 

شــده و قصــد دارد بــا یکــی بهتــر از مــن ازدواج کنــد.
 از آن لحظه  احساس می کنم دیگر هیچ امیدی به زندگی ندارم.

 شیوانا با لبخند گفت: شاید حق با تو باشد! اما سوالی شخصی در مورد خودت دارم؟
 شاگرد با کنجکاوی سرش را باال گرفت. 

شیوانا گفت: تو که تا صبح نمی خواهی این جا بنشینی!؟
برنامه ات را از االن تا هر زمانی که دوست داری برایم بگو!

 شاگرد گفت: کمی که هوا خوردم و حالم بهتر شد لباسم را عوض می کنم و به بستر می روم. 
فــردا صبــح زود از خــواب بیــدار می شــوم و بعــد از تمرینــات ورزشــی صبحــگاه مدرســه ســر میــز صبحانــه می نشــینم و بعــد از آن 

هــم بــه کالس درس می آیــم و مطابــق برنامــه مدرســه پیــش مــی روم.
این چه ربطی به ناامیدی من دارد؟

 شیوانا با لبخند گفت: آیا مطمئنی امشب که می خوابی فردا صبح حتما بیدار می شوی!؟
چه تضمینی وجود دارد که خواب امشب تو آخرین خواب تو نباشد!؟

 شاگرد لبخند تلخی زد و گفت: راستش هیچ ضمانتی نیست!
بعید نیست این آخرین خواب زندگی من باشد! حیات و مرگ من دست خداست.

 شیوانا گفت: بنابراین تو با وجودی که هیچ اطمینانی از بیدار شدن در سپیده دم فردا نداری
اما با این حال باز برای فردایت برنامه می ریزی! این همان امیدی است که گمان می کنی نداری!

 امیدی که در جست وجویش هستی این شکلی است!
یعنی با وجودی که نمی بینی اش اما به آن تکیه می کنی و به پشتوانه آن برنامه می ریزی و به پیش می روی.

 ما آدم ها برخالف آن چه تصور می کنیم امیدمان هیچ گاه نمی تواند وابسته به آدم ها و اتفاقات اطراف مان باشد.
زندگی و زنده بودن نیرویی است که خودش ما را وادار به امید داشتن می کند.

ــه رو می شــویم  ــا آدم هایــی روب ــکار نمی کنــم کــه در زندگــی بعضــی اوقــات اتفاقــات ناخوشــایندی رخ می دهــد و حتــی ب البتــه ان
کــه ســعی می کننــد بــا زخــم زدن بــه مــا نفعــی ببرنــد و بــا تنهــا گذاشــتن مان بــه مــا احســاس ناامیــدی منتقــل کننــد.

اما حقیقت این است که امید ما برای ادامه زندگی، هیچ ربطی به این آدم ها یا اتفاقات دیگر ندارد.
امید یعنی چشم انتظار تغییر بودن با وجودی که نمی دانی این تغییر چگونه رخ می دهد.
الزمه آن هم تکیه کردن به موجودی برتر است که زنده بودن مان را مدیون او هستیم.

دست از این توهم ناامیدی بردار و برای فردایی که حتما بهترین آغاز زندگی توست برنامه هایی پر از اقتدار بریز.
برخیز و گذشته را از تصرف آینده ات ناامید ساز! آن که امروز تو را تنها گذاشت باید در همان گذشته رها شود.

او تعلقی به آینده پرامید تو ندارد و این تو هستی که نباید از آینده روشنی که مقابل توست هیچ سهمی به او بدهی.
 شــاگرد لبخنــدی زد و از جــا بلنــد شــد و بــه ســمت خوابــگاه حرکــت کــرد. شــیوانا از او پرســید: حــال بگــو االن چــه احساســی 

داری؟!
 شاگرد با لبخند گفت: احساس آرامش می کنم. احساس می کنم فردا حتما اوضاع بهتر خواهد شد!

ــی گــم  ــه می گفت ــدی اســت ک ــن همــان امی ــن احســاس باشــکوه را هرگــز از خــودت دور نســاز! ای ــد گفــت: ای ــا لبخن  شــیوانا ب
کــرده ام!

اميــد زنـدگـی
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اميــد زنـدگـی
ــا بغــل  ــد. هنــگام ســخن گفتــن دیگــران، ب 1. بســیار خــوب و بادقــت گــوش می کننــد و وســط صحبــت دیگــران نمی پرن

ــد. دســتی خــود حــرف نمی زنن
۲. سنجیده، کوتاه و دقیق سخن می گویند. در سخنان شان اثری از کنایه، تهدید، تحکم، خشونت و توهین نیست.

3. بســیار اهــل مطالعــه هســتند و عطــش یادگیــری دارنــد. در کنــار بــه روز بــودن در حــوزه تخصصی شــان، در علــوم انســانی 
ــادی دارند. ــات زی مطالع

۴. از گفتن "نمی دانم" ابا ندارند و از تصحیح اشتباهات شان توسط دیگران استقبال می کنند.
۵. راستگو هستند. هرجا که راست گفتن را مصلحت نبینند، به جای دروغ گفتن سکوت می کنند.

ــد.  ــگاه اجتماعی شــان توجــه نمی کنن ــه جای ــران، ب ــه دیگ ــردن ب ــرام اســت. در ســام و احترام ک ــا احت ــوأم ب ۶. نگاه شــان ت
رفتارشــان بــا فروتنــی و آرامــش همــراه اســت. چهــره ای گشــاده و بشــاش دارنــد.

ــد و از جیــب دیگــران  ــی و محیــط زیســت کوشــش می کنن ــوال عموم ــط نیســتند. در نگهــداری ام ــراط و تفری ۷. اهــل اف
ــد. ــرج نمی کنن خ

ــا  ــف را ب ــن روی، نظــر مخال ــد. از ای ــش می کنن ــا را پاالی ــدام آن ه ــد و م ــان تعصــب ندارن ــا و نظرات ش ــه باوره 8. نســبت ب
گشــاده رویی می شــنوند و پیــش داوری نمی کننــد.

ــل  ــد. در مدیریت شــان اهــل کار گروهــی و تعام ــر نمی کن ــر منصــب و مسئولیت شــان تغیی ــا تغیی ــار و کردارشــان ب 9. گفت
هســتند.

ــر  ــران اظهارنظ ــد دیگ ــرای خوش آین ــتند. ب ــفارش پذیر نیس ــذارد و س ــر نمی گ ــان تأثی ــر تصمیمات ش ــان ب 1۰. روابط ش
ــد. ــاعد نمی کنن مس

11. به مکان نشستن شان در مجلس حساسیت ندارند. روی اولین صندلی که خالی باشد می نشینند.
1۲. برای به دست آوردن مسئولیتی با دیگران، مستقیم یا غیر مستقیم، مذاکره یا البی نمی کنند.

ــا مصاحبه کــردن نیســتند. تــاش نمی کننــد کــه کارهــا  ــرای دیده شــدن تــاش نمی کننــد. داوطلــب عکس گرفتــن ی 13. ب
را به نــام خــود تمــام کننــد.

ــع  ــازه و بدی ــکات ت ــه ن ــان همیش ــد و در سخنان ش ــز می کنن ــان پرهی ــرار گفته هایش ــتند. از تک ــن هس ــیار نکته بی 1۴. بس
ــد. ــر نمی کنن ــان اظهار نظ ــارج از تخصص ش ــات خ ــود. در موضوع ــت می ش یاف

ــداف آن بســیار  ــق اه ــرای تحق ــد ب ــر مســئولیتی را بپذیرن ــد. اگ ــز می کنن ــد مســئولیت پرهی ــان چن ــرش هم زم 1۵. از پذی
ــد. ــاش می کنن ت

ــس  ــکاوی و تجس ــراد کنج ــی اف ــواالت خصوص ــادات و اح ــینه، اعتق ــوص پیش ــد و در خص ــاوت نمی کنن ــراد را قض 1۶. اف
نمی کننــد. به جــای ســخن گفتن از افــراد، از افــکار و اندیشــه ها ســخن می گوینــد.

1۷. مســئولیت اشتباه هایشــان  را می پذیرنــد و از اعتــراف بــه خطــا یــا شکســت خــود طفــره نمی رونــد. در پذیــرش اشــتباه 
ــد. ــی نمی کنن فرافکن

ــا ســعه ی  ــر تنــدی و توهیــن صبــور و ب ــی نمی کننــد. در براب ــه دو نمی شــوند و حاضر جواب 18. وارد جــر و بحــث و یکــی ب
صــدر هســتند.

19. به هیجانات خود مسلط هستند. در رفتارشان خشم، ترس، اضطراب یا شادی مفرط دیده نمی شود.
۲۰. به هیچ کدام از ویژگی های باال تظاهر نمی کنند.

اگــر چنیــن افــرادی را می شناســید، قــدر آن هــا را بدانیــد. آن هــا در ایــن زمانــه ی پرآشــوب ماننــد گل هایــی هســتند کــه 
ــتر دارد.  ــود بیش ــن خ ــای زیری ــراد در الیه ه ــه اف ــی از این گون ــده و آرمان ــه بالن ــده اند. جامع ــم ش ــا گ ــکاف صخره ه در ش
کشــوری کــه هــرم خردمنــدی در آن وارونــه باشــد، یعنــی هرچــه باالتــر روی، بیشــتر از جنــس خردمنــدان بیابــی، جامعــه  

رهیــده ای ا ســت.
پدرام سلطانی

آداب خردمندی
ــته ام  ــرکت داش ــون ش ــات گوناگ ــف و موضوع ــطوح مختل ــو در س ــه و گفتگ ــت و جلس ــا نشس ــته در صده ــال گذش در ١٥ س
ــن  ــوده ام. ای ــين ب ــون همنش ــار گوناگ ــی و اقش ــه مدن ــی، جامع ــش خصوص ــت، بخ ــادی در حاکمي ــخاص زی ــا اش و ب
ــا انــواع رفتــار، گفتــار و کــردار و یافتــن  حضــور فــراوان و متنــوع بيشــترین بهــره ای کــه برایــم داشــته اســت، آشناشــدن ب
فرصــت مقایســه ی آن هــا بــا یکدیگــر بــوده اســت. در ایــن مــدت بســيار کوشــيدم کــه روش خردمنــدان را در ميــان جمــع 

ــم. ــایی کن شناس
ــتعداد  ــوش و اس ــه از ه ــده ام ک ــرادی را دی ــيار اف ــرا بس ــت، زی ــمندی نيس ــدی، هوش ــورم از خردمن ــه منظ ــم ک ــد بگوی بای

باالیــی برخــوردار بوده انــد امــا ویژگی هــای خردمنــدی را کمتــر داشــته اند.
ــن  ــدان را چني ــده ی آداب خردمن ــال گزی ــت. به هرح ــالق و اراده اس ــوش، اخ ــع ه ــن حاصل جم ــاور م ــه ب ــدی ب خردمن
ــی  ــی کس ــد واقع ــن خردمن ــان م ــود دارد. به گم ــف وج ــراد مختل ــف در اف ــوت و ضع ــا ق ــه ب ــه البت ــی ک ــم؛ ٢٠ ویژگ یافت

ــد: ــته باش ــان داش ــد( هم زم ــا باش ــی از آن ه ــا یک ــتم حتم ــورد بيس ــه م ــر را )ک ــوارد زی ــورد از م ــال ١٥ م ــه اق ــت ک اس
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توصیه های مهم 
سالمت برای بانوان 

دکتر فاطمه قائم مقامی
فوق تخصص سرطان های زنان و 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

ــن  ــین انجم ــت موسس ــو هئی ــکی تهران،عض ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش ــان و اس ــرطان های زن ــص س ــی فوق تخص ــه قائم مقام ــر فاطم دکت
ــان ایــران اســت. مهمــان ایــن بانــوی جــراح موفــق ایرانــی بودیــم  ــان ایــران و رئیــس ســه دوره اول انجمــن ســرطان های زن ســرطان های زن

ــم. ــان بپردازی ــه موضاعــات حــوزه ســامت زن ــه ب ــا در یــک گفتگــوی صمیمان ت
زنان ایرانی ، بیش تر در معرض چه بیماری هایی هستند؟

در جــواب ایــن ســوال بایــد پاســخ دهــم کــه بــه دلیــل افزایــش ســن ازدواج و تمایــل بــه بــاروری در ســنین باالتــر، شــیوع فیبــروم رحمــی و 
کیســت های تخمــدان بــه خصــوص کیســت های آندومتــر یــوزی ظاهــرا نســبت بــه قبــل افزایــش فاحشــی یافتــه اســت و همچنیــن بــه دلیــل 

تغییــرات در رفتارهــای اجتماعــی، شــیوع زگیــل تناســلی و ضایعــات پیــش ســرطانی دهانــه رحــم در افــراد جــوان بیشــتر دیــده می شــود. 
بــه نظــر می رســد بــه دلیــل تغییــر ســبک زندگــی و نبــود تحــرک، تغذیــه نامناســب و افزایــش عوامــل زیســت محیطــی شــیوع ســرطان های 

زنــان بــه طــور کلــی افزایــش یافتــه اســت.
توصیه شما در خصوص آزمایش های الزم برای پیشگیری از بیماری زنان چیست؟

توصیــه  مــن آن اســت کــه هــر خانمــی کــه ازدواج می کنــد صــاح هســت کــه بــدون عامــت غیرطبیعــی، هــر ۶ مــاه یــک بــار تحــت معاینــه 
ــرای  ــاپ اســمیر ب ــد. انجــام تســت پ ــه کن ــه پزشــک مراجع ــز ب ــی نی ــت غیرطبیع ــه عام ــر گون ــروز ه ــرد و در صــورت ب ــرار بگی ــی ق زنانگ
خانم هــای متاهــل از ســن ۲1 ســال بــه بعــد هــر ســه ســال یکبــار تــا ســن ۶۵ ســال توصیــه می شــود. اگــر تســت ویــروس HPV کــه اهمیــت 
تشــخیص از ســن 3۰ ســال بــه بــاال همــراه بــا انجــام تســت پــاپ اســمیر دارد انجــام شــود، فواصــل ایــن غربالگــری را بــا ایــن دو تســت می تــوان 
بــه هــر ۵ ســال یکبــار افزایــش داد. غربالگــری بــرای خانم هایــی کــه تحــت واکسانســیون HPV واقــع شــده اند، همچنــان بــه همیــن طریــق 
ــه شــرایط بیمــار و ســوابق خانوادگــی هــر دو ســال یکبــار توصیــه می شــود.  ــود. انجــام ماموگرافــی از ســن 3۵-3۴ ســال بســته ب خواهــد ب
از ســن ۵۰ ســال بــه بعــد رادیوگرافــی ریــه و آزمایــش مدفــوع، از نظــر وجــود خــون در مدفــوع، ســالیانه و یــا کولونوســکوپی پریودیــک هــر 
ــار تحــت بررســی واقــع  3 ســال یکبــار توصیــه می شــود. خانم هــای یائســه، از نظــر تراکم  ســنجی اســتخوان، صــاح اســت هــر ۵ ســال یکب

شــوند.
چگونه می توان از ابتال به سرطان های زنان پیشگیری نمود؟

ــوع  ــن ن ــود. ای ــده می ش ــر دی ــنین پایین ت ــر در س ــلی دیگ ــرطان تناس ــتر از س ــه بیش ــرطان هایی اســت ک ــی از س ــم یک ــردن رح ــرطان گ س
ــه  ــام داد. ب ــاروری انج ــظ ب ــرای حف ــرطانی ب ــش س ــه و پی ــل اولی ــخیص زودرس در مراح ــگیری و تش ــا دو روش پیش ــوان ب ــرطان را می  ت س
طوری کــه مشــخص شــده ســرطان گــردن رحــم یــک بیمــاری عفونــی و ســرایت کننده اســت کــه در اپــر ویــروس پاپیلومــای انســانی ایجــاد 
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ــا تزریــق واکســن بــه دختــران بیــن ۲۶-9 ســال قبــل از ازدواج و حتــی پســران در ســنین زیــر ۲۶ ســال می تــوان از اشــاعه  می شــود. امــروزه ب
آن پیشــگیری نمــود. عــاوه بــر ایــن انجــام تســت های ســیتولوژیک )پــاپ اســمیر، تســت ســلول های شــناور در مایــع( بعــد از ازدواج در فواصــل 
و پریودهــای مناســب می تــوان در مراحــل پیــش ســرطانی بیمــاری تشــخیص داد تــا بــا اعمــال جراحــی کوچــک مثــل برداشــتن الیــه مبتــا بــه 

وســیله جراحــی پالیــز )مخروط بــرداری دهانــه رحــم( از بــروز ســرطان گــردن رحــم جلوگیــری نمــود. 
در صورتی کسی به سرطان مبتال شود چه راهکارهایی برای درمان آن وجود دارد؟

اگــر ســرطان بــا تزریــق واکســن یــا انجــام تســت پــاپ اســمیر بــه روش هــای مختلــف قابــل پیشــگیری یــا تشــخیص در مراحــل پیــش ســرطانی 
نباشــد، در صورتی کــه در مراحــل اولیــه کــه ضایعــه کوچکتــر از ۲ ســانتی متر اســت و بــا روش هــای رادیولوژیکــی و بررســی آسیب شناســی حیــن 
ــه حفــظ  ــل ب ــر ۴۰ ســال متمای ــرش منجمــد شــده FROZEN SECTION( امــکان گرفتــاری غــدد لنفــاوی رد شــود و ســن بیمــار زی جراحــی )ب
بــاروری باشــد، می تــوان بــا برداشــتن دهانــه رحــم )تراکلکتومــی( از طریــق واژینــال یــا شــکمی اتصــال رحــم بــه واژن حفــظ بــاروری را اعمــال 
نمــود. در ایــن مــوارد بــرای پیشــگیری از ســقط در صــورت بــروز حاملگــی در آینــده یــک بخیــه حلقــه ای دور قســمتی از رحــم کــه جایگزیــن 

ــرود. ــا فشــار بزرگــی جنیــن و خطــر ســقط پارگــی کیســه آب از بیــن ب ــه رحــم می شــود زده می شــود ت دهان
بیشتر کدام محدوده سنی از زنان مستعد ابتالبه سرطان هستند؟

ســرطان دیگــر ســرطان جســم رحــم اســت کــه بیشــتر در زنــان بــاالی ۵۰ ســال و یائســه دیــده می شــود کــه نیــاز بــه حفــظ بــاروری نیســت، امــا 
مــواردی در زنــان دچــار نازائــی بــا علــت تخمــدان مثــا تخمدان هــای پلی کیســتیک و چاقــی ممکــن اســت دیــده شــود کــه زیــر ســن ۴۰ ســال 
ــر می شــود. معمــوال  ــوع ســرطان در ســنین پائین ت ــن ن ــان ترشــح اســتروژن مــداوم و عمــل تخمک گــذاری عامــل ایجــاد ای ــن زن هســتند. در ای
ــن گــروه از بیمــاران تشــخیص داده می شــود.  ــزی غیرطبیعــی در ای ــاژ تشــخیصی بدلیــل خونری ــی و کورت ــت نازای ــری عل ــن ســرطان در پیگی ای
در ایــن وارد در صورتــی کــه ســرطان محــدود بــه الیــه داخلــی رحــم )آندومتــر( باشــد بــا روش هــای رادیولوژیکــی مثــا ســونوگرافی واژینــال و 
ــا  ــوان ب ــاک نباشــد می ت ــا پیــش آگهــی خطرن ــی رحــم ایجــاد نشــده باشــد و ســلول های ســرطانی ب ــه عضان ــه الی ــا MRI تهاجــم ســرطان ب ی
کورتــاژ تشــخیصی و درمــان هورمونــی دارویــی ســرطان را برطــرف و امــکان حفــظ بــاروری را مقــدور نمــود. در ایــن مــوارد معمــوال بیمــاران بــه 
طــور متوســط 18-9 مــاه بایــد تحــت درمــان دارویــی قــرار بگیرنــد و هــر ســه مــاه یکبــار تحــت نمونه بــرداری رحمــی واقــع شــوند تــا بعــد از 
ــا درمــان دارویــی بهبــود نیابــد یــا در خــال پیگیــری عــود کنــد،  ــاروری نماینــد، در مــواردی کــه ســرطان رحــم ب ــه ب بهبــودی کامــل اقــدام ب
می تــوان بــا برداشــتن رحــم بطــور واحــد و حفــظ تخمدان هــا بــاروری را امکان پذیــر نمــود، به طوریکــه ایــن زنــان می تواننــد بــا گرفتــن تخمــک 
ــاروری داشــته باشــند و صاحــب  ــه رحــم زن دیگــر )رحــم اجــاره ای( ب ــاروری خــارج از رحــم و انتقــال ســلول تخــم ب از تخمدان هــای خــود و ب

فرزنــد بــا خصوصیــات ژنتیکــی خــود شــوند. 
ــی آن بیشــتر  ــی تلیال ــا اهمیــت دارد، ســرطان تخمــدان می باشــد کــه آسیب شناســی اپل ــاروری در آن ه ــورد دیگــر از ســرطان ها کــه حفــظ ب م
در ســنین بعــد از ۵۰ ســالگی دیــده می شــود و ندرتــا در ســنین جوانــی شــایع اســت. حــدود ۶ درصــد ســرطان های اپلــی تلیالــی در ســنین زیــر 
3۵ ســال و یــک درصــد آنهــا در ســنین زیــر ۲۰ ســال دیــده می شــود. بنابرایــن امــکان بــروز ایــن نــوع ســرطان کــه پیــش آگهــی بدتــری دارد در 
زنــان جــوان کمتــر و حفــظ بــاروری در آن کمتــر نیــاز می باشــد. امــا بهرحــال اگــر در مــوارد نــادر ایــن نــوع ســرطان در خانم هــا متمایــل بــه حفــظ 
بــاروری ایجــاد شــود. در صورتــی کــه تومــور محــدود بــه یــک تخمــدان و جــای دیگــری در داخــل شــکم یــا خــارج شــکم یــا خــارج از آن انتشــار 
نیافتــه باشــد و حتــی بــه ســطح تخمــدان نرســیده باشــد و ســلول های تومــور از نــوع خطرنــاک نباشــد، می تــوان بــا برداشــتن تخمــدان مبتــا و 
حفــظ رحــم و تخمــدان طــرف مقابــل، حفــظ بــاروری بــرای بیمــار را تامیــن نمــود. گروهــی از تومورهــای اپــی تلیالــی نــوع مــرزی )بــوردر الیــن( 

ــاروری بیشــتر اســت. می باشــد کــه ایــن انــواع در ســنین پایین تــر بیشــتر دیــده می شــوند. در ایــن مــورد امــکان حفــظ تخمدان هــا و نیــز ب
آیا سرطان هایی وجود دارند که بیشتر زنان با سنین پایین تر به آن مبتال شوند؟

ــای  ــا توموره ــای ژرم ســل ی ــده می شــوند توموره ــن 3۰-۲۰ ســال دی ــن بی ــه بیشــتر در ســنین پایی ــواع دیگــری از ســرطان های تخمــدان ک ان
ــی بســیار حســاس و پاســخگو  ــه شــیمی درمان ــون ب ــدان چ ــرطان های تخم ــوع از س ــن ن ــه ای ــد ک ــی می باش ــلول های جنین ــه از س منشــا گرفت
ــی بســیار  ــاروری وجــود دارد و بقــای عمــر بیمــاران بعــد از جراحــی تومــور شــیمی درمان می باشــند، حتــی در مــوارد پیشــرفته امــکان حفــظ ب
ــال  ــدود دو س ــار ح ــه بیم ــت ک ــاح اس ــردد، ص ــام می گ ــاروری اع ــظ ب ــود و حف ــان می ش ــرطان درم ــه س ــواردی ک ــال در م ــت. به هرح باالس

ــد.  ــاروری نمای ــه ب ــدام ب ــان از عــدم عــود بیمــاری، اق ــود کامــل و اطمین ــا در صــورت بهب تحت نظــر باشــد ت
در مــواردی کــه الزم بــه برداشــتن تخمــدان باشــد بــا فریــز کــردن تخمــک قبــل از جراحــی حفــظ بــاروری را بــرای زن می تــوان اعــام نمــود و یــا 
در صورتــی کــه هــر دو تخمــدان گرفتــار باشــد بــا حفــظ رحــم و تخمــک قرضــی از زن دیگــر بــاروری را بــا روش هــای هورمونــال حمایت کننــده در 
رحــم خــود بیمــار حفــظ نمــود. در تجربــه علمــی خــود دختــر ۲۶ ســاله بــا تومــور 8 کیلوگرمــی چســبیده بــه تخمــدان را معرفــی می  نمایــم کــه 
تحــت جراحــی برداشــتن تومــور بــا حفــظ هــر دو تخمــدان و رحــم قــرار گرفــت، ایــن بیمــار بعــد از چنــد دوره شــیمی درمانــی بهبــودی کامــل 

یافــت و بــه ایــن ترتیــب ماکزیمــم حفــظ بــاروری بــرای بیمــار اعمــال شــد. 
آخرین توصیه شما برای سالمت بانوان، چیست؟

ــوان ایــن اســت کــه چــون ۴۰ درصــد ســرطان ها قابــل پیشــگیری و یــک ســوم مــوارد قابــل درمــان در  ــرای ســامت بان آخریــن توصیــه مــن ب
مراحــل اولیــه می باشــد، بــرای پیشــگیری حتمــا ورزش را حداقــل 3۰ دقیقــه در برنامــه روزانــه خــود بگنجانیــد، زیــرا 3 تــا ۵ ســاعت ورزش در 

ــد.  ــف پیشــگیری می کن ــه ســرطان های مختل ــا ب ــل توجهــی از ابت ــا حــدود قاب ــه ت هفت
ثانیــا بــا اســتفاده از رژیــم غذایــی مناســب و پرهیــز از غذاهــای چــرب و پرکالــری و آمــوزش فرزنــدان بــه دوری از غذاهــای آمــاده، گامــی دیگــر در 

جهــت پیشــگیری از بیماری هــا و ســرطان ها داشــته باشــند. 
واکسیناســیون علیــه ویــروس HPV را بــرای دختــر خانم هــا در ســنین ۲۶-1۲ ســالگی توصیــه می کنــم و انجــام تســت های الزم بــرای پیشــگیری 

از بیماری هــا و مراجعــه زودرس در صــورت بــروز عائــم غیرطبیعــی بــه پزشــکان را جهــت ارتقــای هرچــه بیش تــر ســامتی پیشــنهاد می کنــم.
گفت وگو: مهناز خدا دوست 
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پیــرزن از خانــه بیــرون آمــد، کنــاری نشســت و 
مشــغول گریســتن شــد.

فرشــته بــار دیگــر فــرود آمــد و گفــت: دیــدی 
بــا تــو چــه کــرد؟ حــال پشــیمان  پســرت 

نفریــن کنــی؟ را  او  شــده ای؟ می خواهــی 
نفرینــش  نــه  و  پشــیمانم  نــه  گفــت:  مــادر 

می دونــــی؟ چـــی  تــو  آخــــه  می کنــم. 
فرشــته گفــت: ولــی بــاز هــم رحمــت خداونــد 
و می توانــی  اســت  تــو شــده  شــامل حــال 
آرزویــی بکنــی. حــال بگــو؟ می دانــم کــه 
می خواهــی،  خــدا  از  را  چشــمانت  بینایــی 

درســت اســت؟
پیرزن با اطمینان پاسخ داد: نه!

فرشته با تعجب بسیار پرسید: پس چه؟ 
پیــرزن جــواب داد: از خــدا می خــوام عروســم 
ــه  همســر خــوب و مــادر مهربونــی باشــه و بتون
ــه  ــن دیگ ــه م ــه، آخ ــبخت کن ــرم رو خوش پس

نیســتم تــا مراقــب پســرم باشــم.
اشــک از چشــمان فرشــته ســرازیر شــد و از 
پیــرزن  در چشــمان  قطــره  دو  اشــک هایش 

ــد. ــا ش ــت و بین ریخ
هنگامــی کــه پیــرزن اشــک های فرشــته را 
ــه  ــردی؟ مگ ــه ک ــو گری ــید: ت ــد از او پرس دی

می کنــن؟ گریــه  هــم  فرشــته ها 
ــی اشــک  ــا زمان ــی تنه ــه، ول فرشــته گفــت: بل

ــد! ــته باش ــدا گریس ــه خ ــم ک می ریزی
پیرزن پرسید: مگه خدا هم گریه می کنه؟!

فرشته پاسخ داد:
 خــدا اینــک از شــوق آفرینــش موجــودی بــه 

نــام »مــادر« در حــال گریــه کــردن هســت.

خد ا گریه 
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در  پســرش  تخــت  کنــــار  نابینــا  مــادری 
می گریســت.  و  بــود  نشســته  بیمارســــتان 
فرشــته ای فــرود آمــد و رو بــه او گفــت: 
آمــده ام؛  خــدا  جانــب  از  مــن  بانــو  ای 
ــی  ــا یک ــه تنه ــت ک ــرآن اس ــدا ب ــت خ رحم
از آرزوهــای تــو را بــرآورده ســازد، بگــو از 

می خواهــی؟ چــه  خــدا 
پیــرزن رو بــه فرشــته کــرد و گفــت: از خــدا 

مــی خــوام پســرم رو شــفا بــده.
فرشته گفت: پشیمان نمی شوی؟

وی پاسخ داد: نه!
ــت  ــفا یاف ــک ش ــرت این ــت: پس ــته گف فرش
ــی چشــمان خــود  ــو می توانســتی بینای ــی ت ول

ــی! ــدا بخواه را از خ
درک  تــو  گفــت:  و  زد  لبخنــدی  پیــرزن 

! نمی کنـــی
ســال ها گذشــت و پســر بــزرگ شــد. او 
آدم موفقــی شــده بــود و مــادر موفقیت هــای 

ــت. ــن می گرف ــق جش ــا عش ــدش را ب فرزن
بســیار  را  همســرش  و  کــرد  ازدواج  پســر 
دوســت داشــت. روزی رو بــه مــادرش کــرد 
و گفــت: مــادر، نمی دونــم چطــور بهــت 
ــه جــا  ــو ی ــا ت ــه ب ــی همســرم نمی تون بگــم ول
زندگــی کنــه، می خــوام یــه خونــه بــرات 

ــا. ــری اونج ــو ب ــا ت ــرم ت بگی
ــن  ــرم م ــه پس ــت: ن ــرش گف ــه پس ــادر رو ب م
زندگــی  ســالمندان  خونــه  بــرم  می خــوام 
ــاالی  ــن و س ــم س ــا ه ــا ب ــه اونج ــم، آخ کن

راحت تــرم. و  می کنــم  زندگــی  خــودم 
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شــرقی،  باورهــای  طبــق 
از  متفــاوت  بانــوان  بــدن 
ــن  ــردان اســت، بدی ــدن م ب
ــن  ــرژی زمی ــه ان ــب ک ترتی
در بــدن و درون بانــوان در 

ــت. ــردش اس گ
ــه  ــوان ب ــرژی در بان ــن ان  ای
قــدری قــوی اســت کــه در 
زندگــی خانوادگــی، اکثــر 
ــد  ــل دارن ــه تمای ــراد خان اف
ــند  ــردی باش ــراف ف در اط
ــرا  ــروی مرکزگـــ ــه نیــ ک
در او از همـــــه قـــوی تر 
ــادر  اســت -کــه معمــوال م
نبــود  و  اســت-  خانــواده 
او کامــا مشـــــــخص و 

ــت.  ــوس اس محس
عــادت  هــا  بچــه  اینکــه 

دارنــد همیشــه بداننــد مــادر 
ــادر از  ــر م ــت و اگ کجاس
خانــه بیــرون رود بــه شــکل 
ــوند  ــه می ش ــی متوج عجیب
و دائــم می پرســند مامــان 
نیــروی  ایــن  کجاســت؟ 
جادویــی در بانــوان نشــات 

می گیــرد. 
ــوان معمــوال نقطــۀ ثقــل  بان
خانــه هســتند، مســئولیت 
روانــی را بــه منظــور تامیــن 
ســایر  ســامت  حفــظ  و 
ــده  ــر عه ــواده، ب ــراد خان اف

ــد.  دارن
وقتــی  دلیــل  همیــن  بــه 
ــری در جهــت  ــی تغیی بانوی
ــام  ــی دارد، تم ــر م ــود ب بهب
ــه  ــه او بچ ــه )چ ــراد خان اف

داشــته باشــد یــا نداشــته 
باشــد( از ایــن بهبــود بهــره 

نــد.  می بر
ســامت خانــواده و جامعــه 
بــه  بســتگی  تنهایــی  بــه 
ســالم شــدن و ســالم مانــدن 
بانــوی خانــه دارد. یعنــی 
ــن  ــه غمگی ــه ک ــم خان خان
خانــــــواده  همــه  اســت 

می شــوند. آشــفته 
بانــوان زخمــی، افســرده، 
اینکــه  بــدون  رنجــور  و 
بخواهنــد،  یــا  و  بداننــد 
بــرای خــود و  می تواننــد 
درد  منشــاء  عزیزان شــان 

باشــند! 
تصــور کنیــد در جوامــع 
پدرســاالر بــا حجــم بــاالی 

بــی اعتنایــی و کم لطفــی 
کــه در حــق زنــان شــده 
اســت چقــدر خــود مــردان 

ــد؟ ــده ان ــیب دی آس
در جامعــه ای کــه بانــوان 
خوشـــــحال و ســــــامت 
نمی تــوان  دیگــر  نیســتند 
تمایــزی مابیــن مظلــوم و 
ظالــم قائــل شــد، چــون در 
چنیــن وضعیتــی همــه اعــم 
از بانــو، مــرد و کــودک 

ــتند! ــده هس بازن
سامت بخشــی  قــدرت   
هــر بانــو آنقــــدر عظیــم 
ــا  ــوان ادع ــه می ت ــت ک اس

کــرد : 
با یک گل بهار می شود!

E. Radman :منتشر شده توسط
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ــای  ــن و بدترین ه ــت، بهتری ــم اس ــی بی رح زندگ
ــه و  ــر عاطف ــرد ... ه ــد ک ــال خواه ــر م ــا را ب م
احساســی را کــه داشــته باشــیم؛ غــم، شــادی، 
ــذر  ــی های زودگ ــت، خوش ــر، گذش ــم، تنف خش
و غیرکافــی بــرای دســت یابی بــه عشــق، 
بیــزاری، تنفــر از خــود و دیگــران و هــزار و یک 
درد و بــی دردی دیگــر، در آن لحظــه کــه  دیگــر 
هیــچ احساســی باقــی نمانــده، در همــان لحظه 
ــا در آن  ــری آی ــم بگی ــد تصمی ــه بای ــت ک اس
لحظــه حســاس زانــو می زنــی و بــرای دریافــت 
ــداری  ــا از پای ــی؟ آی ــاس می کن ــک التم کم
ــا  ــی؟ ی ــقوط می کن ــوی و س ــرف می ش منص
ــا و  ــه ورای ترس ه ــا ب ــی ت ــتقامت می کن اس
ــا  ــه ب ــم بگیــری ک ــه کنــی و تصمی غم هــا غلب
ــچ  ــر هی ــا آخ ــی؟ ت ــارزه کن ــته ها مب ناخواس
راه برگشــتی وجــود نــدارد، در آن لحظــات 
ــود  ــر راه خ ــی را از س ــع زندگ ــاز موان زندگی س
بــردار، تصمیــم بگیــر، ایســتادگی کــن، اینــک 
ــود  ــت خ ــه هوی ــکل دهی ب ــال ش ــو در ح ت
هســتی؛ زیــرا هــر انتخــاب، تصمیــم و اراده تــو 
ــت،  ــا توس ــاب ب ــرد. انتخ ــد ک ــف خواه را تعری

ــی؟ ــی بکن ــه کار می خواه چ
ــت  ــی اس ــری فرصت ــه بگی ــی ک ــر تصمیم ه
بــرای نشــان دادن خــود بــه زندگــی، انتخابــت 

ــت؟  چیس
هنگامــی کــه در لبــه تیــغ ایســتاده ای و 
ــاس  ــا التم ــتند، آی ــو هس ــر ت ــه نظاره گ  هم
ــدا  ــی پی ــا راه ــی؟ ی ــقوط می کن ــی؟ س می کن
ــه  ــه قل ــات داده و ب ــود را نج ــه خ ــی ک می کن

موفقیــت صعــود کنــی؟

چگونــه خود را بــه زندگی 
نشان خواهی داد؟

برگرفته از کتاب قطار زندگی 1
نویسنده: مهندس صدف محمدی
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دانشــگاه  پریناتولــوژی  بخــش  رئیــس 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــیراز اع ــکی ش ــوم پزش عل
بــرای نخســتین بــار در کشــور، عمــل 
جنیــن  »حــذف  عنــوان  بــا  جراحــی 
آکاردیــا« بــا اســتفاده از میکروویــو توســط 
ــد. ــام ش ــگاه انج ــن دانش ــان ای متخصص
دکتــر حمیــرا وفایــی گفــت: در مــواردی از 
ــو  ــد قل ــاردار چن ــادر ب ــه م ــا ک حاملگی ه
ــرای  ــروز عارضــه ب هســت در صــورت ب
ــی  ــه جنین یکــی از جنین هــا، عمــل مداخل

بــرای جنیــن ســالم، ضــروری اســت.
ــاک را  ــل آکاردی ــک ق ــا ی وی، حاملگــی ب
ــادر در دوقلویــی همســان  یــک عارضــه ن
ــوارد  ــک درصــد م ــه در ی ــرد ک ــوان ک عن
حاملگــی دوقلــو امــکان وقــوع دارد و 
افــزود: در ایــن بــارداری تــوده آکاردیــاک 
توســط قــل نرمــال بــه عنــوان جنیــن 
ــه  ــود ک ــانی می ش ــده، خون رس ــپ کنن پم
آناســتوموزهای شــریان بــه شــریان، در 
ــل  ــاف مشــترک عام ــد ن محــل اتصــال بن
ــل  ــه دلی ــت ب ــت و در نهای ــاد آن اس ایج
ــن  ــده در جنی ــش رون ــی پی ــایی قلب نارس
پمــپ کننــده، مــرگ جنیــن در ۳0 درصــد 

ــد. ــاق می افت ــوارد اتف م

او میــزان بقــای جنیــن ســالم بعــد از 
ــزر را  ــا لی ــان ب ــای درم ــرای روش ه اج
۸0 درصــد اعــالم و اضافــه کــرد: تاکنــون 
ــیون  ــل کواگوالس ــی مث ــای مختلف روش ه
ــس  ــا فتوســکوپ، رادیوفرکان ــاف ب ــد ن بن
یــا لیــزر بــرای از بیــن بــردن تــوده 

ــت. ــده اس ــرده ش ــه کار ب ــاک ب آکاردی
دانشــگاه  پریناتولــوژی  بخــش  رئیــس 
در  داد:  ادامــه  شــیراز  پزشــکی  علــوم 
بعضــی کشــورها حــذف تــوده آکاردیــاک 
ــام  ــت انج ــا موفقی ــو ب ــط میکرووی توس
شــده کــه نســبت بــه لیــزر RF بــا کاهــش 
عــوارض بعــد از عمــل و کوتــاه تــر شــدن 
ــوده، امــا  چشــمگیر زمــان عمــل همــراه ب
تاکنــون مســتنداتی مبنــی بــر مداخلــه 
بــرای حــذف جنیــن آکاردیــاک بــه وســیله 
نشــده  گــزارش  ایــران  در  میکروویــو 

ــت. اس
وفایــی بــا توضیــح چگونگــی انجــام ایــن 
عمــل جراحــی بــرای یــک مــادر 2۶ ســاله 
بــا شــکم دوم بــارداری دوقلویــی همســان، 
قــل  یــک  بــارداری  ایــن  در  گفــت: 
ــه  ــود ک ــن ســالم ب ــاک و یــک جنی آکاردی
بــه دلیــل بزرگــی واضــح تــوده آکاردیــاک 

کــه توســط جنیــن ســالم خون رســانی 
ــذف  ــی ح ــل جراح ــرایط عم ــد، ش می ش
جنیــن را پیــدا کــرد. بعــد از مشــاوره 
کامــل بــا مــادر بــاردار و همســر او، 
جریــان خــون شــریان نافــی قــل آکاردیاک 
توســط دســتگاه میکروویــو بــه مــدت ســه 
ــد  ــی های بع ــه بررس ــد ک ــع ش ــه قط دقیق
ــل  ــع کام ــده قط ــان دهن ــیجر نش از پروس
ــظ  ــاک و حف ــل آکاردی ــانی در ق خون رس

ــود. ــالم ب ــن س ــات در جنی حی
ایــن فلوشــیپ طــب مــادر و جنیــن گفــت: 
ــه پیشــگیری از  ــه در زمین ــه ک ــن مداخل ای
عــوارض در دوقلوهــای همســان از اهمیت 
باالیــی برخــوردار اســت، بــرای نخســتین 
پزشــکان  تــالش  بــا  کشــور،  در  بــار 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز، در اتــاق 
ــام  ــیراز انج ــزی ش ــتان مرک ــل بیمارس عم

شــد.
رئیــس بخــش پریناتولــوژی علوم پزشــکی 
شــیراز گفت: نســرین اســدی، ســامان نیک 
اقبالیــان، شــهره روزمــه، مریــم کســرائیان، 
حمیدرضــا فروتــن، اعظــم فرجــی و میتــرا 
ــن  ــکی در ای ــم پزش ــای تی ــان اعض مهرب

ــد. جراحــی بودن

انجام عمل میکروویو برای حذف یک جنین در شیراز

دکتر حمیرا وفایی
متخصص زنان و مامایی-فلوشیپ پریناتالوژی

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی استان فارس
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نخستین آئین نکوداشت
مقام واالی مادر
در جزیره قشم

ــره قشــم  ــادر در جزی ــام واالی م ــت مق ــن نکوداش ــتین آیی نخس
چهارشــنبه 11 دی مــاه در تــاالر آیینــه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــا همــکاری ســازمان منطقــه  اســامی ســازمان منطقــه آزاد قشــم ب
آزاد قشــم و بنیــاد فرهنگــی و بیــن المللــی مــادر صــورت گرفــت 

برگــزار شــد.
 ســـازمان منطقــه آزاد قشـــــم بــا همــــکاری بنیــــاد فرهنگــی
بین المللــی مــادر، بــا هــدف الگوســازی بــرای مــادران جــوان 

ــرد. ــل ک ــمی تجلی ــته قش ــادر شایس ــم، از 15 م ــره قش جزی
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان منطقــه آزاد قشــم، 15 مــادر 
شایســته جزیــره قشــم بــا حضــور بنیــان گــذار بنیــاد فرهنگــی مــادر، 
رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد، فرمانــدار 
شهرســتان، معاونیــن و مدیــران ســازمانی و شهرســتانی مــورد 

تقدیــر قــرار گرفتنــد.
سرپرســت مدیریــت امــور اجتماعــی و ســامت و مشــاور ســازمان 
ــه  ــادران ب ــز از م ــواده نی ــوان و خان ــور بان ــم در ام ــه آزاد قش منطق
عنــوان نخســتین ســرمایه گذاران توســعه جامعــه بشــری یــاد کــرد و 
افــزود: اصلی تریــن دوره زندگــی انســان بــرای یادگیــری و تبدیــل 

شــدن بــه یــک انســان توســعه یافتــه، دوران کودکــی اســت.
ــرای  ــان ب ــک انس ــته ی ــت شایس ــه داد: تربی ــلجوقی ادام ــته س فرش

مــادران  هنــر  محصــول  توســعه یافته،  جامعه هــای  در  زندگــی 
تواناســت.

ــی  ــور اجتماع ــس ام ــژاد رئی ــمی ن ــای قاس ــخنران، آق ــن س دومی
ــود. ــم ب ــه آزاد قش ــازمان منطق س

ــدی  ــدس محم ــوص مهن ــادر بخص ــاد م ــم بنی ــور تی ــان از حض ایش
ــرد و  ــندی ک ــراز خرس ــم اب ــره قش ــادر در جزی ــاد م ــذار بنی بنیان گ
از اینکــه آقــای مهنــدس محمــدی فرصــت را بــه ایشــان دادنــد کــه 
در جمــع مــادران نمونــه جزیــره قشــم ســخنرانی کننــد، در پوســت 

ــد. ــود نمی گنجی خ
ایشــان بیــان داشــتند: دوازده ســال کــه مــن هــم پــدر هســتم و هــم 
مــادر و در ایــن مــدت تمــام تــاش خــود را کــرده ام کــه فرزندانــم 

خــأ مــادر را احســاس نکننــد.
ــرای  ــاد و ب امــروز یــک اتفــاق بســیار بــزرگ در جزیــره قشــم افت
ــه ایــن جزیــره تجلیــل بعمــل آمــد و  ــار از مــادران نمون نخســتین ب

ــاد مــادر هســتیم. تمــام ایــن اتفاقــات را مدیــون بنی
ــتین  ــوان نخس ــان بعن ــدی از ایش ــدس محم ــم، مهن ــان مراس در پای

ــد. ــل آوردن ــل بعم ــادر تجلی ــاد م ــه بنی ــدر نمون پ
ــان  ــور آلم ــه )Amati Holle(  از کش ــی هل ــر آمات ــم دکت خان
ســخنران بعــدی ایــن همایــش بــود. ایشــان تحقیقــات  خــود  را در 
مــورد مقالــه مــادر در مصــر باســتان و همچنیــن در آلمــان بــه ســمع 

فرشته سلجوقی
سرپرست مدیریت امور اجتماعی و سامت منطقه آزاد قشم

مهندس غامرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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محمدرضا قاسمی نژاد
رئیس امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم

ــویق     ــا تش ــخنانش ب ــان س ــاند و در پای ــی رس ــار گرام ــر حض و نظ
ــرو شــد و جنــاب مهنــدس محمــدی از ایشــان تقدیــر  حضــار روب

ــه عمــل آورد. ب
بنیــان گــذار بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرد:  ــار ک ــتند، اظه ــاع هس ــواده و اجتم ــده خان ــب تپن ــادران  قل م

ــان نیســت. ــه یــک مــکان و یــک زم ــادر محــدود ب ــگاه م جای
مــادران  انتخــاب  مهنــدس غامرضــا محمــدی، شــاخص های 
نمونــه را از دیــدگاه بنیــاد مــادر برشــمرد و گفــت: پنج شــاخصه در 
ایــن مجموعــه بــرای انتخــاب مــادران کــه ریشــه درخــت زندگــی 
ــد  ــه بای ــادر نمون ــه داد: م ــت. وی ادام ــده اس ــف ش ــتند، تعری هس
فرزنــد خوبــی بــرای والدیــن خــود، همســری خــوب بــرای شــوهر، 

ــرای اجتمــاع باشــد. ــی مناســب ب شــهروندی شایســته و الگوی
بنیــان گــذار بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر افــزود: مــادر 
ــال  ــادری در قب ــف و مســئولیت های م ــد وظای ــن بای ــه همچنی نمون
فرزندانــش را بــه نحــو شایســته انجــام داده و در زندگــی شــخصی، 

ــد. ــرده باش ــاد ک ــی ایج ــر مثبت ــی تاثی ــی و اجتماع خانوادگ
ــا  ــش ب ــن همای ــم در ای ــم ه ــه آزاد قش ــازمان منطق ــل س مدیرعام
ــان  ــات بی ــنت و روای ــن، س ــادر در دی ــژه م ــگاه وی ــه جای ــاره ب اش
ــتند.  ــن هس ــد روی زمی ــی خداون ــین واقع ــادران جانش ــت: م داش
حمیدرضــا مومنــی بــر لــزوم تکریــم مــادران در خانــواده و اجتمــاع 
ــم  ــگاه و تکری ــاء جای ــرای ارتق ــاش ب ــت: ت ــرد و گف ــد ک تاکی
مــادران یکــی از مهم تریــن سیاســت های اجرایــی ســازمان منطقــه 

آزاد قشــم اســت.
ــده  ــل آین ــت نس ــر تربی ــی ب ــادر را مبتن ــام م ــی از مق وی  قدردان
دانســت و افــزود: بانــوان جزیــره عــاوه بــر فعالیــت در عرصه هــای 
اقتصــادی، بــا تربیــت فرزنــدان شایســته، نقــش ارزنــده ای در زمینــه 

ــد. ــوان دارن ــادران و بان ــام م ــل از مق اجــرای برنامه هــای تجلی
ــا  ــره قشــم ب ــادر در جزی ــن نکوداشــت مقــام واالی م نخســتین آیی
ــمی  ــته قش ــادران شایس ــه م ــی ب ــر و هدایای ــای تقدی ــدای لوح ه اه
و عضویــت مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم، فرمانــدار 
شهرســتان و تنــی چنــد از مدیــران و روســای منطقــه آزاد قشــم در 

ــان رســید. ــه پای ــاد مــادر ب بنی
ــه  ــی، عاطف ــف کاویان ــا ال ــا: فریب ــم از خانم ه ــن مراس ــان ای در پای
پــور احمــدی قشــمی، صغــری احترامــی، فضــه بــاز مانــدگان 

ــمی،  ــری قش ــه جعف ــرد، نجم ــی ف ــی تفضل ــا ابوطالب ــمی، لی قش
ــری،  ــق نظ ــژه ح ــوان، منی ــرا درس خ ــی، زه ــی زینب ــه جمال فاطم
ــاز صالحــی، زبیــده دلجــو، شــهری  نوریــه ســرودی گلســتانی، بهن
رضایــی قشــمی، هاجــر گهرانــی قشــمی، فاطمــه مســعودی قشــمی 

ــد. ــل آم ــر به عم ــم تقدی ــره قش ــه جزی ــادر نمون ــوان 15 م ــه عن ب

مهندس حمیدرضا مؤمنی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
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هــم ایرانــی انــد، هــم اروپایــی، هــم فارســی مــی داننــد، هــم ترکــی؛ 
صورت شــان، هــم شــبیه آریایــی هاســت، هــم شــبیه گادیاتورهــا و 
وایکنیــگ هــا، قدشــان بلنــد اســت و مهربانــی شــان همچــون محبــت مــردم 
ایــل بــه مهمــان هــا. مســلمان شــیعه انــد، کارشــان دامــداری و کشــاورزی؛ 
ــد؛  ــی دارن ــم نگــه م ــاز ه ــرغ، خــروس و غ ــتاییان، م ــه روس ــبک هم ــه س ب
ــان  ــای جه ــه کج ــق ب ــد متعل ــی دانن ــق نم ــم دقی ــان ه ــا خودش ــری ه زرگ
هســتند و چــه شــد کــه بــه ایــران آمدنــد و شــدند رومانــوی شــیعه کشــاورز 
ــتا  ــای روس ــی ه ــتند. قدیم ــلط هس ــم مس ــی ه ــان ترک ــه زب ــه ب ــی ک ایران
ــه  ــود ک ــر ب ــردی در زرگ ــان پیرم ــی ش ــان جوان ــه در زم ــت ک ــان اس یادش
تمــام حســاب و کتــاب هایشــان را بــه زبــان روســی مــی نوشــت، امــا بعــد از 
مــرگ او، نوشــتن بــه زبــان روســی ورافتــاد؛ حــاال ایــن مــردم همــه شــان بــه 

ــی نویســند. ــن م ــه التی ــد و ب ــی زنن ــو حــرف م ــان رومان زب

مــورد دیگــری کــه یکــی از روســتا های دیدنــی ایــران نــام گرفتــه، 
روســتای »ایســتا« می باشــد. موقعیــت ایــن روســتا در اطــراف طالقــان 
ــی  ــا مرکــز اســتان یعن ــن روســتا ب ــه ای ــرز اســت. فاصل ــع در اســتان الب واق
ــچ شــکی  ــدون هی ــن روســتا ب ــر اســت. ای شــهر کــرج حــدود ۹5 کیلومت
ایــران جــای گیــرد.  می توانــد در فهرســت عجیب تریــن روســتا های 
ــه نوعــی در همــان  ــن روســتای مرمــوز و عجیــب و غریــب مــردم ب در ای
زمــان قدیــم متوقــف شــده انــد! هیــچ اثــری از خــودرو در کل ایــن روســتا 
نمی بینیــد. هیــچ اثــری از مراســم های عروســی و عــزا و جشــن تولــد 
هــم موجــود نیســت. عجیب تریــن نکتــه در مــورد ایــن روســتا ایــن اســت 
ــا  ــد! کســی از بیــرون هــم ت ــه روســتای خــود راه نمی دهن ــوان را ب کــه بان
بحــال بانــوان و دختــران آن هــا را ندیــده اســت. از مهمانــان خــود بــا چــای 

پذیرایــی می کننــد، ولــی خــود نمی نوشــند. 

ــه در  ــتان سربیش ــع شهرس ــه از تواب ــران ک ــی ای ــتا های دیدن ــی از روس یک
اســتان خراســان جنوبــی اســت، »ماخونیــک« نــام دارد. ماخونیــک در طول 
تاریــخ حیــات خــود خــاص و اســتثنایی بــوده و باعــث شــده تــا نــام آن را 
ــت  ــول قام ــم. ط ــای دهی ــران ج ــتا های ای ــن روس ــت عجیب تری در فهرس
مــردم بومــی ماخونیــک، بــه طــور کلــی کوتــاه بــوده و بــه زحمــت حتــی 
ــتا  ــن روس ــه ای ــل ب ــن دلی ــه همی ــوند. ب ــر می ش ــر بلند ت ــانتی مت از 1/40 س
لقــب »ســرزمین لــی لــی پوت هــا« داده انــد. هــر چنــد در ســالیان اخیــر قــد 
مــردم ایــن روســتا کمــی متعادل تــر از قبــل شــده اســت. مــردم ماخونیــک 
ــیدند و  ــش چــای نمی نوشــیدند، ســیگار نمی کش ــرن پی ــم ق ــا حــدود نی ت
ــد.  ــم نمی کردن ــکار ه ــع ش ــه الطب ــد و ب ــم نمی خوردن ــت ه ــا گوش اص
خانه هــای روســتایی در ماخونیــک در دامنــه تپه هــا و بــه صــورت فشــرده 
و در گــودی زمیــن ســاخته شــده انــد و در کمــال حیــرت کــف خانه هــا 

هــم حــدود یــک متــری از ســطح زمیــن پایین تــر اســت.

شماره 14 بهـار 1399 

58



روســتایی کــه از وســط آن آب میگــذرد و مــردم بــا قایــق در آن عبــور 
ــی  ــتا در نزدیک ــت.این روس ــران اس ــز ای ــا ونی ــد. اینج ــرور میکنن و م

تــاالب شــادگان واقــع شــده اســت.
ســراخیه نــام یکــی از روســتاهای خوزســتان اســت و بــه عنــوان یکــی از 
روســتاهای دارای جاذبــه گردشــگری خوزســتان معرفــی شــده  اســت. 
معمــاری روســتای ســراخیه، بــا د   ســتان بومــی منطقــه ســاخته می شــود    
و از ایــن جهــت اهمیــت زیــاد   ی د   ارد   . ایــن معمــاری د   ر امتــد   اد 
   معمــاری ســنتی منطقــه بــود   ه و ســاکنان روســتا بــا اســتفاد   ه از مصالحــی 
همچــون خشــت و گل و نــی کــه تــاالب د   ر اختیارشــان قــرار می د   هــد 
ــتای  ــای روس ــه ه ــس کوچ ــه پ ــازند   . کوچ ــود    را می س ــای خ    خانه ه
ــن  ــد در ای ــت و آم ــل رف ــن دلی ــه همی ــان آب هســتند ب ســراخیه در می

روســتا بــه وســیله ی قایــق انجــام مــی پذیــرد. 

در شهرســتان اســکو از توابــع اســتان آذربایجــان شــرقی، روســتایی بــه 
نــام کنــدوان وجــود دارد کــه بنــای آن هــا همگــی از جنــس صخــره و 

بــه شــکل کنــدوی عســل مــی باشــد.
قدمــت روســتای کنــدوان بــه حــدود 700 ســال پیــش بــاز مــی گــردد. 
یعنــی در قــرن هفتــم هجــری قمــری، زمانــی کــه مغــول هــا بــه ایــران 
حملــه کردنــد، مــردم روســتای حیلــه ور کــه حــدودا در دو کیلومتــری 
کنــدوان واقــع شــده، بــرای حفــظ جــان خــود بــه دشــت هــای مجــاور 
فــرار کردنــد و تصمیــم گرفتنــد در ایــن مــکان پناهگاهــی امــن بــرای 

خــود بســازند.
در راســتای ایــن هــدف مــردم روســتا شــروع بــه کنــده کاری و 
حکاکــی داخــل صخــره هــا کــرده و در دل کــوه خانــه هایــی از جنــس 

ــرای خــود ســاختند. صخــره ب

روســتای سرآقاســید یکــی از بکرتریــن روســتا های ایــران اســت. ایــن 
ــع کوهرنــگ در اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت.  روســتا از تواب
ــران  ــی در ای ــاری پلکان ــا معم ــتا های ب ــزو روس ــم ج ــتا ه ــن روس ای
ــه آن رســوخ  ــوز زندگــی شــهری ب ــی هن ــن روســتا گوی اســت. در ای
ــن  ــر ت ــی ب ــًا محل ــران روســتا لباس هــای کام ــوان و دخت نکــرده و بان

می کننــد.
نکتــه عجیبــی کــه در مــورد ایــن روســتا وجــود دارد، ایــن اســت کــه 
معمــوالً بــا بــارش اولیــن بــرف در زمســتان، راه ارتباطــی ایــن روســتا 
کــه در منطقــه کوهســتانی هــم قــرار گرفته اســت، چنــد ماهی بــا بیرون 
قطــع می شــود. بهتریــن زمــان ســفر بــه روســتای زیبــای سرآقاســید از 
ــوه و  ــای می ــد از باغ ه ــه می توانی ــی ک ــت، زمان ــر اس ــا مه ــن ت فروردی

درختــان گــردوی آن هــم لــذت ببریــد.
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س های سنتی 
لباس عرو

چيــــــــن
ــتری  ــا خاکس ــی ی ــکی، آب ــای مش ــد رنگ ه ــه نبای ــچ وج ــه هی ــن ب ــروس در چی ــاس ع لب
ــی  ــی را وارد زندگ ــم و بدیمن ــگ غ ــه رن ــن س ــه ای ــاور وجــود دارد ک ــن ب باشــد چــون ای
ــرای  ــن رنگ هــا ب ــز و ســفید متداول تری ــن تمــام رنگ هــا قرم ــد. از بی زوج جــوان مــی کنن

ــاس عــروس هســتند و نمــاد عشــق و محبــت و خوشــبختی هســتند. لب

ژاپــــــــن
حتمــا بــا کیمونوهــای ژاپنــی آشــنا هســتید. ایــن لباس هــای بلنــد بخشــی مهــم از فرهنــگ 
ــوی خــاص  ــک کیمون ــع ی ــم در واق ــن ه ــروس ژاپ ــاس ع ــود و لب ــی محســوب می ش ژاپن
اســت. کیمونــوی عــروس کامــال ســفید اســت کــه ســمبل و نمــاد پاکــی و معصومیــت اســت، 
امــا در مراســم هــای بعــدی ایــن کیمونــو بــه رنــگ قرمــز تغییــر می کنــد کــه نمــاد شــانس 
ــام  ــه ن ــمی ب ــی ابریش ــفیدش ردای ــوی س ــی روی کیمون ــروس ژاپن ــت. ع ــبختی اس و خوش

ــت. ــده اس ــن ش ــا تزیی ــای زیب ــای گل نقش ه ــا طرح ه ــه ب ــد ک ــه می پوش اوچیکاک

اندونــــــزی
ــوم  ــه آداب و رس ــر منطق ــده و ه ــکیل ش ــره تش ــش از ۱۷۰۰۰ جزی ــزی از بی ــور اندون کش
ــنتی  ــای س ــاس عروس ه ــر لب ــال، اکث ــن ح ــا ای ــود را دارد. ب ــاص خ ــروس خ ــاس ع و لب
ــن، ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــای گل و … اس ــا و نقش ه ــا طرح ه ــاد ب ــد و ش ــای تن ــه رنگ ه  ب
 عروس هــای اندونــزی همــراه بــا ایــن لبــاس زیــورآالت زیــاد و طالیــی بــه خــود 
ــزرگ  ــهرهای ب ــژه در ش ــفید به وی ــروس س ــاس ع ــر لب ــال های اخی ــه در س ــد. البت می آویزن

ــد. ــتفاده می کنن ــاس اس ــن لب ــا از ای ــیاری از عروس ه ــده و بس ــن ش ــزی جایگزی اندون

در نقاط مختلف جهان

هنــــــــد
مراســم ازدواج در هنــد بســیار مفصــل اســت و همــان طــور کــه احتمــاال در فیلم هــا دیــده 
ــا  ــی ی ــای صورت ــگ ه ــه رن ــد ب ــروس در هن ــاس ع ــی دارد. لب ــوم خاص ــد آداب و رس ای
 قرمــز اســت کــه نمــاد شــانس و خوشــبختی اســت. عــالوه بــر ایــن از ســر تــا پــای عــروس

ــورآالت و اشــیاء تزیینــی آراســته مــی شــود کــه در نهایــت یــک عــروس ســنتی  ــا ۶ زی ب
هنــدی را بــه وجــود مــی آورد. زنــان هنــدی پــس از ازدواج خــال ســرخی وســط پیشــانی 

ــد. ــا می کن ــه ازدواج را ایف ــش حلق ــی نق ــه نوع ــه ب ــد ک ــرار می دهن ق
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رومـــانی
ــه  ــود تهی ــاص خ ــوم خ ــا آداب و رس ــی ب ــه از رومان ــر منطق ــروس در ه ــاس ع لب
ــا  می شــود. امــا بــه طــور کلــی، لبــاس عــروس در رومانــی پیراهنــی ســفید و بلنــد ب
گلدوزی هــای زیباســت و دامــاد هــم کــت و لباســی متناســب بــا طراحی هــای لبــاس 

ــد. ــن می کن ــه ت ــروس ب ع

نيجـــریه
ــان  ــش از ۵۰۰ زب ــت و بی ــش از ۲۵۰ قومی ــا بی ــاور ب ــیع و پهن ــوری وس ــه کش نیجری
اســت! بنابرایــن صحبــت از لبــاس عــروس ســنتی نیجریــه کاری بــس دشــوار و شــاید 
ــه  ــادی ب ــد زی ــا ح ــور ت ــن کش ــروس در ای ــاس ع ــد. لب ــر می رس ــه نظ ــن ب غیرممک
مذهــب، پیشــینه قومیتــی، منطقــه و … بســتگی دارد. بــا ایــن حــال عــروس نیجریایــی 
ــش را  ــد و موهای ــده می پوش ــاد و زن ــای ش ــه رنگ ه ــی ب ــاس عروس های ــب لب اغل

ــاند. ــام Gele می پوش ــه ن ــا پوششــی ب ــم ب ه

اوکــــراین
مراســم ســنتی ازدواج در اوکرایــن بســیار شــاد و مفصــل اســت و همــراه بــا رقــص و 
آواز، بازی هــای مختلــف و مهیــج و تفریحــات فــراوان اســت. لبــاس عــروس اوکراینــی 
ــش  ــا و نق ــوال از گلدوزی ه ــاس معم ــن لب ــا در ای ــت، ام ــاوت اس ــه متف ــر منطق در ه
ــا ــرپوش ها ی ــا س ــم ب ــروس ه ــای ع ــود و موه ــتفاده می ش ــنتی اس ــای س  و نگاره

گل های طبیعی تزیین می شود.

مراکــــش
ــان  ــام کفت ــه ن ــد ب ــه بلن لبــاس عــروس ســنتی در کشــور مراکــش از یــک لبــاس زنان
ــه روی آن  ــود ک ــکیل می ش ــیفون تش ــور ش ــا ت ــاتن ی ــم، س ــس ابریش )Caftan( از جن
یــک روپــوش پوشــیده می شــود. ایــن لبــاس معمــوال در پاییــن بــاز اســت و بــا یــک 
کمربنــد پهــن گلــدوزی شــده بســته می شــود. عــروس ســنتی مراکشــی همــراه بــا ایــن 
ــر جلــوه و زیبایــی پوشــش  لبــاس اغلــب زیــورآالت فراوانــی اســتفاده می کنــد کــه ب

ــد. ــه می کن ــروس اضاف ع
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ــک اردوگاه در  ــه ی ــرم ب ــال همس ــن س ــدت چندی ــه م ب
صحــرای ماجــوی کالیفرنیــا فرســتاده شــده بــود. مــن بــرای 
ــردم و  ــکان ک ــل م ــا نق ــه آن ج ــم، ب ــک او باش ــه نزدی اینک
ایــن درحالــی بــود کــه از آن مــکان نفــرت داشــتم. 
همســرم بــرای مانــور اغلــب در صحــرا بــود و مــن در 
ــا  ــت فرس ــا طاق ــدم. گرم ــا می مان ــه کوچــک تنه ــک کلب ی
ــت ها و  ــرخ پوس ــتم. س ــی نداش ــم صحبت ــچ ه ــود و هی ب
مکزیکی هــای آن منطقــه هــم انگلیســی  نمی دانســتند. 
ــذا. ــی آب و غ ــود، حت ــر از شــن ب ــز پ  همه جــا و همــه چی

ــه  ــه خان ــم ب ــم گرفت ــه تصمی ــذاب می کشــیدم ک ــدر ع آنق
ــم. ــترک مان را بزن ــی مش ــد زندگ ــی قی ــردم و حت برگ

 نامــه ای بــه پــدرم نوشــتم و گفتــم یــک دقیقــه دیگــر هــم 
نمی توانــم دوام بیــاورم. می خواهــم اینجــا را تــرک کــرده و 
بــه خانــه شــما برگــردم. پــدر نامــه ام  را بــا دو ســطر جــواب 
داده بــود، دو ســطری کــه تــا ابــد در ذهنــم باقــی خواهنــد 

مانــد و زندگــی ام را کامــا عــوض کــرد.
»دو زندانی از پشت میله ها بیرون را می نگریستند... 

یکی گل و الی را می دید و دیگری ستارگان را« 
ــردم.  ــرم ک ــاس ش ــدم واحس ــط را خوان ــن دو خ ــا ای باره
تصمیــم گرفتــم بــه دنبــال ســتارگان باشــم و ببینــم جنبــه 

مثبــت در وضعیــت فعلــی مــن چیســت؟ بــا بومی هــا 
باعــث شــگفتی  آن هــا  و عکس العمــل  دوســت شــدم 
ــراز  ــا اب ــفال گری آن ه ــی و س ــه بافندگ ــی ب ــد. وقت ــن ش م
ــه توریســت ها  عاقــه کــردم، آن هــا اشــیایی راکــه حتــی ب

نمی فروختنــد را بــه مــن هدیــه کردنــد. بــه اشــکال جالــب 
یوکاهــا توجــه می کــردم. چیزهایــی در  و  کاکتوس هــا 
ــدام  ــروب را م ــم و غ ــرا آموخت ــگ های آن صح ــورد س م
از  کــه  گوش ماهی هایــی  دنبــال  می کــردم.  تماشــا 
میلیون هــا ســال پیــش، وقتــی ایــن صحــرا بســتر اقیانــوس 

ــم. ــد می رفت ــده بودن ــی مان ــا باق ــود، در آنج ب
چه چیزی تغییر کرده بود؟ 

صحرا و بومی ها همان بودند... .
ــه  ــک تجرب ــرده  و ی ــر ک ــه تغیی ــود ک ــن ب ــرش م ــن نگ ای
رقت بــار را بــه ماجرایــی هیجان انگیــز و دلربــا  تبدیــل 
کــرده بــود. مــن آن قــدر از زندگــی در آن جــا مشــعوف بــودم 
ــورد  ــان در م ــای درخش ــوان  خاکریز ه ــا عن ــی ب ــه رمان ک
ــی کــه  زندگــی درصحــرای  ماجــوی نوشــتم. مــن از زندان
ــتاره ها را  ــته و س ــرون نگریس ــه بی ــودم ب ــاخته ب ــودم س خ

ــودم. یافتــه ب

خاکـریـزهـای 
درخشـــان

برگرفته از کتاب آیین زندگی 

فـــرزندان  بــه  اگـــر 
خــــود،  عزیــــزان  و 

ویی بـــا ویـــار ر
ســختی هــای زندگــی را 

نیاموزیــم
در حــق آن هــا ظلــم 

ــم... کـرده ایـ

دیل کارنگی
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                          بدبیــن هــا را غافلگیر کنید

                    ســخت تالش کنید

                           آینده را بســازید

                     از کاری کــه انجــام می دهید لذت ببرید

              یــاد بگیرید که »نه« بگویید

       مشورت کنید

کارها را به تعویق نیندازید

          افــراد خوب را انتخاب کنید

                         حس شــوخ طبعی داشــته باشید
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تهیه کننده: مریم بصیری

مقدمه : 
شــکل قالبــي خانــواده عبــارت اســت از یــک زن و یــک مــرد و دو یــا ســه فرزند 
. بــا توجــه بــه دنیــاي بــه شــدت صنعتــي شــده امــروز و نیــز نقــش ســازنده 
ــنگین  ــؤولیت هاي س ــن مس ــر گرفت ــا در نظ ــف و ب ــاي مختل ــان در عرصه ه زن
ــي را  ــف خانوادگ ــار مســؤولیت و وظای ــان ب ــه همزم ــاع ک ــال در اجتم ــان فع زن
نیــز بــه عهــده دارنــد هنــوز هــم مي تــوان گفــت بزرگتریــن وظیفــه زن، مــادر 

ــت . ــد اس ــي فرزن ــره زندگ ــیرن ترین ثم ــدن و  ش ش
ــادر  ــت م ــودك در دس ــمي ک ــي وجس ــي، روان ــامتي روح ــتي و س ــد تندرس کلی

اســت. در ایــن مقالــه بــر روي نقــاط ضعــف و قــوت اشــتغال زنــان و و تاثیــر آن در 
فرزندان شــان بطــور خاصــه بحــث شــده اســت. امــا نــکات مــورد اشــاره در مقایســه 

ــدان  ــت فرزن ــادران در تربی ــتغال م ــه اش ــه در زمین ــي ک ــات و مطالعات ــرات و تحقیق ــا نظ ب
توسط اساتید و بزرگان این امر موجود بوده، تا حدود زیادی همبستگي وجود داشت .

مسئله: آيا بین اشتغال مادران و تربیت كودكان رابطه اي وجود دارد ؟
در ابتــدا بــراي رد و یــا اثبــات مســاله مطــرح شــده بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه تربیــت مجموعــه  فاکتورهایــي هســتند کــه کــودک را در 
بــاال بــردن حــس اعتمــاد بــه نفــس، اســتقال و ســازگاري هاي اجتماعــي و شــخصیتي، احســاس موفقیــت تحصیلــي و شــغلي در آینــده، نگرش هــاي 

جنســیتي برابــر و احســاس رضایــت از خــود و .... کمــک مــي کنــد.

جدايي مادر از فرزند در سنین مختلف چه واكنش هايي را در كودك به دنبال دارد ؟
احســاس گنــاه مهــم تریــن احســاس منفــي مــادران شــاغل اســت کــه بــه علــت نگرانــي مــادر از عــدم حضــورش در کنــار فرزنــد ایجــاد مــي شــود. بــراي 

مثــال مــدام جماتــي از قبیــل بچــه ام تــب دارد و مــن کنــارش نیســتم! االن ممکــن اســت گرســنه باشــد و ... شــنیده مــي شــود. 
بــا توجــه بــه اینکــه کــودکان در مراحــل مختلــف تحــول روانــي و رشــد جســماني خصوصیــات متفاوتــي دارنــد، واکنش هــاي آنــان نیــز متناســب بــا 
ایــن مراحــل متغیــر اســت بــراي مثــال اگــر کــودک را پیــش از دو ســالگي بــه پرســتار یــا فــردي غیــر از مــادر بســپاریم کــه در نگهــداري او ناموفــق 
باشــد بــا واکنشــهایي نظیــر اضطــراب جدایــي بــا نشــانه هــاي وحشــت زدگــي همــراه بــا ناراحتــي هــاي جســماني روبــه رو مــي شــویم . در دوره پیــش 
ــاال افــت تحصیلــي را مــي بینیــم و در  ــر مــوارد ب دبســتاني پرخاشــگري و نارســایي در توجــه و ... آشــکار مــي شــود. در کــودکان دبســتاني عــاوه ب
دوره نوجوانــي بــا توجــه بــه بحــران بلــوغ و تغییراتــي از قبیــل بــروز اخــاق خــود پیــروي و حــس اســتقال طلبــي و خودکامگــي فکــر مــي کننــد کــه 

بخش اول
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قــدرت انجــام هــر کاري را دارنــد. 
ــدت  ــا از ش ــد و ی ــگیري کن ــرات پیش ــیاري از خط ــروز بس ــد از ب ــي توان ــادر م ــع م ــه موق ــای ب ــا وکمک ه ــه راهنمایي ه ــت ک ــن جاس ای

بحران هــا بکاهــد . 
در ایــن راســتا بــا مــادران موفــق نیــز مواجــه هســتیم. در ایــن جــا کیفیــت مــادري مطــرح مــي شــود . ماننــد آمــوزش مهارتهــای زندگــی 
بــه کــودکان در ســنین پاییــن تــر کــه بازدهــي و اســتقال بیشــتري نســبت بــه ســنین باالتــر دارد. در ایــن شــکل از آمــوزش مــي تــوان 
مســئولیت ها را در قالــب بــازي بــه کــودکان ســپرد . بــراي مثــال از کــودک بخواهیــم تــا گردگیــري کنــد، در آمــاده کــردن غــذا کمــک 

کنــد و ... 
ــاز  ــر اســاس نی ــد، در دوران مدرســه ب ــازي آموخته ان ــب ب ــي کــه در دوره کودکــی وپیــش دبســتاني مهارت هــاي زندگــي را در قال کودکان
خــود آن مهارت هــا را بــه کار مــي برنــد. مــا مــي توانیــم اســتقال ایــن کــودکان را عــاوه بــر حــل مشــکات روزمــره در امــور مدرســه نیــز 
ببینیــم. در مــورد اخیــر پــدر و مــادر پــس از برگشــت بــه خانــه در جایــگاه راهنمــا قــرار مــي گیرنــد و الزم نیســت بــار کمــک بــه حــل 
تکالیــف را بــه دوش کشــند. چنیــن آموزشــي اگــر چــه بــه کنــدي اثــر مــي گــذارد ولــي نتایجــي عمیــق را از لحــاظ موفقیــت تحصیلــي و 

ســایر موقعیت هــاي زندگــي بــر کــودک بــه جــا مــي گــذارد. 
اگــر از کودکــي چنینــي آموزش هایــي لحــاظ شــده باشــد در دوره نوجوانــي مــادر بــه علــت همــکاري بچــه هــا در انجــام کارهــاي منــزل 
داراي آرامــش بیشــتري بــوده و فرصــت پیــدا مــي کنــد تــا ارتبــاط بیشــتري بــا بچــه هــا داشــته باشــد. حتــي مادرانــي کــه نســبت بــه 
تغذیــه کــودک بیــش از انــدازه توجــه داشــته و وقــت صــرف مــي کننــد، مــي تواننــد گاهــي بــا فراهــم کــردن غذاهــاي ســاده تــر فرصــت 

بــازي کــردن بــا فرزندانشــان را ایجــاد کننــد. 
کمــک و حمایــت اطرافیــان بــه مــادران و کاهــش شــکایت هاي آنهــا از خســتگي روانــي و جســماني اثــرات مثبتــي را در منــزل بــه دنبــال 
خواهــد داشــت و در نهایــت فرزنــدان چنیــن مادرانــي در ســنین باالتــر نــه تنهــا از شــاغل بــودن مــادر احســاس نارضایتــي نمــي کننــد بلکــه 

از جایــگاه اجتماعــي مــادر احســاس غــرور و رضایــت دارنــد. 

وقتي مادر شاغل است پدر در نگهداري كودك چه نقشي مي تواند داشته باشد؟ 
در گذشــته روان شناســان بــه نقــش پــدر توجــه کمتــري داشــتند، امــا امــروزه بــر نقــش اساســي وي تاکیــد دارنــد. بارهــا دیــده شــده کــه 
پــدر و مــادر همزمــان بــه منــزل مــي رســند ولــي پــدر بــه اســتراحت و مــادر بــه کارهــاي منــزل مــي پــردازد. در حالــي کــه ایــن مــادر بــا 
خســتگي بیــرون و داخــل منــزل بایــد زمانــي را بــه کــودکان اختصــاص دهــد. گاهــي اوقــات در چنیــن مواقعــي مــادر خســته یکــي از ایــن 

دو حالــت را در پیــش مــي گیــرد: 
1- شاهد برخوردها و تنش هایي بین مادر و کودک مي شویم. 

۲- براي آرام نگه داشتن کودک از بازیچه هایي نظیر رایانه و ویدیو و ... استفاده مي شود. 
ــه  ــر عهــده گیــرد و ب ــد را ب ــد بخشــي از وظایــف نگهــداري از فرزن ــدر مــي توان ــي، پ ــراي موفقیــت مــادر شــاغل در ایــن محــدوده زمان ب
ــا حــدودي بکاهــد. حمایت هــاي همســر در کارهــاي منــزل باعــث خســتگي کمتــر مــادر و افزایــش بازدهــي  ــن ترتیــب از مشــکات ت ای
ــودک خــود  ــه از ک ــه طــور جداگان ــان ب ــر همزم ــم ســاعت هاي کاري غی ــا تنظی ــد ب ــي توانن ــن م ــکان والدی وي  مي شــود . در صــورت ام
ــه و بچــه داري مي شــوند ولــي  ــر عهــده مي گیرنــد معمــوال درگیــر کار خان نگهــداري کننــد.  هنگامــي کــه پــدران مراقبــت از کــودک را ب
ــا ازخــود احســاس رضایــت بیشــتري  ــا ایــن وجــود مــادران شــاغل غالب ــه طــور مســاوي تقســیم مي شــود. ب ــدرت ب ــه ن ــه ب کارهــاي خان
مي کننــد تــا مادرانــي کــه کار نمي کننــد. کودکــي کــه در خانــواده اي زندگــي مي کنــد کــه مــادر شــاغل اســت شــاهد روابطــي مبتنــي بــر 
برابــري بیشــتر میــان والدیــن مــي باشــد. برخــاف عقایــد معمــول مبنــي بــر اینکــه اشــتغال مــادر بــه تربیــت کــودک آســیب مي رســاند 
بعضــي از شــواهد نشــان مي دهــد کــه بــراي کــودک فوایــدي نظیرســازگاري شــخصیتي و اجتماعــي بهتــري در مدرســه، عقایــد معقوالنــه 
در مــورد مفهــوم جنســیت ،نظــم و  انظبــاط و برنامــه ریــزی بیشــتردر امــور روزانــه و در مــورد فعالیتهــاي زن و مــرد نیــز عقایــد کمتــر 
ــه اي  ــود حرف ــد خ ــد و مي خواهن ــل دارن ــت و تحصی ــه موفقی ــتري ب ــاي بیش ــاغل امیده ــادران ش ــران م ــده دخت ــده ش ــد. دی ــي دارن قالب
ــودن خــود هــر دو  ــادر ب ــي اســت کــه از شــغل خــود و م ــران مادران ــه خصــوص مشــخصه دخت ــا ب ــن الگوه ــه ای داشــته باشــند کــه البت
راضــي هســتند و در نتیجــه بــراي کــودک سرمشــق زنــي را ارائــه مي دهــد کــه بــه خوبــي از عهــده بچــه داري و شــغل خــارج از خانــه بــر 
مي آیــد. بــه طــور متوســط بــه فرزنــدان مــادران شــاغل بــه یــک میــزان توجــه و محبــت مي شــود. مــادران شــاغل غالبــا بــه همــان انــدازه 
مــادران خانــه دار و شــاید هــم بیشــتر بــرای فرزنــدان خــود کارهایــي انجــام مي دهنــد و در امــور بیشــتري بــا یکدیگــر شــریک مــي باشــند 
و نیــز دیــده شــده کــه مــادران خانــه دار یــا دیــر از خــواب بیــدار مــي شــوند و یــا بــه کارهــا و مســئولیت هاي مربــوط بــه خانــه و عمومــا 
 امــور مربــوط بــه فرزنــدان عمــا توجــه کمتــري  دارنــد بــه دلیــل اینکــه فکــر مي کننــد فرصــت زیــادي دارنــد پــس هــر وقــت بخواهنــد 
مي تواننــد. ولــي مــادران شــاغل بــه دلیــل کمبــود وقــت و اشــتغال در بیــرون از منــزل ســعي مــي کننــد بــا برنامــه ریــزی بــه همــه امــور 
واقــف باشــند. مــادران مي گوینــد از بــودن بــا فرزنــدان خــود لــذت مي برنــد چــون در تمــام روز بــا آنــان نیســتند و ایــن احســاس لــذت از بــا 
هــم بــودن مــادر و کــودک مــي توانــد درک کــودک و والــد را از یکدیگــر در پــي داشــته باشــد.  البتــه در بیــن زنــان تفاوت هــاي فــردي نیــز 
وجــود دارد مثــا بعضــي از زنــان عقیــده دارنــد کــه کــودک نیــاز بــه مراقبــت انحصــاري مــادر دارد و بعضــي دیگــر بــر ایــن عقیده انــد یــک 
مطالعــه دانشــگاهي نشــان داد کــه کــودکان مــادران شــاغل و مــادران خانــه دار از لحــاظ عاطفــي هــر دو گــروه دلبســتگي تــوام بــا احســاس 
ایمنــي دارنــد و اینکــه کــودک چــه نــوع دلبســتگي بــه مــادرش دارد ارتباطــي بــا شــاغل بــودن مــادر نــدارد بلکــه بیشــتر بــه هماهنگــي 
بیــن نظــر مــادر در مــورد مــادر بودنــش و وضعیــت شــغلي اش مربــوط مي شــود . در بعضــي از خانواده هــاي مــادران شــاغل مي بینیــم کــه 
پــدر نیــز در کار مراقبــت از فرزنــدان ســهیم اســت و گاهــي اوقــات پــدر در خانــه مي مانــد و مــادر خــارج از خانــه شــاغل اســت در ایــن 
خانواده هــا بــه طــور کلــي از رابطــه نزدیــک بیــن پــدر و فرزنــد راضــي هســتند کــه البتــه شــواهدي هــم هســت مبنــي بــر اینکــه پدرانــي 

ــه موفقیــت بیشــتري فراهــم مي کننــد. ــراي او انگیزه هــاي شــناختي و تشــویقی، ب ــد مي ماننــد ب ــا فرزن کــه ب
ــد. در  ــرل بیشــتري دارن ــود کنت ــراف خ ــور اط ــر ام ــي ب ــاي معمول ــا خانواده ه ــدر هســتند در مقایســه ب ــت پ ــه تحــت مراقب ــي ک کودکان

ــد. ــنتي دارن ــاي س ــي دیدگاه ه ــهاي جنس ــاره نقش ــد و درب ــري مي آورن ــبتا باالت ــاي نس ــوش نمره ه ــد ه ــاي رش آزمون ه
پدرانــي کــه مراقبــت از کــودک را برعهــده دارنــد رفتــار متفاوت تــری از پدرانــي دارنــد کــه بــا فرزنــدان خــود کمتــر تمــاس دارنــد. ایــن 

ــد. ــر رفتــار کــودک دارن ــي در عیــن حــال تســلط بیشــتري ب پــدران کمتــر از ســایر پدرهــا، بچه هــا را تنبیــه مي کننــد ول
ادامه دارد...
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ــدی  ــلمان هن ــک مس ــما ی ــه رس حلیم
کــه  همانطــور  می آیــد،  شــمار  بــه 
پــدرش هــم از لحــاظ نــژاد طبقاتــی یــک 
ــن از  ــود. وی همچنی ــلمان ب ــدی مس هن
ــود.  ــی ب ــادری مالزیای ــواده م ــمت خان س
ــه  ــی ک ــود و هنگام ــان ب ــدرش نگهب پ
ــت،  ــتر نداش ــال بیش ــت س ــه هش حلیم
بــر اثــر عارضــه قلبــی درگذشــت و 
ــرادرش را  ــر و ب ــار خواه ــادر و چه او، م
ــه در آن  ــواده حلیم ــت. خان ــا گذاش تنه
ــرد و او در  ــر می ب ــه س ــر ب ــان در فق زم
ــان  ــادرش در خیاب ــک م ــا کم ــان ب آن زم
 پرنــس ادوارد کــه دانشــگاه صنعتــی 
ــروع  ــت ش ــرار داش ــک در آن ق پلی تکنی
ــل  ــرد. قب ــی ک ــه برنج ــروش کوفت ــه ف ب
ــرای  ــنگاپور ب ــگاه س ــه وارد دانش از اینک
اخــذ مــدرك کارشناســی حقوق در ســال 
ــش را در  ــه تحصیات ــود، حلیم ۱۹78 ش
ــنگاپور  ــای س ــه چینی ه ــه دختران مدرس
ــام  ــه ن ــه ای ب ــه دختران ــر مدرس و دیگ

ــانید. ــان رس ــه پای ــگ ب ــون کاتان ورتاج
گاپ
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ــخنگوی  ــن س ــال ۲۰13 اولی ــد. او در س ــا می باش ــدای رس ــک ص ــوب ی ــه یعق حلیم
ــام ریاســت  ــه مق ــخ 1۷ ســپتامبر ۲۰1۷ ب ــد در تاری ــار ســال بع ــس ســنگاپور شــد. چه مجل

ــید. ــوری رس جمه
در ســال ۲۰۰1 اولیــن زن مالزیایــی بــود کــه هنگامــی کــه در پارلمــان ســنگاپور انتخــاب شــد، توانســت کرســی 

مجلــس جورنــگ را بدســت آورد.
 ایشــان بــه عنــوان مــادری شــاغل، فعــال و مجــرب در اتحادیــه کارگــری از منافــع زنــان و کارگــران دفــاع 

می کرد.
نخســت وزیر »لــی هیســن لونــگ« دربــاره حلیمــه ایــن طــور می گویــد: ایشــان دارای کامــی قدرتمنــد، بــا احســاس و 

ــه هــدف می رســاند. ــر ب ــه ای از احســاس انســانیت و موث ــه گون ــا را ب دلســوز می باشــد سیاســت های تاثیرگــذار م
او زن سیاســتمدار مســلمان در حــزب »اقدام گــرای مــردم« اســت کــه طوالنی تریــن دوره خدمــت را انجــام داده اســت. 
حلیمــه فــردی متواضــع و فروتــن اســت کــه بورســیه رشــته حقــوق را از دانشــگاه میــوس ســنگاپور اخــذ کــرد. در ســال 
ــال ۲۰۰1  ــد. در س ــده ش ــرا خوان ــر ف ــن ام ــه ای ــال 1981 ب ــد و در س ــل ش ــاری فارغ التحصی ــدرک افتخ ــا م 19۷8 ب
مــدرک کارشناســی ارشــد حقــوق را از دانشــگاه ملــی ســنگاپور اخــذ کــرد. او پــس از فارغ التحصیــل شــدن بــه کنگــره 
اتحادیــه ملــی کارگــری پیوســت و قبــل از آنکــه دبیــر کنگــره شــود، مدیــر دبیرخانــه توســعه زنــان و خدمــات حقوقــی 

آنــان بــود.
وی اولین سنگاپوری بود که از طرف کابینه دولت برای سازمان بین المللی کارگری انتخاب شد.

خدمات حلیمه یعقوب در هیئت های مختلف از جمله: 
ــت  ــه جانبه جه ــغلی س ــای ش ــه، کارگروه ه ــتخدام های عادالن ــه جانبه در اس ــه س ــعه، اتحادی ــکن و توس ــت مس هیئ

ــان. ــردن آن ــان و قدرتمندک ــرای زن ــتغال ب ــای اش ــش گزینه ه افزای
در تاریــخ ۲۴ ژانویــه ســال ۲۰13 شــورای ملــی خدمــات اجتماعــی نــام ایشــان را بعنــوان مشــاور اول کــه راهکارهــای او 
ــی می باشــد نام گــذاری  ــا راهکارهــای عمل گشــاینده در جهــت توســعه امــور و درک زمینه هــای نگران کننــده همــراه ب

. د کر
قبــل از اینکــه ســخنگوی دولــت شــود، بعنــوان وزیــر امــور خارجــه در وزارت اجتماعــی و توســعه بــه کار 
مشــغول بــود. او در کمیتــه مرکــزی اجرایــی کــه در ســنگاپور حــزب فعــال در حــوزه داخلــی می باشــد بــه 
کار مشــغول اســت. سیاســت او بــه عنــوان صــدای مــردم در مســائل اجتماعــی از آمــوزش افــراد مســن و 
 کــم مهــارت گرفتــه تــا مراقبــت از ســالمندان و بیمــاران ذهنــی می باشــد. وی از ســازمان جهــت کارهــای 
ــرای بهبــود تعــادل در کار پشــتیبانی می کنــد و همچنیــن  ــواده ب انعطاف پذیــر و مرخصــی در خصــوص مراقبــت از خان

بــرای داشــتن حقــوق و مزایــای یکســان پزشــکی جهــت خدمــات مدنــی و شــهری مبــارزه کــرد.
 World Magazine حلیمــه یعقــوب در ســال ۲۰۰1، جایــزه بریتــا هاریــان را بعنــوان دســتاورد ســال و از طــرف مجلــه

بعنــوان زن ســال انتخــاب شــد.
در ســال ۲۰1۷، پســت سیاســی خــود بعنــوان نماینــده و ســخنگوی پارلمــان مالــزی را رهــا کــرد تــا بــرای انتخابــات 
ریاســت جمهــوری مبــارزه کنــد. وی در یــک انتخابــات بــدون اعتــراض در مــاه ســپتامبر برنــده شــد و بعنــوان هشــتمین 

و اولیــن رئیــس جمهــور زن مالــزی قســم یــاد کــرد.
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• تفریحــات دو نفــره همــواره در اولویــت 
هســتند

کار و فرزنــدان از مهم تریــن ارکان زندگــی هســتند، امــا 
تفریحــات دو نفــره قوی تریــن عاملــی اســت کــه ســال ها هــر دوی 

شــما را عاشــق یکدیگــر نگــه مــی دارد. در واقــع هرگــز نبایــد بــه جایــی 
برســید کــه وقتــی بــا هــم هســتید، احســاس کنیــد، جــای نفــر ســومی هــم 

خالــی اســت و اگــر تنهــا نبودیــد، حتمــا بیشــتر بــه شــما خــوش می گذشــت! 
• در مورد خاطرات خوب تان صحبت کنید

ــه  ــان را ب ــد ایــن فــرد همانــی اســت کــه زمانــی بهتریــن و شــیرین ترین اوقات ت ــان بمان ایــن کار موجــب می شــود همیشــه یادت
ــان داشــتید. خاطــر حضــور او در زندگی ت

• پنهان کاری نکنید
ــد موجــب شــود کــه  ــا ایــن موضــوع نبای ــد و ایــن حــق مســلم شماســت، ام ــان را داری ــکار شــخصی و خصوصــی خودت شــما اف
چیــزی را از همســرتان مخفــی نگــه داریــد. مــی توانیــد در دلتــان رازی را در مــورد همســرتان نگــه داریــد، امــا یادتــان باشــد هرگــز 
مســائلی را کــه درمــورد همســرتان اســت، قبــل از اینکــه بــا خــودش در مــورد آن هــا صحبــت کنیــد، بــا فــرد دیگــری در میــان 

نگذاریــد.
• بهتریــن دوســت هــم باشــید. اگــر همســرتان بهتریــن دوســت تان باشــد، قطعــاً بهتریــن اوقــات را بــا او ســپری خواهیــد کــرد؛ 

ــود. ــد ب ــه خواهی ــز همان گون ــرتان نی ــا همس ــد، ب ــار می کنی ــت تان رفت ــن دوس ــا بهتری ــه ب ــوری ک ــون همان ط چ
• به هم فرصت بدهید

هیــچ فــردی کامــل نیســت؛ پــس بــه همســرتان اجــازه بدهیــد انســان باشــد و فرصــت انجــام اشــتباهات انســانی را داشــته باشــد. 
وقتــی از همســرتان اشــتباهی ســر می زنــد، تصــور نکنیــد ایــن کار را بــرای ناراحــت کــردن شــما انجــام داده اســت، بلکــه بدانیــد 
کــه او ناخواســته مرتکــب ایــن اشــتباه شــده اســت، همــان طــوری کــه خودتــان هــم بارهــا در طــول زندگی تــان اشــتباه کرده ایــد.

• تفاوت هایتان را دوست بدارید
بــرای هم رنــگ شــدن، جنــگ و دعــوا نکنیــد؛ چــرا کــه زن و مــرد بــا هــم متفاوتنــد، رفتارهــای یکســانی ندارنــد و بــه موقعیت هــای 

مختلــف واکنــش نشــان می دهنــد؛ پــس هرگــز نمی توانیــد ماننــد هــم شــوید. در واقــع راه شــما تفاهــم اســت.

ــز  ــه چي ــد و هم ــا را داری ــال دني ــس و ح ــن ح ــوید، بهتری ــق می ش ــی عاش وقت
ــه  ــی ک ــوب، موضوع ــای خ ــن روز ه ــام ای ــار تم ــا در کن ــت، ام ــان زیباس برای ت
ــادا  ــه »مب ــت ک ــن اس ــد، ای ــران می کن ــما را نگ ــان، ش ــه ذهن ت ــواره در گوش هم
ایــن عشــق تــا ابــد پایــدار نمانــد!« چــون ایــن اتفاقــی اســت کــه بــرای بســياری از 
ــد  ــما  را می بين ــی  ش ــد هرکس ــه ازدواج می کني ــی ک ــت. از زمان ــاده اس ــان افت اطرافي
ــن دوران  ــر ای ــون عم ــر، چ ــذت بب ــا ل ــن روزه ــی از ای ــا می توان ــد: »ت می گوی
ــق  ــری از عش ــه اث ــی ک ــوی و می بين ــدار می ش ــک روز بي ــت و ی ــاه اس ــيرین کوت ش
ــن  ــی: م ــودت می گوی ــه خ ــان ب ــت و روزی ناگه ــده اس ــی نمان ــای اول باق روزه

ــدم؟!« ــن آدم ش ــق ای عاش
اگرچــه همــه معتقدنــد عشــق روز هــای اول آشــنایی و ازدواج هيجانــی زودگــذر اســت 
ــت  ــا واقعي ــردد، ام ــاز می گ ــود ب ــادی خ ــه روال ع ــز ب ــه چي ــاه هم ــد م ــد از چن و بع
ــی  ــاز زندگ ــال ها از آغ ــت س ــد از گذش ــه بع ــی ک ــيارند زوج های ــه بس ــت ک ــن اس ای
ــقانه  ــم عاش ــوز ه ــه، هن ــوه و نتيج ــتن ن ــود داش ــا وج ــی ب ــان، حت مشترک ش
ــن  ــه ای ــت؛ چراک ــی نيس ــی و شانس ــاق، تصادف ــن اتف ــد. ای ــت دارن ــر را دوس یکدیگ
زوج هــا اســراری دارنــد کــه بــا رعایــت آن توانســته اند ارتبــاط عاشــقانه خــود را بــرای 

ــد. ــظ کنن ــی حف ــال های طوالن س
ــار  ــه ب ــا س ــل دو ت ــر روز حداق ــم، ه ــرده بودی ــازه ازدواج ک ــرم ت ــن و همس ــی م وقت
ــت  ــول بيس ــا در ط ــم، ام ــو می مان ــا ت ــد ب ــا اب ــقتم، ت ــم: » عاش ــم می گفتي ــه ه ب
ــی  ــق، مهارت ــن عش ــظ ای ــه حف ــم ک ــرم آموخت ــا همس ــترک ب ــی مش ــال زندگ س
ــت،  ــذر اس ــای اول زودگ ــه می گفتنــد عشــق روز ه ــی ک ــم اســت و آن های بســيار مه

ــد.  ــارت بوده ان ــن مه ــد ای ــه فاق ــتند ک ــی هس همان های
در ایــن مطلــب بــه چنــد نمونــه از اســرار زوج هــای 
ــم  ــما ه ــا ش ــم ت ــاره می کني ــق اش ــه عاش هميش
بــا اســتفاده از ایــن اســرار، همــواره از حضــور 
ــذت  ــترک تان ل ــی مش ــق در زندگ عش

ــد:  ببری
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• دوستان و تفریحات خودتان را حفظ کنید
ــی در  ــی دارد و از دلزدگ ــه م ــاال نگ ــما را ب ــرژی ش ــن کار ســطح ان ای
زندگــی مشــترک جلوگیــری می کنــد؛ چــون یکــی از دالیــل خســته 
شــدن افــراد از زندگــی زناشویی شــان ایــن اســت کــه دوســت دارنــد 
بــا دوســتان خودشــان زمانــی را بــه تفریــح و اســتراحت بگذراننــد، امــا 
بــه دلیــل تاهــل ایــن کار را نمی کننــد و همــواره در حســرت چنیــن 

ــد. ــی می مانن تفریحات
• خودتان به فکر شادکردن خودتان باشید

ــد او  ــرتان بخواهی ــه از همس ــت ک ــت اس ــا نادرس ــوری کام ــن تص ای
ــرای  ــت ب ــون الزم اس ــد؛ چ ــرژی بده ــما ان ــه ش ــا ب ــد ی ــادتان کن ش
ــر توانایی هایتــان تکیــه کــرده و خــود شــما  لــذت بــردن از زندگــی ب

ــد. ــان را شــاد کنی خودت
اگــر هــم مشــکلی در ارتبــاط بــا همســرتان داشــتید، آن را بــه تمــام 

ــد. ــم ندهی ــان تعمی ــای زندگی ت جنبه ه
• بر شباهت هایتان تاکید کنید

ــدر  ــد: »چق ــرتان بگویی ــه همس ــی را ب ــن جمات ــی چنی ــر از گاه ه
جالــب کــه در فــان زمینــه، مــا کامــا شــبیه هــم هســتیم«، »چــه 
جالــب مــادر هــر دوی مــا ایــن غــذا را مثــل هــم درســت می کننــد«، 

ــم«. ــر می کردی ــن موضــوع فک ــه ای ــر دو ب ــب ه »چــه جال
ــتاق  ــود را مش ــرتان خ ــای همس ــنیدن صحبت ه ــرای ش • ب

نشــان دهیــد
ــت  ــا وق ــد ت ــویق می کن ــرتان را تش ــار، همس ــن رفت ــت ای در حقیق
ــذارد،  ــما بگ ــا ش ــر ب ــادل نظ ــردن و تب ــت ک ــرای صحب بیشــتری را ب
ــا هنگامــی کــه موضوعــی آزارش  ــا شــما مشــورت کنــد و ی بیشــتر ب
ــه او  ــه گــوش شــنوایی هســت ک ــش راحــت باشــد ک می دهــد، خیال
ــن کار و  ــرای ای ــه ب ــدارد ک ــازی ن ــد و نی ــا وی درددل کن ــد ب  بتوان

سبک کردن خود، به دنبال فرد دیگری بگردد.
• همکار هم باشید، نه رقیب هم

در زندگــی مشــترک جایــی بــرای رقابــت زن و شــوهر وجــود نــدارد؛ 
چــون هــر دو در یــک تیــم هســتید و هــرکاری کــه می کنیــد، بایــد 
بــرای ارتقــای تیــم شــما باشــد؛ چــون در نهایــت هــر دو در ســود آن 

شــریک هســتید.

• بی قید و شرط عاشق باشید
ــی  ــه خاطــر خــودش و تمــام ویژگی های ــد ب ــه همســرتان بای عشــق ب
ــرتان  ــد. همس ــاب کردی ــد و وی را انتخ ــه از اول در او دیدی ــد ک باش
ــرای شــما همــوار کــرده، ــه خاطــر اینکــه راه موفقیــت را ب ــا ب  را تنه
ــان  ــت، برای ت ــان اس ــد، مراقب ت ــن می کن ــان را تامی ــای مالی ت نیازه
ــی دارد، زیباســت و...  ــد، شــغل خوب ــدارک می بین ــذای خوشــمزه ت غ
ــما را  ــق ش ــه عش ــل گرچ ــن عوام ــون ای ــید؛ چ ــته باش ــت نداش دوس
ــل  ــا دلی ــد تنه ــدام نبای ــا هیچ ک ــد، ام ــتر می کنن ــر را بیش ــه یکدیگ ب
ــول  محبــت بیــن شــما باشــند؛ چــرا کــه اگــر یــک روز همســرتان پ
نداشــت یــا نتوانســت بــرای شــما غــذا درســت کنــد و یــا اگــر شــغلش 
ــه  ــتن ب ــق داش ــرای عش ــی ب ــر دلیل ــان دیگ ــت داد، آن زم را از دس

همســرتان نخواهیــد داشــت.
• بگویید عاشقت هستم

ــی از  ــس یک ــتید، پ ــع هس ــن مطل ــات و تلقی ــدرت کلم ــا از ق حتم
ــه  ــن اســت کــه هــر روز ب ــدن ای ــرای عاشــق مان ســاده ترین کارهــا ب
ــما  ــن ش ــه در ذه ــن جمل ــتید. ای ــقش هس ــد عاش ــرتان بگویی همس
نقــش می بنــدد و بــه مــرور زمــان در وجودتــان ایــن عشــق بیشــتر و 
ــن  ــراز ای ــت حاصــل از اب ــرژی مثب ــن ان بیشــتر می شــود و جــدا از ای

ــود. ــد ب ــذار خواه ــان تاثیرگ ــام زندگی ت ــق در تم عش
• گاهی فقط خودتان دو نفر باشید

ــد زمــان خاصــی را  ــدان شــما بای ــه دنیــا آمــدن فرزن حتــی بعــد از ب
فقــط بــرای خــود و همســرتان اختصــاص دهیــد. شــکی نیســت کــه 
ــا  ــود، ام ــد ب ــای خواه ــام دنی ــات و تم ــام توجه ــز تم ــان مرک فرزندت
همچنــان همســرتان بایــد جایــگاه خــاص خــود را داشــته باشــد و ایــن 

ــن شماســت. ــی عشــق بی ــل جاودانگ ــن دالی ــی از مهم تری یک
• خانواده او خانواده شما هستند

ــم  ــواده او ه ــس خان ــه شماســت؛ پ ــرد ب ــن ف ــک تری همســرتان نزدی
ــواده  ــه خان ــز ب ــد. هرگ ــاب می آین ــه حس ــم ب ــما ه ــکان ش از نزدی
ــی مشــترک  ــن زندگ ــه در کمی ــی ک ــه چشــم غریبه های همســرتان ب
ــگاه نکنیــد؛ چــون اگــر دوست شــان داشــته باشــید،  شــما هســتند، ن

ــد.  ــا را بپذیری ــد آن ه ــر می توانی بهت

ــل  ــن راه ح ــی بهتری ــد گاه ــوش نکني فرام
ــتند. روزی  ــا هس ــن آن ه ــاده تری ــا س ه

ــس  ــه در في ــنجی ک ــر س ــک نظ در ی
ــته  ــردم خواس ــد، از م ــام ش ــوک انج ب
ــود را  ــدن خ ــق مان ــز عاش ــد رم ش
بگوینــد و تعــداد زیــادی از افــراد یــک 
کار بســيار ســاده را رمــز دوام عشــق در 
ــد  ــالم کردن ــان اع ــی مشترکش زندگ

راه  »هنــگام  بــود:  ایــن  آن  و 
ــه  ــه در خان ــی ک ــن، زمان رفت

ــته  ــون نشس ــل تلویزی مقاب
ایــم، وقتــی بــه خانــه 
مــی رویــم، هنگامــی 

کــه در اتومبيــل کنــار هــم 
دســت  ایــم،  نشســته 
یکدیگــر را مــی گيریــم.«

ــان  ــاده روان شناس ــيار س ــل بس ــن عام ای
ــخص  ــرای مش ــرد و ب ــرو ب ــر ف ــه فک را ب
ــيعی  ــق وس ــت آن، تحقي ــدن عل ش
انجــام شــد و نتيجــه جالب ایــن بود 
کــه وقتــی زوج هــا دســت یکدیگر 
را مــی گيرنــد، آرامــش مــی یابنــد 
و ســطح اســترس آن هــا بــه 
ميــزان قابــل توجهــی کــم 

می شــود.
محبــت  هــم  بــه 

کنيــد
بــه هــم احتــرام 

ریــد بگذا
ــر را  ــت یکدیگ دس
بگيریــد و عاشــق 

ــد. بماني

منبع: سایت موفقیت
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گزیده ای از کتاب:

ای عزیز
راست می گویم.

من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا که هستم را ندیدام.
قلمــم را دیــده ام چنــان کــه گویــی بخشــی از دســت راســت 

مــن اســت؛ و کاغــذ را.
مــن هرگــز یــک قــدم جلوتــر از آنجــا کــه هســتم را ندیــده 

ام.
ــزرگ  ــدان ب ــیر زن ــه اس ــده ام -ک ــن« را دی ــا »م ــن اینج م

ــوده اســت،  ــتن ب نوش
همیشــه ی خــدا، کــه زنــدان را پذیرفتــه، بــاور کــرده اصــل 

بــودن پنداشــته، 
ــه بســیار  ــا پنجــره اش ک ــه تنه ــاد شــده، و ب ــه آن معت ب

ــرده ... ــوش ک ــت دل خ باالس
و آن پنچره، تویی ای عزیز؛

آن پنچــره، آن َدر، آن میلــه هــا، و جمیــع 
او از دور دســتها صداهایــی کــه 

 می آینــد تــا لحظــه ای، پروانــه وش، بــر 
ــی... ــیند، توی ــن بنش ــن م ــه ی ذه بوت

این، می دانم مدِح مطلوبی نیست 
ــو  ــه ت ــت ک ــت اس ــن حقیق ــا عی ام
مهربان تریــن زندانبــان تاریخــی.

و آنقدر که تو گرفتار زندانی خویشتنی 
این زندانی، اسیر تو نیست-

که ای کاش بود
در خدمت تو، مرید تو، بنده ی تو...
و این همه در بند تو نوشتن نبود.

اما چه می توان کرد؟
ــه از  ــت ک ــز نتوانس ــه هرگ ــتی ک ــردی هس ــاردار م ــو تیم ت

ــد ــرون بیای ــتن بی خویش
و ایــن، بــرای خوبتریــن و صبورتریــن زن جهــان نیــز آســان 

نیســت.
می دانم. 

اینک این نامه ها
شاید باعث شود که در هوای تو قدمی بزنم

در حضور تو زانو بزنم 
سر در برابرت فرود آورم

و بگویــم: هرچــه هســتی همانــی کــه می بایســت 
باشــی، و بیــش از  آنــی، و بســیار بیــش از آن.
بــه لیاقــت تقســیم نکردنــد؛ و اال ســهم 
مــن، در  ایــن میــان، بــا ایــن قلــم، و محــو 

ــزی  ــیار ناچی ــهم بس ــودن، س ــتن ب نوش
بــود: شــاید بهتریــن قلــم دنیــا، اّمــا نــه 

ــر...  ــن همس بهتری

همسرم
ل انهم کواته هب 

چه
ــه همســرم« نیــز از برجســته ترین و البتــه محبوب تریــن  ــاه ب ــه معشــوق عمــری طوالنــی در ادبیــات جهــان دارد و »چهــل نامــه کوت نامه نویســی ب
ــه گفتــه  نویســنده کتــاب، همــان معشــوق  ــه معشــوقش در ادبیــات فارســی معاصــر اســت. نامه هایــی کــه ب ــان عاشــقی ب نامه هــای حقیقــی از زب

شــیرین کام یعنــی نــادر ابراهیمــی، طــی ســال های 13۶3 تــا 13۶۵ و بــه هنــگام تمریــن خطاطــی بــرای همســرش نگاشــته شــده اســت.
ــد و گاه  ــرای همســرش می گوی ــی و روزمــره ب ــه منصــوری نثــری شــعرگونه دارد، گاه از مســائل جزئ ــه همســرش فرزان ــادر ابراهیمــی ب نامه هــای ن
ــد و گاهــی از  ــرای همســرش می گوی ــد ب ــراز و نشــیب هایش و تربیــت فرزن ــدی از فلســفه و زندگــی و ف ــد، چن ــی شــیرین نصیحــت می کن ــا زبان ب

عشــق و ســادگی در پــس آن… .
ــد  ــه گاه در چن ــا ک ــن واگویه ه ــت. ای ــاعرانگی آن اس ــای ش ــت و دوری از تکلف ه ــت، صداق ــاب اس ــن کت ــاره ای ــتر درب ــه بیش ــور توج ــه درخ آنچ
ــادر  ــه صادقانه تریــن گفتــار ممکــن از عاقــه و عشــق ن ــرای نوشــتن آنهــا کفایــت نمی کنــد، ب ســطر خاصــه می شــوند و گاه چنــد صفحــه هــم ب
ابراهیمــی بــه فرزانــه )کــه آن را عمومــا عزیــز مــن، می نامــد( پــرده برداشــته اســت. بــا خوانــدن ایــن چهــل نامــه، تنهــا دل نوشــته هایی عاشــقانه را 

ــد. ــد خوان ــد، راه و رســم عاشــقانه زیســتن را خواهی نمی خوانی
نکتــه جالــب در مــورد ایــن زندگــی عاشــقانه ایــن اســت کــه زندگــی نــادر و فرزانــه در ابتــدا بــدون عشــق آغــاز شــده بــود، امــا از همــان ســال اول 
زندگــی چنــان عاقــه و الفتــی میــان ایــن زوج شــکل می گیــرد کــه ایــن گونــه در کام ابراهیمــی تجلــی می کنــد: »تــو را چــون خــاک می خواهــم 
همســر مــن«؛ بــه گفتــه فرزانــه منصــوری نهایــت عاقــه نــادر ابراهیمــی در خــاک و وطــن خاصــه می شــد و ایــن جملــه نشــان از عمــق عاقــه 

بیــن ایــن زوج دارد.
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Positive Quotes and Messages To Improve Someone’s Day

“No one is perfect - that’s why pencils have erasers.”
“Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.”
“Positive thinking will let you do everything better than negative 
thinking will.”
“Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start 
having positive results.”
“In every day, there are 1,440 minutes. That means we have 1,440 daily 
opportunities to make a positive impact.”
“Positive anything is better than negative nothing.”
“If  opportunity doesn’t knock, build a door.”
“The sun himself  is weak when he first rises, and gathers strength and 
courage as the day gets on.”
“Every day may not be good... but there’s something good in every day.”
“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life 
to celebrate.”
“The happiness of  your life depends upon the quality of
your thoughts.”
“Live life to the fullest and focus on the positive.”
“When we are open to new possibilities, we find them. Be open and 
skeptical of  everything.”
“The good life is a process, not a state of  being. It is a direction, not a 
destination. ”
“If  you want light to come into your life, you need to stand where it is 
shining.”
“You’re off  to great places, today is your day. Your mountain is waiting, 
so get on your way.”
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Instructions

First dissolve the sugar in about half a liter of water. 
Then pour the mixture in a pot and place it on the 
stove. Wait for the syrup to boil and then boil for a 
couple of minutes, then add the vinegar, stir slightly 
and wait for the syrup to thicken.
Grease the oven tray and when the syrup is thick 
and honey-like, pour it in the tray. After the syr-
up has cooled, it will be like a dough, knead it and 
shape it into a bun.
Now stir fry the flour in the oil and pour it in the 
tray. Place the candy on the flour and drag it sides 
constantly, shape it into an eight and do it again. 
Keep doing this until it looks like cotton candy. Now 
it is ready to serve.

Ingredients

1 kg Sugar
200 g White Flour
tbsp Vinegar
400 g Oil
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Directions

Separate the leaves carefully from the head of the cabbage.
blanch in boiling water for about 5 minutes until limp.
Do not overcook.
Drain in a colander.
Cut out the thick secion[ribs], only removing the lower portion.
Combine the mince with onion, rice, herbs and turmeric.
Add 1 1/2 tsp salt and pepper to taste.
Divide mixture into 18 portions.
spread a cabbage leaf flat on the work surface and place one fill-
ing portion on the base of the leaf.
Roll once, fold in the sides and roll up into a firm package.
Repeat with remaining ingredients.
Line a heavy pan with cabbage trimmings or a well washed outer 
leaf.
Pack rolls in close together in layers.
Add 1 cup cold water and invert a heavy plate over the rolls.
Cover, bring to a simmer and cook gently for 45 minutes.
Blend sugar and vinegar and add to pan.
Tilt pan to blend liquids.
Cover and cook for a further 30 minutes.
Serve with chelou or flat bread.

DOLMEH KALAM
(STUFFED CABBAGE LEAVES WITH SWEET-SOUR SAUCE)

Ingredients

18  leaves cabbage
water
750g finely ground beef or 750 g 
ground lamb
1 onion, finely chopped
1⁄4 cup short-grain rice
1⁄4 cup parsley, finely chopped
2 tablespoons coriander, finely 
chopped
1 teaspoon turmeric
salt
fresh ground black pepper
1⁄2 cup brown sugar
1⁄2 cup cider vinegar
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A father before he died said to his son: “this is a watch your grandfather 
gave me,  and is more than 200 years old.  But before I give it to you, go 
to the watch shop on the first street, and tell him I want to sell it, and see 
how much he offers you”.
He went, and then came back to his father, and said, "the watchmaker 
offered 5 dollars because it's old”.
He said to him : “go to the coffee shop”.
He went and then came back, and said: “He offered $5 father”.
“Go to the museum and show that watch”.
He went then came back, and said to his father “They offered me a million 
dollars for this piece”.
The father said: “I wanted to let you know that the right place values you 
in right way. 
Don't find yourself in the wrong place and get angry if you are not valued.
Those that know your value are those who appreciate you, don't stay in a 
place where nobody sees your value".
Know your worth.

A Life 
Lesson ...

by: Jeorge Wager

No.14

Payam-e Madar
Magazine 

Spring 2020

27



Hello!
Life is like a journey on a train...
with its stations...
with changes of  routes...
and with accidents !

▪We board this train when we are born and our parents are 
the ones who get our ticket.

▪We believe they will always travel on this train with us.

▪However, at some station our parents will get off  the 
train, leaving us alone on this journey.

▪As time goes by, other passengers will board the train, 
many of  whom will be significant - our siblings, friends, 
children, and even the love of  our life.

▪Many will get off  during the journey and leave a permanent 
vacuum in our lives.

▪Many will go so unnoticed that we won't even know when 
they vacated their seats and got off  the train !

▪This train ride will be full of  joy, sorrow, fantasy, 
expectations, hellos, good-byes, and farewells.

▪A good journey is helping, loving, having a good 
relationship with all co passengers...
and making sure that we give our best to make their journey 
comfortable.

▪The mystery of  this fabulous journey is :
We do not know at which station we ourselves are going to 
get off.

▪So, we must live in the best way - adjust, forget, forgive 
and offer the best of  what we have.

▪It is important to do this because when the time comes 
for us to leave our seat... we should leave behind beautiful 
memories for those who will continue to travel on the train 
of  life."

▪Thank you for being one of  the important passengers on 
my train... don't know when my station will come... don't 
want to miss saying: "Thank you"

Jo
ur

ne
y o

f t
he

 Li
fe
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Halimah Yacob is a trail blazer. In 
2013 she became the first woman to 
be Speaker of the Singapore Parlia-
ment. Four years later, in September 
2017, she became Singapore’s first 
woman President.  In 2001, she was 
the first Malay woman to be elected 
to Singapore’s Parliament when she 
won a seat in Jurong GRC.
As a working mother and with ex-
perience in the labour union, Hal-
imah has championed the inter-
ests of women and workers. Prime 
Minister Lee Hsien Loong said she 
spoke “with a practical, compas-
sionate voice, helping us to shape 
effective policies with a human 
touch”. She is the longest serving fe-
male Muslim politician in the rul-
ing People’s Action Party.
Halimah comes from a humble 
background, studying law at the 
University of Singapore on a MUIS 
scholarship. She graduated in 1978 
with an honours degree and was 
called to the bar in 1981. In 2001, 
she attained her Masters in law 
from NUS.
On graduation, she joined the Na-
tional Trades Union Congress and 
was variously director of the wom-

en’s development secretariat and of 
its legal services before becoming 
NTUC deputy secretary-general. 
She was the first Singaporean to be 
elected to the governing body of the 
International Labor Organisation.
Halimah has served on various 
boards including the Housing and 
Development Board, Tripartite Al-
liance on Fair Employment Prac-
tices, Tripartite Workgroup on En-
hancing Employment Choices for 
Women and Mendaki Sense.
On 23 January, 2013, the National 
Council of Social Services named 
her its first adviser to tap into her 
“extensive and deep understanding 
of ground concerns, together with 
her practical ways”.
Before becoming Speaker, Hali-
mah served as minister of state in 
the Ministry of Social and Fami-
ly Development. She is on PAP’s 

central executive committee.
The politician is vocal on social 
issues ranging from training for 
older and less skilled workers to 
caring for the elderly and mental-
ly ill. She supports flexible working 
arrangements and family care leave 
to improve work-life balance. She 
also fought successfully for equal 
medical benefits for women civil 
servants.
Halimah was Berita Harian/Mc-
Donalds “Achiever of the Year” in 
2001 and Her World Magazine’s 
“Woman of the Year”in 2004.
In 2017, Halimah resigned from 
her positions as Speaker of Parlia-
ment and MP to contest the pres-
idential election. The election was 
declared a walkover and in Septem-
ber she was sworn in as Singapore’s 
eighth president and its first female 
president.
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Halimah is officially clas-
sified as an Indian Muslim 
as her father is ethnically 
Indian Muslim. She is also 
of maternal Malay descent. 
Her father was a watchman 
who died due to a heart at-
tack when she was eight 
years old, leaving her and 
four siblings to be brought 
up by her mother. Her fami-
ly was in poverty at the time 
of her father's death, and she 
helped her mother to sell 
nasi padang outside the for-
mer Singapore Polytechnic 
along Prince Edward Road. 
Halimah was educated at 
Singapore Chinese Girls' 
School and Tanjong Katong 
Girls' School before she 
went on to the University 
of Singapore, where she ob-
tained a Bachelor of Laws in 
1978.
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It's also something my husband and I have decided to pass on to our children. A legacy of sorts. It's so neat 
to see our daughter's eyes light up when she realizes she gets that time with her dad. It reminds me of just 
how special a father's love is.
Though childhood is magical and carefree, there were more serious times when I needed you as well. Like 
when I found out I had scoliosis and need to wear a full torso brace for 24 hours a day. The doctor's ap-
pointments wouldn't have been the same without your steadiness. You kept us calm and optimistic even 
when the doctors said my curve was getting worse and I needed surgery.
After my surgery, you had to drive us out of New York City with minimal bumps, jerks or sudden stops. Of 
course, Mom was fearful that something would go wrong and a bump would jeopardize my body's ability 
to fully recover from surgery. But you did it. We made it out all in one peace, without any drama. You were 
so patient and calm, like in so many other high-stakes moments throughout our lives.
You continue to do this today. When life gets fuzzy and I'm about to lose it, your calm steady spirit relaxes 
me.
Just the other week our raised garden box completely broke and hundreds of pounds of dirt were all over 
our patio. Within 15 minutes you were there helping us brainstorm how to fix it. Just your presence made 
me feel better.
Not once do you complain. Not once do you ever seem bothered by my questions or my pleading for 
help. You have always lovingly offered yourself. Thank you.
I also needed you when I was diagnosed with a benign yet potentially aggressive desmoid tumor 
two years back. Your steadiness, your prayers, your optimism did not go unnoticed. It kept 
me going.
I still need your encouragement. I still need to hear you say, "Lauren it's going to be okay."
When you email me every anniversary of my scoliosis surgery you don't realize how 
much that means to me. When I hear you say, "I'm proud of you," or "You are an 
awesome mother," my heart immediately overflows. Those words are priceless 
coming from you.
No doubt, moms are needed. They are nurturing, loving and give themselves 
without expecting anything in return. Yet there is something special about 
a dad's love.
Dad, you are strong. You are the calm in the midst of life's storms. 
You are a leader. Someone filled with wisdom and knowledge. You 
are funny, witty, engaging and courageous.
It's true, even though I am in my 30s I still need you.
When faced with challenging life situations, financial decisions or unex-
pected household drama, you are often the first person I call. I don't know 
what I would do without you. I know it's not just me who needs you. It's so 
special to see our children's eyes light up when they hear "Bop" is coming over. 
They treasure time with you.
I know there is a special place in your heart for your kids. A place where you feel 
proud to be able to help your children. Even if we are capable adults! Dad, I want to 
honor you for all the years you have honored me. I see you. I recognize you. I cherish you!
Thank you, Dad.

Love, Your (not so little) girl
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You are a jack of all trades and probably one of the smartest men I 
know. Dad, you were my first love and my first teacher. You taught 
me how to take my first steps, drive my first car, solve my first quad-
ratic equation. Sure, there were times when my dramatic personal-
ity and loud obnoxious screams drove you nuts, but still, you were 
always there.
Our daddy and me nights each month still bring a smile to my face. 

Dad, 
I'll 
always 
be 
your 
little 
girl

by Lauren Gaines

Dear Dad,
Where do I even begin? Words can't truly describe 
how much you mean to me and how much I still need 
you in my life. But here it goes. I'm going to try to 
explain the magnificent love you have poured into my 
heart over the years; over the course of your tenure 
in fatherhood.
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Muriel Bowser is committed to making sure 
every Washingtonian gets a fair shot in a 
growing and prosperous Washington, DC. 
Her administration is focused on making 
DC’s prosperity more inclusive, advancing 
DC values, and building safer, stronger, and 
healthier neighborhoods across DC’s eight 
wards.
Washington, DC is unique in the American 
political system – the mayor, DC’s chief ex-
ecutive, functions as a governor, county ex-
ecutive, and mayor. Like governors, Mayor 
Bowser runs Medicaid, issues driver’s licenses, 
and has tax authority. Like county executives, 
Mayor Bowser runs the local jail, and, unlike 
most mayors, also oversees the public school 
system. In 2020, Washington, DC is home to 
705,000 people across 68 square miles, has a 
AAA bond rating, and an annual budget of 
more than $15 billion. On November 6, 2018, 
Muriel Bowser became the first woman ever 
re-elected as the Mayor of Washington, DC 
and the first mayor to earn a second term in 
16 years. Since taking office, the Mayor has 
taken bold steps to reset DC’s global and na-
tional competitiveness, speed up affordable 
housing production, diversify the DC econo-
my, increase satisfaction in city services, and 
invest in programs and policies that allow 
more families to live and thrive in DC.
In the past five years, Mayor Bowser has:
• added more than 57,000 jobs, reduced un-
employment by 28 percent, and increased 
DC Government’s annual spending with lo-
cal businesses by $200 million;
• chaired the National League of Cities Task 
Force on Housing, doubled the District’s an-
nual investment in affordable housing, and 
set a bold goal to build 36,000 new homes 
by 2025;
• transformed DC’s homeless services sys-
tem, building small, service-enriched shel-
ters across the city and bringing chronic 
homelessness to a 15-year low;
• championed a wide range of family-friend-
ly policies, including: raising the minimum 
wage to $15/hour, adding more than 1,000 

new child care seats, and focusing the DC 
Government’s attention on improving ma-
ternal health outcomes;
• delivered a new stadium for DC United 
(Major League Soccer) and a new arena for 
the Mystics (WNBA) that includes a practice 
facility for the Wizards (NBA);
• deployed the first major city body-worn 
camera program;
• collaborated with leaders from C40 cities 
around the world to advance the goals of the 
Paris Climate Agreement;
• led diplomatic and economic development 
missions to China, Cuba, Israel, Canada, El 
Salvador, and Ethiopia; and
• spearheaded the 2016 voter referendum on 
DC statehood, with more than 86 percent of 
voters approving of statehood.
Prior to becoming Mayor in 2015, Bowser 
served as the Ward 4 Councilmember on 
the Council of the District of Columbia – 
first elected in a special election in 2007 and 
re-elected in 2008 and 2012. As a Council-
member, she served as the Chairwoman of 
the Committee on Economic Development 
which created more than 5,000 units of af-
fordable housing, passed legislation to build 
the new soccer stadium, and secured from 
the federal government the best portion of 
the Walter Reed campus for DC. She also led 
her colleagues to pass comprehensive ethics 
reform and increased transparency in gov-
ernment contracting.
Mayor Bowser earned a Bachelor of Arts 
degree in History from Chatham University 
and a Master’s degree in Public Policy from 
American University, and received honorary 
doctorates from Chatham University and 
Trinity University. With more than 20 years 
of experience in local government, she first 
entered elected office as an Advisory Neigh-
borhood Commissioner in the Riggs Park 
neighborhood.
Bowser adopted a baby girl, Miranda, in 
2018. The district’s first daughter became 
available to her when she was least expecting 
it—the middle of her reelection campaign. 
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The Firs t Woman Ever Re-elected 
As The Mayor of Washington, D.C

Mrs. Muriel Bowser

The youngest of six children of Joe and Joan Bowser Muriel E. Bows-
er grew up in North Michigan Park in northeast D.C. In 1990, Bowser 
graduated from Elizabeth Seton High School, a private all-girls Catholic 
high school located in Bladensburg, Maryland. She received a college 
scholarship due to her above average grades. Bowser graduated from 
Chatham College in Pittsburgh, Pennsylvania, with a bachelor's degree 
in history, and she graduated from the American University School of 
Public Affairs with a Masters in Public Policy.
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Rules Of Success
By Bill Gates

Always be Student

Surprise the Pessimists

Work Hard

Create the Future

Enjoy What You Do

Learn to Say No

Ask for Advice

Don’t Procrastinate

Pick Good People

Have Sense of Humor
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1. “Laughter is truly the best medicine.”
2. “Always make sure you can take care of yourself.”
3. “Get an education.”
4. “Don’t spend more than you earn.”
5. “Whatever you do, do it well and try your hardest.”
6. “Volunteer and be part of your community.”
7. “Accept your limitations.”
8. “Be grateful for what you have.”
9. “Read to your children.”
10. “Think critically.”
11. “Don’t smoke.”
12. “Exercise daily.”
13. “Recognize beauty in small things.”
14. “Treat others the way you want to be treated.”
15. “Live life to the fullest, even in hard times.”
16. “Forgive and forget. Life is too short to hold grudg-
es.”
17. “Take care of your teeth.”
18. “Remember that it’s not what you say, but how you 
say it.”
19. “Doing the right things isn’t always easy, but it’s eas-
ier than the alternative.”
20. “Don’t give up, stay strong. If all else fails, have a 
good cry (but privately)!”
21. “Failure is not an option — Do whatever it takes to 
fulfill your obligations.”
22. “Good looks are skin deep and fade with time; It’s 
what’s inside that counts.”
23. “Life is not fair — get over it and move on.”
24. “Be non-judgmental and accepting of all people.”
25. “Offer support however you can for your children 
and help them accomplish their goals.”
26. “Remember that you can never be too kind.”
27. “Whatever you do, do it well.”
28. “Don’t let anyone make you feel bad about yourself.”
29. “Buy organic food.”
30. “Remember that ‘this too, shall pass.'”
31. “Never miss an opportunity to learn a new skill.”
32. “Anything worth having is worth working for.”
33. “Manners are free and people will judge you by your 
etiquette.”
34. “Drink lots of water.”
35. “No matter who enters your life, never lose sight of 
who you are.”

35 Best 
Pieces of 
Life Advice 
from Mom
Mothers are an inspiration and 
their children’s biggest fans. 
Their life advice resonates in 
their children’s minds and is 
often passed down through 
generations.
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there something more going on inside our brains?
In 2008, scientists in Houston, TX published their 
research on the topic. Their study, "What's in a 
Smile? Maternal Brain Responses to Infant Facial 
Cues", takes data from the MRI images of 26 wom-
en as they observed images of infants smiling, cry-
ing, or with a neutral expression.
The images included the mother's own infant alter-
nated with an unknown infant of similar ethnicity 
and in similar clothing and position. In each image, 
the baby displayed a different emotion through one 
of three facial expressions; happy, neutral, or sad. 
Researchers monitored the change in the moth-
ers' brain activity through the transitions in imag-
es from own-infant to unknown-infant, and from 
happy to neutral to sad and vice versa.
The results?
"When first-time mothers see their own baby's face, 
an extensive brain network appears to be activated, 
wherein affective and cognitive information may 
be integrated and directed toward motor/behavio-
ral outputs," wrote the study's authors. Seeing her 
infant smile or cry prompts the areas of the brain 
that would instigate a mother to act, whether it be 
to comfort, care for, or caress and play with the 
baby.
In addition, the authors found that reward-related 
brain regions are activated specifically in response 
to happy, but not sad, baby faces. The areas of the 
brain that lit up in their study are the same areas 
that release dopamine, the "pleasure chemical." For 
context, other activities that elicit dopamine surg-
es include eating chocolate, having sex, or doing 
drugs. So in other words, a baby's smile may be as 
powerful as those other feel-good experiences.
And this gooey feeling moms may get from seeing 
their babies smile isn't just a recreational high—it 

serves a purpose.
This reward system (aka dopaminergic and oxy-
tocinergic neuroendocrine system) exists to moti-
vate the mother to forge a positive connection with 
the baby, according to Aurélie Athan, PhD, director 
of the Reproductive & Maternal Psychology Labo-
ratory (a laboratory that created the first graduate 
courses of their kind in these subjects).
These networks also promote a mother's ability to 
share her emotional state with her child, which is 
the root of empathy. "A mother cries when baby 
cries, smiles when baby smiles," Athan says.
While there's a physiological explanation under-
lying that warm-and-fuzzy sensation elicited by a 
smile, there may be other factors at play too, Kurtz 
says.
"In my clinical practice, I often observe a stunning 
exchange between a mother and her baby when 
the latter smiles at her. A mother who is otherwise 
engaged in conversation with me may be, for that 
moment, entirely redirected to focus on her little 
one," Kurtz says. "This kind of attention-capturing 
on the part of the baby can enable and cultivate 
maternal attunement—a mother's ability to more 
deeply connect with her infant. The quality of at-
tunement in early childhood often sets the stage for 
one's relationship patterns in the future."
Whether a physiological response, a neural activa-
tion, simple instinct, or the tightening of emotional 
connection, the feeling generated by babies' smiles 
is a buoy in the choppy ocean of new parenthood.
And while the first smile may be the most magical 
by virtue of its surprise and the necessity of that 
emotional lift, the fuzzy feeling can continue well 
into that baby's childhood and beyond. It keeps 
telling parents, you've got this!
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What Happens 
to a Mom's 
Brain When 
Their Baby 
Smiles for the 
First Time

By Jordan Godwin

In the middle of that postpartum daze, the sleepless nights, 
the recovery, the adjustment to a new schedule and learning 
the cues of a new baby, there are those moments when a 
new mom might think, I don't know how long I can do 
this.
Fortunately, right around that time, newborns smile their 
first real smile.
For many mothers, the experience is heart-melting and 
soul-lifting. It's a crumb of sustenance to help make 
it through the next challenges, whether that's sleep 
training, baby's first cold, or teething. Each time that 
baby smiles, the mother remembers, I can do this, 
and it's worth it.
Dayna M. Kurtz, LMSW, CPT a NYC-based psy-
chotherapist and author of Mother Matters: A Ho-
listic Guide to Being a Happy, Healthy Mom, says 
she sees this in her clinical practice.
"One mother I worked with recounted her expe-
rience of her baby's first smile. At eight weeks 
postpartum, exhausted and overwhelmed, she 
remembered her baby smiling broadly at her 
just before a nighttime feeding," Kurtz says. "In 
that moment, she was overcome by tremen-
dous joy and relief, and felt, for the first time, 
a real connection to her son."
So what is it about a baby's smile that can af-
fect a mother so deeply? Can it all be attrib-
uted to those new-mom hormones? Per-
haps it stems from the survival instincts 
that connect an infant with its mother, 
or the infant learning social cues. Or is 
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Zoroastrians
Zoroastrians are the oldest religious community of Iran. 
Prior to the Muslim conquest of Persia, Zoroastrianism 
was the primary religion of the Persian Empire. There 
are no written records from Zarathushtra’s time. The 
earliest surviving written references to Zarathushtra are 
those of Greek writers. Zarathushtra and his first follow-
ers were Iranians that lived between the Bronze Age and 
Iron Age (est. 1200-600 BC).

Jews
Persian Jews or Iranian Jews are Jews historically asso-
ciated with the Persian Empire, whose successor state 
is Iran. The Biblical Book of Esther contains references 
to the experiences of the Jews in Persia. Jews have had 
a continuous presence in Iran since the time of Cyrus 
the Great of the Achaemenid Empire. Cyrus invaded 
Babylon and freed the Jews from Babylonian captivity.

Christianity 
Christianity in Iran dates back to the early years of the 
faith, pre-dating Islam. It has always been a minority 
religion relative to the majority state religions (Zoroas-
trianism before the Islamic conquest, Sunni Islam in the 
Middle Ages and Shia Islam in modern times), though it 
had a much larger representation in the past than it does 
today. Christians of Iran have played a significant part 
in the history of Christian mission. Currently there are 
at least 600 churches and 500,000–1,000,000 Christians 
in Iran.

Iranian-Armenians also known as Persian-Armenians, are 
Iranians of Armenian ethnicity who may speak Armenian 
as their first language. Estimates of their number in Iran 
range from 70,000 to 200,000. Areas with a high concen-
tration of them include Tabriz, Tehran, Salmas and Isfa-
han's Jolfa (Nor Jugha) quarter.
Armenians have lived for millennia in the territory that 
forms modern-day Iran. Many of the oldest Armenian 
churches, monasteries, and chapels are located within 
modern-day Iran. Persian Armenia, which includes mod-
ern-day Armenian Republic was part of Qajar Iran up to 
1828.

Armenians

Divine Religions
Living in Iran
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Qashqai is a conglomeration of clans in Iran consisting of mostly Turkic 
peoples but also Lurs, Kurds and Arabs. Almost all of them speak a West-
ern Oghuz Turkic dialect known as the Qashqai language, which they call 
"Turki", as well as Persian (the national language of Iran) in formal use. The 
Qashqai mainly live in the provinces of Fars, Khuzestan, Kohgiluyeh and 
Boyer-Ahmad, Chaharmahal and Bakhtiari, Bushehr, and southern Isfa-
han, especially around the cities of Shiraz and Firuzabad in Fars.

Sistani Persian people or Sistanis are an ethnic Persian group who primar-
ily inhabit Sistan in southeastern Iran. They live in the northern part of 
Sistan and Balouchistan province, where they form a major minority (20% 
of the province) after the Baloch people. The largest city of Sistan region is 
Zabol. Sistanis speak a dialect of Persian known as Sistani or Zaboli.

Talysh are an Iranianethnic group indigenous to a region shared between 
Azerbaijan and Iran which spans the South Caucasus and the southwest-
ern shore of the Caspian Sea. They speak the Talysh language, one of the 
Northwestern Iranian languages. It is spoken in the northern regions of the 
Iranian provinces of Gilan and Ardabil and the southern parts of the Re-
public of Azerbaijan. Northern Talysh (the part in the Republic of Azerbai-
jan) was historically known as Talish-i Gushtasbi. In Iran there is a Talesh 
County in Gilan Province.

The Tat people are an Iranian people, presently living within Azerbaijan, 
Georgia, and Russia (mainly Southern Dagestan). The Tats are part of the 
indigenous peoples of Iranian origin in the Caucasus. Tats use the Tat lan-
guage, a southwestern Iranian language, somewhat different from Standard 
Persian, Azerbaijani and Russian are also spoken. Tats are mainly Shia Mus-
lims, with a significant Sunni Muslim minority.

Qashqai People

Sistani People

Talysh People

Tat People

Iranian Turkmen are a branch of Turkmen people living mainly in northern 
and northeastern regions of Iran. Their region is called Turkmen Sahra and 
includes substantial parts of Golestan. Iranian Turkmens have long time 
represented a group of semi-nomadic tribes who retained a more traditional 
way. In Iran lived next Turkmen tribes — Yomut, Goklen, Saryk, Salar and 
Teke.

Turkmen People
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Iranian Kurdistan is an unofficial name for the parts of northwestern Iran 
inhabited by Kurds which borders Iraq and Turkey. It includes the West 
Azerbaijan Province, Kurdistan Province and Kermanshah Province. Irani-
an Kurds are about 7-10% of total population of Iran.

Kurmanj people live mainly in Khorasan and Kurmanji is the northern 
dialect of the Kurdish languages, spoken predominantly in southeast Tur-
key, northwest and northeast Iran, northern Iraq, northern Syria and the 
Caucasus and Khorasan regions.

Laks are a Kurdish tribe in southwestern Iran. They speak Laki (or Lekî), 
which is considered a Kurdish dialectby most linguists. Laks inhabit a huge 
part of northern Luristan province (Laks of Pishekuh), and most of south 
eastern regions of neighboring province of Kermanshah, and some parts of 
western Ilam province (Poshte-Kuhi Laks). The area to the east of Mount 
Kabir is known as Pishe-Kuh and west of the mountain is Poshte-Kuh.

Lurs are an Iranian people living mainly in western and south-western 
Iran. Their population is estimated at around five million. They occupy 
Lorestan, Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad, Khuzestan and Fars (especially 
Lamerd, Mamasani and Rostam), Bushehr, Chaharmahal and Bakhtiari, 
Hamadan, Ilam, and Isfahan provinces. The Lur people mostly speak the 
Luri language, a Southwestern Iranian language related to Persian. Accord-
ing to the Encyclopaedia of Islam, the Luri language is the closest living 
language to Archaic and Middle Persian.

The Mazanderani people are an Iranian people who are indigenous to 
northern Iran. They are a Caspian people who inhabit the sea's south coast 
and are part of the historical region known as Tabaristan. The Alborz 
mountains mark the southern boundary of Mazanderani settlement.

Kurdish People

Kurmanj People

Lak People 

Lur People

Mazanderani People

The Persians are an Iranian ethnic group that make up over half the popu-
lation of Iran. They share a common cultural system and are native speakers 
of the Persian language, as well as languages closely related to Persian.The 
ancient Persians were originally an ancient Iranian people who migrated 
to the region of Persis, corresponding to the modern province of Fars in 
southwestern Iran, by the ninth century BC. Together with their compa-
triot allies, they established and ruled some of the world's most powerful 
empires, well-recognized for their massive cultural, political, and social in-
fluence covering much of the territory and population of the ancient world. 

Persian People
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Iranian Arabs refers to the citizens or residents of Iran who are ethnically of 
Arab descent. Iranian Arabs form around 2% of Iran's population which is 
roughly 1.6 million people

Azerbaijanis or Azeris are a Turkic people living mainly in the Iranian re-
gion of Azerbaijan and the sovereign (former Soviet) Republic of Azerbaijan. 
They are the second-most numerous ethnic group among the Turkic peoples 
after Turkish people and predominantly Shia Muslims. They comprise the 
largest ethnic group in the Republic of Azerbaijan and the second-largest 
ethnic group in neighboring Iran and Georgia.The world's largest number 
of ethnic Azerbaijanis live in Iran, followed by the Republic of Azerbaijan. 
They speak the Azerbaijani language, belonging to the Oghuz branch of the 
Turkic languages.

The Baloch or Baluch are an Iranian people who live mainly in the Ba-
lochistan region of the southeastern-most edge of the Iranian plateau in Pa-
kistan, Iran, and Afghanistan, as well as neighboring regions, including those 
in India; and having a significant diaspora in the Arabian Peninsula.
They mainly speak Balochi, a Northwestern Iranian language, in contrast to 
their location on the Southeast of the Persosphere. About 50% of the total 
Baloch population live in Balochistan, a western province of Pakistan; 40% 
of the Baloch population are settled in Sindh; and a significant number of 
Baloch people in Punjab in Pakistan. They make up nearly 3.6% of Pakistan's 
population, about 2% of Iran's (1.5 million), and about 2% of Afghanistan's.

The Gilaki people or Gilaks are an Iranian ethnic group native to the north-
ern Iranian province of Gilan. They form one of the main ethnic groups 
residing in the northern parts of Iran. Gilaks, along with the closely related 
Mazandarani people, comprise part of the Caspian people, who inhabit the 
southern and southwestern coastal regions of the Caspian Sea.
They speak the Gilaki language, an Iranian language which is closely related 
to Mazandarani.

Khorasani Turks are a Turkic ethnic group inhabiting part of North Kho-
rasan, Razavi Khorasan and Golestan provinces of Iran, as well as in the 
neighboring regions of Turkmenistan up to beyond the Amu Darya River, 
and speak Khorasani Turkic.

Arab People

Azeris People

Baloch People

Gilak People

Khorasani People
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How Will You 
Show Yourself 

To Life?by Sadaf Mohammadi
Train of Life1

Life will always throw obstacles your way.
It will bring out the worst and the best of 
you, it will test you on every emotion you 
are capable of feeling.
Anger, momentary happiness but enough 
to feel love, hate, forgiveness, self hatred 
and above all sadness.. loneliness.
Believing you have no one left in this 
universe. That moment, right then, is 
when you have to make that choice: Do 
you get on your knees and beg for help? 
Do you just give up and fall? Or do you 
hold on? Fight? And get passed any fear, or 
sadness you may  feel! And if you choose 
to fight, then you fight to the end. There’s 
no turning back! Its in those moments, 
when life throws obstacles your way, when 
you have chosen not to give up, you are 
molding your identity, one battle at a time.
Because every choice and every decision 
you make, defines you as person. And the 
choice is yours, who do you want to be?
Every choice you make in life is your 
moment to show the world around you 
who you are.
What do you choose to do when you 
are standing at the edge of the limit and 
everyone is watching… Do you beg? Let 
go? Or find a way to save yourself?
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In other words, Iran possesses characteristics of all four 
regions, given its position at the crossroads of these 
four geo-climatic zones. It is a land of wonder, para-
dox and diversity, hence the appropriate title "Iran: a 
world inside a country".In fact, Due to the large size of 
Iran, there can be great variation in weather conditions 
across the country. e.g. winter weather in the northwest 
of Iran is typically cold with heavy snowfall and sub-
freezing temperatures, whilst in the southern regions of 
Iran; the weather during this period is often fairly mild. 
However, cold air blowing from Siberia can produce 
some very cold weather during this period. Weather 
during the spring period in Iran is typically fairly mild 
and most of the rainfall seen in Iran occurs during the 
spring and winter periods.
However the weather within the Caspian coastal area 
of Iran (which is a high mountainous region) is very 
different to the rest of Iran and this area usually expe-
riences rain fall throughout the whole year. Due to the 
different weather conditions in this 
country, the region is far more fer-
tile to the rest of Iran which is typi-
cally fairly arid. Summer weather in 
Iran is typically very hot and dry. It 
is not uncommon for the tempera-
ture in the south of Iran to exceed 
37 degrees centigrade during this 
period. The sun shines almost con-
tinuously during this season. Like 
the spring, autumn is a fairly short 
season in Iran and it’s advisable to 
visit at this time.
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Iran

Iran is one of the 
only countries in 
the world which 
has the complete 
four seasons .The 
land whose every 
inch needs deep 
evaluation.
Its north is covered 
with evergreen 
forests and a 
beautiful lake with 
moderate climate, 
its south is led to 
the Persian Gulf, 
with hot and humid 
climate, beautiful 
and attractive palm 
trees, its east with a hot desert and running 
sand, with its nights full of stars and the west of 
this vast land with mountains high in the sky, 
attracts the attention of every visitor.

4Seasons

 The Country of 
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1. New Moms: Set the Stage for Two
You may not be eating for two (and probably never 
should have been), but you do need to eat enough to en-
ergize your body, produce milk to feed your baby and 
have enough in reserve for daily activities. At this stage 
of motherhood, the emphasis should be on optimizing 
highly-nutritious food and fluids.
Let's start with the glass: It's important to hydrate well for 
your own health, milk production and maximizing the 
benefits of exercise. If you are trying to lose baby weight, 
choose more water, low-fat milk, sparkling water and 
small amounts of 100-percent juice, and minimize sodas, 
fruit drinks and sweetened teas and coffee beverages.
Now, for the plate: Include foods with protein, such as 
yogurt, cheese, cottage cheese, eggs, poultry, fish, lean 
meat and beans, in every meal. Lean red meat, in par-
ticular, will help you meet your iron needs. For energy 
and folate, choose whole-grain, high-fiber carbs such as 
100-percent whole-grain bread, cereal, brown rice, pasta 
and corn tortillas, as well as sweet and white potatoes. 
(Fortified cereals will also help you achieve that iron re-
quirement.) Fruits and vegetables are important too, of 
course, since they provide fluid, fiber and protective plant 
nutrients. Green leafy vegetables are especially optimal 
for their folate content, while dairy foods, canned salm-
on, almonds and calcium-fortified soy foods will fulfill 
calcium requirements.
This is not the time to shortchange your body if you 
want to have the energy to take care of your little one. 
Although you won't have a ton of time to eat, keep some 
of the following foods around so you and your baby can 
feed well: meat or cheese cubes, cut-up fruits and vegeta-
bles, whole-grain crackers and nuts.
2. Experienced Moms: Forge a Path in 
Your 40s
Your kids aren't babies, but they still need you just as 
much as they did when they were younger. Whether 
you're a stay-at-home mom or have a career outside the 
home, your days are surely filled with juggling schedules, 
activities, homework and, well, life. So while you may be 
putting your own health on the back burner, now is the 
time to focus on prevention.
What can you do to have a healthy heart and lower your 
risk of breast cancer? First, get out and get moving. This 
doesn't mean you abandon everything else and head to 
the gym, but it does mean you should dedicate at least 30 
minutes a day to play to stay healthy.
When it comes to your diet, go for produce to reduce 
your disease risk. Think chopped salads, smoothies, veg-

gie-centric pasta sauces, stir-fries, chili and soups. Up-
grade your snacks, too, by choosing trail mix, veggies and 
bean dip, roasted chickpeas or broad beans, or roasted 
soy nuts.
3. Empty-Nesters: Sail Through Your 60s
Maybe your kids are grown and have kids of their own, 
so you have more time for self-care. Or perhaps you're 
lending a hand or even raising your grandchildren. Your 
calorie needs may be a little less in quantity, but the qual-
ity of what you eat and drink must remain high.
Rather than rely on face creams, this is the time to nour-
ish your skin from within. Focus on omega-3 fats from 
salmon, ground flaxseed, chia and walnuts, as well as 
foods high in beta-carotene (think sweet potatoes, car-
rots, kale and collards) and vitamin C from citrus fruits, 
tomato, pineapple and kiwi.
This is also prime time to focus on bone health above and 
beyond the medicine cabinet. To do that, include protein 
at every meal and snack. Think eggs for breakfast, turkey 
at lunch and beans and greens with walnuts and ground 
flaxseed at dinner. Include produce for potassium, which 
is bone protective. And, consider adding prunes to oat-
meal, a salad or in a vegetable dish to provide bone-build-
ing nutrients. Prefer to drink a snack? Boost its nutrition-
al contents by making a smoothie with green tea, kale, 
kiwi, Greek yogurt and chia seed.
4. 'Retired' Moms: Excel in Your 80s
Keeping mentally sharp helps you stay engaged as you 
age. To achieve that, make sure to have something to 
drink at every meal and throughout the day. If you don't 
like to drink late for fear of having to get up during the 
night, be sure to drink enough throughout the day so you 
can curtail your fluid intake later in the evening. Pome-
granate juice and tea are fluids that may also help with 
cognitive function.
For your food, focus on those that can improve circula-
tion and help with cognition. Boosting your produce in-
take can help you do that. Berries – in the bowl or blender 
– should also be a regular part of your diet. Include fish 
at least twice a week, swap in some whole-grain cereals 
and breads, and think about olive oil, avocados and nuts 
for your fat choices in place of butter, shortening or lard.
At this stage, small but mighty should be the look of your 
plate. One-half of a tuna sandwich (made with avocado 
instead of mayo) on a slice of whole-grain bread with 
spinach, tomato and a small glass of pomegranate juice 
is a great meal choice. Instead of pretzels or crackers, opt 
for a snack of dried fruit and almonds, or a yogurt with 
berries.
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By Leslie Bonci

The Best Foods for Every Stage of 
Motherhood

Whether you're a new mom or grandmother, nourish yourself firs t.
AS A DIETITIAN, WOMAN, daughter, wife, mother-in-law and grandmother, I'm an advo-
cate for s trategies that help women of all ages eat well. So while flowers, cards and chocolates 
are, of course, lovely and always appreciated, this Mother's Day, I'm encouraging women to 
give a gift to themselves by focusing on eating s trategies that nurture their bodies and minds.
Whether you're a new mom, a great-grandmother or a mom in some generation in between, 
here are what foods to choose to ensure there will be many more happy and healthy Mother's 
Days to come:
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The Reflections

Once a dog ran into a museum filled with mirrors. The 
museum was very unique, the walls, the ceiling, the doors 
and even the floors were made of mirrors. Seeing his 
reflections, the dog froze in surprise in the middle of the 
hall. He could see a whole pack of dogs surrounding him 
from all sides, from above and below.
The dog bared his teeth and barked all the reflections 
responded to it in the same way. Frightened, the dog 
barked frantically, the dog’s reflections imitated the dog 
and increased it many times. The dog barked even harder, 
but the echo was magnified. The dog, tossed from one 
side to another while his reflections also tossed around 
snapping their teeth.
Next morning, the museum security guards found the 
miserable, lifeless dog, surrounded by thousands of 
reflections of the lifeless dog. There was nobody to harm 
the dog. The dog died by fighting with his own reflections.

The world doesn’t bring good or evil on its own. Everything that is 
happening around us is the reflection of our own thoughts, feelings, 
wishes and actions. The World is a big mirror. So let’s strike a good 
pose!

by: Mike Myers
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The International Mother Foundation’s mission is to highlight the impor-

tance of a mother’s role in family and society and to encourage love, adora-

tion, and respect for mothers. 

 The role of a mother in raising a family goes beyond giving birth, providing 

food, shelter, and caring for a child. A mother is the glue that holds a family 

together because it is up to her to provide the loving care and support that 

is needed by growing children.

 A mother is a teacher and a mentor, she is an epitome of inspiration, she 

nurtures a child into an individual, and she teaches us the true meaning of 

unconditional love.

 Motherhood is full of life, hope, and dreams, but it also has its own chal-

lenges, including failures, disappointments, repentance, and forgiveness. 

  Through educational seminars and other outreach activities, the goal of 

the foundation is to provide hope, build confidence, and make a positive 

difference for the mothers in our families and society in order to make a 

better and happier life. 

 

May Mother’s prayers always be with you.

 

Gholamreza Mohammadi

Founder & CEO

Mother Foundation

“Mother is the light and heart of the home”
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