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بنام خدا
بنام مارد

همه با هم مسئولیم

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

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 دولتهــا همچنیــن رســانهها ،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 مشــکالت 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 نمیتــوان
آن را کتمــان کــرد چــون هــر روز شــاهد آن هســتیم. ...
عزیزان باید باور داشته باشید که:
 سالمتی ما در گرو سالمتی همه مردم جامعه است.						

«سعدی»

 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.پــس اگــر بخواهیــم ســامت جســم و روان ،امنیــت اجتماعــی ،شــغلی و فرهنگــی و زندگــی شــاد و خوشــحال و
موفقــی داشــته باشــیم و نهایــت در آرامــش نســبی زندگــی کنیــم بایــد بــه هــم کمــک کنیــم.
عزیزان
مــا همــه در یــک کشــتی بنــام دنیــا و بهتــر اســت بگویــم همــه در کــره کوچــک بنــام کــره زمیــن زندگــی میکنیــم 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
همدلــی ،همفکــری ،همراهــی و همــکاری و نوعدوســتی جهــت ســاختن دنیایــی سرشــار از ســامتی ،امنیــت ،امیــد و شــادی و در
نهایــت آرامــش همــه مــا  ...بــه امیــد آن روز.
«پس  ...همه با هم مسئولیم»
عزیــزان بــه علــت برخــی مشــکالت موجــود قــادر بــه چــاپ و تکثیــر فصلنامــه پائیــز و زمســتان  1398نبودهایــم ،لــذا از شــما و همــه
فرزنــدان شایســته بنیــاد مــادر پــوزش مــی طلبیــم.

										

										

										

دعای مارد همیشه همراهتان
مح ّ
ـم
غالمرضا دی
مدریمسئول و سردبیر
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بخش دوم

اهمالکاري و سهلانگاری در خانواده
هر دم از عمر ميرود نفسي
برگ عيشي به گور خويش فرست
اي تهي دست رفته در بازار
عمر برف است و آفتاب تموز

چون نگه ميکني نمانده بسی
کس نيارد ز پس ،ز پيش فرست
ترسمت ُپر نياوري دستار
اندکي ماند و خواجه غره هنوز

یادآوری

«سعدي»

دکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسي دانشگاه تهران

بخــش اول ايــن مقالــه در شــماره پياپــی ســيزده فصلنامــه پيــام مــادر (تابســتان  )1398بــا طــرح چنــد ســؤال و ذکــر مقدمـهاي کوتــاه و توضيــح دربــاره جلوههايــي
از اهمــالکاری در خانــواده و تعريــف اهمــالکاری و ويژگیهــای افــراد اهمــالکار و علتشناســي آن ،از نظــر شــما گذشــت.
اکنــون در بخــش دوم ،پــس از طــرح چنــد ســؤال ،پيامدهــای اهمــالکاری و باورهــای نادرســت در افــراد اهمــالکار توضيــح داده ميشــود و در پايــان ،توصيههايــی
بــرای غلبــه بــر اهمــالکاری ارائــه شــده اســت .ازای ـنرو ،اگــر شــما احتمــاال از جملــه کســاني هســتيد کــه گاهــی در زندگــی فــردی ،خانوادگــی و شــغلی خــود
اهمــالکار هســتيد ،مطالعــه ايــن مقالــه را بــه شــما توصيــه ميکنيــم.

چند سؤال

• آيــا شــما بهعنــوان مــادر يــا پــدر ،میدانيــد کــه اهمــالکاری ،پيامدهــای نامطلوبــی در زندگــی فــردی و خانوادگــی شــما بــه دنبــال
دارد؟
• آيا شما بهعنوان مادر يا پدر ،اهل وقتکشي و فرصت سوزی هستيد؟
• آيا شما بهعنوان مادر يا پدر ،باور داريد که بايد از زندگی خانوادگی لذت برد؟
• آيا شما به برنامهريزی فردی و خانوادگی اعتقاد داريد؟
• آيا شما به خودارزيابی اعتقاد داريد؟
• آيا ميدانيد که اهمالکاری و تعلل ورزی ارثي نيست؟
• آيا ميدانيد که ما چگونه زندگی کردن را ياد ميگيريم؟

پيامدهاي اهما لکاري و ســهلانگاری
اهمــالکاری ،پيامدهــای نامطلــوب متعــددی در زندگــی فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی بــه دنبــال دارد و همــواره عــوارض منفــی بــر ســامت جســمانی و روانــی و
نيــز بهــرهوری فــرد بــر جــا میگــذارد .مهمتریــن پيامــد اهمــالکاری ،ايــن اســت کــه فــرد وقــت را از دســت ميدهــد و بهبیاندیگــر فرصتهــا را میســوزاند
و از آنهــا نمیتوانــد بهدرســتی اســتفاده کنــد .همانطــور 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 فرمودهانــد :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.

پيامدهای ديگر اهمالکاری و سهلانگاری عبارتند از:
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ی خود لذت نمیبرند و بازده عمرشان کم است.
• افراد اهمالکار بهطورمعمول از زندگ 
• افراد اهمالکار ممکن است دچار ضرر و زیان شوند (براي مثال ،قبض يا قسطي را سر موقع نپردازند و جريمه شوند!).
• افــراد اهمــالکار ممکــن اســت گاهــی کســل و اندوهگيــنشــوند و حالتــی بــه آنــان دســت دهــد کــه از خودشــان بدشــان بيايــد؟! درحالیکــه انســان
بايــد کاري کنــد کــه از خــودش خوشــش بيايــد.
• افراد اهمالکار ممکن است به دليل ترس از شکست! پيشرفت نکنند و به موفقيتهای الزم نايل نشوند.
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باورهاي نادرست در افراد اهمالکار و سهلانگار
افــراد اهمــالکار در زندگــی فــردی و خانوادگــی خــود ،باورهــای نادرســتی دارنــد کــه موجــب اهمــالکاري آنــان میشــود .در ايــن بخــش بــه برخــی از آنهــا
اشــاره میشــود.
 -1منتظر بمانيم ،خودش خوب ميشود!

افــراد اهمــالکار بــه غلــط معتقدنــد کــه امــور زندگــی خودبهخــود درســت میشــود! درحالیکــه در زندگــی فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی ،بهبــود خودبهخــود
نداريــم! زن و شــوهر و اعضــای خانــواده بايــد دستبهدســت هــم بدهنــد بــه مهــر و بــا تــاش و سختکوشــي زندگــی فــردی و خانوادگــی خــود را بهبــود بخشــند
تــا در نتیجــه مملکــت و جامعــه مــا تعالــی يابــد.
 -2کار امروز را به فردا افکندن!

افــراد اهمــالکار عــادت کردهانــد انجــام کارهــا را بــه تأخیــر بيندازنــد .درحالیکــه اگــر قــرار اســت کاری را انجــام دهيــد ،بــه کســی تلفــن بزنيــد يــا کســي را
مالقــات کنيــد ،هميــن االن اقــدام کنيــد و پیشقــدم شــويد.

 -3انتظار بیشازحد از خود داشتن!

افــراد اهمــالکار ،بیشازحــد از خــود انتظــار دارنــد و دچــار کمالگرايــی منفــی هســتند .اینگونــه افــراد انتظــار دارنــد تمــام شــرايط فراهــم و مهيــا شــود تــا
آنــگاه اقــدام کننــد! درحالیکــه شــرايط ايــدهآل وجــود نــدارد و بايــد از شــرايط و امکانــات موجــود اســتفاده کــرد ،کار را شــروع و آمادگــي الزم را ايجــاد کــرد و
برنامهريــزي نمــود (بعنــوان مثــال :بــراي ازدواج ،ادامــه تحصيــل ،ورزش کــردن ،کارآفرینــی ،تــرک اعتيــاد و نظايــر آن).
 -4اين کار مهم نيست!

افــراد اهمــالکار در زندگــی فــردی ،برخــی امــور را مهــم تلقــی نمیکننــد .درحالیکــه همــه امــور زندگــي مهــم هســتند ،بهویــژه در مــورد امــور خيــر گفتهانــد
کــه آن را بــه تأخیــر نيندازيــد و در کار خيــر حاجــت هيــچ اســتخاره نيســت.

 -5بهانهتراشي و دليلتراشي

افــراد اهمــالکار ،بهطورمعمــول بــرای انجــام کارهــا بهانهتراشــي و دليلتراشــي میکننــد ،حــاال خســته هســتم! خوابــم ميآيــد! االن وقتــش نيســت! بــرای
مثــال ،در مــورد بــازی کــردن بــا فرزنــدان ،خريــد کــردن بــه همــراه همســر ،عيــادت کــردن از بيمــاران يــا شــرکت در فعاليتهــاي اجتماعــي؛ مرتــب از نداشــتن
وقــت و نداشــتن حوصلــه و وســيله مینالنــد!

 -6اين کار دشوار است!

افــراد اهمــالکار ،بهطورمعمــول انجــام کارهــا را بســيار ســخت جلــوه میدهنــد! بديهــي اســت انجــام هــر کاري ،دشــواری خــاص خــودش را دارد و بــرای انجــام
آن کار بايــد زحمــت کشــيد و تــاش کــرد کــه گفتهانــد :نابــرده رنــج ،گنــج ميســر نمیشــود .بــراي مثــال ،کســاني کــه ميخواهنــد رژيــم غذايــي بگيرنــد يــا
ورزش کننــد ،ميگوينــد از فــردا! فردايــي کــه هيــچ وقــت نخواهــد آمــد!

 -7کمالگرايي افراطی

افــراد اهمــالکار اغلــب میخواهنــد کاري را در حــد عالــي انجــام دهنــد کــه در روانشناســی ،اینگونــه رفتارهــا ،کمالگرايــي منفــي و کمالگرايــی وســواسگونه
قلمــداد میشــود .بــرای مثــال ،افــراد اهمــالکار انجــام کاری را بــه تأخیــر میاندازنــد و میگويند«:ميخواهــم ايــن کار را بــه بهتريــن وجــه انجــام دهــم!»

 -8صرفهجويی در زمان!

افــراد اهمــالکار ،بهطورمعمــول انجــام کارهــا را بــه تأخیــر میاندازنــد و آن را در آخريــن فرصــت (دقيقــه نــود!) ،انجــام میدهنــد .بــرای مثــال ،خانوادههايــی
کــه خريــد شــب عيــد نــوروز را در آخريــن لحظــه و بــا شــتابزدگی انجــام میدهنــد! اینگونــه افــراد بــه تصــور خودشــان میخواهنــد در وقــت خــود
صرفهجويــي کننــد! درحالیکــه همــه امــور قابــل پيشبينــي و قابــل کنتــرل نيســت و چــه بســا اتفاقاتــی رخ دهــد و موجــب بــروز مشــکالتی شــود .مثــال
ديگــر در مــورد کســانی صــدق میکنــد کــه قــرار اســت يــک ســاعت يــا دو ســاعت قبــل از پــرواز در فــرودگاه حضــور يابنــد و بــا تأخیــر بــه فــرودگاه میرســند
و هواپيمــا را از دســت میدهنــد!

توصيههايــی برای غلبه بر اهما لکاری و ســهلانگاری
در ايــن بخــش بــه کســانی کــه در زندگــی فــردی ،خانوادگــی و شــغلی خــود دچــار اهمــالکاری هســتند ،توصيههايــی بــه شــرح زيــر ارائــه
میشــود:
تعييــن هــدف توصيــه ميشــود بــراي زندگــي خودتــان ،هدفهــاي واقعــي و دســتيافتني انتخــاب و تعييــن کنيــد و ســپس آنهــا را بــه
هدفهــاي کوچکتــر و جزييتــر بــراي يــک ســاعت ،يــک روز ،يــک هفتــه ،يــک مــاه و يــک ســال تقســيم کنيــد .آنــگاه درصــدد پيــدا
کــردن روشهــا ،راهکارهــاي عملــي و تهيــه وســايل و ابــزار الزم بــراي تحقــق ايــن هدفهــا باشــيد .داشــتن هــدف در زندگــي و تحصيــل در
شــما ايجــاد اميــد و انگيــزه ميکنــد و شــما را از ســرگرداني ،بالتکليفــي و نگرانــي نجــات ميدهــد و باعــث تــاش و کوشــش و درنتیجــه
پيشــرفت شــما ميشــود.
در اين ارتباط امام جعفر صادق (ع) به درستی فرمودهاند:
• هر کس دو روزش (از نظر رشد و کمال) يکسان باشد ،ضرر کرده و مغبون و زيانکار است.
• هر کس که امروزش بهتر از ديروزش باشد ،مورد غبطه ديگران قرار میگيرد.
• 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).
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بهـار 1399

برنامهريــزي بــراي بهرهبــرداري صحيــح از اســتعدادها ،قابليتهــا ،توانمنديهــا و پرداختــن بــه عاليــق و رغبتهــا و اســتفاده از منابــع و
امکاناتــي کــه خانــواده ،دانشــگاه و جامعــه در اختيــار شــما قــرار داده اســت و همچنيــن بهرهبــرداري بهينــه از اوقــات خودتــان و تحقــق هدفهايــی
کــه بــراي زندگــي خــود تعييــن کردهايــد ،احتيــاج بــه برنامهريــزي دقيــق و عملــي داريــد .لــذا الزم اســت کــه بــراي هــر روز ،هــر هفتــه ،هــر مــاه
و هرســال برنامهريــزي کنيــد و برنامههــای کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت داشــته باشــيد.
توصيه میشود به ذهنتان برنامه دهيد و در برنامهريزي با مديريت زمان به امور گوناگون بپردازيد:
الف -اوقاتي را به کار و اشتغال و کسب درآمد اختصاص دهيد،
ب -زمانی را برای فعاليتهاي تحصيلي (مانند رفتن به کالس و آزمايشگاه و کارآموزي ،مطالعه و انجام تکاليف) در نظر بگيريد،
ج -زمانی را به فعاليتهاي 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.
شــایانذکر اســت کــه داشــتن کارهــاي متعــدد و قصــد انجــام آنهــا در يــک زمــان (تهيــه غــذا و صــرف آن ،نظافــت ،مطالعــه ،انجــام تکاليــف،
رفتــن بــه کالس ،مالقــات يــک دوســت ،عيــادت از يــک بيمــار ،شــرکت در فعاليتهــاي تفريحــي ،اجتماعــي ،خانوادگــي و فرهنگــي) فشــار روانــی و
اضطــراب ايجــاد ميکنــد و از کيفيــت امــور میکاهــد .بنابرايــن توصيــه میشــود بــا مديريــت زمــان ،آنهــا را بــه ترتيــب اهميــت ،اولويتبنــدي
کنيــد و در هــر زمــان يــک کار را انجــام بدهيــد تــا آن را بــا موفقيــت بــه پايــان بــرده و از انجــام دادن آن لــذت ببريــد .پيشــنهاد میشــود بــه
فصــل هفتــم کتــاب «ازدواج موفــق و خانــوادۀ ســالم ،چگونــه؟» تحــت عنــوان خانــواده ســالم و مديريــت زمــان مراجعــه کنيــد (بهپــژوه.)1394 ،

چند توصيــۀ مهم ديگر
فــرض کنيــد فقــط يــک روز ،يــک هفتــه ،شــش مــاه ،يــا چنــد ســال ديگــر زنــده خواهيــد بــود ،چــه کار ميکنيــد؟ آيــا همينگونــه زندگــي ميکنيــد کــه تــا کنــون زندگــی
کردهايــد؟ يــا روش و ســبک زندگــی خــود را تغييــر میدهيــد؟ آيــا از کيفيــت زندگــی شــخصی ،خانوادگــی و شــغلی خــود تــا کنــون رضايــت داريــد؟
بــدون شــک ،افــراد موفــق بــا کســب دانشهــا ،مهارتهــا ،تــاش و سختکوشــی و همــت بلنــد بــه جايــی رســيدهاند و در مقابــل افــراد ناموفــق بــر اثــر جهــل ،غفلــت،
کـمکاری و تنبلــی از زندگــی خــود بهــره الزم را نبردهانــد .مــا مگــر چنــد بــار بــه دنيــا میآييــم؟! بــرای اینکــه زندگــی بــا نشــاط و موفــق و بــا کيفيــت همــراه بــا عقالنيــت
و معنويــت داشــته باشــيم ،توصيــه میشــود:
 -1ســعی کنيــد همــواره از فرصتهــای بهدســتآمده بهطــور بهينــه اســتفاده کنيــد و بدانيــد کــه بزرگتريــن کارهــا ،بــا کوچکتريــن گامهــا شــروع میشــود و
ســختترين گامهــا ،اوليــن گام اســت .در ايــن ارتبــاط ،اســتاد ســخن ســعدی بــه زيبايــی ســروده اســت کــه:
پيش از آن ،کز تو نيايد هيچ کار
			
ای که دستت میرسد کاری بکن
		
 -2ســعی کنيــد همــواره بــرای انجــام کارهــا وقــت معينــی در نظــر بگيريــد و بــرای اتمــام کارهــا بــرای خودتــان زمــان پايــان و ضرباالجــل تعييــن کنيــد (بــرای مثــال ،بــه
اتمــام رســاندن يــک پــروژه ،نوشــتن يــک کتــاب ،مقالــه يــا رســاله دکتــری).
 -3سعی کنيد همواره از قدرت اراده و تصميمگيری خود استفاده کنيد (سالم بر اراده).
 -4سعی کنيد فهرستي از کارهايي که بايد انجام دهيد ،تهيه و آنها را بهطور منظم و به تدريج انجام دهيد.
 -5سعی کنيد کارها را بر حسب اهميت دستهبندی کنيد و آنممکنها را به ترتيب اولويت انجام دهيد.
 -6سعی کنيد از زندگیتان لذت ببريد ،زندگی متنوعی داشته باشيد و به امور گوناگون بپردازيد.
 -7سعی کنيد به ديگران کمک کنيد و در امور خير و نوعدوستی شرکت نماييد.
 -8سعی کنيد زمانتان را مديريت کنيد و عمرتان را بيهوده تلف ننماييد.
-9سعی کنيد از اشتباه کردن و شکست خوردن نهراسيد؛ هيچ کودکی ،راه رفتن را بدون زمين خوردن ياد نمیگيرد! هرکس ديکته بنويسد ،اشتباه هم خواهد داشت!
-10سعی کنيد همواره از خودتان انتظارهای واقعبينانه داشته باشيد و متناسب با توان و وسع خود مسئولیت بپذيريد.
 -11سعی کنيد با سختکوشي و تالش به هدفهای خود نايل شويد و در اين ارتباط صائب تبريزی به زيبايی گفته است:
			
دامن فکر بلند آسان نميآيد به دست
		
سرو میپيچد به خود تا مصرعی موزون کند
 -12ســعی کنيــد بــا خودتــان و بــا خــدای خودتــان عهــد ببنديــد کــه برخــی از عادتهــای 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 حرفـهای ،اول وقــت نمازخوانــدن ،وفــای بــه عهــد ،امانـتداری ،صداقت و درسـتکاری).
 -13سعی کنيد از موفقيتهای کوچک و بزرگ خود لذت ببريد و بعد از انجام هر کاری به خودتان پاداش دهيد.
 -14سعی کنيد همواره رفتار خود را در گذشته و حال مورد ارزيابي قرار دهيد؛ يک فرد عملگرا باشيد و به خودسنجی و خودارزيابي بپردازيد.
 -15سعی کنيد همواره افقهای روشنی برای آينده خود ترسيم کنيد و برای رسيدن به آنها تالش کنيد.
 -16سعی 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).
 -17سعي کنيد همواره به زندگي خود و خانواده خود نگاهي مثبت داشته باشيد (مثبتنگري) و از منفيگرايي اجتناب نماييد.
 -18ســعي کنيــد همــواره از خودتــان شــروع کنيــد و همانطــور کــه خداونــد فرمــوده اســت :ای کســانی کــه ايمــان آوردهايــد ،مــا شــما را بــه نفــس خودتــان آگاهــی میدهيــم
(عليکــم انفســکم ،ســورۀ مائــده ،آيــه .)105
 -19ســعي کنيــد همــواره کاري کــه قــرار اســت انجــام دهيــد را مشــخص کنيــد ،مزايــا و زيانهــاي انجــام دادن يــا انجــام نــدادن آن کار را شناســايی کنيــد ،امتيــاز بدهيــد و
مقايســه کنيد.
 -20ســعي کنيــد همــواره بــرای انجــام کارهــا برنامهريــزي کنيــد و زمــان الزم بــرای انجــام هــر کار را محاســبه کنيــد .همچنيــن کارهــا را بــه مراحــل و اجــزای کوچکتــر
تقســيم و آنهــا را از ســاده شــروع کنيــد.

سخن پايانی

اکنــون زمــان خودارزيابــی اســت و توصيــه میشــود زندگــی فــردی و خانوادگــی و شــغلی خــود در ســالهای گذشــته و در حــال حاضــر را مــرور کنيــد و ببينيــد در چــه امــوری
و در چــه کارهايــی سســتی و تعلــل ورزيدهايــد؟ و داليــل آنهــا چيســت؟

معرفی چنــد منبع مفيد
قرآن مجيد  /نهجالبالغه  /بحاراالنوار سفينه البحار  /فرهنگ دهخدا
ادينگتــون ،کــری؛ اســترومن ،تيموتــی؛ ويــث ،آنجــا و کولــدن ،گريگــوری ( .)2018درمــان خودنظاممنــدی بــرای افســردگی :کتــاب راهنمــای مراجــع .ترجمــه احمــد بهپــژوه و
ســيده زهــرا ســيدنوری (در دســت انتشــار) .تهــران :نشــر دانــژه.
ي با كودك و نوجوان (چاپ يازدهم) .تهران :نشر دانژه.
بهپژوه ،احمد ( .)1396اصول برقراري رابطه انسان 
پ چهارم) .تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
بهپژوه ،احمد ( .)1394ازدواج موفق و خانواده سالم ،چگونه؟ (چا 

ا گــر
مـادرها
ر بودند
رهب
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ایکاش قانونــی وجــود داشــت کــه در همــه دنیــا مادرهــا رهبــر
باشــند! چــون مادرهــا حواسشــان بــه همهچیــز هســت .بــه
بچههــا ،بزرگترهــا ،مهمانهــا ،همســایهها ،رســم و رســوم،
عیدهــا ،عیدیهــا ،ماهیانـه رفتگــر ،حتــی دخــل و خــرج تــا آخــر
مــاه! ایکاش یــک قانونــی وجــود داشــت کــه در کل دنیــا مادرهــا
رهبــر شــوند ...مادرهــا کــه رهبــر باشــند آب در دل کســی تــکان
نمیخــورد! مادرهــا نمیگذارنــد دلــی بگیــرد ...اگــر هــم بگیــرد
نازکشــی میکننــد کــه زود رفــع و رجــوع شــود! مادرهــا ،از ســهم
خودشــان میگذرنــد ،کــه کســی گرســنه نمانــد ،گرســنه نخوابــد.
مادرهــا مثــل نــخ تســبیحاند .همــه را بــه هــم وصــل میکننــد.
خوابشــان از همــه دیرتــر اســت ،بیداریشــان از همــه زودتــر.
مادرهــا از دعــوا ،خــون ،جنــگ و مــرگ بیزارنــد ...اگــر قانونــی بــود کــه
مادرهــا در کل دنیــا رهبــر بودنــد ،نمیگذاشــتند خــون از دمــاغ کســی
بیایــد ...باالخــره مــادر میفهمــد داغ چیســت؟ بچــهای یتیــم شــود یعنــی
چــه؟ کشــته شــود یعنــی چــه؟
مادرها که رهبر باشند ،پولی کنار میگذارند برای جهیزیه دخترها،
دامادی پسرها،
نو کردن اثاث و پردهها.
مادرهــا دنبــال خوبــی هســتند ...دنبــال پاکــی ...شــادی ...مصاحبههــای خبریشــان
بــرای امــر خیر اســت...
قراری اگر بگذارند برای امر خیر است.
بندی اگر ببندند برای رختهاست.
آتشی بهپا کنند برای آش است.
آشی بپزند بهانه است،
برای دورهمی،
چیزی اگر ببافند،
از فکر بلندشان است برای روزهای سرد
از رهبری مادرهاست که
گلدانها شادابند ،شیشهها براق
خانه بوی زندگی میدهد
همه چیز سرجای خودش است.
اگــر قانــون دنیــا ایــن بــود کــه مادرهــا رهبــر باشــند ،کل
دنیـــا گلدار میشــــد ...قــــانونهـــا عــــوض میشـــد...
میشــــــد از ایالــت همســــایه زردچوبــه قــرض گرفــت...
تعـــــارفی بــرای کشـــــور بغلــی کوفتـــــه میبردنــد...
بههــم دلــــــداری میدادنــد ...پیراهنهــای رنگــــــی
تابســتانه میبردنــد تــا فــان قــاره از عــزا دربیایــد...
زنــگ میزدنــد بــه فــان خطــه کــه ببیننــد
چــرا چنــد روز اســت صــدای بچههایشــان
نمیآیــد؟ دنیــا پــر از قابهــای عکــس بــود...
پــر از عطــر شــمعدانی ...قهرشــان قهــر نبــود...
آشتیشــان همیشــگی بــود ...اگــر مادرهــا در
همهجــا همــهکاره بودنــد...
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دکتر زهرا افتخاری
مشاور آموزشی بنیاد مادر
و مدیرکل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان فارس

آنچه
در مدرسه نیاموختم

خوانندگان عزیز

در ادامــه ،مطالبــی زنجیــروار بــا عنــوان «آنچــه در مدرســه نیاموختــم» خواهــد آمــد کــه در آن ســعی خواهــم
کــرد بــه چنــد نمونــه از مــواردی کــه الزم اســت یــک کــودک و نوجــوان بدانــد و بیامــوزد اشــاره کنــم.
نه گفتن

نمیخواهــم بــه خوبیهــا و محســنات نــه گفتــن بپــردازم ،همیــن بــس کــه ماننــد آب ،غــذا،
لبــاس ،مســکن و دارو احتیــاج اســت،بــه نــه گفتــن هــم نیــاز داریــم.
خیلــی از مشــکالت و گرفتاریهــا از آنجــا شــروع میشــود کــه در زمــان مناســب یــک «نــه»
قاطعانــه نگفتهایــم.
نه گفتن باید در سیستم آموزش و پرورش به بهترین شکل آموزش داده شود.

هدف گذاری

برنامهریــزی روزانــه ،هفتگــی ،ســاالنه و در نگاهــی کلــی هــدف گــذاری بــه شــکل موثــر در
زندگــی اغلــب مــا جایــی نــدارد.
میخواهــم بــه نکتــه بســیار مهمــی اشــاره کنــم و آن ایــن اســت کــه بــه راحتــی جزیــی از
برنامهریــزی دیگــران نباشــیم و اگــر وارد موضوعــی میشــویم آگاهانــه ،متفکرانــه و بــا انتخــاب
خودمــان باشــد.
در کنکــور شــرکت کردیــم ،مســابقه نابرابــر دادیــم ،وارد دانشــگاه آزاد شــدیم در هــر
رشــتهای کــه شــد ،زیــرا کنکــور در مســیر مــا بــود و دانشــگاه سراســری قبــول
نشــدیم و در نزدیکــی مــا یــک دانشــگاه آزاد بــود ،در رشــتههای مختلــف
تحصیــل کردیــم و واحدهــا را پــاس کردیــم و آخــرش هــم از خودمــان
نپرســیدیم خــب بــرای چــه و حــاال چــه؟

گفتگو کردن

بــدون هیــچ تردیــد و شــک و شــبهه ای توانمنــدی مــردم در گفتگــو
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کــردن ارتبــاط مســتقیمی بــا میــزان مترقــی بــودن آن جامعــه دارد.
اگــر نگوییــم کــه همــه مشــکالت بــه وســیله گفتگــو حــل میشــود میتوانیــم بگوییــم کــه بــا گفتگــو
مســیر رشــد و پیشــرفت همــوار و خیلــی از مشــکالت و معضــات در جوامــع خــرد و کالن مــا بــا
گفتگــو کــه کمتریــن هزینــه از نظــر زمــان ،هزینــه و ریســک پذیــری دارد مرتفــع خواهــد شــد.
آیا ما در مدارس خود این مهارت را آموزش میدهیم؟
آیــا فارغالتحصیــان مــا تبحــر کافــی بــرای بیــان احساســات ،مشــکالت و نظــرات خــود را دارنــد
و میتواننــد گفتگویــی مســالمتآمیز و نتیجهبخــش داشــته باشــند؟

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
پیشبینی نشده است و اجرا نمیشود.
ایــن مهــم از نیازهــای یــک فــرد در جوامــع امــروزی اســت و بایــد هــر فــردی آن را در بیــن
آموختههــای خــود داشــته باشــد و آگاهانــه بــه کار گیــرد.

استقالل داشته باشیم

داشتن استقالل فردی در همه ابعاد از ویژگیهای اصلی انسانهای بالغ است.
اســتقالل در فکــر کــردن و ابــراز نظــر ،اســتقالل در نحــوه خــوردن و پوشــیدن و انتخابهــای
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 میتــوان بــه یــک دختــر یــا پســر
داد.
نتیجــه ایــن نــوع از اســتقالل ،انسانســازی و اعتمــاد بنفــس اســت کــه مســتلزم داشــتن
جامعــهای بــا افــراد توانمنــد اســت کــه در نهایــت آزاد فکــر میکننــد و آزاد زندگــی میکننــد.

مسئولیت پذیری

آیــا بــه کــودکان و جوانــان خــود در مــدارس آمــوزش میدهیــم کــه بــه راحتــی نگوینــد ببخشــید

و تفــاوت ببخشــید ،متاســفم و پــوزش میخواهــم را آمــوزش دادهایــم؟

اینکــه یــک شــخص توانایــی داشــته باشــد کــه بگویــد متاســفم ،مثــل ایــن اســت کــه مــن همــواره

کارهــای خــود را آگاهانــه انجــام میدهــم و قبــل از انجــام کارهایــم خــوب فکــر میکنــم ،امــا
در ایــن مــورد بــا وجــود اینکــه آگاهانــه ایــن کار را انجــام دادم نتیجــه کار مــن آنــی نشــد کــه

میخواســتم و از وضعیتــی کــه پیشآمــده کــه در آن شــما متضــرر شــدهاید و بــه شــما آســیبی

وارد شــده متاســف هســتم و مســئولیت ایــن کارم را میپذیــرم و آمــادهام کــه آنرا جبــران کنــم،

این روندی است که یک فرد مسئولیتپذیر طی میکند.

او همیشــه بــه کارهایــش میاندیشــد و میدانــد کــه وظیفــه او چیســت و در چــه جهتــی گام بــر

مــیدارد و آگاهانــه کارهایــی را کــه مربــوط بــه او نیســت انجــام نمیدهــد و دخالــت نمیکنــد.

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 بینتیج ـهای بکنیــم درحالــی کــه

مشــکل هنوزحــل نشــده اســت.
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مهربانیهــای کوچــک زندگــی ،حــرف جدیــدی نیســت .ســنتی اســت کــه ســالها در همــه جــای دنیــا رایــج
اســت .محبــت کــردن بــه کســانی کــه الزامــا نمیتواننــد محبــت مــا را جبــران کننــد و حتــی شــاید هرگــز مــا را
نبیننــد و نشناســند تــا برایمــان کاری انجــام دهنــد.
زمانــی ،خریــدن یــک یــا چنــد تنــور نــان نانوایــی ،ســنت رایجــی بــود و حتــی خیلــی از ما ،بــرای رفــع مشــکالتمان،
چنیــن نــذری میکردیــم .مهــم نبــود کــه چــه کســی نــان را میخــرد ،ثروتمنــد اســت یــا فقیــر ،مــن را میشناســد
یــا نــه ،مهــم ایــن بــود در لحظــهای کــه پــول را از جیبــش در مــیآورد تــا قیمــت نــان را حســاب کنــد ،میگفتنــد:
امــروز ،چــوب خــط نانوایــی را یــک نفــر خریــده اســت.
نمیتــوان انــکار کــرد کــه بــه تدریــج ،مــا نســبت بــه هــم نامهربانتــر شــدهایم .خودمــان را بیشــتر از دیگــران
میبینیــم .نمیتوانیــم بگوییــم «مــردم نامهربانتــر شــده انــد» چــون مــردم ،چیــزی خــارج از جمــع مــا نیســتند؛
مــردم ،همــان خودمــان هســتیم.
فروشــندهای کــه امــروز هنــگام فــروش لبــاس ،در چهــره مــن لبخنــد نمیزنــد ،دیــروز هــم وقتــی آبمیــوه خریــده،
لبخنــد را ندیــده .شــاید چــون آبمیــوه فــروش هــم ســاعتی قبــل از آن ،هنــگام عبــور از خیابــان ،از ســرعت زیــاد
ماشــینی کــه بــرای او نایســتاده اســت ،بــر خــود لرزیــده و هنــوز در تصــور آن لحظــه باشــد .شــاید آن ماشــین تنــدرو ،مــا
بــوده باشــیم!
در اینجــا فهرســت ســادهای از مهربانیهــای کوچــک زندگــی را ،تنظیــم کردهایــم .خوشــحال میشــویم آنهــا را
بخوانیــد .فهرســت مهربانیهــای کوچــک زندگــی ،قطعــا نقط ـه پایــان نــدارد .آنچــه میخوانیــد مختصــری از ایــن
فهرســت بلنــد اســت.
• اگــر در فروشــگاهی دســتگاههای فــروش آنرا بــه دوســت خــود یــا هرکــس دیگــری
اتوماتیــک نوشــیدنی ،قهــوه یــا… وجــود کــه بعــدا میبینیــد بدهیــد.
دارد ،میتوانیــد بــه دســتگاه پــول ،یــک
قهــوه یــا نوشــابه را بدهیــد ،امــا چیــزی • در ســفرهای درونشــهری یا برونشــهری،
نگیریــد تــا نفــر بعــدی ،کمــی شــگفتزده هدیههــای کوچکــی بــرای پلیسهــا بــه
شــود! (ترجیحــا وقتــی کمــی خلــوت همــراه داشــته باشــیم ،کتــاب خــوب یــا
اســت .اگــر شــلوغ باشــد ،مــردم دیگــر بــه مجســمهی کوچــک یــا هــر چیــز دیگــری
دنبالتــان راه میافتنــد کــه پولتــان را از ایــن دســت .پلیسهــا همیشــه کارهــای
جــا گذاشــتهاید و شــما هــم بایــد بــرای خــاف مــا را میبیننــد .بگذاریــم عــادت
کننــد کــه هــر ماشــینی کــه کنــار آنهــا
آنهــا هــزار جــور توضیــح بدهیــد)
توقــف میکنــد ،صرفــا بــرای التمــاس
• وقتــی در پایــان مهمانــی ،صاحبخانــه چشمپوشی از جریمه نیست!
اصــرار میکنــد کــه شــما هیــچ چیــز
نخوردیــد ،شــکالت خــود را برداریــد و • اگــر از یــک محصــول لبنــی خــاص،

خوشتــان میآیــد و بــه نظرتــان،
تولیدکننــده آن خــوب و حرفــهای عمــل
کــرده اســت ،میتوانیــد بــه ســوپرمارکت
محــل خــود ،پــول چنــد عــدد از آن
محصــول را بدهیــد و از او بخواهیــد کــه
بــه چنــد مشــتری بعــدی ،یــک عــدد از
آن محصــول را بدهــد و بگویــد کــه یــک
مشــتری راضــی ،ایــن کار را کــرده اســت.
• اگــر پیــرزن یــا پیرمــرد دستفروشــی
را دیدیــد کــه در خیابــان یــا متــرو،
فروشــندگی میکنــد و مشــخص بــود
کــه نــان خــودش را از ایــن راه تامیــن
میکنــد ،میتوانیــد بســته لیــف یــا
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جــوراب او را بخریــد ،امــا از او نگیریــد و
بخواهیــد کــه آنهــا را میــان دیگــران ،بــه
رایــگان توزیــع کنــد (پیرزنــی کــه چنــد
شــب پیــش ،ایــن نــوع فــروش را تجربــه
کــرده بــود ،بــه جــای اینکــه ملتمســانه
بــه مــردم بگویــد جورابهایــش را بخرنــد،
بــا غــرور میگفــت :عیــدی شماســت!
بفرماییــد!).
• وقتــی در پارکینــگ بــه ســمت ماشــین
خــود میرویــد تــا آن را برداریــد بــه یــک
راننــده ســرگردان در جســتجوی پارکینــگ،
بگوییــد کــه میتوانــد بیایــد و جــای شــما
پــارک کنــد و او را بــه ســمت محل ماشــین
خودتــان هدایــت کنیــد.
• اگــر کتابــی را دوســت داریــد یــا کتابــی
را داشــتهاید و دیگــر نمیخوانیــد ،آن را در
یــک محــل عمومــی – شــاید متــرو یا شــاید
رســتوران – جــا بگذاریــد .یادتــان باشــد کــه
ابتــدای کتــاب بنویســید کــه ایــن کتــاب را
عمــدا گذاشــتهاید و از خواننــده بخواهیــد
کــه بعــد از خوانــدن ،یادداشــتی بــه ابتــدای
صفحــه اضافــه کنــد و آن را جــای دیگــری،
جــا بگــذارد .در غیــر ایــن صــورت ،ممکــن
اســت دیگــران مجبــور شــوند بــه دنبــال
صاحــب کتــاب بگردنــد!
• وقتــی در ترافیــک خیابــان یــا جــاده
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هســتید و ماشــین کنــاری ،ناامیدانــه راهنما پیامــک تکــراری و بیهــوده ،اثــر دارد.
میزنــد و بــه دنبــال موقعیتــی بــرای دور
زدن یــا تغییــر خــط میگــردد ،لحظــهای • حتــی اگــر از اتوبوسهــای درونشــهری
توقــف کنیــد تــا مســیرش را تغییــر دهــد اســتفاده نمیکنیــم ،بــه دنبــال فرصتــی
(بــه نظــر ســاده میرســد .امــا عمومــا ایــن باشــیم کــه لحظــهای راننــدگان آنهــا را
کار را نمیکنیــم).
ببینیــم و بــه خاطــر خدماتشــان ،از آنهــا
تشــکر کنیــم .مطمئنــا اگــر یــک کارت
• وقتــی شــبها ،ماشــینی در کوچــه یــا تبریــک از پیــش نوشــته داشــته باشــیم
خیابــان متوقــف میشــود و شــما پشــت و بــه آنهــا بدهیــم ،تــا مدتهــا آن را
آن معطــل هســتید ،بــه جــای چــراغ زدن ،فرامــوش نمیکننــد.
چــراغ ماشــین خــود را خامــوش کنیــد تــا
مســافران یــا اعضــای خانــوادهاش بــرای • یــک ظــرف صابــون مایــع بخریــد و در
مســیر رانندگــی خــود در جــاده ،بــه دنبــال
پیــاده شــدن ،هــول نشــوند.
یــک دستشــویی بگردیــد کــه بــه آن نیــاز
• بــرای آدمهــای بــی خانمــان یــک وعــده داشــته باشــد!
غــذا تهیــه کنیــم .یــا وقتــی بــه صــورت
خانوادگــی رســتوران میرویــم ،یــک ظــرف • اگــر در مجتمــع یــا آپارتمــان خــود،
غــذای اضافــی هــم بگیریــم .احتمــاال تــا کودکــی داریــم ،برایــش جعبــهای
قبــل از رســیدن بــه خانــه ،کســی را پیــدا خوراکیهــای متنــوع درســت کنیــم و بــا
میکنیــم کــه غــذا را بــه او بدهیــم .قطعــا هماهنگــی والدینــش بــه او بدهیــم.
لــذت رســتوران ،چنــد برابــر خواهــد شــد.
• بــه صــورت ناشــناس ،کارت تبریــک بــا
• نامــه بنویســیم! شــاید بــه نظــر مســخره یــک عالمــه آرزوی خــوب بنویســیم و در
بیایــد .امــا اگــر یــک بــار امتحــان کنیــد اتوبــوس یــا تاکســی یــا محــل عمومــی
مشــتری میشــوید! بــه جــای ایمیــل و دیگــری بگذاریــم .لــذت گرفتــن ایــن کارت
مســیج و … ،بــرای یکــی از دوســتانتان ،تبریــک ،خیلــی بیشــتر از آنهایــی اســت
بــا دســت خــط خودتــان نامــه بنویســید و کــه دیگــران از روی وظیفــه بــرای مــا
آن را پســت کنیــد .مطمئــن باشــید کــه میفرســتند.
گردآورنده :مهدی سواری
چنیــن نام ـهای ،معــادل یــک ســال پیــام و

فهرســت مهربانیهــای کوچــک ،در بســیاری از فرهنگهــا ،بــا لبخنــد زدن و احوالپرســی از رهگــذران غریبــه آغــاز میشــود.
امــا شــاید تجربــه کــرده باشــید کــه امــروز ،اگــر غریب ـهای لبخنــدی بزنــد و بــه مــا ســام کنــد ،یــا فــرض میکنیــم آشــنایی اســت
کــه فراموشــش کردهایــم یــا مــا را بــا کــس دیگــری اشــتباه گرفتــه اســت .شــاید اگــر همیــن مهربانیهــای کوچــک بــاال و صدهــا
مــورد مشــابه آنهــا ،بــه تدریــج در میانمــان رایــج شــود ،زمانــی برســد کــه لبخنــد زدن و تبریــک گفتــن یــک ناشــناس ،تــا ایــن حــد
برایمــان نامتعــارف نباشــد .آن روز قطعــا در جامع ـه دیگــری زندگــی خواهیــم کــرد.
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روشهایی که زوجهای موفق برای

مدیریت ما لی
استفاده میکنند

مدیریــت مالــی بــرای اغلــب زوجهــا یــک چالــش اســت .از آنجــا کــه ضــرورت آگاهــی از اهمیــت
یکــی کــردن داراییهــا تــا زمــان بــروز نخســتین اختــاف بــر ســر مســائل مالــی احســاس نمیشــود.
ایــن نــوع اختــاف بــه یکــی از رایجتریــن دالیــل اختالفــات زناشــویی بــدل شــده اســت ،امــا نگــران
نباشــید ،در ایــن مقالــه نشــان میدهیــم ارتبــاط صادقانــه و برنامهریــزی هوشــمندانه میتوانــد
از ایــن اختالفــات جلوگیــری کنــد.
هرگــز بــرای اصــاح شــیوههای نادرســت مدیریــت مالــی دیــر نیســت .پــول موضــوع بســیار
حساســی در یــک رابطــه اســت .پــول مســائلی از قبیــل غــرور ،توانایــی تأمیــن زندگــی یکدیگــر و
کار کــردن بــا محدودیتهــای معیــن خودتــان را در بــر میگیــرد .پــول میتوانــد خلــق و خــو و
موقعیتهــا را خــوب یــا بــد کنــد ،یــا بدتــر از همــه وقتــی بــه درســتی بــه مســائل مالــی رســیدگی
نشــود ،ســبب کــم رنــگ شــدن احساســات شــود .زوجهــای موفــق ،کاری میکننــد کــه پــول در
خدمــت آنهــا باشــد ،نــه برعکــس .خــواه تــازه دســت بــه کار شــده باشــید و خــواه چندیــن دهــه
گذشــته باشــد .وقتــی کار بــه امــور مالــی میرســد ،مطلــع بــودن همیشــه اهمیــت دارد .ایــن
پیشــنهادها را بــه صــورت حرفــهای بیاموزیــد تــا نــه فقــط شــما و همســرتان از عهــده مخــارج
زندگــی برآییــد ،بلکــه واقعــا شــاد و بــادوام زندگــی کنیــد.
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• صــادق باشــید و همــه چیــز
را بیــان کنیــد :پیــش از اینکــه
بتوانیــد برنامـهای بــرای موضوعی
داشــته باشــید ،نخســت بایــد
دربــاره عــادات خــرج کردنتــان
بــا یکدیگــر صــادق باشــید .ایــن
بــه هــر دوی شــما کمــک خواهــد
کــرد تــا انتهــای مســیر از عهــده
توقعــات یکدیگــر برآییــد.
• اهــداف مالــی تعییــن کنیــد:
اگــر قــرار اســت از لحــاظ مالــی
بــا هــم موفــق شــوید ،پــس
اهمیــت دارد کــه در یــک جهــت
قــدم برداریــد .آیــا هــدف شــما
ایــن اســت کــه ظــرف ســه ســال
بــه ثبــات مالــی برســید؟ آیــا
بــه یــک ســرمایهگذاری بــزرگ
فکــر میکنیــد؟ اگــر بــه جایــگاه
دلخواهتــان در آینــده بیندیشــید،
میتوانیـــد بــــرای امروزتـــــــان
برنامهریزی کنید.
• هــم حســاب مشــترک و
هــم حســاب جداگانــه داشــته
باشــید :داشــتن یــک حســاب
مشــترک بدیــن معناســت که شــما
یــک پسانــداز مشــترک داریــد و
میتوانیــــد جهــت برداشــت بــرای
چیزهایــی کــه بــرای هــر دوی
شــما مفیــد اســت از آن اســتفاده
کنیــد.
بــا ایــن وجــود ،ایــن حســاب
مشــترک منبــع مخــارج روزانــه
شــما نیســت .بهتــر اســت بــرای
مخــارج روزانــه ،حســابهای
جداگانــه بــرای خودتــان داشــته
باشــید .با ایــن روش ،شــما آزادی
داشــتن پــول خودتــان را داریــد،
جــدای از اینکــه میتوانیــد بــرای
اهــداف مشــترکتان پسانــداز
کنیــد.

• بــرای بودجــه بــا هــم
تصمیمگیــری کنیــد :وقتــی
زندگــی مشــترکتان را بــا هــم
شــروع میکنیــد ،حتمــا بایــد
بنشــینید و در مــورد امــور مالــی
صحبــت کنیــد .ایــن بــه شــما
امــکان پیشبینــی چیزهایــی
را میدهــد کــه نیــاز اســت پــول
ن کنیــــد.
صرفشــــا 
• حتمــا پــول قرضــی را پــس
دهیــد :زوج بــودن نبایــد بــه شــما
ایــن حــق را بدهــد کــه از هــم پــول
قــرض بگیریــد بــدون اینکــه پــس
بدهیــد .پــس دادن چیــزی کــه
قــرض گرفتهایــد ،مهــم نیســت
چقــدر طــول بکشــد ،نشــانهای
از احتــرام اســت .چیــزی کــه
در مســیر طوالنــی زندگــی بــه
آن حســابی احتیــاج خواهیــد
داشــت.
• بــرای امــور مالــی و
حســابهای خــود نظــارت
کنیــد :تمــام تــاش خــود
را بکنیــد تــا بهطــور منظــم
خرجهایتــــــان را یادداشــــــت
کنیــد ،مهــم نیســت اگــر خــرج
کوچکــی بــه نظــر بیاینــد ،در
هرصــورت بایــد ثبــت شــوند.
دیـــــدن رونـــــــد هزینـــــهها و
حســـــابها طــی چنــد روز یــا
هفتــه بــه شــما کمــک میکنــد
بودجــــه و ســــبک زندگیتــان را
مطابــق آن تنظیــم کنیــد.
• همیشــه پسانــداز بــرای
مشـــکالت پیـــش بینــــی
نشــده داشــته باشــید :وجــوه
اضطــراری ،جــدا از پساندازهــای
زناشــویی ،چیــزی اســت کــه در
صــورت بــروز هــر گونــه اتفــاق
غیرقابــل پیشبینــی کــه شــما را

وادار بــه صــرف مبلــغ هنگفتــی
پــول در مــدت زمــان کوتاهــی
میکنـــــد ،بــــه کار میآیـــــد.
خــواه کل هزینــه پوشــش داده
شــود خــواه نــه ،داشــتن وجــوه
اضطــــراری کمــــــــــک میکنــد
هزینههــا را پرداخــت کنیــد و
همچنیــن دوبــاره بــه حالــت اول
بــاز گشــتن را بــرای شــما آســانتر
میکنــد .
• از فروشهــای اقســاطی
حداکثــر اســتفاده را ببریــد:
بــرای خریدهــای بزرگــی کــه
پرداخــت نقدشــان دشــوار اســت،
بــه دنبــال فروشــگاههایی باشــید
کــه فــروش اقســاطی دارنــد.
البتــه حتمــا نــرخ ســود تحصیالت
را محاســبه کنیــد تــا بــا نرخهــای
متــداول بــازار همخوانــی داشــته
باشــد و هرگــز بــه نرخــی کــه خــود
فروشــنده اعــام میکنــد اعتمــاد
نکنیــد.
• موعــــد پرداخـتهــــا را
یادداشــت کنیــد تــا از یــاد
نبریــد :از تقویــــم گوشــیتان
بهجــا اســتفاده کنیــد و آخریــن
مهلــت صــورت حســابها را یــاد
داشــت کنیــد.
بــه ویــژه آنهایــی کــه مربــوط
بــــه بانــــــــک اســـــت ،چــــــون
هـــزینههــــــای جریمــه دیرکــرد
فشــار زیــادی بــه اقتصــاد خانــواده
وارد میکنـــد.
• در حیطــه اســتطاعت خــود
زندگــی کنیــد :داشــتن حــد و
حــدود مالیتــان بــه شــما آزادی
بیشــــتری میدهــد ،بنابـــراین
تنهــا در حیطــه بودجهتــان خــرج
کنیــد.
گردآورنده :مهدی سواری
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دکتر سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

در روابــط اجتماعــی ،بارها این
عبارتهــا را شــنیدهایم كــه
« فالنــی نمكنشــناس اســت»،
«نمــك خــوردن و نمكــدان را
شكســتن» « ،نمــك بــه حــرام»
و ...وقتــی بــه كاربردهــای ایــن
جمــات نــگاه میكنیــم یــك
پیــام مشــخص دارد و آن ایــن
اســت كــه ایــن نــوع روابــط در
شــأن روابــط بیــن انســانها
نیســت و معمــوال واكنــش
مــردم در مقابــل كســانی كــه
سپاســگزار آنچــه دیگــران
بــرای آنهــا انجــام دادهانــد،
نیســتند .فاصلــه گرفتــن از
آنهــا و حتــی گاهــی پشــیمان
شــدن از انجــام كار بــرای آنهــا
و دیگــران خواهــد بــود.
ایــن درحالــی اســت كــه
یكــی از زیباییهــای زندگــی
اجتماعــی كــه بــه روابــط
انســانی معنــی میبخشـــد
«سپاســگزار بــودن» اســت.
افــراد سپاســگزار همیشــه در
قلــب دیگــران جــای دارنــد
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چــون بــه اصطــاح «بیچشــم
و رو نیســتند» .سپاســگزاری،
نیازمنــد هزینـــه كردنهــــای
گــزاف نیســت.
گاهــــی اوقــــات بــا زبـــان،
ســــپاســــگزاری كنیــم ،از
همســرمان كــه خانــه را تمیــز
كــرده ،غــذا درســت كــرده،
مراقبمــــان اســــت تــــا در
كارهایمــان موفقتــر شــویم
و مراقــب پــدر و مادرمــان
اســت ،مدیــر یــا همــكاری كــه
در كارهــا بــه مــا كمــك كــرده
تــا امــور را بهتــر انجــام دهیــم،
كاری را كــه بلــد نبودیــم
بــه مــا یــاد داده و ...چــرا
كــه یــك كالم بــا محتــوای
ســپاس میتوانــد در تقویــت
رابطــه انســانی تاثیــرات مثبــت
بســیاری داشــته باشــد.
تلخــی نمكنشناســی از كســی
بیشــتر میشــود كــه فــردی بــا
حمایــت مــا بــه جایــی رســیده
باشــد ،ولــی رفتــار ناسپاســانه
داشــته باشــد.

گاهـــی اوقـــات بــا ارســـال
یــك پیــام كوتــاه میتوانیــم
سپاســگزاری كنیــم .خیلــی
از افــراد ممكــن اســت در
قبــال كارهایــی كــه بــرای
مــا انجــام میدهنــد ،انتظــار
سپاســگزاری نداشــته باشــند
ولــی مــا بــا سپاســگزاری
بــه روابــط انســانی معنــا
میبخشــیم و روابــط بیــن مــا
مــردم گرمتــر و صمیمیتــر
میشـــود.
چنانچــه در یــك محیــط اداری
سپاســگزار افــرادی كــه خــوب
كار میكننــد باشــیم خودشــان
بــرای بهتــر کار کــردن انگیــزه
پیــدا میكننــد و دوســتدار
محیــط كارشــان میشــوند،
چــون روابــط انســانی حاكــم
اســت ،در همــكاران دیگــر نیــز
انگیــزه بــرای كار بهتــر ایجــاد
میشــود.

خاطـــرم هســـت جایــــی كار
میكــردم ،از یكــی از كاركنــان
كــه بــه عنـــــوان كارمنــد
نمونــه انتخــاب شــده بــود،
سپاســــگزاری میكردنــد.
یكــی از همــكاران دیگــر كــه
كمــــی هــــم صحبتهــای
جــدی خــود را طنزگونــه بیــان
میكــرد رو بــه مدیــر مربــوط
گفــت :تــازه فهمیــدم كســی
كــه دیــر ســركار میآیــد،
ســـ ـ ر كار هــم بــه امــــورات
شـــــخصی میپــــــردازد و...
مــاك انتخــاب كارمنــد نمونــه
اســت .در واقــع ایــن گونــه
سپاســگزاری ســبب ایجــاد
حــس بیاعتمــادی میشــود.
مراقــب باشــیم در منــزل و
محیطهــای اجتماعــی و اداری
و ...سپاســــگزاری درســــت و
بهموقــع را بهعنــوان مولفــه
مهــــم در حفــظ و تقــــویت
رابطــه انســانی مــورد توجــه
قــرار دهیــم.
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حفــظ تعادل بین کار و زندگی
هرچقدر هم که در کارتان خوب عمل کنید ،باز هم با خود میگویید باید بیشتر کار کنم.
اســمش را تعــادل کار و زندگــی بگذاریــد ،یــا همزیســتی ایــن دو و یــا زندگــی ،در هر صورت مســئولیت
ایجــاد تعــادل بیــن کار و زندگــی در دنیــای آنالیــن بســیار مشــکل اســت .تلفنهــا و دســتگاههای
اتصالــی کار را بســیار آســانتر از قبــل کردهانــد .حتــی اگــر ســر کار نباشــید حــس میکنیــد هنــوز
هــم آنجــا حضــور داریــد.
افــراد مختلــف ،دیدگاههــای بســیار متفاوتــی در مــورد چگونگــی حفــظ تعــادل میــان کار و زندگــی
شــخصی دارنــد و اکثــر آنهــا بــا ایــن موضــوع کــه آنرا «تعــادل» بنامنــد مخالفنــد .در ادامــه
گلچینــی از نقــل قولهایــی ارائــه شــده اســت کــه بــه شــما کمــک میکنــد تــا بدانیــد چگونــه ایــن
مســئولیت را مدیریــت کنیــد.

 -۱بــرای اینکــه فــرد موفقــی باشــید نیــاز نیســت خــود
را بــه کشــتن دهیــد .موفقیــت ســخت کار کــردن نیســت،
هوشــمندانه کارکــردن اســت.
اندرو ویلکینسون ،بنیان گذار Metalab
 -۲هیـچگاه از کارتــان کامــا راضــی نخواهیــد بــود مگــر
اینکــه از زندگیتــان راضــی باشــید.
هدر شیک ،بیانیه مادران شاغل

بخــورد دوبــاره بــه ســمت شــما برمیگــردد .امــا چهــار
تــوپ دیگــر –یعنــی خانــواده ،دوســتان ،ســامت و روح– از
جنــس شیشــه هســتند .هــر یــک از آنهــا را بیاندازیــد،
آســیب دیــده و میشــکند و دیگــر هی ـچگاه مثــل قبــل
نخواهــد بــود .ایــن موضــوع را درک کنیــد و بــرای ایجــاد
تعــادل در زندگــی تــاش کنیــد.
برایان دیسون ،معاون سابق و مدیر عامل شرکت کوکاکوال

 -۵وزن زندگیتــان را پیــدا کنیــد ،آنچــه را کــه موجــب
رنجشتــان میشــود ،بشناســید و از آن در امــان
باشــید .نمیتوانیــد هرچــه خواســتید داشــته باشــید،
امــا میتوانیــد هرچــه برایتــان مهــم اســت را بدســت
آوریــد.
ایــن طــرز تفکــر بــه شــما قــدرت میبخشــد تــا بــرای
مــدت زمــان زیــادی ســخت کار کنیــد.

 -۳مراقــب خودتــان باشــید؛ وقتــی خــوب نخوابیــد،
غــذای خــوب نخوریــد ،ورزش نکنیــد و مــدت زمــان
زیــادی بــدون آدرنالیــن زندگــی کنیــد ،عملکردتــان
کاهــش مییابــد ،تصمیمــات و عملکــرد شــرکتتان
هــم تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد؛ عــدم موفقیــت شــرکت
شــما شکســت در زندگــی نیســت ،امــا عــدم موفقیــت در
روابطتــان ،چــرا.
ماریسا میِر ،رئیس و مدیر عامل Yahoo
ا ِو ویلیامز ،موسس  Mediumو ”Twitter
 -۴زندگــی را همچــون بــازی و تردســتی بــا پنــج تــوپ  -۶بایــد رســیدگی بــه خودمــان را در بــاالی فهرســت
در نظــر بگیریــد .ایــن توپهــا ،کار ،خانــواده ،ســامتی ،کارهــای روزانــه خــود قــرار دهیــم.
میشل اوباما ،همسر رئیس جمهور سابق آمریکا
دوســتان و روح شــما هســتند و شــما ایــن پنــج تــوپ را
در هــوا نگــه داشــتهاید .بــه زودی متوجــه خواهیــد شــد  -۷کار را با زندگی اشتباه نگیرید.
هیالری کلینتون
تــوپکار ،یــک تــوپ الســتیکی اســت .اگــر زمیــن
کــه
ِ
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بانوان ایــدهآل

ایــن ویژگیهــا
را دارنــد و بــس!
زیبایــی ظاهــر تنهــا خصوصیــت
بــارز یــک بانــو نیســت ،آنچــه یــک
بانــو را زیبــا و جــذاب میکنــد،
خصوصیــات اخالقــی اوســت .امــا ایــن
خصوصیــات کدامنــد؟ مــا بــا بانــوان
بســیاری در تمــاس هســتیم ،اکثــر
آنهــا مهربــان ،دلســوز ،احساســاتی و
مهماننوازنــد امــا آیــا اینهــا بــرای
کمــال یــک بانــو کافــی اســت؟ اگــر
شــما هــم دوســت داریــد بدانیــد
کــه بهتریــن و قویتریــن بانــوان
چــه ویژگــی هــای بــارزی دارنــد ،بــا
مــا همــراه باشــید .در ایــن مطلــب
مهمتریــن ویژگــی یــک بانــو را کــه
باعــث برتــری و خــاص بــودن او از
دیگــر بانــوان میشــود ،برایتــان
آوردهایــم.

برای خودش ارزش قائل است
بانویــی کــه بــه خــودش اهمیــت دهــد ،بــه عنــوان
مثــال بــه ظاهــرش برســد ،بــرای خــودش پــول
خــرج کنــد ،بــه ســامتیاش اهمیــت دهــد و در
یــک کلمــه مراقــب خــودش باشــد ،بانویــی اســت
کــه دیگــران نیــز بــه او احتــرام میگذارنــد .ایــن
نــوع از بانــوان افــرادی قابــل اعتمــاد ،ســختکوش
و دارای اعتمــاد بــه نفــس باالیــی هســتند کــه
دیگــران نیــز میتواننــد بــه آنهــا تکیــه کننــد.
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از ظاهر خودش راضی است
همــه مــا نقصهــا و ایرادهایــی در درون خــود و ظاهرمــان داریــم امــا بانــوان قدرتمنــد خــود را همانگونــه کــه هســتند دوســت
دارنــد و میپذیرنــد .آنهــا از ایــن کــه خــود را در آینــه نــگاه کننــد ،خجالــت نمیکشــند و برعکــس بــه خودشــان افتخــار
میکننــد .در واقــع آنهــا میداننــد کــه آنچــه در مــورد ظاهرشــان اهمیــت دارد ،تنهــا نظــر خودشــان اســت نــه هیچکــس
دیگــر ،پــس هیچــگاه ناشــکری نمیکننــد و از زندگــی خــود نهایــت لــذت را میبرنــد.

مستقل است
اســتقالل یکــی از خصوصیاتــی اســت کــه بانــوان را جــذاب نشــان میدهــد ،بــه بیــان دیگــر بانــوان مســتقل افــرادی
هســتند کــه بــه دیگــران احتیاجــی ندارنــد .بــه عنــوان مثــال آنهــا بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای خــود بــه دیگــری تکیــه
نمیکننــد و ســعی میکننــد کــه خــود از پــس زندگیشــان برآینــد .بنابرایــن یــک بانــوی مســتقل نــه بــرای برآوردهکــردن
نیازهــای مالــی ،جســمی یــا روحــی ،بلکــه تنهــا بــه عنــوان یــک همــراه ،رابطــه عاطفــی خــود را آغــاز میکنــد .در واقــع آنهــا
شــانههای خوبــی بــرای تکیهکــردن خواهنــد بــود.

مغرور نیست
یکــی از خصوصیــات بانــوان ایــدهآل ایــن اســت کــه آنهــا بــه هیــچ وجــه مغــرور و از خودراضــی نیســتند ،بلکــه برعکــس
آنهــا همانقــدر کــه بــرای خــود ارزش قائلانــد بــرای دیگــران نیــز همینگونهانــد .آنهــا دیگــران را دوســت دارنــد ،بــا
آنهــا صادقانــد و بــه آنهــا احتــرام میگذارنــد ،بنابرایــن بــا همــه خصوصیــات اخالقــی خوبــی کــه دارنــد ،نشــانهای از
خودشــیفتگی در ایــن نــوع بانــوان یافــت نمیشــود.

به دنبال دردسر نمیگردد
بانــوان قدرتمنــد بانوانــی هســتند کــه از درگیریهــا گریزانانــد .آنهــا دوســت ندارنــد کــه وارد جــر و بحثهــا شــوند یــا کاری
کننــد کــه حســادت دیگــران را برانگیزنــد .آنهــا آنقــدر بــه بلــوغ فکــری رســیدهاند ،تــا جایــی کــه امــکان دارد از موقعیتهــای
اســترسزا و ناراحتکننــده خودشــان را دور میکننــد .بــه بیــان دیگــر ،آرامــش تنهــا هــدف آنهــا در زندگــی اســت.

شما را تشویق به بهترینها میکند
اگــر بانویــی بــه شــما گفــت کــه شــما تواناییهــای باالیــی داریــد و شــما را تشــویق بــه تــاش بیشــتر بــرای یــک زندگــی
بهتــر کــرد ،بدانیــد کــه او یــک بانــوی ایــدهآل اســت .بانــوان موفــق نــه تنهــا بــه شــما و تواناییهایتــان حســادت نمیکننــد،
بلکــه تواناییهــای شــما را میبیننــد و بــه شــما گوشــزد میکننــد کــه الیــق بهترینهاییــد.

برای مشکالت راهحل مییابد
از مشــکالت زندگــی نمیتــوان فــرار کــرد ،هــر آدمــی روزی بــا ســختیها دســت و پنجــه نــرم میکنــد امــا بانــوان قدرتمنــد
آنهایــی هســتند کــه بــه جــای گریــه کــردن یــا باختــن خــود ،بــه دنبــال راهحلــی مناســب میگردنــد .آنهــا در ایــن شــرایط،
منطقــی عمــل میکننــد و قادرنــد بــا توجــه بــه شــرایط ،بهتریــن تصمیــم را بگیرنــد.

انتقادپذیر است
بانــوان موفــق از بیــان ایدههایشــان ترســی ندارنــد .آنهــا نــه تنهــا اعتقــادات خــود را بــه راحتــی بــه زبــان میآورنــد بلکــه
انتقــادات دیگــران را نیــز بــا روی بــاز میپذیرنــد .صبــر آنهــا بــرای گوشکــردن حرفهــای دیگــران بســیار اســت و همیــن
خصوصیــت ،آنهــا را نــزد دیگــران محبــوب میکنــد.

تاثیر مثبتی بر دیگران میگذارد

بانــوان قدرتمنــد خصوصیــات منحصربهفــرد زیــادی دارنــد کــه یکــی از آنهــا مثبتاندیشــی اســت .آنهــا نــه تنهــا خــود،
نیمــه پــر لیــوان را میبیننــد بلکــه همیشــه تاثیــر مثبتــی نیــز بــر دیگــران میگذارنــد .بنابرایــن همنشــینی بــا آنهــا بــرای
همــه دلنشــین اســت.

از داشتن او احساس غرور میکنید

مطمئنــا بانوانــی کــه خصوصیــات اخالقــی بــاال را دارنــد ،مــورد احتــرام هــر فــردی قــرار خواهنــد گرفــت .بنابرایــن اگــر شــما
چنیــن بانویــی را در زندگیتــان داریــد ،بــرای نگهداشــتن او تــاش و از داشــتن او در زندگیتــان بــه خــود افتخــار کنیــد.
ترجمه :پردیس بختیاری
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سـافـار
روانشناس بزرگ ایتالیایی

باشــید ،درآن صــورت شــادی راهــش
▪ پذیرا باشید
و
کنــد
شــما
طــرف
بــه
را
ی
م
پیــدا
عــادات و احساســات نادرســت خــود
دیگــران را همانگونــه کــه هســتند
ـرای
ـ
ب
ـری
ـ
دلپذی
و
ـایند
ـ
خوش
ـات
ـ
اتفاق
را تــرک کنیــد تــا نتواننــد مانــع
بپذیریــد ،حتــی اگــر برایتــان
داد.
خواهــد
رخ
شــما
و ســد راه شــما بــرای رســیدن بــه
مشــکل باشــد کــه عقایــد ،رفتارهــا و
اهـــدافتا ن شـــوند.
نظــرات آنهــا را درک کنیــد.
▪ کاوشگر باشید
دنیــا
کنیــد.
آزمایــش
و
جســتجو
▪ امیدوار باشید
▪ خودتان را جدا سازید
خــــود را از تمــــام چیزهــــایی کــه چیزهــای زیــادی بــرای ارائــه کــردن بــه بهتریــن چیزهــا امیــد داشــته باشــید
مانــع رســیدن شــما بــه اهدافتــان دارد و شــما هــم قادریــد چیزهــای و هرگــز فرامــوش نکنیــد کــه هــر
زیــادی را ارائــه دهیــد.
چیــزی امکانپذیــر اســت.
میشود ،جدا سازید.

▪ رشد کنید

▪ خلق کنید

خانــوادهای از دوســتان وآشــنایانتان
تشــــکیل دهیــــــد و بـــــا آنهـــــا
امیدهــا ،آرزوهــا ،ناراحتیهــا و
شــادیهایتان را شــریک شــوید.

▪ تصمیم بگیر ید

تصمیــم بگیریــد در زندگــی موفــق

▪ ببخشید

ببخشــید و فرامــوش کنیــد .کینــه
فقــط بارتــان را ســنگینتر میکنــد و
الهامبخــش ناخوشــایندی اســت .از
بــاال بــه موضــوع نــگاه کنیــد و بــه
خاطــر داشــته باشــید کــه هــر کســی
امــکان دارد اشــتباه کنــد.

▪ ناد یده بگیر ید

امــواج منفــی را نادیــده بگیریــد.
روی اهدافتــان تمرکــز کنیــد و
موفقیتهــای گذشــته را بــه خاطــر
بسپارید .پیروزیهــــای گذشـــــــــته
نشــانه و رابطــی بــرای موفقیتهــای
آینــده خواهــد بــود.
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از آنــان دریــغ نکنیــد.
مشــارکت در انجــام کارهــا ماهــر و
▪ سفر کنید
بــه جاهــای جدیــد ســر بزنیــد و بــا ▪ چشــمهایتان را بــاز خبــره میشــوید.
فکــر روشــن ،امکانــات جدیــد را کنیــد
▪ استفاده کنید
چشــــمهایتان را بــاز کنیــد و از اســتعدادها و تواناییهایتــان بــه
آزمایــش کنیــد.
ســعی کنیــد هــر روز چیزهــای بــه تمــام زیباییهایــی کــه در عنــوان بهتریــن هدیــه اســتفاده کنیــد.
جـــدیدی را بیـــــاموزید ،بدیــن اطرافتــان وجـــــود دارد نــگاه اســــتعدادهایی کــه تلــف شــوند،
صــورت رشــــد خواهیــد کــرد کنیــد ،حتــی در ســختترین و ارزشــی ندارنــد.
بدتریــن شــرایط ،چیزهــای زیــادی ▪ احترام بگذار ید
و احساس زندهبودن میکنید.
بــرای سپاســگزاری وجــود دارد .بــرای دوســتان و اقوامــی کــه شــما را
▪ بدانید
حمایــت و تشــویق کردهانــد ،ارزش
بدانیــد کــه هــر مســئلهای هــر چقــدر ▪ بازی و تفر یح کنید
هــم کــه ســخت و دشــوار باشــد در فرامــوش نکنیــد کــه در زندگیتــان قائــل شــوید و هــرکاری کــه از
دســتتان بــر میآیــد بــرای آنهــا
تفریــح و ســرگرمی داشــته باشــید.
نهایــت حــل خواهــد شــد.
همانطــور کــه گرمــای مطبــوع بدانیــد کــه موفقیــت بــدون شــادی انجــام دهیــد.
و دلپذیــر بهــار پــس از ســرمای و لذتهــای مشــروع ،مفهومــی ▪ خواستن
خواســتههای خــود را بــه کائنــات
نــدارد.
طاقتفرسای زمستان میآید.
بیــان نماییــد و منتظــر وقــوع آنهــا
▪ سوال کنید
▪ دوست بدار ید
اجــازه دهیــد کــه عشــق بــه جــای چیزهایــی را کــه نمیدانیــد بپرســید ،در زمــان مناســب باشــید.
نفــرت ،قلبتــان را پــر کنــد .زمانــی زیــرا کــه شــما بــرای یــاد گرفتــن بــه ▪ اشعه ایکس
بــا دقــت و شــبیه اشــعه ایکــس بــه
کــه نفــرت در قلــب شــما ســاکن ایــن کــره خاکــی آمدهایــد.
قلــب انســانهای اطــراف خــود
اســت هیــچ فضــای خالــی بــرای ▪ آرامش داشته باشید
اجــازه ندهیــد کــه نگرانی و اســترس بنگریــد.
عشــق وجــود نــدارد.
بــر زندگــی شــما حاکــم شــود و بــه در نتیجــه شــما زیبایــی و خوبــی را
▪ مد یر باشید
بــر زمــان مدیریــت داشــته باشــید ،یــاد داشــته باشــید کــه همــه چیــز در در قلــب آنهــا خواهیــد دیــد.
▪ اجازه دهید
تــا اســترس و نگرانــی کمتــری شــما نهایــت درســت خواهــد شــد.
اجــازه دهیــد کــه صـــــداقت و
را رنــج دهــد .اســتفاده درســت از ▪ سهیم شوید
زمــان باعــث میشــود کــه روی اســتعدادها ،مهارتهــا ،دانــش و درســتکاری وارد زندگیتــان شــود.
موضـــوعات مهــم بهتــر تمرکــز تواناییهایتــان را بــا دیگــران اگــر شــما در راه درســتی حرکــت
تقســیم کنیــد ،زیــرا هــزاران برابــر کنیــد ،در انتهــا خوشــبختی را
کنیــد.
آن بــه ســمت خودتــان برمیگــردد .خواهیــد یافــت.
▪ توجه کنید

هرگــز افـــــراد فقیــــر ،ناامیــــد ▪ ،تال ش کنید

▪ تمرکز کنید

رنجکشــیده و ضعیــف را نادیــده حتــــی زمانــی کـــــه رویاهایتــان زمانــی کــه خاطــرات تلــخ ،ذهنتــان
نگیریــد و هــر نــوع کمکــی را کــه غیرممکــــن بــه نظـــــر میرســــد را پرکردهانــد  ،بــه جاهــای شــاد
قادریــد بــه ایــن افــراد ارائــه دهیــد ،تالشتــان را بکنیــد .بــا تــاش و برویــد.
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بـا انـرژی مثـبت

آیــا میخواهیــد دکوراســیون منزلتــان را عــوض کــرده و یــا تغییــری در آن ایجــاد کنیــد؟
بــرای ایــن کار میتوانیــد بــا اســتفاده از انــرژی رنگهــا ،نــور و هــوا ،خانــه را پــر از انــرژی مثبــت کنیــد.
مبلمــان و تزئیناتــی کــه بــرای دکوراســیون منــزل انتخــاب میکنیــد در تعییــن انــرژی خانــه نقــش بــه
ســزایی دارد .در ایــن مطلــب بــا اســتفاده از یــک روش چینــی ،یعنــی فنگشــویی ،دکوراســیون منــزل بــا
انــرژی مثبــت را بــه شــما آمــوزش خواهیــم داد.
نقاط خالی در دکوراسیون منزل

یکــی از کارشناســان فنگشــویی
میگویــد« :اگــر میخواهیــد در
دکوراســیون منــزل انــرژی مثبــت وارد
خانــه شــما شــود ،تــاش کنیــد تــا
نقــاط خالــی در خانــه ایجــاد کنیــد».
بــزرگ یــا کوچــک بــودن خانــه
اهمیتــی نــدارد .وســایل اضافــه را دور
بریزیــد .انــرژی مثبــت در خانــهای
پــر از اشــیاء بــه ســختی گــردش پیــدا
میکنــد .اشــیاء اضافــه بــا راکــد نگــه
داشــتن انــرژی ،بعــد از مدتــی آن را
تبدیــل بــه انــرژی منفــی میکننــد.

هوای تازه را وارد منزل کنید

اگــر در دکوراســیون منــزل بــه
دنبــال انــرژی مثبــت هســتید ،اجــازه
دهیــد هــوای تــازه وارد خانــه شــود.
ایــن کار را مــدام تکــرار کنیــد .اگــر
فکــر میکنیــد هــوای بیــرون آلــوده
اســت ،میتوانیــد از دســتگاههای
تصفیــــه هــــوا و یــا چـراغهـــای
ســنگ نمــک اســتفاده کنیــد .بــا ایــن
روش یونهــای منفــی در هــوا پخــش
میشــود .بــه ایــن ترتیــب انــرژی
مثبــت در دکوراســیون منــزل شــما
جریــان خواهــد یافــت.

رنگها قدرتمند اند!

چراغها نقش مهمیدارند

چراغهایــی بــا نــور مناســب در ورود
انــرژی مثبــت بــه منــزل بســیار
تاثیرگذارنــد .در طــول روز پردههــا
را کنــار زده و پنجرههــا را بــاز
کنیــد و تــا جایــی کــه میتوانیــد از
نــور طبیعــی بهرهمنــد شــوید .نــور
طبیعــی بــه دریافــت انــرژی مثبــت
کمــک میکنــد .بــرای داشــتن نــور
مصنوعــی در طــول شــب نیــز بهتــر
اســت در دکوراســیون منــزل از
چراغهایــی بــا نــور مشــابه نــور روز
اســتفاده کنیــد.

انتخــاب رنــگ در تعییــن انــرژی خانــه نقــش بــه ســزایی دارد .بــرای مثــال ،رنــگ مشــکی در
دکوراســیون منــزل بــا ایــن کــه بســیار مــدرن و شــیک اســت؛ امــا زمانــی کــه زیــاد
اســتفاده شــود ،باعــث تولیــد انــرژی منفــی میشــود .البتــه نیــاز نیســت کــه
اشــیاء ســیاه رنگتــان را دور بریزیــد .همیــن کــه اعتــدال را در اســتفاده از
وســایل مشــکی رعایــت کنیــد کافــی اســت .در مقابــل ،رنــگ ســفید برای
جــذب انــرژی مثبــت یکــی از مناســبترین رنگهــا
اســت .از طرفــی ،ســفید نســبت بــه ســایر رنگهــا
غالــب اســت .بــه همیــن دلیــل پیشــنهاد میکنیــم در
دکوراســیون منــزل از ســفید بــه
میــزان متعــادل اســتفاده
کنیــد .بــه طــور کلــی،
از هــر رنگــی کــه
دوســت داریــد
در دکوراســیون
منزلتــان بهرهمنــد
شــوید؛ امــا همیشــه
تعــادل را حفــظ کنیــد.
در ادامــه بــا انــرژی
هریــک از رنگهایــی کــه
میتوانیــد در دکوراســیون
منــزل از آنهــا اســتفاده
کنیــد ،آشــنا خواهیــد شــد.
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رنگهای گرم

رنگهــای گــرم مثــل نارنجــی یــا زرد ،دمــای اتــاق را بــاال میبرنــد .بنابرایــن بهتــر اســت در ســاختار اتاقهایــی اســتفاده شــود کــه رو بــه شــمال
ســاخته شــدهاند .از آنجایــی کــه ایــن رنگهــا القــا کننــده جنبــش و فعالیــت هســتند ،پــس بهتــر اســت در اتاقهایــی کــه بــرای اســتراحت و
آرامــش در نظــر گرفتــه شــدهاند ،بــه کار نرونــد .ضمنــا نارنجــی احســاس گرمــا و شــوق را بــه ذهــن م ـیآورد ،و زرد چشــم را خســته میکنــد.
بنابرایــن اســتفاده از آنهــا در اتــاق خــواب توصیــه نمیشــود.

رنگهای روشن

رنگهــای روشــن ماننــد ســبز و آبــی روشــن ،شــاد و پرانــرژی هســتند و بــه اتــاق حالتــی دوســتانه و صمیمــی میدهنــد ،بنابرایــن بهتــر اســت
در اتاقهایــی ماننــد غذاخــوری و آشــپزخانه ،کــه معمــوال بــرای دور هــم بــودن و گفتگــو اســتفاده میشــوند ،بــه کار برونــد .همچنیــن رنــگ
ســبز میتوانــد نشــانه خوشــبختی و ســامتی باشــد و اســترس را کاهــش دهــد .بنابرایــن ســبز روشــن میتوانــد رنگــی مناســب بــرای اتــاق
خــواب شــما باشــد.

رنگهای تیره

رنگهایــی مثــل آبــی پررنــگ ،بنفــش و ســبز تیــره میتواننــد القاکننــده حــس دلتنگــی یــا افســردگی باشــد .امــا همیــن رنگهــا اگــر در مــکان
مناســب و در کنــار اشــیای مناســب بــه کار رونــد ،اتــاق شــما را امــن و راحــت نشــان میدهنــد .اگــر ش ـبها بــه ســختی بــه خــواب میرویــد،
رنــگ دیوارهــای اتــاق خــواب را بنفــش انتخــاب کنیــد.

رنگهای سرد

رنگهــای ســرد ماننــد آبــی یخــی ،آرامشبخــش هســتند و بهخصــوص بــرای اتــاق خــواب مناســبند .اگــر در اتــاق خوابتــان رنگهــای ســرد
بــه کار رفتــه باشــد ،ش ـبها بــا آرامــش بــه خــواب میرویــد و صبحهــا ســرحال از خــواب بیــدار میشــوید.

رنگهای آبی تیره

گ آبــی موردعالقــه بســیاری از افــراد اســت و احســاس آرامــش و صلــح را بــه ذهــن م ـیآورد .امــا آبــی در خیلــی از افــراد احســاس غــم و
رن ـ 
گوشــهگیری بــه وجــود آورد و بــه گرایــش افــراد ،بــه برقــراری ارتبــاط لطمــه میزنــد ،بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت در اتــاق نشــیمن یــا
غذاخــوری اســتفاده نشــود .در عینحــال ایــن رنــگ اشــتها را کــم میکنــد و بــرای اســتفاده در آشــپزخانه مناســب نیســت .امــا تحقیقــات نشــان
میدهند که آبی مناسبترین رنگ برای دفاتر کار است چون افراد در اتاقهای آبی بیشترین بازده کاری را دارند.

رنگهای قرمز

رنــگ قرمــز هیجانــات قــوی ،عشــق و حــرارت را بــر میانگیــزد ،ولــی در عینحــال میتوانــد احســاس خشــم و عصبانیــت را تحریــک
کنــد ،بنابرایــن رنــگ قرمــز بــرای اتــاق کــودک مناســب نیســت .توصیــه میشــود رنــگ اصلــی اتــاق را قرمــز انتخــاب نکنیــد ،امــا اگــر
ایــن رنــگ را دوســت داریــد از اشــیای قرمــز اســتفاده کنیــد.

رنگهای خاکستری

ایــن رنــگ اشــتها را کــم میکنــد ،بنابرایــن آنرا در اتــاق غذاخــوری یــا آشــپزخانه بــه کار نبریــد (مگــر در صورتــی کــه واقعــا
میخواهیــد کمتــر بخوریــد ).خاکســتری همچنیــن رنگــی ســرد و نشــانگر تــرس و فقــدان احســاس اســت ،بنابرایــن در کل
اســتفاده از آن در اتــاق شــما توصیــه نمیشــود.

موسیقیگوش کنید

در یــک روز عــادی پخششــدن موســیقی در خانــه شــبیه بــه یــک روش درمانــی اســت.
بــا اســتفاده از ایــن روش روابــط خانوادگیتــان نیــز مســتحکمتر خواهــد شــد.

گیاهان را به منزل بیاورید!

از گلهــای آپارتمانــی در منزلتــان اســتفاده کنیــد .ســعی کنیــد هنــگام آب دادن بــه
آنهــا از انــرژی مثبــت گیاهــان و آب لــذت ببریــد.

در دکوراسیون منزل سلیقه خود را نادیده نگیرید

لوازمیکــه بــرای دکوراســیون منــزل خــود انتخــاب میکنیــد در گــردش انــرژی مثبــت
در خانــه بســیار موثرنــد .اشــیایی مطابــق بــا ســلیقه خودتــان انتخــاب کنیــد .دقــت
داشــته باشــید بــا وســایل زیــاد اطرافتــان را شــلوغ نکنید .ســعی کنیــد در دکوراســیون
منــزل از آینــه ،شــمع و رایحههــای مطبــوع و آرامشبخــش بیشــتر اســتفاده کنیــد.
شــما میتوانیــد حتــی مکانــی را بــرای مدیتیشــن خودتــان نیــز در دکوراســیون منــزل
اختصــاص دهیــد.

نوشته :سپیده صالحی
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آرسـن؛

نیکــوکاری کــه
بــرای انســانیت
مــرز قائــل نبود

«آرســن میناســیان» یکــی از ارمنیهــای مقیــم گیــان
بــود کــه تأســیس نخســتین داروخانــه شــبانهروزی و
آسایشــگاه ســالمندان ایــران بــه نــام او رقــم خــورده
اســت.
هنــوز بعــد از گذشــت ســالها ،خاطــره نیکیهــای
«آرســن میناســیان» کــه بــدون حــد و مــرز بــه همــه
مــردم بــا انســانیت مینگریســت ،در میــان مــردم
رشــت زنــده اســت .چشــمان نافــذ و مهربــان او
هنــوز در اولیــن داروخانــه شــبانه روزی کــه تأســیس
کــرده بــود ،بــه بیمــاران لبخنــد میزنــد .گویــا هنــوز
چشــمانش بیخوابیهــای شــبانه را تــاب آورده و
بــه فکــر یــاری رســاندن بــه بیمارانــی اســت کــه
تنگدستیشــان ،راه درمــان مریضــی را بــا مشــکل
مواجــه کــرده و آرســن بــرای یــاری رســاندن بــه
آنهــا تــاش میکنــد.
او در داروخانــهاش تــا پاســی از شــب بیــدار
میمانــد تــا دارو بســازد .در بحبوحــه جنــگ
جهانــی ،مشــاهده مــرگ و میــر مــردم او را بــه فکــر
تأســیس داروخانـهای انداخــت تــا بتوانــد بــه بیمــاران
بیبضاعت داروی رایگان دهد.
بــا اینکــه از زمانــی کــه آرســن داروخانــهاش را بــه
انصــاری نامــی واگــذار کــرد و ســه نســل داروخانــه
کارون دســت بــه دســت شــده امــا ،هنــوز نــام و یــاد
نیــک «آرســن میناســیان» ،داروســاز خیــر مســیحی
و مؤســس اولیــن داروخانــه شــبانهروزی ایــران در
رشــت زنــده اســت.

تأسیس نخستین داروخانه شبانهروزی کشور

آرسن میناسیان که بود؟

ســال  ۱۲۹۵شمســی در یــک خانــواده
مســیحی کودکــی بــه دنیــا آمــد کــه از
همــان دوران ،قلبــی رئــوف داشــت .در
احواالتــش نوشــتهاند کــه در کودکــی
وقتــی بچــهای ژندهپــوش را در ســرما
میبینــد ،کــت خــود را بــه او هدیــه
میدهــد.
تحصیــات ابتدایــی و متوســطه را در
رشــت گذرانــد .زندگــی حرفــهایاش
فراگیــری و ســاخت داروهــای ســنتی
بــود .در جوانــی دو ســال در شــهر قزوین
زندگــی کــرد و در ایــن شــهر در یــک
داروخانــه و نــزد یــک داروســاز ،ســاخت
دارو را یــاد گرفــت.

بعــد از بازگشــت از قزویــن ،دارو میســاخت و بــا قیمــت پاییــن و یــا رایــگان در اختیــار
مــردم بیبضاعــت قــرار م ـیداد .در اوج جنــگ جهانــی دوم کــه بیمــاری تیفــوس و تیفوئیــد
در گیــان بیــداد میکــرد ،آرســن تــا پاســی از شــب بیــدار میمانــد تــا بتوانــد داروهــای
بیشــتری بســازد .گاهــی شــبها بــه تهــران میرفــت تــا بتوانــد مــواد اولیــه مــورد نیــاز
داروهــا را تهیــه کنــد .تالشهــای او موجــب شــد افــراد متعــددی در رشــت از بیماریهــای
ناشــی از جنــگ جهانــی از مــرگ نجــات یابنــد.
امــا در جامع ـهای کــه رقابــت بــرای کســب ســود اســت اگــر کســی خــاف جریــان حرکــت
کنــد ،بــا انبوهــی از تهمتهــا روبــرو میشــود .آرســن نیــز از ســوی دیگــر داروســازان تحــت
فشــار بــود .وقتــی رایــگان داروهایــش را در اختیــار مــردم قــرار مـیداد 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
و دیگــر داروســازان را بــه ســمت ورشکســتگی ســوق داده ،امــا همیــن داروســازان وقتــی بــا
آرســن روبــرو میشــدند ،زبانشــان در برابــر مهربانیهــا و نــگاه معصومانــه او بنــد میآمــد.
خدمــات انساندوســتانه وی موجــب شــد ،دانشــگاه تهــران بــه او دکتــرای افتخــاری داروســازی
اعطــا نمایــد و او توانســت اولیــن داروخانــه شــبانهروزی ایــران یعنــی «کارون» را در ســال
 ۱۳۱۹تأســیس کنــد.
او عایــدات سرشــار داروخانــه کارون را بــه نیازمنــدان میبخشــید .نیکیهــای بیدریــغ آرســن
موجــب شــده بــود بســیاری از افــراد خیــر و بازرگانــان وجــوه نقــد و خیــرات خــود را بــه او
دهنــد تــا او هرطــور صــاح میدانــد خــرج کنــد.

مؤسس اولین آسایشگاه خیریه سالمندان
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نیکیهــای بیحــد او اعتمــاد عمومــی را نســبت بــه وی افزایــش داده و مــردم
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
وضعیــت بانــوان و مــردان ســالمندی کــه ســرپناهی نداشــته و گاه و بیــگاه بــه
او مراجعــه میکردنــد موجــب شــد فکــر ســاختن آسایشــگاه ســالمندان اولیــن
بــار توســط آرســن بــه دکتــر حکی ـمزاده مطــرح شــود .در آن زمــان وقتــی هنــوز
تهــران نیــز آسایشــگاه ســالمندان نداشــت ،شــهر رشــت بــا کمــک ایــن دو انســان
نوعدوســت ،و حمایتهــای آیــتاهلل 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 دههــا دختــر فقیــر را بــا جهیزیــه اهدایــی
خــود بــه خانــه بخــت فرســتاد .وی ثروتمنــد نبــود
ولــی بــا متمــوالن چنــان رفتــار میکــرد کــه
خواســتههای انســانی وی را بــرآورده میکردنــد.
رشــت آتشســوزیهای زیــادی بــه خــود
دیــده و در بســیاری از آتــش ســوزیها مــردم
او را میدیدنــد کــه بــر بــام و ســفال غــرق در
دود و عــرق همچــون یــک آتشنشــان مشــغول
خامــوش کــردن آتــش اســت .وقتــی  ۹مــاه از
ســال بــاران ببــارد و دیگــر رودخانههــای رشــت
گنجایــش نداشــته باشــد ،ســیل ویرانگــر بــای
جــان مــردم میشــد و بــاز هــم آرســن بــه داد
مــردم ســیلزده میرســید.
مــردم گیــان زمانــی را بــه یــاد میآورنــد کــه
کارگــران گونیبافــی رشــت بــا خانوادههــای
خــود بــرای احقــاق حقــوق خــود در چمــن میدان
شــهرداری رشــت اعتصــاب غــذا کردهانــد .اطــراف
میــدان پــر بــود از پلیــس و ســرباز و کســی جــرات
نزدیــک شــدن بــه اعتصابکننــدگان را نداشــت.
تنهــا آرســن بــود کــه بــا زنبیلهایــی از خرمــا و
نــان و پنیــر و شیشـههای شــیر بــه طــرف میــدان
رفــت و نــه پلیــس و نــه مامــوران ســاواک کســی
جــرات نکــرد مانــع آرســن شــود.
روز اول پلیــس ملتمســانه از آرســن خواســت کــه
زیــاد در بیــن اعتصابکننــدگان نمانــد امــا او در
کمــال خونســردی گفــت :شــکایت مــرا پیــش
اســتاندار ببــر و بگــو آرســن بــرای بچههــای
وســط میــدان شــیر بــرده اســت.
میناســیان تــا زنــده بــود ،پــدر معنــوی بســیاری
از بیپناهــان رشــت بــود .وقتــی در ســال ۱۳۵۳
داروخانــه کارون را بــه دیگــری واگــذار کــرد ،تمــام
وقــت خــود را صــرف ســالمندان و معلــوالن رشــت
کــرد.
زمانــی کــه دکتــر حکیــمزاده 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
بــر ســـر ســالمندان و معلولیــن رشــت کشــیده
میشــد.

مردی که در یادها ماند

تعطیــات نــوروزی ســال  ۱۳۵۶کــه پایــان یافــت ،خنــده بــر لبــان
دوســتداران «خاچاطــور آرســن میناســیان» یــخ بســت و ســاعت  ۱۰شــب
 ۱۴فروردینمــاه یکــی از تلختریــن اتفاقــات در تاریــخ شــهر رشــت در
آسایشــگاه ســالمندان رقــم خــورد.
آرســن میناســیان کــه از مدتهــا قبــل دچــار بیمــاری بــود ،در حیــن
خدمــت بــه ســالمندان بــه دیــدار حــق شــتافت .نقــل شــده زمانــی کــه
آرســن از دنیــا مـیرود ،کارکنــان و مددجویــان آسایشــگاه کــه او را پــدر
خــود میدانســتند بــا گریــه و زاری گفتهانــد :او از ماســت خاکــش
نکنیــد.
تشــییع جنــاز ه وی یکــی از پرشــکوهترین و شــلوغترین تشــییع
جنازههایــی بــود کــه رشــت بــه خــود دیــده اســت .در مراســم او هــم
شــورای خلیفهگــری ارامنــه و هــم ارامنــه رشــت حضــور داشــتند و ه ـم
دســتههای زنجیرزنــی و ســینهزنی مســلمانان بــه یــاد یــک خیــر
مســیحی در محــات رشــت بــه راه افتــاد .همانطــور کــه آرســن مســیحی
همــواره در مراسـمهای مذهبــی دهــه عاشــورا شــرکت میکرد ،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.
هماینــک نیــز بســیاری از
دوســتداران آرســن پــس
از ســالها از فــوت وی بــه
کلیســای رشــت میرونــد
و بــه یــاد نیکوکاریهــای
آرسـنخاچاطـــورمیناســیان
بــر مــزارش گـــــل نثــــار
میکننــد .
آرســن رفــت ولــی داروخانــه
کارون هنــوز زنــده اســت
و لبخنــد معصومانــهاش
در تصویــری کــه در ایــن
داروخانــه نصــب شــده نویــد
میدهــد کــه هنــوز انســانیت
زنــده اســت .خیابــان منتهــی
بــه آسایشــگاه خیریــه رشــت
نیــز بــا نــام ایــن نیکــوکار
نامگــذاری شــده اســت.
منبع :خبرگزاری مهر
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«مادر شاهکار خلقت و چراغ راه آینده است»
رســالت واالی بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر تبییــن ،ارتقــاء و بازآفرینــی جایــگاه و نقــش مــادر ،نــه تنهــا بــه عنــوان معمــار
خانــواده بلکــه الهامبخشــی بــرای همــه مــادران جوامــع بشــری اســت کــه بــرای رســاندن جامعــه بــه برتــری و تعالــی نقــش حســاس
و اثربخشــی دارد.
از ابتــدای خلقــت انســان ،در تمامــی نقــاط جهــان و در میــان هــر قــوم ،ملــت و نــژادی بــا هــر کیــش و آئینــی ،مــادر جایگاهــی واال
و ارزشــمند داشــته اســت .مــادر بــه منزلــه قلــب یــک خانــواده اســت کــه زندگــی را در آن ســاری و جــاری میســازد .مــادر را
میتــوان هســتیبخش و مخالــف نیســتی دانســت؛ زیــرا پیوســته در اندیشــه هســتی و زندگــی اســت .بــر همیــن اســاس هســت کــه
مــادر نطفــه را تبدیــل بــه جنیــن ،جنیــن را تبدیــل بــه نــوزاد و نــوزاد را بــا ایثــار و فــداکاری بــه انســانی بالــغ تبدیــل میکنــد .ایــن
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 میآیــد کــه بــه دلیــل ویژگیهــای زیســتی
و روانــی ،بــه عهــده بانــوان نهــاده شــده اســت .نقــش مــادری تنهــا در تولــد ،شــیردادن و بــزرگ کــردن فرزنــدان خالصــه نمیشــود،
بلکــه یــک سلســله مســئولیتهای 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 مینمایــد.
در حقیقــت مــادر اســت کــه اخــاق ،فرهنــگ ،تمــدن و ویژگیهــای هنجارمنــد یــک جامعــه را بــا جســم ،روح ،پنــدار ،گفتــار و
رفتــار نیــک خــود ،بــه فرزنــد منتقــل میکنــد.
بیشــک 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.
بــر ایــن اســاس ،هــر ســال در یکــی از دانشــگاههای معتبــر کشــور دو روز همایــش تحــت عنــوان جایــگاه و نقــش مــادر برگــزار
گردیــده و خواهــد گردیــد.
سال  1395دانشگاه شیراز
سال  1396دانشگاه تهران
سال  1397دانشگاه فردوسی مشهد
سال  1398دانشگاه شهید بهشتی
و انشاءاله سال  1399در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.
الزم میدانــم از همــه اســاتید بخصــوص جنــاب دکتــر بابــک شمشــیری ریاســت وقــت دانشــگاه علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه
شــیراز ،جنــاب آقــای دکتــر احمــد بهپــژوه اســتاد دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه تهــران ،جنــاب آقــای دکتــر
امیــن یــزدی ریاســت وقــت دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد و همچنیــن جنــاب آقــای دکتــر
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
 1394کــه مدیــرکل ســازمان یونســکو بودنــد مهمــان بنیــاد مــادر در دومیــن آئیــن نکوداشــت تجلیــل از مــادران نمونــه در شــیراز
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.
امیدواریــم کــه بــا همدلــی ،همفکــری ،همراهــی و همــکاری همــه فرزنــدان شایســته بنیــاد مــادر بخصــوص اســاتید فرهیختــه،
دانشــجویان عزیــز و تمــام کســانی کــه دل در گــرو عشــق مــادر ،انســانیت ،صلــح و آرامــش ،بــا تفکــر جهانــی ،کــه خوشــبختی بــرای
همــه آرزو دارنــد و تــاش میکننــد ،بتوانیــم جامع ـهای بــا مادرانــی متعالــی و جهانــی خوشــبخت داشــته باشــیم.

دعای مارد همیشه همراهتان
مح ّ
ـم
غالمرضا دی
ل
بنیانگذا ر بنیاد فرهنگی نیب ا مللی مارد
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همســرم ســرما خــورده .بــرای اداره اســتعالجی
گرفتــه و در خانــه مانــده ،از صبــح تــا شــب
درازکــش روبــهروی تلویزیــون اســت یــا در
اتــاق خــواب میخوابــد ،بنــده خــدا بدجــور
چاییــده.
برایش پتو میآورم و رویش میگذارم.
روز اول ،ســوپ ،روز دوم ،آش شــلغم ،روز
ســوم ،آش گوشــت و روز چهــارم ،آبگوشــت
بــار گذاشــتم.
حواســم هســت غــذا پختنــی باشــد .مرتــب
برایــش چــای م ـیآورم .چــون مایعــات گــرم
خیلــی موثــر اســت .خالصــه خــدا رو شــکر
بعــد از ســه روز حالــش مســاعد شــد.
پسرم مدرسهرو است.
یــک روز بــه خانــه آمــد و ســرفه میکــرد.
شــب تــا صبــح تــب داشــت .چنــد بــار تبــش
را کنتــرل کــردم کــه در خــواب بــاال نــرود.
روز بعــد او را مدرســه نفرســتادم .برایــش
ســوپ بــار گذاشــتم .شــیر داغ و عســل بــا
تخــم مــرغ پختــه بــرای صبحانـهاش بــود .آب
پرتقــال و لیمــو گرفتــم .ویتامیــن ســی بــرای
ســرماخوردگی خیلــی خــوب اســت.
دو روز تمــام مراقبــش بــودم و بیشــتر از قبــل
بــه او محبــت میکــرد م و قربــان صدقــهاش
میرفتــم ،چــون محبــت درمــان را تکمیــل
میکنــد.
تا خدا رو شکر او هم سرپا شد.

ای وای  ....انــگار ســرما خــوردهام .صبــح کــه
پاشــدم گلــو درد داشــتم و کمابیــش ســرفه هم
میکــردم .اســتخوانهایم هــم درد میکنــد
خصوصــا کتفهایــم ،ولــی چــارهای نیســت.
بلنــد شــدم صبحانــه را گذاشــتم همســر و
فرزنــدم بایــد بــه کارشــان برســند.
آنهــا کــه رفتنــد .نهــار را بــار گذاشــتم .آنهــا که
دیگــر ســوپ نمیخورنــد .اشــکالی نــدارد .دو
نــوع غــذا میپــزم .یــک ســوپ کوچــک بــرای
خــودم و لوبیــا پلــو بــرای آنهـا .مرتــب چــای
میخــورم .بایــد زود ســرپا شــوم ،وگرنــه کار
خانــه میمانــد .تــازه فصــل امتحانــات پســرم
شــروع شــده ،بایــد در درس خواندنــش بیــش
از پیــش حواســم جمــع باشــد.
ظهــر میشــود .همســر و فرزنــدم میآینــد.
ســفره را میگــذارم و مثــل روزهــای قبــل و
قبلتــر غــذا میخورنــد ،ولــی مــن ســوپ
خــوردم .انــگار متوجــه نشــدند غذایــم
پرهیــزی اســت .صــدای ســرفههایم هــم
کســی نشــنید.
بعــد از نهــار حتــی فکــر شســتن ظرفهــا
برایــم عــذابآور بــود .بیخیــال شــدم .بــه
اتــاق خــواب رفتــم و پتــو رویــمانداختــم تــا
بخوابــم.
همســرم وارد اتــاق شــد و گفــت :امــروز بعــد
از نهــار از اون چاییهــای همیشــگی نــدادی
خانــم.
همــان لحظــه بــه یــاد مــادرم افتــادم .اینجــور
مواقــع نهــار و شــامم را میپخــت و بــه
دســت بــرادرم م ـیداد تــا برایــم
بیاورد.بــه همــراه یــک
ســوپ لذیــذ بــرای
خــودم.
گاهـــــی
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خــودش هــم میآمــد و کمــی برایــم جمــع
و جــور میکــرد .اگــر خان ـهاش هــم میمانــد
چندیــن بــار تمــاس میگرفــت و جویــای
احوالــم میشــد.
مادربزرگــم قبــل رفتــن بــه خانــه بخــت دم
گوشــم گفــت :دســت مــادرت را ببــوس و
بــدون ،بــرای یــک بانــو فقــط مــادر در لحظــه
ناخوشــی کارســاز اســت.
وارد مغــازه میشــوم و یــک ســری اســتکان
نعلبکــی و قــوری ســبزرنگ اســباببازی
انتخــاب میکنــم .فروشــنده میگویــد :خانــم
صورتیشــو ببریــد دخترونهتــره .میگــم :بــرای
پســرم میخــوام.
بــا تعجــب بــه مــن نــگاه میکنــه و میگــه:
اگــه پســره ماشــین بگیریــد یــا جعبــه ابــزار،
هواپیمــا یــا چــراغ قــوه .پســر کــه آشــپزی
نمیکنــه .
بــا خــودم مــرور میکنــم ،در دنیایــی کــه
بانوانــش پــا بــه پــای مردهــا کار میکننــد
مردهایــش بایــد یــاد بگیرنــد خســتگی را بــا
چــای از تــن همسرشــان درآورنــد .در دنیایــی
کــه بانوانــش بــا مفهــوم چــک و قســط و وام
عجیــن شــدهاند ،شــرم دارد مردهایــش بــا
دســتور قورمهســبزی و تهدیــگ ماکارونــی
بیگانــه باشــند.
مــن بــرای فرزنــدم همســری قدرتمنــد
آرزو میکنــم .بانویــی کــه تمــام لذتــش در
خریــد خالصــه نشــود .بانویــی کــه سیاســت
را بفهمــد ،شــعر ببافــد ،کتــاب بخوانــد و از
دنیــای اطرافــش بیخبــر نباشــد.
بــرای آنکــه پســرم شایســته چنــان بانویــی
باشــد بایــد یــاد بگیــرد چــای دارچینــی
درســت کنــد .یــاد بگیــرد آشــپزی کنــد.
الالیــی بخوانــد .نــوازش کنــد و جمــات
عاشــقانه بگویــد.
دانیــال ســه ســالهام اســتکان اســباببازی
ســبز رنــگ را بــه طرفــم میگیــرد .مــن
نگاهــش میکنــم و او مــی گویــد :بخــور
چــای دارچینــی بــرات درســت کــردم.
دکترالمیرا الیق-روانپزشک
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سخنــــــــان
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پیامبر اعظم (ص)

بهشت زیر پای مادران است.

حضرت علی (ع)

با دوســتت آرام بیا ،بسا که روزی دشمنت شود ،و با دشــمنت آرام بیا ،بسا که روزی دوستت شود.

زرتشت

شــریفترین دلها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد.

حضرت موسی (ع)

از پرحرفی و بیهوده گویی بپرهیز؛چرا که بر شــخصیت تو آســیب رسان است.

حضرت عیسی (ع)

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

آگیوا گلدسمن

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

چارلز داروین

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

ویکتور هوگو

آدمها در دو حالت همدیگر را ترک میکنند ،اول اینکه احســاس کنند کســی دوستشان
ندارد ،دوم اینکه احســاس کنند یکی خیلی دوستشان دارد.

مهاتما گاندی

آنچه ما را به نابودی خواهد کشــاند از این قرار است:
سیاســت بدون اصول ،لذت بدون وجدان ،علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخالق.

استیو جابز

یادمان باشــد که زمان ما محدود اســت ،پس زمانمان را با زندگی کردن در زندگی دیگران هدر
ندهیم.

بـــزرگــــان

یاشار کمال

آلبرت اینشتین

ریچارد باخ
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هر انســانی یکبار ،برای رســیدن به یک نفر ،دیر میکند و پس از آن برای رسیدن به کسان
دیگر ،عجلهای نمیکند.
هر فردی که بســیار کتاب می خواند و از مغز خود اســتفاده میکند خیلی کم به عادات
تنبلی فکر میکند.
چرا دشــوارترین کار در جهان این اســت که پرندهای را متقاعد کنی ،آزاد است.

ژوزه ساراماگو

بــا خودمان میگوییم ،عادت میکنیم و با صراحت زیــادی این جمله را تکرار میکنیم.
آنچیزی که هیچکس نمیپرســد ،این اســت که«:به چه قیمتی عادت میکنیم؟»

ویلیام شکسپیر

آدمهــای خوب از یاد نمیرن ،از دل نمیرن ،از ذهــن نمیرن ،ولی زودتر از اینکه فکرش رو
بکنی از پیشت میرن.

استنلی کوبریک
هاینریش بل

ریچارد ایوانز

یوهان ولفگانگ گوته
گابریل گارسیا مارکز

گاهی اوقات یک عمر طول میکشــد تا بفهمیم چه بر ســر زندگیمان آمده.
دردهایی در این دنیا هســت ،به آن عظمت که دیگر در برابر آن ها از اشــک کاری ساخته
نیست.
در تاریکترین آسمانهاســت که میتوان درخشانترین ستارهها را دید.
فاصله گرفتن از کســانی که دوستشــان دارید بیفایده است ،زمان به شما نشان خواهد داد
که جانشــینی برای آنها نخواهد بود.
حقیقت ندارد زمانی که انســان پیر میشــود ازرویاهایش دست میکشد ،بلکه انسان
زمانی که از رویاهایش دســت میکشد پیر میشود.

گردآورنده :اردشیر بهجت
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موریل بوسر

ـار
ـرای بـ
ـه بـ
ـی کـ
ـیتن بانویـ
نخسـ
دوم بــه مقــام شــهردار واشــنگتن
ـت
ـده اسـ
ـده شـ
برگزیـ
وی ششــمین و کوچکتریــن عضــو خانــواده از پــدر و مــادری بــه نــام جــو و جــوآن بوســر موریــل
میباشــد کــه در شــمال شــرقی ایالــت واشــنگتن در نــورث میشــیگان پــارک بــه دنیــا آمــد و رشــد
کــرد .در ســال  1990میــادی از دبیرســتان لیزابــت ســه تــون کــه یــک مدرســه خصوصــی دخترانــه
کاتولیــک واقــع در بالدنســبرگ مریلنــد بــود فارغالتحصیــل شــد .بــه خاطــر داشــتن نمــرات بــاال
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 سیاســتگذاری عمومــی فارغالتحصیــل شــد.

بهـار 1399

موریــل بوســر متعهــد شــده اســت کــه
هرکــس از اهالــی واشــنگتن ایــن حــق
را دارد کــه بــه رشــد و موفقیــت دســت
پیــدا کنــد .مدیریــت او در راســتای رونــق
فراگیــر ،پیشــبرد ارزشهــای متعالــی ،ایجــاد
محلههــای امــن و ســامت همهجانبــه در
هشــت بخــش ایالــت واشــنگتن میباشــد.
ایالــت واشــنگتن در آمریــکا از لحــاظ سیاســی
بســیار منحصــر بــه فــرد اســت .قــدرت
شــهردار واشــنگتن هماننــد عملکــرد مدیــر
اجرایــی یــک فرمانــدار میباشــد.
شــهردار بوســر حــق نظــارت بــر بخــش دارو و
مجوزهــای مالیاتــی و همچنیــن مجــوز صــدور
گواهینامــه رانندگــی را دارد .عــاوه بــر اینهــا،
اداره و سرپرســتی زندانهــای محلــی را در
دســت دارد و بــر خــاف کار دیگــر شــهردارها،
وی همچنیــن نظــارت بــر نظــام و سیســتم
مــدارس دولتــی را بــر عهــده دارد.
در ســال  2020واشـــنگتن دیســی بــا
بودجــه بیــش از  15میلیــارد دالر توانســت
 705000قطعــه زمیــن را در  68مایــل مربــع
خانهســازی کنــد و رتبــه  AAAرا بدســت
بیــاورد.
در  6نوامبــر  ،2018موریــل بوســر ،بعنــوان
اولیــن زن شــهردار مجــددا بــه ایــن مقــام
نائــل شــد .در  16ســال گذشــته توانســت بــه
دوره دوم راه پیــدا کنــد و دوبــاره ایــن مقــام
را بــه دســت آورد.
از زمــان تصــدی مقــام شــهردار ،وی بــرای
تنظیــم مجــدد در عرصــه رقابتهــای
جهانــی و ملــی واشــنگتن ،ســرعت بخشــیدن
بــه ســاخت مســکن ارزان قیمــت ،تنــوع در
اقتصــاد ،افزایــش رضایتمنــدی از خدمــات
شـــهری و ســرمایهگـــذاری در برنامـــهها
و ســیاســـتهایی کــه بــه خانوادههــــای
بیشــتری امــکان زندگــی و شــکوفایی دهــد
قدمهــای جســورانهای برداشــت.
خدماتــی کــه در پنــج ســال گذشــته شــهردار
بوســر ارائــه داده از ایــن قــرار میباشــد:
افزایــش  57هــزار شــغل ،کاهــش 28
درصــدی بیــکاری و افزایــش  200میلیــون
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
ســرمایهگذاری ســاالنه در منطقــه جهــت
دو برابــر کــردن ســاخت مســکن ارزان قیمــت
بــه کار گماشــت و یــک قــدم جســورانه بــرای
ســاخت  36000واحــد مســکن جدیــد تــا
ســال  2025تعییــن کــرد.
ایشـــــان همچنیـــن خدمـــاترسانی بــه
بیخانمانهــا را تغییــر داد و شــروع بــه
احــداث ســاختمانهای کوچــک کــرد و
پناهگاههــای شــهر را بهبــود بخشــید .از
دیگــر اقدامــات وی ،ســن بیســرپناهی را کــه
بصــورت مزمــن درآمــده بــود را بــه زیــر 15
ســال رســاند.
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حمایت از طیف وسیعی از سیاستهای طرفداری از خانواده از جمله:
 افزایــش حداقــل دســتمزد بــه ســاعتی  15دالر و اضافــه کــردن بیــش از هــزارســهمیه در مهدکودکهــا بــرای ورودیهــای جدیــد و توجــه دولــت واشــنگتن بــه
بهبــود ســامتی مــادران و نتایــج آن.
 واگــذاری اســتادیوم جدیــد بــرای باشــگاه فوتبــال دی ســی یونایتــد و ســاختاســتادیوم بســکتبال جدیــد بــرای باشــگاه واشــنگتن میســتیتکس کــه شــامل
امکانــات ورزشــی بــرای باشــگاه بســکتبال واشــنگتن ویــزاردز میباشــد.
 گسترش نصب دوربینهای مداربسته در سرتاسر شهر همــکاری بــا رهبــران شــهرهای جهــان  40Cدر سرتاســر جهــان بــرای پیشــبرداهــداف توافقنامــه اقلیــم پاریــس.
 مدیریــت و رهبــری اهــداف توســعه یافتــه اقتصــادی و سیاســی بــا چیــن ،کوبــا،الســالوادور و اتیوپــی.
 حرکــت بنیادیــن بــرای همهپرســی از رایدهنــدگان درذر ســال  2016در مــوردتابعیــت واشــنگتن ،بــا بیــش از  86درصــد از آرای رایدهنــدگان بــه تصویــب
رســید.
 پیــش از تصــدی مقــام شــهردار در ســال  ،2015ماریــل بوســر بــه عنــوان عضــوبخــش  4شــورای ناحیــه کلمبیــا ،در ســالهای  2008و  2012انتخــاب شــده بــود
و بــه عنــوان عضــو شــورا در مقــام مدیریــت کمیتــه در توســعه اقتصــادی خدماتــی
را ارائــه داد کــه شــامل احــداث  5000واحــد مســکونی ارزان قیمــت بــود .وی
همچنیــن قوانینــی جهــت ســاخت اســتادیوم فوتبــال بــه تصویــب رســانید .بودجــه
قابــل توجهــی را بــرای بخــش خوابــگاه دانشــجویی والترریــد از جانــب دولــت
فــدرال ت ٌامیــن کــرد .او همچنیــن همکارانــش را جهــت اصــاح جامــع اخــاق و
شفافســازی در قراردادهــای دولتــی تشــویق کــرد.
 شــهردار بوســر موفــق بــه اخــذ مــدرک کارشناســی هنــر در رشــته تاریــخ ازدانشــگاه چتمــن و کارشناســی ارشــد در رشــته سیاســت عمومــی از دانشــگاه
آمریــکا شــد و همچنیــن موفــق بــه دریافــت مــدرک دکتــرای افتخــاری از دانشــگاه
چتمــن و دانشــگاه ترینیتــی گشــت.
 بــا بیــش از  20ســال تجربــه در دولــت محلــی اولیــن زنــی بــود کــه بعنــوانکمیســر مشــاور در پــارک محلــی ریگــز انتخــاب شــد.
ماریــل بوســر یــک فرزنــد دختــر را بــه نــام میرانــدا در ســال  2018بــه
فرزندخواندگــی پذیرفــت .ایــن اتفــاق در راســتای مبــارزات انتخابــی مجــدد او در
حالــی کــه کمتریــن انتظــارش را داشــت بــه وقــوع پیوســت.
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ارتباطخونــی کــه انســانها را بــه هــم نزدیکتــر
میکنــد و آنهــا را عضــوی از یــک خانــواده
قــرار میدهــد تفاوتهــای فاحشــی میــان
هــر مخلــوق آفریــدگار وجــود دارد کــه بــه هیچوجــه
قابــل انــکار نیســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه حتــی
در خانوادههــــا هــم چالشهـــا و گاهــی درگیریهایــی دیــده
میشــود کــه نشــان از تفاوتهــا دارد .تفاوتهایــی کــه باعــث میشــود حتــی
نتوانیــم خوشنیتــی خــود را آنطــور کــه بایــد و شــاید ثابــت کنیــم و ایــن مشــکل در
خانوادههــا حادتــر اســت .بــه نظــر میرســد جوامــع مختل ـف مــا از بیمــاری مزمنــی بــه نــام
عــدم توجــه بــه فــن بیــان در خانــواده رنــج میبــرد!
بــا نگرانــی تمــام بــه ســراغ کودکانمــان میرویــم و ســعی داریــم آنهــا را از
رفــت و آمــد بــا کســانی کــه چنــدان شایســته نیســتند بازداریــم؛ امــا ایــن رفتــار فقــط باعــث
بــه وجــود آمــدن رابطــه دشــمنی پــر خصــم و کینــه میــان مــا و فرزنــدان میشــود .از ارتبــاط
بــا همســرمان رضایــت چندانــی نداریــم؛ گویــی تمــام حرفهــای مــا بــه بحــث و جــدل منتهــی
میشــود و نتیجــهای جــز ســوء برداشــتهای بچهگانــه نــدارد .از اینکــه بنیــاد خانــواده اینقــدر سســت شــده اســت ناراحــت
هســتیم و فکــر میکنیــم خانــه ،دیگــر آن مامــن گرمــی کــه میخواســتیم نیســت .ایــن نارضایتــی تــا کجــا قــرار اســت پیــش
بــرود؟

اهمیت فنبیان در خانواده و یک حقیقت تلخ

ی

نهــاد خانوادههــا از معضلــی بــه نــام ناتوانــی در برقــراری ارتبــاط در خانــواده یــا عــدم آگاهــی از
مهارتهــای دهگانــه زندگــی رنــج میبرنــد .جامعــه ایــران یکــی از پرطالقتریــن کشــورهای
دنیــا اســت و از ایــن نظــر در رتبــه چهــارم آســیا قــرار دارد .فنبیــان در خانــواده ابــزاری اســت کــه
میتــوان تمــام مشــکالت و ناهنجاریهــای جامعــه را برطــرف کنــد؛ امــا عــدم آگاهــی افــراد از ایــن
مهــارت معمــوال زندگیهــا را بــه جدایــی میکشــاند.
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عدم درک متقابل!!! یک چالش

از علــل عمــده آســیبها و ناهنجاریهــای اجتماعــی ،رفتــار افــرادی اســت کــه از آغــوش خانــواده خــود دلســرد شــدهاند کــه همــه ایــن
دلســردی را میتــوان در یــک چیــز خالصــه کــرد :عــدم درک متقابــل!
فــن بیــان معجــزهای اســت کــه میتوانــد تمــام زخمهــای ناشــی از عــدم توانایــی در برقــراری ارتبــاط را التیــام دهــد .معجــزهای خامــوش کــه
تاثیــرات نامحسوســی روی زندگــی افــراد دارد.
خانــواده رکــن اصلــی هــر جامعــه اســت .زمانــی کــه صحبــت از وحــدت در جامعــه میشــود ،نــام خانــواده در ذهنهــا نقــش میبنــدد.
در واقــع خانــواده حتــی اگــر در جوامــع غربــی کمرنگتــر باشــد ،بــه هــر حــال تنهــا عامــل وحدتبخــش افــراد اســت و نقــش آن در رشــد
افــراد غیرقابــل چشمپوشــی اســت .هــر وقــت قــرار اســت صحبتــی از اتحــاد و همبســتگی شــود مثــال خانــواده را مطــرح میکننــد .یکــی از
دانشــمندان در ارتبــاط بــا پیوســتگی عناصــر جهــان میگویــد :همــه چیــز مثــل خونــی کــه در رگهــا جــاری اســت بــه هــم وصــل اســت؛
ماننــد اعضــای یــک خانــواده!

ارتباط موثر در هر خانواده

ارتبــاط موثــر در جامعــه صرفــا تبــادل تجربــه و اطالعــات اســت؛ امــا در خانــواده تمامــی ایــن نقشهــا تغییــر میکنــد .خانــواده فقــط ابــزاری
بــرای اطالعگیــری و دادن اطالعــات نیســت! در خانــواده درک درســتی از معنــا و مفهــوم اســت کــه اهمیــت پیــدا میکنــد .برخــی ارتبــاط
موثــری کــه بــه وســیله فنبیــان در خانــواده برقــرار میشــود را یــک جــاده دو طرفــه میداننــد ،در ایــن جــاده هــر دو طــرف حــق عبــور و
مــرور دارنــد .بــه عــاوه اگــر فقــط رفتــی صــورت گیــرد دیگــر ایــن جــاده متروکــه میشــود و کســی رغبــت بــه آمــدن نــدارد!
از ایــنرو در خانــواده بــه نقــش اساســی فنبیــان توجــه بیشتــری شــده اســت .شــنونده خــوب بــودن مهــم اســت؛ امــا اینکــه در برابــر
رفتار و تصمیمات فرزندان و همسر خود چه واکنشی نشان میدهیم مهمتر است.

تاثیرگذاری فنبیان 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 فنبیــان در خانــواده دارنــد .ایــن تصــور بــر اســاس آمــار تــا حد زیــادی صحیح اســت .خانــوادهای که
مشــکالت مالــی او را ســرگرم خــود کنــد معمــوال کمتــر بــه نیازهــای عاطفــی فرزنــدان خــود توجــه میکنــد .حــال آن که بخــش زیــادی از فنبیان
در خانــواده توســط والدیــن بــه فرزنــدان آمــوزش داده میشــود .بنابرایــن عــدم توجــه بــه فنبیــان در خانواده نــه تنها تاثیــری مقطعی بلکــه تاثیری
سرنوشتساز روی نسلها خواهد داشت.

انواع استایلها در فنبیان در خانواده

خانوادههــا نــه فقــط بــه واســطه حــرف زدن بلکــه بــا کمــک اســتایلهای متــداول برقــراری ارتبــاط موثــر میتواننــد بــه مشــکالت و نیازهــای
یکدیگــر توجــه کننــد .برخــی از ایــن اســتایلها عبارتنــد از:
فنبیان مستقیم و روشن:
در ایــن شــیوه از فنبیــان معمــوال اعضــای بزرگتــر خانــواده نظــرات خــود را خیلــی واضــح اعــام میکننــد و ســعی دارنــد بــه روشــنگری
بپردازنــد .نمونــه بــارز آن میتوانــد تذکــرات یــک پــدر بــه فرزنــدش بــا دیــدن نمــرات او باشــد:
پسرم! نمرات تو مرا ناامید کرده است و وقت این رسیده است تا تغییر و تحوالتی در درس خواندن ایجاد کنی!
فنبیان غیرمستقیم و روشن:
در ایــن روش منظــور بــه صــورت کامــل و روشــن در کالم نهفتــه اســت ،امــا ایــن برقــراری ارتبــاط بــه صــورت غیرمســتقیم صــورت میگیــرد.
نمونــه رایــج آن ســخنان پــدر خطــاب بــه پســر بــه شــکل زیــر اســت:
این روزها بسیاری از مردم بابت درس نخواندن بچهها عذاب میکشند!
در لفافه سخن گفتن و کامال مستقیم:
در ایــن مــوارد معمــوال یــک مفهــوم کلــی بــه جمعــی از افــراد خطــاب میشــود ،بــدون اینکــه شــخص خاصــی متوجــه منظــور فــرد شــود ،مثــا
پــدر در ایــن مواقــع میتوانــد بگویــد:
مردم نسبت به گذشته خیلی کمکار و تنبل شدهاند!
غیرمستقیم و کامال پنهان:
ایــن شــیوه از فنبیــان معمــوال در خانوادههایــی بــا روابــط ســرد رواج دارد .در ایــن حالــت افــراد بــرای اینکــه از صحبــت کــردن بــا یکدیگــر
اجتنــاب کننــد ســعی دارنــد طــوری ســخن بگوینــد کــه گاهــی هیچکــس متوجــه منظورشــان نمیشــود!

فنبیان در خانواده  -اهرم قدرت

تحقیقــات ثابــت کــرده اســت خانوادههایــی کــه ارتبــاط مــداوم ،نزدیــک و گرمــی بــا هــم دارنــد بهتــر از پــس مشــکالت خــود
بــر میآینــد .در ایــن خانــواده مــادر و پــدر بــه صــورت تعاملــی بــا فنبیــان خــود افــراد را بــه یکدیگــر نزدیــک میکننــد و
ســعی دارنــد از شــکاف میــان نسـلها کــه ممکــن اســت میــان والدیــن و فرزنــد ایجــاد شــود جلوگیــری کننــد.
مهمتریــن نتیجــهای کــه یادگیــری فنبیــان در خانــواده و تربیــت فرزنــدان دارد ،یادگیــری زود هنــگام مهارتهــای زندگــی
اســت.
منبعdaneshgahezendegi.com :
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تأثیر ورزش بر روی پوست بانوان

ورزش نکــردن تاثیــر زیــادی روی ظاهــر
انســانها دارد و باعــث ســرعت گرفتــن
رونــد پیــر شــدن در صــورت انســانها
میشــو د .
در صورتــی کــه انســانها حداقــل  5بــار
در هفتــه بــه مــدت  30دقیقــه ورزش
نکننــد ،ظــرف مــدت  10 ،5و  20ســال
آینــده اثــرات منفــی در چهــره آنهــا دیــده
میشــود و افــرادی کــه بــه مقــدار توصیــه
شــده ورزش کننــد ظــرف  10 ،5و  20ســال
آینــده تغییــرات مثبتــی در چهــره آنهــا
صــورت میگیــرد .
افــرادی کــه تحــرک بدنــی ندارنــد،
بعــد از چنــد ســال ،پوســت افتــادهای
پیــدا میکننــد و زیبایــی پوســت آنهــا
شــدیدا کاهــش پیــدا میکنــد .همچنیــن
چیــن و چروکهــای زیــاد و انباشــته شــدن
چربــی در اطــراف چشــم و گــردن و دیگــر
قســمتهای صــورت میتوانــد تاثیــر

منفــی زیــادی روی ظاهــر انســان داشــته
باشــد.
اگــر همــه میدانســتند در صــورت ورزش
نکــردن ممکــن اســت در  20ســال آینــده
چــه ظاهــری پیــدا کننــد شــاید تعــداد
بیشتــری نســبت بــه تحــرک بدنــی
بیــــشتر عالقهمنـــد میشـــدند.
مــا بایــد بــرای حفــظ ســامت بــدن ورزش
کنیــم و نقــش ورزش کــردن بــه عنــوان
عاملــی بــرای جلوگیــری از افزایــش وزن،
ســاخت عضــات ،پیشــگیری از بیماریهــای
قلبــی عروقــی ،دیابــت و حتــی درمــان ،بــه
اثبــات رســیده اســت .امــا امــروزه پزشــکان
بــر ایــن باورنــد کــه ورزش کــردن عــاوه
بــر ایــن مزایــا ،نقــش مفیــدی در ســامت
پوســت بــدن افــراد هــم دارد.
ورزش بــرای کاهــش جوشهــای پوســتی
و آکنــه و مبــارزه بــا عالئــم پیــری مفیــد
اســت و کارشناســان بهداشــتی معتقدنــد

کــه ورزش کــردن منظــم نقــش زیــادی در
ســامت پوســت دارد.
ورزش موجــب میشــود کــه پوســت
جوانتــر و شــادابتر بــه نظــر برســد و
در نتیجــه خــود فــرد هــم احســاس خوبــی
داشــته باشــد.
ورزش مزایــای مهمــی بــرای همــه بــدن
دارد ،بــا ورزش پوســت بــدن مــا کــه
بزرگتریــن ارگان بــدن اســت ،بیشــترین
مزیــت را میبــرد .افزایــش جریــان خــون
در ســطح پوســت و توزیــع مــواد مغــذی
بــه ســلولهای پوســتی و دور کــردن مــواد
مخــرب و ســمی از پوســت ،از عمدهتریــن
آثــار ورزش روی پوســت اســت.
بــا افزایــش ســن ،چیــن و چــروک پوســت
و خطوطــی کــه هنــگام عصبانیــت و تغییــر
چهــره ایجــاد میشــود ،افزایــش مییابــد
امــا آنچــه مســلم اســت میتــوان بــا انجــام
ورزش از شــکلگیری دوبــاره و افزایــش
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ایــن خطــوط پیشــگیری کــرد.
ورزش کــردن موجــب افزایــش تولیــد
طبیعــی کالژن کــه نوعــی بافــت پیونــدی
اســت ،شــده و بــه جــوان شــدن پوســت
بــدن منجــر میشــود .در افــراد تنبــل
و کســانی کــه ورزش نمیکننــد ،تعــداد
فیبروبالســتها کــه محــرک تولیــد مــاده
کالژن در پوســت هســتند ،کمتــر اســت و
زودتــر پیــر میشــوند .در ایــن افــراد ،پوســت
بــه ســرعت تیــره و چــروک میشــود.
ورزش کــردن بــا تعدیــل تولیــد
هورمونهــای وابســته بــه تستوســترون،
بــه شــفافیت پوســت منجــر میشــود و
همچنیــن وقتــی شــما ورزش میکنیــد،
میــزان اســترس شــما کاهــش پیــدا
میکنــد  ،بنابرایــن غــده آدرنــال میــزان
کمتــری از انــواع هورمونهــای مردانــه کــه
دلیــل اصلــی تشــکیل آکنــه هســتند ،ترشــح
میکنــد.
بهطــور معمــول پوســت افــرادی کــه
اســترس زیــادی دارنــد ،بهخصــوص کســانی
کــه دچــار آکنــه هســتند ،تیــره اســت امــا
ورزش بــه کاهــش ایــن تیرگــی کمــک
میکند.
ورزش منظــم همچنیــن بــه افزایــش تعریــق
پوســت منجــر شــده و ایــن اثــر خوبــی در نرم
شــدن پوســت و پیشــگیری از شــکنندگی آن
دارد و افــرادی کــه هنــگام ورزش پیــادهروی
طوالنــی میکننــد ،چهــره بشــاشتری
دارنــد و رنــگ پوســت آنهــا روش ـنتر اســت
و در صورتــی کــه مبتــا بــه آکنــه هســتند،
درمــان آکنــه در ایــن افــراد راحتتــر اســت.
هــر چیــزی کــه بتوانــد میــزان ترشــح
هورمونهــای مردانــه را کنتــرل کنــد،
میتوانــد نــه تنهــا روی پوســت بلکــه روی
میــزان ریــزش مــو هــم اثــر بگــذارد .ورزش
از جملــه روشهایــی اســت کــه تولیــد ایــن
هورمــون را کاهــش میدهــد.
ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری از مــا فکــر
میکنیــم ورزش تنهــا آثــار پیشــگیرانه از
بیمــاری و آمادگــی جســمانی دارد.
بــرای اینکــه پوســت جوانتــر و شــادابتر
بــه نظــر برســد ،ورزشهــای خاصــی کمــک
کننــده اســت .هنــگام ماســاژ پوســت ،نــه
تنهــا عضــات پوســت صــورت بلکــه عضــات
پاهــا ،دســت و بازوهــا ،کشــیده میشــود.
در ورزشهایــی ماننــد دویــدن ،پیــادهروی،
وزنهبــرداری ،تنــش و اســترس کاهــش یافتــه
و حتــیالتهابــات پوســتی کــم میشــود.
ایــن آثــار مثبــت در ورزش یــوگا سالهاســت

که شــناخته شــده اســت.
کشـشهایی کــه در ورزش یــوگا وجــود دارد،
بــه همــراه کنتــرل حــرکات و تنفسهــای
آگاهانــه نــه تنهــا بــه عضــات همــه بــدن
کمــک میکنــد بلکــه بــرای عضــات پوســت
صــورت بهتریــن اســت.
هنــگام ورزش کــردن بــه دلیــل
خونرســانی بهتــر ،کل بــدن بهخصــوص
عضــات صــورت بــه آرامــش میرســند.
در کنــار آرامســازی بــدن و آرامــش عضــات،
متخصصــان معتقدنــد کــه ورزشهــای هوازی
ماننــد قــدمزدن یــا دوچرخهســواری موجــب
پاکســازی پوســت میشــود.
ایــن ورزشهــا مــواد ســمی را کــه در اثــر
تجمــع دود ســیگار ،آلودگــی هــوا و حتــی
مــواد شــیمیایی رایــج در پوســت ماننــد
اســپری مــو و دئودورانتهــا و ژنهــا
ایجــاد میشــود ،از ســطح پوســت بــر
میدارند.
خونرســانی بهتــر کــه در ورزشهــای
هــوازی ایجــاد میشــود ،بهتــر شــده
و ایــن خــود برداشــت مــواد ســمی
پوســت را بیشــتر و موثرتــر میکنــد کــه
همــه اینهــا بــه ســامت پوســت کمــک
میکنند.
همچنیــن کســانی کــه ورزش میکننــد،
بهطــور آشــکاری رنــگ پوســت زیباتــری
دارنــد .رنــگ پوســت صــورت خــوش رنــگ در
کســانی کــه ورزش میکننــد ،بــا رنــگ زرد،
ســبز یــا خاکســتری در کســانی کــه ورزش
نمیکننــد ،قابــل قیــاس نیســت.
آنچــه بــه ســامت بیشــتر پوســت کمــک
میکنــد ،هیدراتهکــردن پوســت یــا
آبرســانی کافــی بــه پوســت ،پیــش و پــس
از ورزش اســت.
در صورتــی کــه بهطــور صحیــح و مناســب
در هنــگام ورزش بــه بــدن خــود آب کافــی
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برســانید ،جریــان خــون بــه پوســت بســیار
بهتــر خواهــد شــد.
وجــود مایعــات کافــی در بــدن موجــب
تشــویق در حــذف مــواد ســمی تجمــع
یافتــه در ســلولهای پوســتی میشــود و
ایــن کار یعنــی آبرســانی کافــی بــه بــدن،
بهخصــوص در افــرادی کــه از الــکل یــا دارو
اســتفاده میکننــد و یــا غذاهــای آمــاده
زیــادی مصــرف میکننــد ،اثرهــای بیشــتری
دارد.
نوشــیدن مایعــات کافــی بهخصــوص آب،
جریــان خــون پوســتی را افزایــش داده و ایــن
مــواد ســمی را از پوســت شســته و از بــدن
دفــع میکنــد.
ورزشهــای صــورت ،حرکاتــی کــه
بهخصــوص بــرای تونیســیته عضــات
طرحریــزی شــدهاند ،آنچنــان کــه تصــور
میشــود ،بــه ســامت پوســت کمــک
نمیکند.
ایــن ورزشهــای صــورت اغلــب بــا وســایلی
انجــام میشــود کــه در دهــان و روی
صــورت قــرار میگیــرد ،درحالــی کــه
تحریــک عضــات بــا ورزش کــردن اگــر چــه
بــه صــورت کششــی اســت امــا بــه صــورت
طبیعــی انجــام و طــی ورزش بهصــورت
مــداوم و دائمــی صــورت میگیــرد.
ورزشهــای صــورت همچنیــن ســبب افزایــش
چیــن و چروکهــا روی صــورت شــده و
تعــداد چروکهــا را در بعضــی عضــات کــه
در ورزش صــورت زیــاد انجــام میشــود،
بیشــتر میکنــد.
پــس ورزش صــورت را فرامــوش کنیــد
و تنهــا بــه ورزش همــه بــدن بپردازیــد.
در اینصــورت ،تاثیــرات ورزش کلــی بــدن را
در تمــام بــدن بــه خصــوص پوســت صــورت
احســاس خواهیــد کــرد.
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان
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ســال متــی

 -1آب فراوان بنوش.
 -2مثــل یــک پادشــاه صبحانــه ،مثــل یــک شــاهزاده ناهــار و مثــل یــک گــدا شــام
بخو ر .
 -3بیشتر از سبزیجات استفاده کن.
 -4با این  3تا  Eزندگی کن:
( Energyانرژی)
( Enthusiasmشور و اشتیاق)
( Empathyدلسوزی و همدلی)
 -5از ورزش کمک بگیر.
 -6بیشتر بازی کن.
 -7بیشتر از سال گذشته کتاب بخوان.
 -8روزانه  10دقیقه سکوت کن و به تفکر بپرداز.
 7 -9ساعت بخواب.
 -10هر روز  10تا  30دقیقه پیادهروی کن و در حین پیادهروی ،لبخند بزن.

شخصیـــت

تـوصيـــــههاي
یـک روانشـناس
مشــــهور بــه
دختـــــــرش
زمانــی کــه فرویــد (بزرگتریــن روانشــناس دنیــا)،
«آنــا» دختــر  16ســاله خــود را تــرک میکــرد تــا
وی اســتقالل زندگــی پیــدا کنــد ،تنهــا  40نکتــه
بــه او گوشــزد کــرد و بــه گفتــه خــود آنــا ،پــدرش
بــا اجــرای ایــن  40نکتــه توانســت بــا ایجــاد
آرامــش در خــود ،در ســن  28ســالگی بزرگتریــن
نظریهپــرداز روانشناســی شــخصیت زمــان خــود
شــود .ایــن  40نکتــه از ایــن قــرار اســت.
آنــای عزیــزم زندگــی تــو میتوانــد بــه زیبایــی
رویاهایــت باشــد.
فقــط بایــد بــاور داشــته باشــی کــه میتوانــی
کارهــای ســادهای انجــام بــدی.
هــر روز ایــن  40نکتــه را بــه کار بگیــر و از زندگــی
خــود لــذت ببــر...

 -11زندگــی خــود را بــا هیــچ کســی مقایســه نکــن :تــو نمیدانــی کــه بیــن آنهــا
چــه میگــذرد.
 -12افکار منفی نداشته باش ،در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کن.
 -13بیش از حد توان خود کاری انجام نده.
 -14خیلی خود را جدی نگیر.
 -15انرژی خود را صرف جستجو در امور دیگران نکن.
 -16وقتی بیدار هستی بیشتر خیالپردازی کن.
 -17حسادت یعنی اتالف وقت ،تو هرچه را که باید داشته باشی ،داری.
 -18گذشــته را فرامــوش کــن ،اشــتباهات گذشــته شــریک زندگــی خــود را بــه
یــادش نیــار .ایــن کار آرامــش زمــان حــال تــو را از بیــن میبــرد.
 -19زندگــی کوتاهتــر از آن اســت کــه از دیگــران متنفــر باشــی .نســبت بــه دیگــران
تنفــر نداشــته باش.
 -20با گذشته خود رفیق باش تا زمان حال خود را خراب نکنی.
 -21هیچکس مسئول خوشحال کردن تو نیست ،مگر خود تو.
 -22بــدان کــه زندگــی مدرســهای اســت کــه بایــد در آن چیزهایــی بیامــوزی.
مشــکالت قســمتی از برنامــه درســی هســتند و بــه ماننــد کالس جبــر میباشــند.
 -23بیشتر بخند و لبخند بزن.
 -24مجبــور نیســتی کــه در هــر بحثــی برنــده شــوی .زمانــی هــم مخالفــت وجــود
دارد.

جامعــــــه

 -25گهگاهی به خانواده و اقوام خود زنگ بزن.
 -26هر روز یک چیز خوب به دیگران ببخش.
 -27خطای هر کسی را به خاطر هر چیزی ببخش.
 -28زمانی را با افراد باالی  70سال و افراد زیر  6سال بگذران.
 -29سعی کن حداقل هر روز به  3نفر لبخند بزنی.
 -30اینکه دیگران راجع به تو چه فکری میکنند ،به تو مربوط نیست.
 -31زمــان بیمــاری شــغل تــو بــه کمــک تــو نمیآیــد ،بلکــه دوســتان تــو بــه تــو
مــدد میرســانند ،پــس بــا آنهــا در ارتبــاط بــاش.

زنــدگـــی

 -32کارهای مثبت انجام بده.
 -33از هر چیز غیرمفید ،زشت یا ناخوشی دوری بجوی.
 -34عشق درمانگر هر چیزی است.
 -35هر موقعیتی چه خوب یا بد ،گذرا است.
 -36مهــم نیســت کــه چــه احساســی داری ،بایــد بــه پــا خیــزی ،لبــاس خــود را بــه
تــن کــرده و در جامعــه حضــور پیــدا کنــی.
 -37مطمئن باش که بهترین هم میآید.
 -38همیــن کــه صبــح از خــواب بیــدار میشــوی ،بایــد از خــدای خــود شــاكر
باشــي.
 -39بخش عمده درون تو شاد است ،بنابراین خوشحال باش.

آخرین اما نه کماهمیتترین

 -40کمــک کــن تــا پیامهــای مثبــت همیشــه در جهــان جــاری باشــد و بازتــاب
آنرا در زندگیــت ببینــی.
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دکتر طاهره خسروی رودسری
یکی از مادران نمونه استان مازندران

در ســال  ۵۸از دانشــگاه شــهید بهشــتی فارغالتحصیل شــده و در بیمارســتان
شهرســتان محــل تولــد ،تنکابــن بــه عنــوان اولیــن بانــوی پزشــک شــروع بــه
کار طبابــت کرد.
دو ســال پیــش از فارغالتحصیلــی بــا همســرش کــه وکیــل دادگســتری
اســت ،ازدواج کــرد و حاصــل ایــن ازدواج یــک پســر ،دو دختــر و ســه نــوه
اســت.
پسر و همسرش فارغالتحصیل مهندسی نساجی و شیمی هستند.
دختــر اول ایشــان ،معمــار و همســرش پزشــک و صاحــب یــک دختــر ۱۲
ســاله و یــک پســر  ۵ســاله اســت.
دختــر کوچکــش دکتــرای حقــوق و وکیــل و همســرش فارغالتحصیــل
رشــته زیستشناســی اســت و دارای یــک دختــر  ۱۳ســاله اســت.
فعالیتهــای اجتماعــی ایشــان از مــدارس فرزندانــش آغــاز شــد و بــه مــدت
 ۱۵ســال ریاســت انجمــن اولیــاء و مربیــان مــدارس فرزندانــش را بــر عهــده
داشــت .پــس از آن در ســال  ۷۸در اولیــن دوره انتخابــات شــورای شــهر بــا
اکثریــت آرا بــه عنــوان نایــب رئیــس شــورای شــهر تنکابــن انتخــاب شــد و
از همــان ســال ریاســت مجمــع خیریــن مدرسهســاز شهرســتان را عهــدهدار
شــد.
از ســال  ۸۵بــا هــدف یاریرســانی بــه کــودکان بیسرپرســت و بدسرپرســت
کــه ســالها دغدغــه ایشــان بــوده ،موفــق بــه تاســیس و راهانــدازی مرکــزی
بــرای دختــران کــودک و نوجــوان شــد کــه اکنــون ریاســت هیــأت مدیــره
و مدیرعاملــی مجموعــه را بــا ده فرزنــد بــر عهــده دارد کــه  ۵ســال متوالــی
بــه عنــوان مرکــز برتــر در بیــن  ۲۵مرکــز مشــابه اســتان و  ۲ســال نیــز
بــه عنــوان مرکــز نمونــه و مدیرعامــل نمونــه کشــوری از طــرف ســازمان
بهزیســتی معرفــی گردیــده اســت.
سایر فعالیتهای اجتماعی ایشان به شرح زیر هستند:
 خدماترســانی پزشــکی رایــگان بــه بیمــاران مناطــق محــروم کوهســتانیمنطقــه در دوران تحریــم دارویــی از طریــق راههــای صعبالعبــور در
ســالهای ابتدایــی طبابــت
 نماینــده انجمــن اولیــاء و مربیــان شهرســتان در آمــوزش و پــرورش بــهمــدت  ۱۰ســال
 ریاســت کمیتــه بهداشــتی و محیــطزیســت شــورای شــهر بــه مــدت  ۴ســال
 ریاســت کمیتــه دوایــر ورزشــیشــورای شــهر بــه مــدت  ۴ســال
 عضــو معتمــد شــورای آمــوزش وپــرورش شهرســتان بــه مــدت  ۴ســال
 عضــو شــورای اجرایــی جمعیــتهاللاحمــر شهرســتان بــه مــدت ۶
ســال
 عضویــت انجمــن کتابخانههــایشهرســتان تنکابــن بــه مــدت  ۱۵ســال
 داوطلــب افتخــاری جمعیــت هــالاحمــر شهرســتان
 داوطلــب افتخــاری جمعیــت زنــانمبــارزه بــا آلودگــی محیــط زیســت
شهرســتان
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پشمک

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.
پــس از آنکــه شــربت ســرد شــد ،ماننــد خمیــر بــازی میشــود ،چنــگ بزنیــد تــا نــرم شــود و ســپس آن را بــه شــکل کالف
در بیاوریــد.
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 میتوانید 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 کامــا آمــاده شــود ،بــه هیــچ وجــه بــرای جداکــردن رشــتهها از یکدیگــر از قیچــی یــا چاقــو اســتفاده
نکنیــد ،زیــرا بــا اینــکار رشــتهها بــه یکدیگــر میچســبند.
• برای تهیه پشمک در رنگهای مختلف میتوانید از رنگهای خوراکی مجاز استفاده کنید.
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دلمــه
کلــم
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 :
ابتــدا قابلمــه مناســبی را از آب پــر کــرده ،بــا مقــداری نمــک روی حــرارت میجوشــانیم .ســپس قســمت چوبــی کلــم را
بصــورت یــک مخــروط بــا کارد تیــزی در میآوریــم و داخــل آب جــوش قــرار میدهیــم تــا برگهــا کمــی نــرم شــود.
ســپس از آب بیــرون آورده و بــه آرامــی برگهــا را جــدا میکنیــم.
گوشت چرخکرده را همراه با یک عدد پیاز رنده شده ،مقداری نمک و زردچوبه تفت میدهیم.
ســبزی خردشــده ،برنــج آبکششــده و مقــداری روغــن مایــع را بــه لپــه پختــه شــده اضافــه میکنیــم و مجــددا مــواد را
مقــداری تفــت میدهیــم .حــال نمــک مــواد را مــی چشــیم و در صــورت نیــاز ،نمــک وفلفــل و همچنیــن زعفــران را بــه مــواد
میافزاییــم .قســمت پشــت بــرگ کلــم کــه دارای یــک رگبــرگ ضخیمــی اســت بــا کارد تیــزی کمــی میگیریــم تــا بتــوان
از مــواد ،داخــل کلــم بــرگ ریختــه و بــه راحتــی آن را بپیچیــم .کــف ظــرف مناســبی را مقــداری بــرگ چیــده و دلمههــا را
در ظــرف میچینیــم و بــا مقــداری آب میپزیــم .بهتــر اســت در هنــگام پخــت دلمههــا در ابتــدای پخــت حــرارت مالیــم
باشــد و یــک بشــقاب یــا جســم ســنگین بــر روی دلمههــا قــرار دهیــم تــا هنــگام پخــت ،دلمههــا بــاز نشــوند .پــس از اینکــه
دلمههــا پختــه شــد ،اگــر بخواهیــم دلمههــا طعــم تــرش داشــته باشــند حــدود  750میلــی لیتــر آب گوجهفرنگــی یــا رب
گوجهفرنگــی روی ســطح دلمههــا میدهیــم تــا آب آن تبخیــر شــود و ســس جــذب دلمههــا گــردد و اگــر بخواهیــم طعــم
ملــس بدهــد بایــد  1پیمانــه شــکر را بــا  1پیمانــه ســرکه مخلــوط کنیــم و روی ســطح دلمههــا بدهیــم و اجــازه دهیــم کامــا
آبــش تبخیــر شــود و ســس و چاشــنی دلمــه جــذب گــردد.
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غفار

شجا

بــه نــام آفریننــده
مهــر و مــادر
از تبــار شــجاعت بــود
و از ایــل محبــت.
خـــــــــون دالوران
ایـــران زمیـــن در
رگ داشــت و مهــر
پــاکان ایــن آب و
خــاک در قلــب.
نامــش رودابــه بــود
و گویــی رودابــه
شــاهنامه از اعصــار
حماســی بــه دوران
مــا کوچیــده بــود .بــه
همــان نجابــت و بــه
همــان دالوری و بــا
همـــــان ویژگیهــای
مــادری .فرزندانــی تربیــت
کــرد کــه هــر کــدام زبانــزد
اهــل و دیــار خــود گشــتند.
زندگــی دشــوار و آزاد عشــایری
از وی فــردی مهربــان و صبــور و
کاردان و بــا درایــت ســاخته بــود.
زیســتن در طبیعــت زیبــای ســرحدات
فــارس و اعتــدال همیشــگی هــوا از ق َِبــل
کوچهــای فصلــی ،لطفیــات روح وی را دوچنــدان کــرده
بــود .گویــی عطــر دلانگیــز گلهــای ش ـببوی وحشــی

ی پور

عت )

بهــار ممســنی و ســر ســبزی
کــوه و تپـــه و دشــت
و دامنــــه هــای
اســــفنـــــد و
فــــروردیــــن
کازرون و عبــور
و مــرور هــای
همیشــگی و
ســــخت از
کــوه هــای
مســـــــیر
ییــــــاق و
قشــاق ،مهــر
و عشــق را بــا
صبــــــوری و
سختکوشـــــی
چــون تــار و
پــور در وجــود
وی تنیــــــده
بــود.
در ایــام جوانــی
همســر خــود
را از دســت داد
و بــدون ممــر
معیشــت ثابــت،
و بــدون ســـایه
بــاالی ســر ،در
زندگــی دشــوار عشــایری
بــرای پنــج کــودک خــود
عــاوه بــر مــادری مهربــان و آمــوزگاری دانــا،
ماننــد پــدری زحمتکــش و دلســوز نیــز شــد .رودابــه
کســی نبــود کــه در برابــر ایــن ســختیهای زندگــی
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ســر فــرود آورد ،بلکــه چــون همــه زنــان نــژاد ایــل
بــزرگ قشــقایی ،روزگار را غــام خــود کــرد و بــر
همــه مصائــب زندگــی فائــق آمــد.
قانــع بدیــن نشــد کــه بــه بهانــه نداشــتن همســر
و ســرپناه ،فرزنــدان خــود را بــه دســت بیرحمــی
روزگار بســپارد ،بلکــه بلنــدی نــگاه وی و آزادگــی
و امیــدواریاش بــه آیندههــای درخشــان ،ایــن
کــودکان را در مســیر علمآمــوزی و دانشانــدوزی
هدایــت کــرد و یکــه و تنهــا امــا چــون کــوه اســتوار
همــه را بــه کمــال مطلــوب رســانید.
از فرزنــدان وی علــی و محمــد بــه مقــام واالی
معلمــی رســیدند و در خدمــت بــه فرزنــدان ایــن
ســرزمین ماننــد دیگــر فرهنگیــان دلســوز ،عمــر
گذاشــتند و چونــان شــمعی ســوختند و خامــوش
گشــتهاند.
مرتضــی بــه عنــوان کارمنــد صنایــع الکترونیــک
شــیراز عمــرش را بــه پایــان رســانید و انوشــیروان
بــه جایــگاه اســتادی دانشــگاه در رشــته ریاضــی
رســید و منشــا خدمــات علمــی و فرهنگــی در
دانشــگاه یاســوج شــد.
انوشــیروان توفیــق خدمــت بــه ایــن خــاک مقــدس
را بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه پیــام نــور ممســنی
و رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســی کازرون نیــز
یافتــه اســت و منشــا خدمــات بینظیــری شــده
اســت .دیگــر فرزنــد وی ،اکــرم بــوده اســت کــه
ماننــد بســیاری از بانــوان ایــن آب و خــاک ،در
ردای خان ـهداری بــه تربیــت فرزنــدان رشــید خــود
پرداختــه اســت.
ایــن مختصــر شــرح حالــی از یــک مــادر ایــن آب و
خــاک بــود کــه ماننــد هــزاران هــزار بانــوی دیگــر،
ســرآمد روزگار خویشانــد و یگانــه در هنــر مــادری.
مادرانــی کــه قلــم در شــرح فداکاریهایشــان گنــگ
میشــود و نــگاه در استقامتشــان مــات.
مادرانــی از تبــار ایــل و زندگــی دشــوار و جانــکاه آن،
کــه فقــط بانــوان عشــایر از پــس آن بــر میآینــد
و از گردنــه دشــواریهایش بــه ســامت عبــور
میکنند.
بانــو رودابــه غفــاری پــور از ایــن قبیلــه بــوده
اســت؛ از قبیلــه مــادران عاشــق و عاشــقانی مبــارز

کــه در مبــارزه بــا ســختیهای زندگــی بیرحــم
کوچنشینی همیشه پیروزند.
ایــن بانــوی ارزشــمند و الگــو در ســال 1297در
بخــش ماهــور از شهرســتان ممســنی چشــم بــر
جهــان گشــود .ایــن چشــمانی کــه در بیســت و ســوم
بهمــن مــاه یــک هــزار و دویســت و نــود هفــت بــه
ایــن دنیــا گشــوده شــده بــود .ایشــان بــه زندگــی
بــا مهــر و امیــد و تیزبینــی و درایــت نگریســت و
همیشــه سرشــار از طنیــن عشــق و محبــت و لبریــز
از زندگــی بــود .ایــن دیــدگان مهربــان مــادری،
ســرانجام در هشــتم تیــر مــاه  1398در شــیراز
بــر ایــن جهــان بســته شــد و بــه آینــدهای روشــن
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
خامــوش بیابنــد؛ چــون بــا پیــروی از ایــن الگوهــا،
ایــران عزیزمــان پــس از هزارههــا ،اســتوار و راســت
قامــت بــا افتخــار همــه مصائــب را پشــت ســرنهاده
و در دامــان تاریــخ ،برافراشــته قامــت ایســتاده
اســت ،در حالــی کــه همــراه بــا ایــن هزارههــای
بابرکــت عمــر ایــران ســربلند ،تمدنهــای فراوانــی
برافروختنــد و خامــوش گشــتند و فقــط میتــوان
البــای اوراق تاریــخ ،نــام آنهــا را یافــت نــه در پهنــه
هســتی.
فرزندان بانو رودابه غفاری:
پورعلــی خســروی بیگدلــی -فرهنگــی (فــوت
شــد ها ند )
مرتضــی خســروی بیگدلــی -کارمنــد صنایــع
الکترونیــک (فــوت شــدهاند)
محمد غفاری پور -فرهنگی بازنشسته
انوشیروان غفاریپور -رییس دانشگاه
اکرم غفاری پور -خانهدار (فوت شدهاند)
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معرفی کتاب خودت باش دختر
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ریچل هالیس

درباره کتاب خودت باش دختر
ایــن کتــاب میتوانــد یــک اشــتیاق ســوزان بــرای پیشــرفت کــردن در شــما بــه وجــود بیــاورد .خانمهــای
محتــرم میتوانیــد بــا خوانــدن ایــن کتــاب یــک نفــر دیگــر شــوید .بــرای آنهایــی کــه ایــن کتــاب را دســت
گرفتنــد و دو دل هســتند کــه آن را بخواننــد یــا نــه بایــد بگویــم مطالبــی کــه در ایــن کتــاب بیــان شــده اســت
میتوانــد آن شــوق و امیــد خفتــه را بیــدار کنــد تــا بــه آینــدهای عالــی برســید .کافــی اســت فقــط شــروع بــه
خوانــدن کنیــد میبینیــد کــه مطالــب آن ماننــد جرقــه در انبــار بــاروت اســت .بــرای اینکــه بتوانیــد پیشــرفت کنیــد
و بــه آن جایــی کــه میخواهیــد برســید اول بایــد بدانیــد کــه کجــا ایســتادهاید.
در صفحهای از کتاب خودت باش دختر میخوانیم:
اگــر کــرم ابریشــم بخواهــد تــا ابــد کــرم ابریشــم بمانــد ،اگــر بــه ایــن نتیجــه برســد کــه آشــوب و دردســرهاى
تبدیــل شــدنش خــارج از تــوان تحملــش اســت ،هرگــز نخواهــد فهمیــد کــه مىتوانســته تبدیــل بــه چــه موجــودى
بشــود .بــه نظــر شــما هــم ایــن تغییــر کلــى در زندگــىاش دردنــاک نیســت؟ فکــر نمىکنیــد ترســناک و دشــوار
اســت؟ البتــه کــه هســت .امــا اگــر او بــا ترســش مقابلــه نمىکــرد ،اگــر اجــازه نمــىداد تغییــرات او را بــه آن کســى که
واقعــا هســت تبدیــل کنــد ،مــا هرگــز نمىفهمیدیــم او چــه موجــود زیبایــى اســت و خــودش هــم هرگــز نمىفهمیــد
کــه مىتوانــد پــرواز کنــد.
ریچــل هالیــس یــک بانــوی خودســاخته اســت .نــه اینکــه ســختى بــه خــود ندیــده باشــد ،کــه هرچــه ســختى بیشــترى از
ســربگذرانى ســختتر مىشــوى .وقتــى ســرى بــه صفحــه اینســتاگرامش میزنــى (صفحــه اینســتاگرام ریچــل هالیــس) از ایــن
همــه شــور و نشــاط بــه وجــد مىآیــى امــا ایــن همــه مطلــب نیســت .انســانى کــه مىتوانــد اینگونــه شــاد و پرنشــاط باشــد قطعــا
مشــکالت بســیارى را از ســر گذرانــده و گرههــاى بســیارى را گشــوده تــا توانســته طلــوع دوبــاره خورشــید را بــه چشــم ببینــد.
ریچــل از دوران ســخت کودکــى و نوجوانــىاش بــه شــما مىگویــد .از پــدرى کشــیش کــه گرچــه دکتــراى فلســفه داشــته امــا
نتوانســته بــه درســتى بــراى آنهــا پــدرى کنــد .از بــرادرى مىگویــد کــه خودکشــى کــرد و بنیانهــاى خانــواده کــه هــر لحظــه
بیــم فروپاشــى آن مىرفــت.
همانطــور کــه مىبینیــد ایــن یــک زندگــى آرام و بــه دور از دغدغــه نیســت .تالطــم دریــاى خروشــان زندگــى مىتوانســت
ریچــل را بــا خــود بــه درون آب ببــرد ولــى او خواســت کــه دوبــاره بــه زندگــى بازگــردد و ایــن بــار خواســتن توانســتن بــود .البتــه
نــه بــه بهایــى انــدک! او در کتابــش تاکیــد مىکنــد کــه بارهــا زمیــن خــورده و دوبــاره بلنــد شــده ،مىدانیــد چطــور توانســته؟
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از همه چیز صحبت مىکند :کشمکشهاى ازدواجش ،افسردگى پس از زایمان و احساسهایى مثل حسادت ،ترس
خشم ،احساس زشت بودن ،بىارزش بودن و دوست داشتنى نبودن.
ریچــل هالیــس در ایــن کتــاب از رازهــاى موفقیتــش بــه عنــوان یــک بانــو ،یــک مــادر شــاغل ،کارآفریــن ،ورزشــکار و نویســنده مىگویــد .راز
موفقیــت او در پذیــرش واقعیاتــى بــود کــه همــه مــا دربارهشــان بــه خودمــان دروغ مىگوییــم .او در کتابــش دربــاره بیســت دروغــى مىگویــد
کــه زندگىهــاى مــا را درهــم مىپیچــد و افــکارى غیرمنطقــى راجــع بــه خودمــان و اطرافیــان بــه خــورد مغزمــان مىدهــد.
«من مادر خوبى نیستم».
«االن باید جلوتر از اینها مى بودم».
«وزنم بیانگر شخصیتم است».
«من به اندازه کافى خوب نیستم».
«از فردا شروع مىکنم».
پشت جلد کتاب خودت باش دختر آمده است:
تــا بـه حــال ایــن فکــر بـه ســرتان زده کــه آن قدرهــا هــم کــه بایــد ،خــوب نیســتید؟ کــه بـه انــدازۀ کافــی الغــر نیســتید؟ کــه مــادر بــدی هســتید؟
آیــا ایــن فکــر بــه ســرتان زده کــه لیاقتتــان همیـن اســت کــه بــا شــما بدرفتــاری شــود؟ کــه هیــچ ارزشــی نداریــد و هرگــز بــهجایــی نخواهــی
ر سید ؟
تمامی اینها دروغ است.
دروغهایــی کــه توســط جامعــه ،رســانهها ،خانوادههایمــان ،یــا صادقانــه بگویــم ،توســط خــود شــیطان ســاخته شــده و تــداوم یافتهانــد .ایــن
دروغهــا بــرای اعتمــاد ب ـه نفــس و تواناییهــای مــا خطرنــاک و ویرانگــر هســتند .بزرگتریــن گنــاه ایــن دروغهــا ایــن اســت کــه اص ـ ً
ا آنهــا
را نمیشــنویم .مــا بــه نــدرت دروغهایــی را کــه دربــارۀ خودمــان ســاختهایم میشــنویم چــون سالهاســت کــه آنهــا بــا صــدای بلنــد در
گوشهایمــان نجــوا میشــوند و از ای ـن رو شنیدنشــان تبدیــل بــه امــری عــادی شــده اســت .حرفهــای نفرتانگیــزی کــه هــر روز بــر ســرمان
آوار میشــوند امــا متوجهشــان نمیشــویم .در کتــاب خــودت بــاش دختــر در مییابیــم کــه تشــخیص دروغهایــی کــه در مــورد خودمــان بــاور
کردهایــم کلیــد تبدیــل شــدن بــه نســخۀ بهتــری از خودمــان اســت .اگــر ه ـم زمــان بــا علــم بــه اینکــه بــر نامالیمــات زندگیمــان تســلط داریــم
بتوانیــم مرکــز اصلــی آنهــا را نیــز پیــدا کنیــم آ ن وقــت اســت کــه میتوانیــم بهدرســتی مســیرمان را تغییــر دهیــم.
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ســبک نــگارش کتــاب بــا آن لحــن طنــز و گیــرا ،خواننــده را بــا خــود همــراه مىکنــد .گاهــى مطالــب در عیــن ســادگى بــه حــدى
جــذاب اســت کــه احســاس مىکنیــد در حــال خوانــدن مطلــب یکــى از پسـتهاى اینســتاگرام نویســنده هســتید .موضوعــات بــه شــدت
بــا روزمرگــى مــا گــره خوردهانــد و همیــن ســادگى باعــث شــده تــا خواننــده بــا هالیــس همــگام شــود .خنــدهى از ســر آشــنایى یــا
گریـهى همــدردى ،همــه در گوشــه گوشـهى ایــن دویســت و خــردهاى صفحــه جــا خــوش کردهانــد و منتظرنــد تــا مخاطــب را درگیــر
خودشــان کننــد.
از ســویى ،در شــروع کتــاب بیــم آن مـىرود کــه هــر لحظــه مطالــب ســبک و ســیاق کتــب انگیزش ـىاى 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 مىکننــد« .تــو خیلــى
خوبــى ،پــس مىتوانــى!» جملــه کلیــدى غالــب ایــن قبیــل کتابهــا چنیــن اســت ،امــا ریچــل هالیــس پــس از آنکــه در هــر فصــل،
بــا ذکــر تجربیاتــى از زندگــى خــود ،دروغــى را موشــکافى مىکنــد ،در انتهــاى همــان فصــل حداقــل ســه روش مناســب بــراى در هــم
شکســتن وجهــه راســتى نمــاى آن دروغ پیشــنهاد مىکنــد .ایــن روشهــا اغلــب ســاده و کاربــردى هســتند و هزین ـهاى بــراى مخاطــب
بــه همــراه ندارنــد.
در کل خــودت بــاش دختــر کتابــى انگیزهبخــش ،دلچســب و دوســت داشــتنى اســت بــراى آنــان کــه مىخواهنــد دســت از بــاور
کــردن دروغهــا بکشــند و تبدیــل بــه خــود واقعىشــان شــوند.

جمالتی از متن کتاب خودت باش دختر

▪ شــادى به اینکه کجا هستى ربطى ندارد ،به کسى که هستى مربوط مىشود.
▪ وقتــى واقعــا چیــزى را بخواهیــد راهــى بــراى بــه دســت آوردنــش پیــدا خواهیــد کــرد امــا وقتــى از تــه دل خواســتار چیــزى نباشــید برایــش
بهانــه جــور مىکنیــد.
▪ مردم به همان اندازهاى به شــما احترام مىگذارند که به آنها اجازه مىدهید.
▪ گاهــى اوقــات تصمیــم بــه تمــام کــردن یــک رابطــه ،حتــى اگــر بــه قیمــت شکســته شــدن قلبتــان تمــام شــود ،بزرگتریــن لطــف در حــق
خودتــان اســت.
▪ مــادر کامــل بــودن دروغ اســت .مــادر بىعیــب و نقــص بــودن محــال اســت ،امــا مــادر خیلــى خــوب بــودن در اکثــر اوقــات ،در واقــع
امــکان پذیــر اســت.
▪ فقــط بایــد مراقــب باشــید .نــه فقــط مراقــب فرزندانتــان کــه حتــى مراقــب خودتــان هــم بایــد باشــید .اگــر خودتــان ناراحــت باشــید و بــا
خــود بدرفتــارى کنیــد هرگــز نمىتوانیــد از فرزندانتــان مراقبــت کنیــد و بــه آنهــا یــاد بدهیــد چطــور خــوب و خوشــحال باشــند.
▪ معلوم شــد زیباترین اتفاقات زندگىام اصال در لیست «کارهایى که باید انجام بدهم» نبودند.
▪ واکنشى که به اســترستان نشان مىدهید آن چیزى است که شما را متفاوت از بقیه مىکند.
▪ اگــر بــه خاطــر اتفاقــات خــوب قــدردان گذشــته نیســتید پــس نمىتوانیــد تقصیــر اتفاقــات بــد و ناخوشــایندى را کــه در زندگىتــان مىافتــد
هــم گــردن گذشــته بیندازیــد.
▪ بــه نظــرم خلــق کــردن ،عالىتریــن نــوع اداى احتــرام اســت چــون بــه ایــن بــاور رســیدهام کــه اشــتیاق خلــق یــک اثــر هدی ـهاى از جانــب
خداونــد اســت.
مترجم :مهشید موسوی
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زنجبیل

مــی توانیــد از زنجبیــل بــرای درمــان انــواع مشــکالت خــود کمــک بگیریــد و اجــازه ندهیــد بیماریهــای
عفونــی ماننــد ســرماخوردگی و گلــودرد بــه شــما آســیب برســاند از خــواص درمانــی زنجبیــل اطــاع پیــدا
کنیــد و از آن در مصــارف خانگــی بهــره بگیریــد پیشــگیری و کنتــرل میگــرن ،درمــان ســردرد ،تهــوع و
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 میکننــد.
متخصصــان طــب هنــدی ،زنجبیــل را داروی جهانــی مینامنــد .قســمت مــورد اســتفاده زنجبیــل ســاقه متــورم
شــده زیرزمینــی آن اســت کــه ریــزوم نــام دارد .علــت معجزهگــر بــودن ایــن گیــاه ،اجــزای تشــکیلدهنده
آن اســت کــه شــامل نشاســته ،رزیــن و اسانسهاســت کــه بــوی خاصــی بــه آن میبخشــد و بــه نظــر میرســد
بیشــتر ارزش درمانــی زنجبیــل بــه علــت ترکیبــات ادوی ـهای آن ،یعنــی جینجرولهاســت کــه طعــم تنــد و
ســوزانندهای بــه ایــن گیــاه دارویــی میدهنــد .زنجبیــل تــازه ،شــربت زنجبیــل و چــای زنجبیــل
در بــدن تولیــد گرمــا میکنــد و بــه ایــن وســیله مــواد ســمی را بــه صــورت عــرق از
بــدن خــارج میکنــد .ایــن گیــاه بهتریــن دارو بــرای درمــان ســرماخوردگی
و گلــودرد اســت .هنگامــی کــه حــس کردیــد دچــار ســرماخوردگی
شــدهاید ،چنــد بــار در روز چــای زنجبیــل بنوشــید و اگــر گلــودرد
داریــد میتوانیــد بــا ایــن چــای قرقــره کنیــد .چــای زنجبیــل هــر
چــه بیشــتر دم بکشــد ،طعمــش تندتــر میشــود؛ حتــی میتــوان
آن را بعــد از ســرد شــدن در یخچــال گذاشــت و ماننــد یــک
نوشــابه ســرد نوشــید ولــی بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه
اگــر دچــار ســنگ صفــرا هســتید از مصــرف زنجبیــل
بپرهیزیــد زیــرا مصــرف بیــش از حــد آن نیــز میتوانــد
ســبب گرمازدگــی جزئــی شــود.
زنجبیــل کــه از قدیماالیــام مــورد مصــرف مــردم ایــران،
هنــد و چیــن بــوده اســت امــروزه در تمــام دنیــا بــه عنــوان
گیاهــی دوســت داشــتنی مصــرف مــی شــود.
زنجبیــل تــازه و شــربت زنجبیــل بــا چــای زنجبیــل در
بــدن گرمــا تولیــد کــرده و بدیــن وســیله مــواد ســمی و
زائــد بــدن را بصــورت عــرق از بــدن خــارج میســازد.
بــه نظــر میرســد کــه اســتفاده ازچــای زنجبیــل هضــم
را آســان کــرده و اثــرات ســودمندی در رفــع تهــوع
خواهــد داشــت ،همچنیــن بــه عنــوان درمانــی ســنتی بــرای
ســرماخوردگی ،گلــودرد و آنفوالنــزا بــه کار مــیرود.
در برخــی از منابــع بــه مــزه تنــد زنجبیــل اشــاره شــده و
اســتفاده تــوام زنجبیــل بــا بــرگ نعنــاع بــه شــکل میکــس
شــده در تهیــه چــای را بــه عنــوان راهــکاری بــرای حــذف
ایــن تنــدی برشــمرده انــد .البتــه بــا افــزودن آب بیشــتر
نیــز نمیتــوان از تنــدی آن کاســت .دانشــمندان توصیــه
میکننــد بــرای کنتــرل میگــرن از زنجبیــل اســتفاده کنیــد.
میگــرن و زنجبیــل زیــرا ایــن گیــاه دارویــی مفیــد ،بــرای
پیشــگیری و کنتــرل میگــرن در حــد داروهــای شــیمیایی
مصنوعــی مــدرن کــه احتمــاال دارای عــوارض جانبــی نیــز
هســتند ،موثــر اســت .طبــق نظــر دکتر کریشــنا سریواســتاوا از
دانشــگاه اودنســن دانمــارک ،زنجبیــل کــه بــرای ســالهای
متمــادی در کشــورهای مختلــف جهــان بــرای درمــان
ســردرد ،تهــوع و اختــاالت عصبــی مــورد اســتفاده قــرار
میگرفتــه اســت تاثیــری دارد کــه بــرای کنتــرل ناراحتــی
هــای فــوق از نظــر دانــش فیزیولــوژی منطقــی بــه نظــر
مــی رســد .وی میگویــد :زنجبیــل ماننــد آســپرین و
برخــی از ســایر داروهــای دیگــر ضدمیگــرن بــرای کنتــرل
عکسالعملهــای التهابــی شــامل هیســتامین و درد کمــک
میکنــد.
گردآورنده :فاطمه استواری
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چطور میتوان یک

رایحه مناسب
برای هر محیط
انتخاب کرد؟

گردآورنده :فاطمه استواری

اگــر کســی وارد منــزل شــما شــود و بــوی عــرق و قرمــه ســبزی و چیزهایــی بدتــر از آن
را استشــمام کنــد چــه احساســی بــه شــما دســت خواهــد داد؟ واضــح اســت کــه خوشــبو
کــردن منــزل بــه انــدازه تــن و بــدن و لباسهــای مــا اهمیــت دارد و تــا زمانــی کــه در محیــط
خانــه شــما بوهــای نامطبــوع وجــود داشــته باشــد محیــط آن دلچســب و شــیک نخواهــد بــود.
راههــای مختلفــی بــرای خوشــبو کــردن منــزل وجــود دارد کــه در ذیــل بــه تعــدادی از آنهــا
اشــاره میکنیــم.
آیا خوشبو کردن منزل یک ضرورت است؟
واقعیــت ایــن اســت کــه عطرهــا ماننــد یــک
اکسســوری عمــل میکننــد و بــه خانــه شــما
عمــق و شــخصیت میدهنــد .عــاوه بــر ایــن
اســتفاده از عطــر در محیــط خانــه نــه تنهــا آن
را خوشــبو و دلپذیــر میکنــد ،بلکــه فضاهــا
را هــم از همدیگــر تفکیــک کــرده و باعــث
میشــود هــر بخشــی از منــزل شــما احســاس
و ویژگیهــای متفاوتــی داشــته باشــد .بــا
اســتفاده از عطرهــا و خوشــبو کــردن منــزل
شــما احســاس کســالت و تکــرار در محیــط
خانــه خــود نخواهیــد داشــت و میتوانیــد
حسهــای مختلــف و متفاوتــی را تجربــه کنیــد.
چطــور میتــوان یــک رایحــه مناســب بــرای
هــر محیــط انتخــاب کــرد؟
شــما بایــد بــه عطــر ماننــد نوعــی از موســیقی
نــگاه کنیــد .مثــا شــما در اتــاق نشــیمن بــه
یــک موســیقی آرام و مالیــم نیــاز داریــد کــه
معــادل عطــری آن میتوانــد یــک رایحــه مالیــم
گل باشــد .امــا اگــر قصــد برگــزاری مهمانــی را
داریــد یــک موزیــک شــاد پخــش خواهیــد کــرد
کــه معــادل عطــری آن میتوانــد رایحههــای
جــذاب و غلیظــی مثــل عطرهــای مخصــوص
شــب و مهمانــی باشــد .بــرای آشــپزخانه نیــز از
عطرهایــی اســتفاده کنیــد کــه اشــتها برانگیــز
هســتند از جملــه عطرهــای حــاوی رایحــه
میــوه مثــل ســیب و گالبــی .ترجیحــا از عطــر
گل در فضــای اشــپزخانه اســتفاده نکنیــد.
بــرای محیــط حمــام و دستشــویی نیــز از
عطرهایــی کــه رایحههــای غلیــظ ،امــا تمیــزی
دارنــد مثــل گریــپ فــروت و … اســتفاده کنیــد

و یــا شــکل شــمعی عطــر مــورد نظــر خــود را
بــه کار ببریــد .بــرای اتــاق خــواب هــم دامنــه
انتخابهــای متعــددی وجــود دارد ،امــا بهتــر
اســت از رایحههایــی اســتفاده کنیــد کــه اثــر
آرامشبخــش دارنــد مثــل رایحــه اســطوخودوس
یــا شــکوفه پرتقــال .حتــی میتوانیــد از
غنچههــای گلهــای اســطوخودوس هــم داخــل
یــک شیشــه اســتفاده کنیــد و از بــوی مطبــوع
آن بهرهمنــد شــوید .اگــر بــه دنبــال رایحــهای
جذابتــر هســتید عطرهایــی کــه حــاوی
مشــک ،وانیــل و عنبــر هســتند امتحــان کنیــد.
اسپریهای خوشبو کننده
اگــر قصــد خریــد اســپری بــرای خوشــبو کــردن
منــزل خــود را داریــد ســراغ رایحههایــی قــوی
مثــل چــوب صنــدل و مرکبــات برویــد .بــرای
اطمینــان حاصــل کــردن از کیفیــت اســپری ،آن
را در هــوا اســپری کنیــد و درون آن راه برویــد،
اگــر قطــرات اســپری را روی پوســت خــود حــس
کردیــد ایــن اســپری کیفیــت خوبــی نــدارد و
هــوا را بــه انــدازه کافــی خوشــبو نخواهــد کــرد.
از اســپریهایی اســتفاده کنیــد کــه از خــود
لــک بــه جــا نمیگذارنــد تــا بتــوان آن را روی
پارچــه هــم مــورد اســتفاده قــرار داد.
برای کسانی که به عطر عالقه ندارند
افــرادی کــه بــه عطرهــای قــوی عالقــه ندارنــد
هــم میتواننــد بــه روشهــای مختلفــی خانــه
خــود را خوشــبو کننــد و فضــای آن را دلپذیــر
و تروتــازه جلــوه دهنــد .عطرهایــی کــه حــاوی
رایحــه بابونــه ،گلهــای وحشــی و آفتابگــردان
هســتند ،میتواننــد بهتریــن انتخــاب بــرای
ایــن افــراد باشــند ،چــون ایــن رایحههــا کامــا

طبیعــی و مالیــم و ســبک هســتند و بــوی تندی
ندارنــد .برخــی از ایــن گلهــا مثــل بابونــه حتــی
ممکــن اســت بــوی خاصــی هــم نداشــته باشــند،
امــا فضــا را شــاداب و تروتــازه میکنــد .بیشــتر
روغنهــای معطــری کــه بــرای خوشــبو کــردن
منــزل مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد در واقــع
از خــود گیاهــان گرفتــه نمیشــوند بلکــه
تصویــر و ذهنیــت مــا از رایحــه ایــن گیاهــان
را در خــود منعکــس میکننــد پــس اگــر بــه
گیاهــان حساســیت هــم داشــته باشــید بــاز
میتوانیــد از آنهــا اســتفاده کنیــد.
یک اشــتباه رایج بیشــتر افــراد در خوشــبو کردن
منــزل ایــن اســت کــه از یــک رایحــه خــاص و
تکــراری بــرای ایــن کار اســتفاده میکننــد کــه
ایــن رایحــه هــم معمــوال یاســمن یــا یاس اســت.
در حالــی کــه ایــن رایحههــا بــوی تنــدی دارنــد
و توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب میکننــد در
نتیجــه افــرادی کــه وارد منــزل شــما میشــوند
تصــور خواهنــد کــرد کــه شــما ســعی میکنیــد
بــوی بــدی را کــه در منزلتــان جریــان دارد
بــا ایــن رایحههــا و عطرهــا بپوشــانید .پــس
بهتــر اســت از عطرهــا و رایحههایــی اســتفاده
کنیــد کــه مالیمتــر هســتند و توجــه زیــادی
را بــه خــود جلــب نمیکننــد .اگــر واقعــا بــه
ایــن رایحههــا عالقــه داریــد ســعی کنیــد آنهــا
را بــا عطرهــای دیگــر مثــل رایحــه نرگــس و
میموســا یــا کاملیــا ترکیــب کنیــد .بــه ایــن
ترتیــب میتوانیــد بوهــای موجــود در منــزل
خــود را نیــز ماننــد دکوراســیون آن شــیک
انتخــاب کنیــد و همــه حــواس پنجگانــه افــرادی
را کــه در محیــط قــرار دارنــد راضــی نگــه داریــد.
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بنیــاد جهانــی زنــان کــه یکــی از بازوهــای
مشــورتی ســازمان ملــل در امــور زنان اســت،
جایــزه خالقیــت زنــان در زندگــی روســتایی
را بــه زیبــا عزیــزی از اســتان سیســتان و
بلوچســتان اعطــا کــرد.

زیبــا عزیــزی ،زاده روســتای
عزیزآبــاد شهرســتان «قصرقنــد»
اســتان سیســتان و بلوچســتان
اســت و چنــد مــدت پیــش،
ســازمان ملــل او را بهعنــوان
چهارمیــن بانــوی روســتایی برتــر
جهــان و برتریــن زن روســتایی
ایــران معرفــی کــرد.
قبــل از اینکــه بــه دنیــا بیایــد
شناســنامهدار شــد ،بــرای همیــن
خــودش هــم دقیــق نمیدانــد
متولــد چــه ســالی اســت .پــدر و
مــادرش ســال  ۶۲بــرای دختــر
نداشتهشــان شناســنامه گرفتــه
بودنــد تــا کوپــن بیشــتری
بگیرنــد .درحالــی کــه چنــد
ســال بعــد ،زیبــا در آخریــن
شــب مــاه رمضــان بــه دنیــا آمــد.
 ۵ســاله بــود کــه بــه روســتای
جــن» کــه در زبــان بلوچــی
« ِده َ
بــه زن برتــر میگوینــد ،کــوچ
کردنــد تــا در نبــود پــدر کــه آن
وقتهــا بــرای تأمیــن مخــارج
زندگــی بــه دوبــی رفتــه بــود در
کنــار خانــواده پــدری زندگــی

چهارمین بانوی روستایی برتر جهان

ز یبـا عـزیزی

کــم دردســرتری داشــته باشــند.
حــاال کــه ســالها از آن زمــان
میگــذرد ،زیبــا آن روزهــا را
نصفــه نیمــه بــه خاطــر م ـیآورد
و اینطــور تعریــف میکنــد:
«دورتریــن خاطراتــم بــرای وقتی
اســت کــه مــادرم هــم خیاطــی
میکــرد ،هــم بزهــا را بــه چــرا
میبــرد .مــن هــم بــا ســن و
ســال کــم ،از خواهــر یک ســالهام
مراقــب میکــردم و بــه کارهــای
خانــه میرســیدم .آن وقتهــا
مــادر مــن تنهــا زن روســتا بــود
کــه اجــاق گاز داشــت و بــا اینکــه
بایــد حســابی صرفـــهجویی
میکــردم تــا کپســول گاز
خالــی نشــود ،امــا خوشــحال
بــودم کــه مثــل بقیــه روی
آتــش غــذا درســت نمیکنــم.
از اینکــه مــادرم آن همــه کار
میکــرد خیلــی ناراحــت بــودم،
بــه خــودم میگفتــم قــول بــده
بــزرگ کــه شــدی ایــن روزهــا
را جبــران کنــی! البتــه هرچقــدر
بزرگتــر میشــدم چــون پــدرم

نبــود ،ســختگیریهای مــادرم
بیشــتر میشــد ،طــوری کــه
حتــی بــرای مدرســه رفتــن
کلــی التماســش کــردم .بــرای
اولیــن بــار چنــد معلــم آمــده
بودنــد بــه بچههــای روســتای
مــا و روســتاهای اطــراف درس
بدهنــد ،در صورتــی کــه تــوی
روســتای مــا نــه مدرس ـهای بــود
نــه جایــی کــه معلمهــا شــب را
آنجــا بماننــد».
پدربــزرگ زیبــا کــه از ریــش
ســفیدهای منطقــه و حــال
مشــکالت مــردم روســتا بــود ،در
خانــهاش بــه معلمهــا جــا داد و
همیــن شــد شــروعی بــرای تغییر
مســیر زندگــی زیبــا .آن وقتهــا
خانــه زیبــا ،عمــو ،عمههــا و
پدربزرگــش بــه یــک حیــاط
مشــرف بــود و یــک جورهایــی
در کنــار معلمهــای تــازه وارد
روســتا زندگــی میکــرد .چنــد
متــر آن طرفتــر هــم احمــد
بلوچــی خانــه گلــی قدیمــیاش
را در اختیــار معلمهــا گذاشــته

بــود تــا بچههــای روســتا در آن
درس بخواننــد .زیبــا و عمــهاش
اولیــن کالس اولیهــای روســتا
محســوب میشــدند امــا در
روســتای آنهــا تعصــب خاصــی
نســبت بــه دخترهــا وجــود
داشــت .پــدر بــزرگ زیبــا هــم
فقــط بــرای ایــن راضــی شــده
بــود دختــرش مدرســه بــرود کــه
تحــت تأثیــر معلمهــای تــازه
وارد قــرار گرفتــه بــود.
زیبــا کــه بــه کمــک پدربزرگــش
ابتدایــی را تمــام کــرد ،بــرای
مقطــع راهنمایــی بایــد میرفــت
روســتای «هیــت» کــه فاصلــه
جــن نداشــت ،امــا
زیــادی بــا ِده َ
بــاز مــادرش مخالــف بــود و زیبــا
یــک بــار دیگــر پدربزرگــش را
جلــو انداخــت تــا بــه هدفــش
برســد .بــرای اینکــه بهانــهای
دســت مــادرش ندهــد ،صبــح
خیلــی زود بیــدار میشــد و
قبــل از رفتــن بــه مدرســه نــان
میپخــت ،جــای بزهــا را تمیــز
و حیــاط را آب و جــارو میکــرد،
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ناهــار میپخــت و بعدازظهــر
هــم کــه از مدرســه برمیگشــت
اگــر نــان تمــام شــده بــود ،بــاز
تنــور را روشــن میکــرد و شــام
میپخــت ،آخــر شــب هــم
میرفــت ســراغ درسهایــی کــه
چنــد مــاه اول ســال تحصیلــی،
بــرای هیــچ کدامشــان کتــاب
نداشــت.
از قضــا یــک معلــم ســختگیر
هــم داشــت کــه اهمیــت
نمــیداد زیبــا کتــاب دارد یــا
نــه ،امتحانــش را میگرفــت و
درســش را میپرســید .زیبــا
هــم کــه ســر کالس شــش دانــگ
حواســش را جمــع میکــرد
ســؤالها را تــا حــد قابــل
قبولــی جــواب مــیداد امــا تــا
مدتهــا بــرای سرآســتینهای
ســوختهاش جوابــی نداشــت کــه
بــه خانــم «کیخــواه» بدهــد:
«بـه جــای لبــاس فــرم ،پیراهــن
بلوچــی میپوشــیدم و چــون هــر
روز نــان میپختــم ســر آســتین
همــه لباسهایــم ســوخته بــود
و خانــم معلــم ایــن یــک مــورد
را قبــول نمیکــرد ،ولــی چنــد
مــاه بعــد کــه کتــابدار شــدم
و پشــت ســرهم نمرههــای ۱۹
و  ۲۰گرفتــم خانــم معلــم شــد
بهتریــن دوســت و همــراه مــن».
زیبــا تصمیــم گرفــت زندگــی
دخترهــای روســتا و خواهــر
و برادرهایــش را تغییــر دهــد
تــا ســختیهایی کــه تجربــه
کــرده بــود بــرای آنهــا هــم
تکــرار نشــود .آن وقتهــا در
روســتای محــل زندگــی زیبــا
دیپلــم گرفتــن یــک افتخــار
بــود و او کــه شــده بــود مایــه
افتخــار خانــواده ،راحتتــر بــه
روســتاهای اطــراف میرفــت تــا
موانــع ســر راه زنــان ،دختــران و
بچههــای پــر تعــداد روســتا را

بــردارد.
معلــم نهضــت شــده بــود و
دختــران و زنــان بازمانــده از
تحصیــل را کــه هیــچ انگیــزهای
بــرای پیشــرفت نداشــتند تــا
ســرحد امیــد بــه آینــده پیــش
بــرد .درکنــار تدریــس ،تحصیــل
را در رشــته علــوم اجتماعــی
ادامــه داد .دانشــگاه بهتریــن
فرصــت را برایــش ایجــاد کــرده
بــود تــا آرزوهــای کودک ـیاش را
واقعــی کنــد:
«دوره تدریســم تــوی نهضــت
ســوادآموزی تمــام شــد و
اســتخدام آمــوزش و پــرورش
شــدم .دیگــر تــوی همــان
مدرســههایی کــه خــودم درس
میخوانــدم درس مــیدادم.
قبــل از هرکســی بــه فکــر
خانــوادهام بــودم و میخواســتم
آنهــا را از وضعیــت ســختی
کــه داشــتند نجــات بدهــم.
پــدرم کــه درآمــدش بــه تعــداد
شــترهایی کــه رام میکــرد
بســتگی داشــت ،از ناحیــه دنــده
دچــار شکســتگی شــد و از
دوبــی برگشــت .مــن عــاوه بــر
اینکــه هــوای مــادرم را داشــتم
پــا بــه پــای پــدرم تــوی زمیــن
کشــاورزی هــم کار میکــردم.
دیگــر کســی بــه مــن نمیگفــت
دختــر یعقــوب ،همــه پســر
یعقــوب صدایــم میزدنــد.
بــه غیــر از کمــک در مخــارج
خانــه وام گرفتــم و خانــه پــدرم
را بزرگتــر کــردم تــا خواهــر و
برادرهایــم بــرای خودشــان یــک
اتــاق داشــته باشــند .بــا خواهــر
و برادرهایــم فارســی صحبــت
میکــردم ،بــرای اینکــه مــادرم
بــه نــگاه کــردن مســابقات
کشــتی و فوتبالــم گیــر ندهــد،
آنقــدر از ایــن ورزشهــا بــرای
پــدرم تعریــف کــردم کــه

دیگــر بــا مــن پــای تلویزیــون
مینشســت و مســابقهها را
دنبــال میکــرد .خانــواده کــه
کمکــم رو بــه راه شــد ،بایــد
میرفتــم ســراغ هــم زبانهایــم.
راه بــرای ارتباطــم بــا خیریــن
بــاز شــده بــود و بــه آنهــا
میگفتــم دوســت دارم تبعیضــی
را کــه بیــن دخترهــا و پســرهای
منطقــه وجــود دارد بــردارم ،دلــم
میخواهــد دختــران روســتا هــم
امــکان درس خوانــدن داشــته
باشــند ،بتواننــد بــا هنــر Art
بومــی منطقــه پــول دربیاورنــد
و پســران روســتا هــم بــه
خاطــر نداشــتن لــوازم التحریــر
و امکانــات تحصیلــی از درس
جــا نماننــد .خوشــبختانه آنهــا
دغدغههــای مــن را بــاور کــرده
بودنــد و همراهــیام میکردنــد
تــا جایــی کــه کافــی بــود پــا بــه
یــک روســتا بگــذارم تــا اهالــی
دورم جمــع بشــوند و کمــک
بخواهنــد.
ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا کــرد
تــا اینکــه دو ســال پیــش بــه
مرکــز جمعیــت امــام علــی(ع)
معرفــی شــدم .آنهــا هــم کــه
یقیــن پیــدا کردنــد بــرای
کمــک بــه مــردم زادگاهــم
هرچــه تــوان داشــته باشــم بــه
کار میگیــرم مــن را بهعنــوان
یکــی از مربیهــای جمعیــت در
خانــه ایرانــی شهرســتان قصرقند
انتخــاب کردنــد .وقتــی آمــدم
تهــران و شــهری بــه ایــن بزرگــی
بــا ایــن همــه امکانــات را دیــدم
در راه برگشــت بــه قصرقنــد
بــه خــودم گفتــم کارهایــی کــه
تــا االن انجــام مــیدادی هیــچ
بــود و بایــد فعالیتهایــت را
بیشــتر کنــی .خوشــبختانه
«خانــه ایرانــی» در منطقــه
بهخوبــی جــا افتــاد و عــاوه بــر
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اینکــه اهالــی از ایــن موقعیــت
بهخوبــی اســتفاده میکننــد،
خیریــن هــم بــه ایــن فعالیتهــا
اعتمــاد دارنــد بــه طــوری کــه
تــا بــه امــروز بــه کمــک آنهــا،
بیشــتر از  ۲۰۰مدرســه در
ایــن منطقــه ســاخته و تعمیــر
شــده اســت .کتابخانههــای
متعــددی راهانــدازی شــد .در
مناطــق مختلــف کــه ذهنیتــی
از ســرویس بهداشــتی نداشــتند،
چندیــن دســتگاه ســرویس
بهداشــتی و بــرای رفــع مشــکل
آب آشــامیدنی چندیــن مخــزن
نگهــداری آب آشــامیدنی ســاخته
شــد؛ خانوادههــای نیازمنــد
شناســایی شــدند .تاکنــون
چندیــن مرتبــه بســتههای
مــواد غذایــی و لــوازم التحریــر
در میــان اهالــی و دانشآمــوزان
منطقــه توزیــع شــده .نگاههــای
ســختگیرانه و تبعیضآمیــز
تــا حــد زیــادی کمرنــگ شــده و
بســیاری از جوانهــای روســتای
مــن و روســتاهای اطــراف بــه
آینــده امیــدوار شــدهاند».
موفقیتهــای پــی در پــی او و
تأثیــری کــه در رشــد منطقــه
برجــای گذاشــت ،باعــث شــد
ســازمان ملــل او را بهعنــوان
یکــی از زنــان روســتایی منتخــب
جهــان معرفــی کنــد .هرچنــد
خــودش میگویــد« :البتــه کــه
مســئولیتم بیشــتر شــده امــا
همــه شــادمانیام از ایــن اســت
کــه ولولــهای بــر پــا شــده در
میــان اهالــی روســتای عزیزآبــاد
و شهرســتان قصرقنــد و انگیزهای
دوچنــدان درجوانهــای ایــن
منطقــه زنــده کــرده اســت».
منبــع :پایــگاه اطــاع رســانی
شــورای عالــی بانــوان
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شــبهنــگام وقتــی همــه شــاگردان
مدرســه خوابیــده بودنــد ،شــیوانا زیــر
ِ
درخــت بــزرگ وســط مدرســه ،یکــی از شــاگردان
تــازهوارد را دیــد کــه زانــوی غــم بــه بغــل گرفتــه و بــه جــوی
آب مقابــل خــود خیــره شــده اســت.
شیوانا نزد او رفت ،کنارش نشست و دلیل اندوهش را پرسید.
شــاگرد گفــت :مــن هیــچ امیــدی بــه آینــده نــدارم .دیگــر نمیدانــم امیــد چــه شــکلی اســت
و چگونــه میتــوان آن را بــه دســت آورد .احســاس میکنــم زندگــیام بیمعنــا و بیهــدف شــده و
بــه پایــان خــط رســیدهام.
کســی کــه دوســتش داشــتم و قــرار بــود شــریک زندگـیام 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 میکنم 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 نمیخواهی اینجا بنشینی!؟
برنامهات را از االن تا هر زمانی که دوست داری برایم بگو!
شاگرد گفت :کمی که هوا خوردم و حالم بهتر شد لباسم را عوض میکنم و به بستر میروم.
فــردا صبــح زود از خــواب بیــدار میشــوم و بعــد از تمرینــات ورزشــی صبحــگاه مدرســه ســر میــز صبحانــه مینشــینم و بعــد از آن
هــم بــه کالس درس میآیــم و مطابــق برنامــه مدرســه پیــش مـیروم.
این چه ربطی به ناامیدی من دارد؟
شیوانا با لبخند گفت :آیا مطمئنی امشب که میخوابی فردا صبح حتما بیدار میشوی!؟
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 سپیدهدم فردا نداری
اما با این حال باز برای فردایت برنامه میریزی! این همان امیدی است که گمان میکنی نداری!
امیدی که در جستوجویش هستی این شکلی است!
یعنی با وجودی که نمیبینیاش اما به آن تکیه میکنی و به پشتوانه آن برنامه میریزی و به پیش میروی.
ما آدمها برخالف آنچه تصور میکنیم امیدمان هیچگاه نمیتواند وابسته به آدمها و اتفاقات اطرافمان باشد.
زندگی و زنده بودن نیرویی است که خودش ما را وادار به امید داشتن میکند.
البتــه انــکار نمیکنــم کــه در زندگــی بعضــی اوقــات اتفاقــات ناخوشــایندی رخ میدهــد و حتــی بــا آدمهایــی روب ـهرو میشــویم
کــه ســعی میکننــد بــا زخــم زدن بــه مــا نفعــی ببرنــد و بــا تنهــا گذاشــتنمان بــه مــا احســاس ناامیــدی منتقــل کننــد.
اما حقیقت این است که امید ما برای ادامه زندگی ،هیچ ربطی به این آدمها یا اتفاقات دیگر ندارد.
امید یعنی چشمانتظار تغییر بودن با وجودی که نمیدانی این تغییر چگونه رخ میدهد.
الزمه آن هم تکیه کردن به موجودی برتر است که زنده بودنمان را مدیون او هستیم.
دست از این توهم ناامیدی بردار و برای فردایی که حتما بهترین آغاز زندگی توست برنامههایی پر از اقتدار بریز.
برخیز و گذشته را از تصرف آیندهات 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 میکنم .احساس میکنم فردا حتما اوضاع بهتر خواهد شد!
شــیوانا بــا لبخنــد گفــت :ایــن احســاس باشــکوه را هرگــز از خــودت دور نســاز! ایــن همــان امیــدی اســت کــه میگفتــی گــم
کــردهام!

آداب خردمندی
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در  ١٥ســال گذشــته در صدهــا نشســت و جلســه و گفتگــو در ســطوح مختلــف و موضوعــات گوناگــون شــرکت داشــتهام
و بــا اشــخاص زيــادى در حاكميــت ،بخــش خصوصــى ،جامعــه مدنــى و اقشــار گوناگــون همنشــين بــودهام .ایــن
حضــور فــراوان و متنــوع بیشــترین بهــرهای کــه برایــم داشــته اســت ،آشناشــدن بــا انــواع رفتــار ،گفتــار و کــردار و یافتــن
فرصــت مقایسـهی آنهــا بــا یکدیگــر بــوده اســت .در ایــن مــدت بســیار کوشــیدم کــه روش خردمنــدان را در میــان جمــع
شناســایی کنــم.
بایــد بگویــم کــه منظــورم از خردمنــدی ،هوشــمندی نیســت ،زیــرا بســیار افــرادی را دیــدهام کــه از هــوش و اســتعداد
باالیــی برخــوردار بودهانــد امــا ویژگیهــای خردمنــدی را کمتــر داشــتهاند.
خردمنــدی بــه بــاور مــن حاصلجمــع هــوش ،اخــاق و اراده اســت .بههرحــال گزیــدهی آداب خردمنــدان را چنیــن
یافتــم؛  ٢٠ویژگــی کــه البتــه بــا قــوت و ضعــف در افــراد مختلــف وجــود دارد .بهگمــان مــن خردمنــد واقعــی کســی
اســت کــه اقــا  ١٥مــورد از مــوارد زیــر را (کــه مــورد بیســتم حتمــا یکــی از آنهــا باشــد) همزمــان داشــته باشــد:

 .١بســیار خــوب و بادقــت گــوش میکننــد و وســط صحبــت دیگــران نمیپرنــد .هنــگام ســخن گفتــن دیگــران ،بــا بغــل
دســتی خــود حــرف نمیزننــد.
 .٢سنجیده ،کوتاه و دقیق سخن میگویند .در سخنانشان اثری از کنایه ،تهدید ،تحکم ،خشونت و توهین نیست.
 .٣بســیار اهــل مطالعــه هســتند و عطــش یادگیــری دارنــد .در كنــار بـهروز بــودن در حــوزه تخصصیشــان ،در علــوم انســانى
مطالعــات زيــادى دارند.
 .٤از گفتن "نمیدانم" ابا ندارند و از تصحيح اشتباهاتشان توسط ديگران استقبال مىكنند.
 .٥راستگو هستند .هرجا که راستگفتن را مصلحت نبينند ،بهجای دروغگفتن سکوت میکنند.
 .٦نگاهشــان تــوأم بــا احتــرام اســت .در ســام و احترامکــردن بــه دیگــران ،بــه جایــگاه اجتماعیشــان توجــه نمیکننــد.
رفتارشــان بــا فروتنــی و آرامــش همــراه اســت .چهــرهای گشــاده و بشــاش دارنــد.
 .٧اهــل افــراط و تفريــط نيســتند .در نگهــدارى امــوال عمومــى و محيــط زيســت كوشــش مىكننــد و از جيــب ديگــران
خــرج نمىكننــد.
 .٨نســبت بــه باورهــا و نظراتشــان تعصــب ندارنــد و مــدام آنهــا را پااليــش مىكننــد .از ايــنروى ،نظــر مخالــف را بــا
گشــادهرویی میشــنوند و پيــشداورى نمىكننــد.
 .٩گفتــار و کردارشــان بــا تغییــر منصــب و مسئولیتشــان تغییــر نمیکنــد .در مديريتشــان اهــل كار گروهــى و تعامــل
هســتند.
 .١٠روابطشــان بــر تصميماتشــان تأثيــر نمىگــذارد و ســفارشپذير نيســتند .بــراى خوشآينــد ديگــران اظهارنظــر
مســاعد نمىكننــد.
 .١١به مکان نشستنشان در مجلس حساسیت ندارند .روی اولین صندلی که خالی باشد مینشینند.
 .١٢برای بهدست آوردن مسئولیتی با دیگران ،مستقیم یا غیر مستقیم ،مذاکره یا البی نمیکنند.
 .١٣بــرای دیدهشــدن تــاش نمیکننــد .داوطلــب عکسگرفتــن یــا مصاحبهکــردن نیســتند .تــاش نمىكننــد كــه كارهــا
را بهنــام خــود تمــام كننــد.
 .١٤بســیار نکتهبیــن هســتند .از تکــرار گفتههایشــان پرهیــز میکننــد و در سخنانشــان همیشــه نــکات تــازه و بدیــع
یافــت میشــود .در موضوعــات خــارج از تخصصشــان اظهارنظــر نمىكننــد.
 .١٥از پذیــرش همزمــان چنــد مســئولیت پرهیــز میکننــد .اگــر مســئولیتی را بپذیرنــد بــرای تحقــق اهــداف آن بســیار
تــاش میکننــد.
 .١٦افــراد را قضــاوت نمیکننــد و در خصــوص پیشــینه ،اعتقــادات و احــواالت خصوصــی افــراد کنجــکاوی و تجســس
نمیکننــد .بهجــای ســخنگفتن از افــراد ،از افــکار و اندیشــهها ســخن میگوینــد.
 .١٧مســئوليت اشتباههایشــان را مىپذيرنــد و از اعتــراف بــه خطــا يــا شكســت خــود طفــره نمىرونــد .در پذيــرش اشــتباه
فرافكنــى نمىكننــد.
 .١٨وارد جــر و بحــث و یکــی بــه دو نمیشــوند و حاضرجوابــى نمىكننــد .در برابــر تنــدی و توهیــن صبــور و بــا ســعهی
صــدر هســتند.
 .١٩به هیجانات خود مسلط هستند .در رفتارشان خشم ،ترس ،اضطراب یا شادی مفرط دیده نمیشود.
 .٢٠به هیچکدام از ویژگیهای باال تظاهر نمیکنند.
اگــر چنیــن افــرادی را میشناســید ،قــدر آنهــا را بدانیــد .آنهــا در ایــن زمان ـهی پرآشــوب ماننــد گلهایــی هســتند کــه
در شــکاف صخرههــا گــم شــدهاند .جامعــه بالنــده و آرمانــی از اینگونــه افــراد در الیههــای زیریــن خــود بیشــتر دارد.
کشــوری کــه هــرم خردمنــدی در آن وارونــه باشــد ،یعنــی هرچــه باالتــر روی ،بیشــتر از جنــس خردمنــدان بیابــی ،جامعـه
رهیــدهای اســت.
پدرام سلطانی
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دکتر فاطمه قائممقامی
فوقتخصص سرطانهای زنان و
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

توصیه های مهم
سالمت برای بانوان

دکتــر فاطمــه قائممقامــی فوقتخصــص ســرطانهای زنــان و اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران،عضــو هئیــت موسســین انجمــن
ســرطانهای زنــان ایــران و رئیــس ســه دوره اول انجمــن ســرطانهای زنــان ایــران اســت .مهمــان ایــن بانــوی جــراح موفــق ایرانــی بودیــم
تــا در یــک گفتگــوی صمیمانــه بــه موضاعــات حــوزه ســامت زنــان بپردازیــم.

زنان ایرانی  ،بیشتر در معرض چه بیماریهایی 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
کیسـتهای تخمــدان بــه خصــوص کیسـتهای 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 میشــود.
بــه نظــر میرســد بــه دلیــل تغییــر ســبک زندگــی و نبــود تحــرک ،تغذیــه نامناســب و افزایــش عوامــل زیســت محیطــی شــیوع ســرطانهای
زنــان بــه طــور کلــی افزایــش یافتــه اســت.
توصیه شما در خصوص آزمایشهای الزم برای پیشگیری از بیماری زنان چیست؟

توصیـه مــن آن اســت کــه هــر خانمــی کــه ازدواج میکنــد صــاح هســت کــه بــدون عالمــت غیرطبیعــی ،هــر  6مــاه یــک بــار تحــت معاینــه
زنانگــی قــرار بگیــرد و در صــورت بــروز هــر گونــه عالمــت غیرطبیعــی نیــز بــه پزشــک مراجعــه کنــد .انجــام تســت پــاپ اســمیر بــرای
خانمهــای متاهــل از ســن  21ســال بــه بعــد هــر ســه ســال یکبــار تــا ســن  65ســال توصیــه میشــود .اگــر تســت ویــروس  HPVکــه اهمیــت
تشــخیص از ســن  30ســال بــه بــاال همــراه بــا انجــام تســت پــاپ اســمیر دارد انجــام شــود ،فواصــل ایــن غربالگــری را بــا ایــن دو تســت میتــوان
بــه هــر  5ســال یکبــار افزایــش داد .غربالگــری بــرای خانمهایــی کــه تحــت واکسانســیون  HPVواقــع شــدهاند ،همچنــان بــه همیــن طریــق
خواهــد بــود .انجــام ماموگرافــی از ســن  34-35ســال بســته بــه شــرایط بیمــار و ســوابق خانوادگــی هــر دو ســال یکبــار توصیــه میشــود.
از ســن  50ســال بــه بعــد رادیوگرافــی ریــه و آزمایــش مدفــوع ،از نظــر وجــود خــون در مدفــوع ،ســالیانه و یــا کولونوســکوپی پریودیــک هــر
 3ســال یکبــار توصیــه میشــود .خانمهــای یائســه ،از نظــر تراکمســنجی اســتخوان ،صــاح اســت هــر  5ســال یکبــار تحــت بررســی واقــع
شــوند.
چگونه می توان از ابتال به سرطانهای زنان پیشگیری نمود؟

ســرطان گــردن رحــم یکــی از ســرطانهایی اســت کــه بیشــتر از ســرطان تناســلی دیگــر در ســنین پایینتــر دیــده میشــود .ایــن نــوع
ســرطان را میتــوان بــا دو روش پیشــگیری و تشــخیص زودرس در مراحــل اولیــه و پیــش ســرطانی بــرای حفــظ بــاروری انجــام داد .بــه
طوریکــه مشــخص شــده ســرطان گــردن رحــم یــک بیمــاری عفونــی و ســرایتکننده اســت کــه در اپــر ویــروس پاپیلومــای انســانی ایجــاد
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میشــود .امــروزه بــا تزریــق واکســن بــه دختــران بیــن  9-26ســال قبــل از ازدواج و حتــی پســران در ســنین زیــر  26ســال میتــوان از اشــاعه
آن پیشــگیری نمــود .عــاوه بــر ایــن انجــام تس ـتهای ســیتولوژیک (پــاپ اســمیر ،تســت ســلولهای شــناور در مایــع) بعــد از ازدواج در فواصــل
و پریودهــای مناســب میتــوان در مراحــل پیــش ســرطانی بیمــاری تشــخیص داد تــا بــا اعمــال جراحــی کوچــک مثــل برداشــتن الیــه مبتــا بــه
وســیله جراحــی پالیــز (مخروطبــرداری 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 روشهــای مختلــف قابــل پیشــگیری یــا تشــخیص در مراحــل پیــش ســرطانی
نباشــد ،در صورتیکــه در مراحــل اولیــه کــه ضایعــه کوچکتــر از  2ســانتیمتر اســت و بــا روشهــای رادیولوژیکــی و بررســی آسیبشناســی حیــن
جراحــی (بــرش منجمــد شــده  )FROZEN SECTIONامــکان گرفتــاری غــدد لنفــاوی رد شــود و ســن بیمــار زیــر  40ســال متمایــل بــه حفــظ
بــاروری باشــد ،میتــوان 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 حلق ـهای دور قســمتی از رحــم کــه جایگزیــن
دهانــه رحــم میشــود زده میشــود تــا فشــار بزرگــی جنیــن و خطــر ســقط پارگــی کیســه آب از بیــن بــرود.
بیشتر کدام محدوده سنی از زنان مستعد ابتالبه سرطان هستند؟

ســرطان دیگــر ســرطان جســم رحــم اســت کــه بیشــتر در زنــان بــاالی  50ســال و یائســه دیــده میشــود کــه نیــاز بــه حفــظ بــاروری نیســت ،امــا
مــواردی در زنــان دچــار نازائــی بــا علــت تخمــدان مثــا تخمدانهــای پلیکیســتیک و چاقــی ممکــن اســت دیــده شــود کــه زیــر ســن  40ســال
هســتند .در ایــن زنــان ترشــح اســتروژن مــداوم و عمــل تخمکگــذاری عامــل ایجــاد ایــن نــوع ســرطان در ســنین پائینتــر میشــود .معمــوال
ایــن ســرطان در پیگیــری علــت نازایــی و کورتــاژ تشــخیصی بدلیــل خونریــزی غیرطبیعــی در ایــن گــروه از بیمــاران تشــخیص داده میشــود.
در ایــن وارد در صورتــی کــه ســرطان محــدود بــه الیــه داخلــی رحــم (آندومتــر) باشــد بــا روشهــای رادیولوژیکــی مثــا ســونوگرافی واژینــال و
یــا  MRIتهاجــم ســرطان بــه الیــه عضالنــی رحــم ایجــاد نشــده باشــد و ســلولهای ســرطانی بــا پیــش آگهــی خطرنــاک نباشــد میتــوان بــا
کورتــاژ تشــخیصی و درمــان هورمونــی دارویــی ســرطان را برطــرف و امــکان حفــظ بــاروری را مقــدور نمــود .در ایــن مــوارد معمــوال بیمــاران بــه
طــور متوســط  9-18مــاه بایــد تحــت درمــان دارویــی قــرار بگیرنــد و هــر ســه مــاه یکبــار تحــت نمونهبــرداری رحمــی واقــع شــوند تــا بعــد از
بهبــودی کامــل اقــدام بــه بــاروری نماینــد ،در مــواردی کــه ســرطان رحــم بــا درمــان دارویــی بهبــود نیابــد یــا در خــال پیگیــری عــود کنــد،
میتــوان بــا برداشــتن رحــم بطــور واحــد و حفــظ تخمدانهــا بــاروری را امکانپذیــر نمــود ،بهطوریکــه ایــن زنــان میتواننــد بــا گرفتــن تخمــک
از تخمدانهــای خــود و بــاروری خــارج از رحــم و انتقــال ســلول تخــم بــه رحــم زن دیگــر (رحــم اجــارهای) بــاروری داشــته باشــند و صاحــب
فرزنــد بــا خصوصیــات ژنتیکــی خــود شــوند.
مــورد دیگــر از ســرطانها کــه حفــظ بــاروری در آنهــا اهمیــت دارد ،ســرطان تخمــدان میباشــد کــه آسیبشناســی اپلــی تلیالــی آن بیشــتر
در ســنین بعــد از  50ســالگی دیــده میشــود و ندرتــا در ســنین جوانــی شــایع اســت .حــدود  6درصــد ســرطانهای اپلــی تلیالــی در ســنین زیــر
 35ســال و یــک درصــد آنهــا در ســنین زیــر  20ســال دیــده میشــود .بنابرایــن امــکان بــروز ایــن نــوع ســرطان کــه پیــش آگهــی بدتــری دارد در
زنــان جــوان کمتــر و حفــظ بــاروری در آن کمتــر نیــاز میباشــد .امــا بهرحــال اگــر در مــوارد نــادر ایــن نــوع ســرطان در خانمهــا 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 ســلولهای تومــور از نــوع خطرنــاک نباشــد ،میتــوان 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)
میباشــد کــه ایــن انــواع در ســنین پایینتــر بیشــتر دیــده میشــوند .در ایــن مــورد امــکان حفــظ تخمدانهــا و نیــز بــاروری بیشــتر اســت.
آیا سرطانهایی وجود دارند که بیشتر زنان با سنین پایینتر به آن مبتال شوند؟

انــواع دیگــری از ســرطانهای تخمــدان کــه بیشــتر در ســنین پاییــن بیــن  20-30ســال دیــده میشــوند تومورهــای ژرم ســل یــا تومورهــای
منشــا گرفتــه از ســلولهای جنینــی میباشــد کــه ایــن نــوع از ســرطانهای تخمــدان چــون بــه شــیمی درمانــی بســیار حســاس و پاســخگو
میباشــند ،حتــی در مــوارد پیشــرفته امــکان حفــظ بــاروری وجــود دارد و بقــای عمــر بیمــاران بعــد از جراحــی تومــور شــیمی درمانــی بســیار
باالســت .بههرحــال در مــواردی کــه ســرطان درمــان میشــود و حفــظ بــاروری اعــام میگــردد ،صــاح اســت کــه بیمــار حــدود دو ســال
تحتنظــر باشــد تــا در صــورت بهبــود کامــل و اطمینــان از عــدم عــود بیمــاری ،اقــدام بــه بــاروری نمایــد.
در مــواردی کــه الزم بــه برداشــتن تخمــدان باشــد بــا فریــز کــردن تخمــک قبــل از جراحــی حفــظ بــاروری را بــرای زن میتــوان اعــام نمــود و یــا
در صورتــی کــه هــر دو تخمــدان گرفتــار باشــد بــا حفــظ رحــم و تخمــک قرضــی از زن دیگــر بــاروری را بــا روشهــای هورمونــال حمایتکننــده در
رحــم خــود بیمــار حفــظ نمــود .در تجربــه علمــی خــود دختــر  26ســاله بــا تومــور  8کیلوگرمــی چســبیده بــه تخمــدان را معرفــی مینمایــم 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؟

آخریــن توصیــه مــن بــرای ســامت بانــوان ایــن اســت کــه چــون  40درصــد ســرطانها قابــل پیشــگیری و یــک ســوم مــوارد قابــل درمــان در
مراحــل اولیــه میباشــد ،بــرای پیشــگیری حتمــا ورزش را حداقــل  30دقیقــه در برنامــه روزانــه خــود بگنجانیــد ،زیــرا  3تــا  5ســاعت ورزش در
هفتــه تــا حــدود قابــل توجهــی از ابتــا بــه ســرطانهای مختلــف پیشــگیری میکنــد.
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 بیماریهــا و ســرطانها داشــته باشــند.
واکسیناســیون علیــه ویــروس  HPVرا بــرای دختــر خانمهــا در ســنین  12-26ســالگی توصیــه میکنــم و انجــام تسـتهای الزم بــرای پیشــگیری
از بیماریهــا و مراجعــه زودرس در صــورت بــروز عالئــم غیرطبیعــی بــه پزشــکان را جهــت ارتقــای هرچــه بیشتــر ســامتی پیشــنهاد میکنــم.
گفت وگو :مهناز خدا دوست
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گریه خد ا
مــادری نابینــا کنــــار تخــت پســرش در
بیمارســــتان نشســته بــود و میگریســت.
فرشــتهای فــرود آمــد و رو بــه او گفــت:
ای بانــو مــن از جانــب خــدا آمــدهام؛
رحمــت خــدا بــرآن اســت کــه تنهــا یکــی
از آرزوهــای تــو را بــرآورده ســازد ،بگــو از
خــدا چــه میخواهــی؟
پیــرزن رو بــه فرشــته کــرد و گفــت :از خــدا
مــی خــوام پســرم رو شــفا بــده.
فرشته گفت :پشیمان نمیشوی؟
وی پاسخ داد :نه!
فرشــته گفــت :پســرت اینــک شــفا یافــت
ولــی تــو میتوانســتی بینایــی چشــمان خــود
را از خــدا بخواهــی!
پیــرزن لبخنــدی زد و گفــت :تــو درک
نمیکنـــی !
ســالها گذشــت و پســر بــزرگ شــد .او
آدم موفقــی شــده بــود و مــادر موفقیتهــای
فرزنــدش را بــا عشــق جشــن میگرفــت.
پســر ازدواج کــرد و همســرش را بســیار
دوســت داشــت .روزی رو بــه مــادرش کــرد
و گفــت :مــادر ،نمیدونــم چطــور بهــت
بگــم ولــی همســرم نمیتونــه بــا تــو یــه جــا
زندگــی کنــه ،میخــوام یــه خونــه بــرات
بگیــرم تــا تــو بــری اونجــا.
مــادر رو بــه پســرش گفــت :نــه پســرم مــن
میخــوام بــرم خونــه ســالمندان زندگــی
کنــم ،آخــه اونجــا بــا هــم ســن و ســاالی
خــودم زندگــی میکنــم و راحتتــرم.

پیــرزن از خانــه بیــرون آمــد ،کنــاری نشســت و
مشــغول گریســتن شــد.
فرشــته بــار دیگــر فــرود آمــد و گفــت :دیــدی
پســرت بــا تــو چــه کــرد؟ حــال پشــیمان
شــدهای؟ میخواهــی او را نفریــن کنــی؟
مــادر گفــت :نــه پشــیمانم و نــه نفرینــش
میکنــم .آخــــه تــو چـــی میدونــــی؟
فرشــته گفــت :ولــی بــاز هــم رحمــت خداونــد
شــامل حــال تــو شــده اســت و میتوانــی
آرزویــی بکنــی .حــال بگــو؟ میدانــم کــه
بینایــی چشــمانت را از خــدا میخواهــی،
درســت اســت؟
پیرزن با اطمینان پاسخ داد :نه!
فرشته با تعجب بسیار پرسید :پس چه؟
پیــرزن جــواب داد :از خــدا میخــوام عروســم
همســر خــوب و مــادر مهربونــی باشــه و بتونــه
پســرم رو خوشــبخت کنــه ،آخــه مــن دیگــه
نیســتم تــا مراقــب پســرم باشــم.
اشــک از چشــمان فرشــته ســرازیر شــد و از
اشــکهایش دو قطــره در چشــمان پیــرزن
ریخــت و بینــا شــد.
هنگامــی کــه پیــرزن اشــکهای فرشــته را
دیــد از او پرســید :تــو گریــه کــردی؟ مگــه
فرشــتهها هــم گریــه میکنــن؟
فرشــته گفــت :بلــه ،ولــی تنهــا زمانــی اشــک
میریزیــم کــه خــدا گریســته باشــد!
پیرزن پرسید :مگه خدا هم گریه میکنه؟!
فرشته پاسخ داد:
خــدا اینــک از شــوق آفرینــش موجــودی بــه
نــام «مــادر» در حــال گریــه کــردن هســت.
نویسنده :بهناز محمدی صالح
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طبــق باورهــای شــرقی،
بــدن بانــوان متفــاوت از
بــدن مــردان اســت ،بدیــن
ترتیــب کــه انــرژی زمیــن
در بــدن و درون بانــوان در
گــردش اســت.
ایــن انــرژی در بانــوان بــه
قــدری قــوی اســت کــه در
زندگــی خانوادگــی ،اکثــر
افــراد خانــه تمایــل دارنــد
در اطــراف فــردی باشــند
کــه نیــــروی مرکزگـــــرا
در او از همـــــه قـــویتر
اســت -کــه معمــوال مــادر
خانــواده اســت -و نبــود
او کامــا مشـــــــخص و
محســوس اســت.
اینکــه بچــه هــا عــادت

دارنــد همیشــه بداننــد مــادر
کجاســت و اگــر مــادر از
خانــه بیــرون رود بــه شــکل
عجیبــی متوجــه میشــوند
و دائــم میپرســند مامــان
کجاســت؟ ایــن نیــروی
جادویــی در بانــوان نشــات
میگیــرد.
بانــوان معمــوال نقطــۀ ثقــل
خانــه هســتند ،مســئولیت
روانــی را بــه منظــور تامیــن
و حفــظ ســامت ســایر
افــراد خانــواده ،بــر عهــده
دارنــد.
بــه همیــن دلیــل وقتــی
بانویــی تغییــری در جهــت
بهبــود بــر مــیدارد ،تمــام
افــراد خانــه (چــه او بچــه

بــی اعتنایــی و کملطفــی
کــه در حــق زنــان شــده
اســت چقــدر خــود مــردان
آســیب دیــده انــد؟
در جامعــهای کــه بانــوان
خوشـــــحال و ســــــامت
نیســتند دیگــر نمیتــوان
تمایــزی مابیــن مظلــوم و
ظالــم قائــل شــد ،چــون در
چنیــن وضعیتــی همــه اعــم
از بانــو ،مــرد و کــودک
بازنــده هســتند!
قــدرت سالمتبخشــی
هــر بانــو آنقــــدر عظیــم
اســت کــه میتــوان ادعــا
کــرد :
با یک گل بهار میشود!

داشــته باشــد یــا نداشــته
باشــد) از ایــن بهبــود بهــره
میبرنــد.
ســامت خانــواده و جامعــه
بــه تنهایــی بســتگی بــه
ســالم شــدن و ســالم مانــدن
بانــوی خانــه دارد .یعنــی
خانــم خانــه کــه غمگیــن
اســت همــه خانــــــواده
آشــفته میشــوند.
بانــوان زخمــی ،افســرده،
و رنجــور بــدون اینکــه
بداننــد و یــا بخواهنــد،
میتواننــد بــرای خــود و
عزیزانشــان منشــاء درد
باشــند!
تصــور کنیــد در جوامــع
پدرســاالر بــا حجــم بــاالی منتشر شده توسطE. Radman :
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چگونــه خود را بــه زندگی
نشان خواهی داد؟
زندگــی بیرحــم اســت ،بهتریــن و بدترینهــای
مــا را بــر مــا خواهــد کــرد  ...هــر عاطفــه و
احساســی را کــه داشــته باشــیم؛ غــم ،شــادی،
خشــم ،تنفــر ،گذشــت ،خوشــیهای زودگــذر
و غیرکافــی بــرای دســتیابی بــه عشــق،
بیــزاری ،تنفــر از خــود و دیگــران و هــزار و یک
درد و بـیدردی دیگــر ،در آن لحظــه کــه دیگــر
هیــچ احساســی باقــی نمانــده ،در همــان لحظه
اســت کــه بایــد تصمیــم بگیــری آیــا در آن
لحظــه حســاس زانــو میزنــی و بــرای دریافــت
کمــک التمــاس میکنــی؟ آیــا از پایــداری
منصــرف میشــوی و ســقوط میکنــی؟ یــا
اســتقامت میکنــی تــا بــه ورای ترسهــا و
غمهــا غلبــه کنــی و تصمیــم بگیــری کــه بــا
ناخواســتهها مبــارزه کنــی؟ تــا آخــر هیــچ
راه برگشــتی وجــود نــدارد ،در آن لحظــات
زندگیســاز موانــع زندگــی را از ســر راه خــود
بــردار ،تصمیــم بگیــر ،ایســتادگی کــن ،اینــک
تــو در حــال شــکلدهی بــه هویــت خــود
هســتی؛ زیــرا هــر انتخــاب ،تصمیــم و اراده تــو
را تعریــف خواهــد کــرد .انتخــاب بــا توســت،
چــه کار میخواهــی بکنــی؟
هــر تصمیمــی کــه بگیــری فرصتــی اســت
بــرای نشــاندادن خــود بــه زندگــی ،انتخابــت
چیســت؟
هنگامــی کــه در لبــه تیــغ ایســتادهای و
همــه نظارهگــر تــو هســتند ،آیــا التمــاس
میکنــی؟ ســقوط میکنــی؟ یــا راهــی پیــدا
میکنــی کــه خــود را نجــات داده و بــه قلــه
موفقیــت صعــود کنــی؟
برگرفته از کتاب قطار زندگی 1
نویسنده :مهندس صدف محمدی
مترجم :سارا معصومی
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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

رئیــس بخــش پریناتولــوژی دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــیراز اعــام کــرد کــه
بــرای نخســتین بــار در کشــور ،عمــل
جراحــی بــا عنــوان «حــذف جنیــن
آکاردیــا» بــا اســتفاده از میکروویــو توســط
متخصصــان ایــن دانشــگاه انجــام شــد.
دکتــر حمیــرا وفایــی گفــت :در مــواردی از
حاملگیهــا کــه مــادر بــاردار چنــد قلــو
هســت در صــورت بــروز عارضــه بــرای
یکــی از جنینهــا ،عمــل مداخلــه جنینــی
بــرای جنیــن ســالم ،ضــروری اســت.
وی ،حاملگــی بــا یــک قــل آکاردیــاک را
یــک عارضــه نــادر در دوقلویــی همســان
عنــوان کــرد کــه در یــک درصــد مــوارد
حاملگــی دوقلــو امــکان وقــوع دارد و
افــزود :در ایــن بــارداری تــوده آکاردیــاک
توســط قــل نرمــال بــه عنــوان جنیــن
پمــپ کننــده ،خونرســانی میشــود کــه
آناســتوموزهای شــریان بــه شــریان ،در
محــل اتصــال بنــد نــاف مشــترک عامــل
ایجــاد آن اســت و در نهایــت بــه دلیــل
نارســایی قلبــی پیــش رونــده در جنیــن
پمــپ کننــده ،مــرگ جنیــن در  ۳۰درصــد
مــوارد اتفــاق میافتــد.

او میــزان بقــای جنیــن ســالم بعــد از
اجــرای روشهــای درمــان بــا لیــزر را
 ۸۰درصــد اعــام و اضافــه کــرد :تاکنــون
روشهــای مختلفــی مثــل کواگوالســیون
بنــد نــاف بــا فتوســکوپ ،رادیوفرکانــس
یــا لیــزر بــرای از بیــن بــردن تــوده
آکاردیــاک بــه کار بــرده شــده اســت.
رئیــس بخــش پریناتولــوژی دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــیراز ادامــه داد :در
بعضــی کشــورها حــذف تــوده آکاردیــاک
توســط میکروویــو بــا موفقیــت انجــام
شــده کــه نســبت بــه لیــزر  RFبــا کاهــش
عــوارض بعــد از عمــل و کوتــاه تــر شــدن
چشــمگیر زمــان عمــل همــراه بــوده ،امــا
تاکنــون مســتنداتی مبنــی بــر مداخلــه
بــرای حــذف جنیــن آکاردیــاک بــه وســیله
میکروویــو در ایــران گــزارش نشــده
اســت.
وفایــی بــا توضیــح چگونگــی انجــام ایــن
عمــل جراحــی بــرای یــک مــادر  ۲۶ســاله
بــا شــکم دوم بــارداری دوقلویــی همســان،
گفــت :در ایــن بــارداری یــک قــل
آکاردیــاک و یــک جنیــن ســالم بــود کــه
بــه دلیــل بزرگــی واضــح تــوده آکاردیــاک

کــه توســط جنیــن ســالم خونرســانی
میشــد ،شــرایط عمــل جراحــی حــذف
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
دقیقــه قطــع شــد کــه بررســیهای بعــد
از پروســیجر نشــان دهنــده قطــع کامــل
خونرســانی در قــل آکاردیــاک و حفــظ
حیــات در جنیــن ســالم بــود.
ایــن فلوشــیپ طــب مــادر و جنیــن گفــت:
ایــن مداخلــه کــه در زمینــه پیشــگیری از
عــوارض در دوقلوهــای همســان از اهمیت
باالیــی برخــوردار اســت ،بــرای نخســتین
بــار در کشــور ،بــا تــاش پزشــکان
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،در اتــاق
عمــل بیمارســتان مرکــزی شــیراز انجــام
شــد.
رئیــس بخــش پریناتولــوژی علوم پزشــکی
شــیراز گفت :نســرین اســدی ،ســامان نیک
اقبالیــان ،شــهره روزمــه ،مریــم کســرائیان،
حمیدرضــا فروتــن ،اعظــم فرجــی و میتــرا
مهربــان اعضــای تیــم پزشــکی در ایــن
جراحــی بودنــد.
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نخستین آئین نکوداشت
مقام واالی مادر
در جزیره قشم
نخســتین آییــن نکوداشــت مقــام واالی مــادر در جزیــره قشــم
چهارشــنبه  11دی مــاه در تــاالر آیینــه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی ســازمان منطقــه آزاد قشــم بــا همــکاری ســازمان منطقــه
آزاد قشــم و بنیــاد فرهنگــی و بیــن المللــی مــادر صــورت گرفــت
برگــزار شــد.
ســـازمان منطقــه آزاد قشـــــم بــا همــــکاری بنیــــاد فرهنگــی
بینالمللــی مــادر ،بــا هــدف الگوســازی بــرای مــادران جــوان
جزیــره قشــم ،از  15مــادر شایســته قشــمی تجلیــل کــرد.
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
منطقــه آزاد قشــم در امــور بانــوان و خانــواده نیــز از مــادران بــه
عنــوان نخســتین ســرمایهگذاران توســعه جامعــه بشــری یــاد کــرد و
افــزود :اصلیتریــن دوره زندگــی انســان بــرای یادگیــری و تبدیــل
شــدن بــه یــک انســان توســعه یافتــه ،دوران کودکــی اســت.
فرشــته ســلجوقی ادامــه داد :تربیــت شایســته یــک انســان بــرای

فرشته سلجوقی

سرپرست مدیریت امور اجتماعی و سالمت منطقه آزاد قشم

مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر

زندگــی در جامعههــای توســعهیافته ،محصــول هنــر مــادران
تواناســت.
دومیــن ســخنران ،آقــای قاســمی نــژاد رئیــس امــور اجتماعــی
ســازمان منطقــه آزاد قشــم بــود.
ایشــان از حضــور تیــم بنیــاد مــادر بخصــوص مهنــدس محمــدی
بنیانگــذار بنیــاد مــادر در جزیــره قشــم ابــراز خرســندی کــرد و
از اینکــه آقــای مهنــدس محمــدی فرصــت را بــه ایشــان دادنــد کــه
در جمــع مــادران نمونــه جزیــره قشــم ســخنرانی کننــد ،در پوســت
خــود نمیگنجیــد.
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.
امــروز یــک اتفــاق بســیار بــزرگ در جزیــره قشــم افتــاد و بــرای
نخســتین بــار از مــادران نمونــه ایــن جزیــره تجلیــل بعمــل آمــد و
تمــام ایــن اتفاقــات را مدیــون بنیــاد مــادر هســتیم.
در پایــان مراســم ،مهنــدس محمــدی از ایشــان بعنــوان نخســتین
پــدر نمونــه بنیــاد مــادر تجلیــل بعمــل آوردنــد.
خانــم دکتــر آماتــی هلــه ( )Amati Holleاز کشــور آلمــان
ســخنران بعــدی ایــن همایــش بــود .ایشــان تحقیقــات خــود را در
مــورد مقالــه مــادر در مصــر باســتان و همچنیــن در آلمــان بــه ســمع

و نظــر حضــار گرامــی رســاند و در پایــان ســخنانش بــا تشــویق
حضــار روبــرو شــد و جنــاب مهنــدس محمــدی از ایشــان تقدیــر
بــه عمــل آورد.
بنیــان گــذار بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر بــا اشــاره بــه اینکــه
مــادران قلــب تپنــده خانــواده و اجتمــاع هســتند ،اظهــار کــرد:
جایــگاه مــادر محــدود بــه یــک مــکان و یــک زمــان نیســت.
مهنــدس غالمرضــا محمــدی ،شــاخصهای انتخــاب مــادران
نمونــه را از دیــدگاه بنیــاد مــادر برشــمرد و گفــت :پنج شــاخصه در
ایــن مجموعــه بــرای انتخــاب مــادران کــه ریشــه درخــت زندگــی
هســتند ،تعریــف شــده اســت .وی ادامــه داد :مــادر نمونــه بایــد
فرزنــد خوبــی بــرای والدیــن خــود ،همســری خــوب بــرای شــوهر،
شــهروندی شایســته و الگویــی مناســب بــرای اجتمــاع باشــد.
بنیــان گــذار بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر افــزود :مــادر
نمونــه همچنیــن بایــد وظایــف و مســئولیتهای مــادری در قبــال
فرزندانــش را بــه نحــو شایســته انجــام داده و در زندگــی شــخصی،
خانوادگــی و اجتماعــی تاثیــر مثبتــی ایجــاد کــرده باشــد.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم هــم در ایــن همایــش بــا
اشــاره بــه جایــگاه ویــژه مــادر در دیــن ،ســنت و روایــات بیــان
داشــت :مــادران جانشــین واقعــی خداونــد روی زمیــن هســتند.
حمیدرضــا مومنــی بــر لــزوم تکریــم مــادران در خانــواده و اجتمــاع
تاکیــد کــرد و گفــت :تــاش بــرای ارتقــاء جایــگاه و تکریــم
مــادران یکــی از مهمتریــن سیاس ـتهای اجرایــی ســازمان منطقــه
آزاد قشــم اســت.
وی قدردانــی از مقــام مــادر را مبتنــی بــر تربیــت نســل آینــده
دانســت و افــزود :بانــوان جزیــره عــاوه بــر فعالیــت در عرصههــای
اقتصــادی ،بــا تربیــت فرزنــدان شایســته ،نقــش ارزنــدهای در زمینــه
اجــرای برنامههــای تجلیــل از مقــام مــادران و بانــوان دارنــد.
نخســتین آییــن نکوداشــت مقــام واالی مــادر در جزیــره قشــم بــا
اهــدای لوحهــای تقدیــر و هدایایــی بــه مــادران شایســته قشــمی
و عضویــت مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم ،فرمانــدار
شهرســتان و تنــی چنــد از مدیــران و روســای منطقــه آزاد قشــم در
بنیــاد مــادر بــه پایــان رســید.
در پایــان ایــن مراســم از خانمهــا :فریبــا الــف کاویانــی ،عاطفــه
پــور احمــدی قشــمی ،صغــری احترامــی ،فضــه بــاز مانــدگان
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

قشــمی ،لیــا ابوطالبــی تفضلــی فــرد ،نجمــه جعفــری قشــمی،
فاطمــه جمالــی زینبــی ،زهــرا درس خــوان ،منیــژه حــق نظــری،
نوریــه ســرودی گلســتانی ،بهنــاز صالحــی ،زبیــده دلجــو ،شــهری
رضایــی قشــمی ،هاجــر گهرانــی قشــمی ،فاطمــه مســعودی قشــمی
بــه عنــوان  15مــادر نمونــه جزیــره قشــم تقدیــر بهعمــل آمــد.

محمدرضا قاسمی نژاد
رئیس امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم
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هــم ایرانــی انــد ،هــم اروپایــی ،هــم فارســی مــی داننــد ،هــم ترکــی؛
صورتشــان ،هــم شــبیه آریایــی هاســت ،هــم شــبیه گالدیاتورهــا و
وایکنیــگ هــا ،قدشــان بلنــد اســت و مهربانــی شــان همچــون محبــت مــردم
ایــل بــه مهمــان هــا .مســلمان شــیعه انــد ،کارشــان دامــداری و کشــاورزی؛
بــه ســبک همــه روســتاییان ،مــرغ ،خــروس و غــاز هــم نگــه مــی دارنــد؛
زرگــری هــا خودشــان هــم دقیــق نمــی داننــد متعلــق بــه کجــای جهــان
هســتند و چــه شــد کــه بــه ایــران آمدنــد و شــدند رومانــوی شــیعه کشــاورز
ایرانــی کــه بــه زبــان ترکــی هــم مســلط هســتند .قدیمــی هــای روســتا
یادشــان اســت کــه در زمــان جوانــی شــان پیرمــردی در زرگــر بــود کــه
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
زبــان رومانــو حــرف مــی زننــد و بــه التیــن مــی نویســند.

مــورد دیگــری کــه یکــی از روســتاهای دیدنــی ایــران نــام گرفتــه،
روســتای «ایســتا» میباشــد .موقعیــت ایــن روســتا در اطــراف طالقــان
واقــع در اســتان البــرز اســت .فاصلــه ایــن روســتا بــا مرکــز اســتان یعنــی
شــهر کــرج حــدود  ۹۵کیلومتــر اســت .ایــن روســتا بــدون هیــچ شــکی
میتوانــد در فهرســت عجیبتریــن روســتاهای ایــران جــای گیــرد.
در ایــن روســتای مرمــوز و عجیــب و غریــب مــردم بــه نوعــی در همــان
زمــان قدیــم متوقــف شــده انــد! هیــچ اثــری از خــودرو در کل ایــن روســتا
نمیبینیــد .هیــچ اثــری از مراســمهای عروســی و عــزا و جشــن تولــد
هــم موجــود نیســت .عجیبتریــن نکتــه در مــورد ایــن روســتا ایــن اســت
کــه بانــوان را بــه روســتای خــود راه نمیدهنــد! کســی از بیــرون هــم تــا
بحــال بانــوان و دختــران آنهــا را ندیــده اســت .از مهمانــان خــود بــا چــای
پذیرایــی میکننــد ،ولــی خــود نمینوشــند.

یکــی از روســتاهای دیدنــی ایــران کــه از توابــع شهرســتان سربیشــه در
اســتان خراســان جنوبــی اســت« ،ماخونیــک» نــام دارد .ماخونیــک در طول
تاریــخ حیــات خــود خــاص و اســتثنایی بــوده و باعــث شــده تــا نــام آن را
در فهرســت عجیبتریــن روســتاهای ایــران جــای دهیــم .طــول قامــت
مــردم بومــی ماخونیــک ،بــه طــور کلــی کوتــاه بــوده و بــه زحمــت حتــی
از  1/40ســانتی متــر بلندتــر میشــوند .بــه همیــن دلیــل بــه ایــن روســتا
لقــب «ســرزمین لــی لــی پوتهــا» دادهانــد .هــر چنــد در ســالیان اخیــر قــد
مــردم ایــن روســتا کمــی متعادلتــر از قبــل شــده اســت .مــردم ماخونیــک
تــا حــدود نیــم قــرن پیــش چــای نمینوشــیدند ،ســیگار نمیکشــیدند و
اصــا گوشــت هــم نمیخوردنــد و بــه الطبــع شــکار هــم نمیکردنــد.
خانههــای روســتایی در ماخونیــک در دامنــه تپههــا و بــه صــورت فشــرده
و در گــودی زمیــن ســاخته شــده انــد و در کمــال حیــرت کــف خانههــا
هــم حــدود یــک متــری از ســطح زمیــن پایینتــر اســت.
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روســتایی کــه از وســط آن آب میگــذرد و مــردم بــا قایــق در آن عبــور
و مــرور میکننــد .اینجــا ونیــز ایــران اســت.این روســتا در نزدیکــی
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 دســتان بومــی منطقــه ســاخته میشــود
و از ایــن جهــت اهمیــت زیــادی دارد .ایــن معمــاری در امتــداد
معمــاری ســنتی منطقــه بــوده و ســاکنان روســتا بــا اســتفاده از مصالحــی
همچــون خشــت و گل و نــی کــه تــاالب در اختیارشــان قــرار میدهــد
خانههــای خــود را میســازند .کوچــه پــس کوچــه هــای روســتای
ســراخیه در میــان آب هســتند بــه همیــن دلیــل رفــت و آمــد در ایــن
روســتا بــه وســیله ی قایــق انجــام مــی پذیــرد.

روســتای سرآقاســید یکــی از بکرتریــن روســتاهای ایــران اســت .ایــن
روســتا از توابــع کوهرنــگ در اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت.
ایــن روســتا هــم جــزو روســتاهای بــا معمــاری پلکانــی در ایــران
اســت .در ایــن روســتا گویــی هنــوز زندگــی شــهری بــه آن رســوخ
نکــرده و بانــوان و دختــران روســتا لباسهــای کام ـ ً
ا محلــی بــر تــن
میکننــد.
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 میشــود .بهتریــن زمــان ســفر بــه روســتای زیبــای سرآقاســید از
فروردیــن تــا مهــر اســت ،زمانــی کــه میتوانیــد از باغهــای میــوه و
درختــان گــردوی آن هــم لــذت ببریــد.

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  700ســال 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
صخــره بــرای خــود ســاختند.
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هنــــــــد
مراســم ازدواج در هنــد بســیار مفصــل اســت و همــان طــور کــه احتمــاال در فیلمهــا دیــده
ایــد آداب و رســوم خاصــی دارد .لبــاس عــروس در هنــد بــه رنــگ هــای صورتــی یــا
قرمــز اســت کــه نمــاد شــانس و خوشــبختی اســت .عــاوه بــر ایــن از ســر تــا پــای عــروس
بــا  ۶زیــورآالت و اشــیاء تزیینــی آراســته مــی شــود کــه در نهایــت یــک عــروس ســنتی
هنــدی را بــه وجــود مــی آورد .زنــان هنــدی پــس از ازدواج خــال ســرخی وســط پیشــانی
قــرار میدهنــد کــه بــه نوعــی نقــش حلقــه ازدواج را ایفــا میکنــد.

چیــــــــن
لبــاس عــروس در چیــن بــه هیــچ وجــه نبایــد رنگهــای مشــکی ،آبــی یــا خاکســتری
باشــد چــون ایــن بــاور وجــود دارد کــه ایــن ســه رنــگ غــم و بدیمنــی را وارد زندگــی
زوج جــوان مــی کننــد .از بیــن تمــام رنگهــا قرمــز و ســفید متداولتریــن رنگهــا بــرای
لبــاس عــروس هســتند و نمــاد عشــق و محبــت و خوشــبختی هســتند.

ژاپــــــــن
حتمــا بــا کیمونوهــای ژاپنــی آشــنا هســتید .ایــن لباسهــای بلنــد بخشــی مهــم از فرهنــگ
ژاپنــی محســوب میشــود و لبــاس عــروس ژاپــن هــم در واقــع یــک کیمونــوی خــاص
اســت .کیمونــوی عــروس کامــا ســفید اســت کــه ســمبل و نمــاد پاکــی و معصومیــت اســت،
امــا در مراســم هــای بعــدی ایــن کیمونــو بــه رنــگ قرمــز تغییــر میکنــد کــه نمــاد شــانس
و خوشــبختی اســت .عــروس ژاپنــی روی کیمونــوی ســفیدش ردایــی ابریشــمی بــه نــام
اوچیکاکــه میپوشــد کــه بــا طرحهــای گل نقشهــای زیبــا تزییــن شــده اســت.

اندونــــــزی

کشــور اندونــزی از بیــش از  ۱۷۰۰۰جزیــره تشــکیل شــده و هــر منطقــه آداب و رســوم
و لبــاس عــروس خــاص خــود را دارد .بــا ایــن حــال ،اکثــر لبــاس عروسهــای ســنتی
بــه رنگهــای تنــد و شــاد بــا طرحهــا و نقشهــای گل و … اســت .عــاوه بــر ایــن،
عروسهــای اندونــزی همــراه بــا ایــن لبــاس زیــورآالت زیــاد و طالیــی بــه خــود
میآویزنــد .البتــه در ســالهای اخیــر لبــاس عــروس ســفید بهویــژه در شــهرهای بــزرگ
اندونــزی جایگزیــن شــده و بســیاری از عروسهــا از ایــن لبــاس اســتفاده میکننــد.
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مراکــــش

لبــاس عــروس ســنتی در کشــور مراکــش از یــک لبــاس زنانــه بلنــد بــه نــام کفتــان
( )Caftanاز جنــس ابریشــم ،ســاتن یــا تــور شــیفون تشــکیل میشــود کــه روی آن
یــک روپــوش پوشــیده میشــود .ایــن لبــاس معمــوال در پاییــن بــاز اســت و بــا یــک
کمربنــد پهــن گلــدوزی شــده بســته میشــود .عــروس ســنتی مراکشــی همــراه بــا ایــن
لبــاس اغلــب زیــورآالت فراوانــی اســتفاده میکنــد کــه بــر جلــوه و زیبایــی پوشــش
عــروس اضافــه میکنــد.

نیجـــریه
نیجریــه کشــوری وســیع و پهنــاور بــا بیــش از  ۲۵۰قومیــت و بیــش از  ۵۰۰زبــان
اســت! بنابرایــن صحبــت از لبــاس عــروس ســنتی نیجریــه کاری بــس دشــوار و شــاید
غیرممکــن بــه نظــر میرســد .لبــاس عــروس در ایــن کشــور تــا حــد زیــادی بــه
مذهــب ،پیشــینه قومیتــی ،منطقــه و … بســتگی دارد .بــا ایــن حــال عــروس نیجریایــی
اغلــب لبــاس عروسهایــی بــه رنگهــای شــاد و زنــده میپوشــد و موهایــش را
هــم بــا پوششــی بــه نــام  Geleمیپوشــاند.

رومـــانی
لبــاس عــروس در هــر منطقــه از رومانــی بــا آداب و رســوم خــاص خــود تهیــه
میشــود .امــا بــه طــور کلــی ،لبــاس عــروس در رومانــی پیراهنــی ســفید و بلنــد بــا
گلدوزیهــای زیباســت و دامــاد هــم کــت و لباســی متناســب بــا طراحیهــای لبــاس
عــروس بــه تــن میکنــد.

اوکــــراین

مراســم ســنتی ازدواج در اوکرایــن بســیار شــاد و مفصــل اســت و همــراه بــا رقــص و
آواز ،بازیهــای مختلــف و مهیــج و تفریحــات فــراوان اســت .لبــاس عــروس اوکراینــی
در هــر منطقــه متفــاوت اســت ،امــا در ایــن لبــاس معمــوال از گلدوزیهــا و نقــش
و نگارهــای ســنتی اســتفاده میشــود و موهــای عــروس هــم بــا ســرپوشها یــا
گلهای طبیعی تزیین میشود.
منبعbusinessinsider.com :
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خاکـریـزهـای

درخشـــان
بــه مــدت چنديــن ســال همســرم بــه یــک اردوگاه در
صحــرای ماجــوی کالیفرنيــا فرســتاده شــده بــود .مــن بــرای
اینکــه نزدیــک او باشــم ،بــه آنجــا نقــل مــکان کــردم و
ایــن درحالــی بــود کــه از آن مــکان نفــرت داشــتم.
همســرم بــرای مانــور اغلــب در صحــرا بــود و مــن در
یــک کلبــه کوچــک تنهــا میمانــدم .گرمــا طاقــت فرســا
بــود و هیــچ هــم صحبتــی نداشــتم .ســرخ پوســتها و
مکزیکیهــای آن منطقــه هــم انگلیســی نمیدانســتند.
همهجــا و همــه چیــز پــر از شــن بــود ،حتــی آب و غــذا.
آنقــدر عــذاب میکشــیدم کــه تصمیــم گرفتــم بــه خانــه
برگــردم و حتــی قیــد زندگــی مشــترکمان را بزنــم.
نامـهای بــه پــدرم نوشــتم و گفتــم یــک دقیقــه دیگــر هــم
نمیتوانــم دوام بیــاورم .میخواهــم اینجــا را تــرک کــرده و
بــه خانــه شــما برگــردم .پــدر نامـهام را بــا دو ســطر جــواب
داده بــود ،دو ســطری کــه تــا ابــد در ذهنــم باقــی خواهنــد
مانــد و زندگـیام را کامــا عــوض کــرد.
«دو زندانی از پشت میلهها بیرون را می نگریستند...
یکی گل و الی را میدید و دیگری ستارگان را»
بارهــا ایــن دو خــط را خوانــدم واحســاس شــرم کــردم.
تصمیــم گرفتــم بــه دنبــال ســتارگان باشــم و ببینــم جنبــه

اگـــر بــه فـــرزندان
و عزیــــزان خــــود،
رویـــارویی بـــا
ســختی هــای زندگــی را
نیاموزیــم
در حــق آنهــا ظلــم
کـردهایـــم...

دیل کارنگی

مثبــت در وضعیــت فعلــی مــن چیســت؟ بــا بومیهــا
دوســت شــدم و عکسالعمــل آنهــا باعــث شــگفتی
مــن شــد .وقتــی بــه بافندگــی و ســفالگری آنهــا ابــراز
عالقــه کــردم ،آنهــا اشــیایی راکــه حتــی بــه توریس ـتها
نمیفروختنــد را بــه مــن هدیــه کردنــد .بــه اشــکال جالــب
کاکتوسهــا و یوکاهــا توجــه میکــردم .چیزهایــی در
مــورد ســگهای آن صحــرا آموختــم و غــروب را مــدام
تماشــا میکــردم .دنبــال گوشماهیهایــی کــه از
میلیونهــا ســال پیــش ،وقتــی ایــن صحــرا بســتر اقیانــوس
بــود ،در آنجــا باقــی مانــده بودنــد میرفتــم.
چه چیزی تغییر کرده بود؟
صحرا و بومیها همان بودند. ...
ایــن نگــرش مــن بــود کــه تغییــر کــرده و یــک تجربــه
رقتبــار را بــه ماجرایــی هیجانانگیــز و دلربــا تبدیــل
کــرده بــود .مــن آنقــدر از زندگــی در آنجــا مشــعوف بــودم
کــه رمانــی بــا عنــوان خاکریزهــای درخشــان در مــورد
زندگــی درصحــرای ماجــوی نوشــتم .مــن از زندانــی کــه
خــودم ســاخته بــودم بــه بیــرون نگریســته و ســتارهها را
یافتــه بــودم.
برگرفته از کتاب آیین زندگی
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تهیهکننده :مریم بصیری

بخش اول

مقدمه :
شــكل قالبــي خانــواده عبــارت اســت از يــك زن و يــك مــرد و دو يــا ســه فرزند
 .بــا توجــه بــه دنيــاي بــه شــدت صنعتــي شــده امــروز و نيــز نقــش ســازنده
زنــان در عرصههــاي مختلــف و بــا در نظــر گرفتــن مســؤوليتهاي ســنگين
زنــان فعــال در اجتمــاع كــه همزمــان بــار مســؤوليت و وظايــف خانوادگــي را
نيــز بــه عهــده دارنــد هنــوز هــم ميتــوان گفــت بزرگتريــن وظيفــه زن ،مــادر
شــدن و شــيرنترين ثمــره زندگــي فرزنــد اســت .
كليــد تندرســتي و ســامتي روحــي ،روانــي وجســمي كــودك در دســت مــادر
اســت .در ايــن مقالــه بــر روي نقــاط ضعــف و قــوت اشــتغال زنــان و و تاثيــر آن در
فرزندانشــان بطــور خالصــه بحــث شــده اســت .امــا نــكات مــورد اشــاره در مقايســه
بــا نظــرات و تحقيقــات و مطالعاتــي كــه در زمينــه اشــتغال مــادران در تربيــت فرزنــدان
توسط اساتيد و بزرگان اين امر موجود بوده ،تا حدود زیادی همبستگي وجود داشت .
مسئله :آيا بين اشتغال مادران و تربيت كودكان رابطه اي وجود دارد ؟
در ابتــدا بــراي رد و يــا اثبــات مســاله مطــرح شــده بايــد بــه ايــن نكتــه توجــه نمــود كــه تربيــت مجموعــه فاكتورهايــي هســتند كــه كــودك را در
بــاال بــردن حــس اعتمــاد بــه نفــس ،اســتقالل و ســازگاريهاي اجتماعــي و شــخصيتي ،احســاس موفقيــت تحصيلــي و شــغلي در آينــده ،نگرشهــاي
جنســيتي برابــر و احســاس رضايــت از خــود و  ....كمــك مــي كنــد.
جدايي مادر از فرزند در سنين مختلف چه واكنشهايي را در كودك به دنبال دارد ؟
احســاس گنــاه مهــم تريــن احســاس منفــي مــادران شــاغل اســت کــه بــه علــت نگرانــي مــادر از عــدم حضــورش در كنــار فرزنــد ايجــاد مــي شــود .بــراي
مثــال مــدام جمالتــي از قبيــل بچــه ام تــب دارد و مــن كنــارش نيســتم! االن ممكــن اســت گرســنه باشــد و  ...شــنيده مــي شــود.
بــا توجــه بــه اينكــه كــودكان در مراحــل مختلــف تحــول روانــي و رشــد جســماني خصوصيــات متفاوتــي دارنــد ،واكنشهــاي آنــان نيــز متناســب بــا
ايــن مراحــل متغيــر اســت بــراي مثــال اگــر كــودك را پيــش از دو ســالگي بــه پرســتار يــا فــردي غيــر از مــادر بســپاريم كــه در نگهــداري او ناموفــق
باشــد بــا واكنشــهايي نظيــر اضطــراب جدايــي بــا نشــانه هــاي وحشــت زدگــي همــراه بــا ناراحتــي هــاي جســماني روبــه رو مــي شــويم  .در دوره پيــش
دبســتاني پرخاشــگري و نارســايي در توجــه و  ...آشــكار مــي شــود .در كــودكان دبســتاني عــاوه بــر مــوارد بــاال افــت تحصيلــي را مــي بينيــم و در
دوره نوجوانــي بــا توجــه بــه بحــران بلــوغ و تغييراتــي از قبيــل بــروز اخــاق خــود پيــروي و حــس اســتقالل طلبــي و خودكامگــي فكــر مــي كننــد كــه
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قــدرت انجــام هــر كاري را دارنــد.
ايــن جاســت كــه راهنماييهــا وکمکهــای بــه موقــع مــادر مــي توانــد از بــروز بســياري از خطــرات پيشــگيري كنــد و يــا از شــدت
بحرانهــا بكاهــد .
در ايــن راســتا بــا مــادران موفــق نيــز مواجــه هســتيم .در ايــن جــا كيفيــت مــادري مطــرح مــي شــود  .ماننــد آمــوزش مهارتهــای زندگــی
بــه كــودكان در ســنين پاييــن تــر کــه بازدهــي و اســتقالل بيشــتري نســبت بــه ســنين باالتــر دارد .در ايــن شــكل از آمــوزش مــي تــوان
مســئوليتها را در قالــب بــازي بــه كــودكان ســپرد  .بــراي مثــال از كــودك بخواهيــم تــا گردگيــري كنــد ،در آمــاده كــردن غــذا كمــك
كنــد و ...
كودكانــي كــه در دوره کودکــی وپيــش دبســتاني مهارتهــاي زندگــي را در قالــب بــازي آموختهانــد ،در دوران مدرســه بــر اســاس نيــاز
خــود آن مهارتهــا را بــه كار مــي برنــد .مــا مــي توانيــم اســتقالل ايــن كــودكان را عــاوه بــر حــل مشــكالت روزمــره در امــور مدرســه نيــز
ببينيــم .در مــورد اخيــر پــدر و مــادر پــس از برگشــت بــه خانــه در جايــگاه راهنمــا قــرار مــي گيرنــد و الزم نيســت بــار كمــك بــه حــل
تكاليــف را بــه دوش كشــند .چنيــن آموزشــي اگــر چــه بــه كنــدي اثــر مــي گــذارد ولــي نتايجــي عميــق را از لحــاظ موفقيــت تحصيلــي و
ســاير موقعيتهــاي زندگــي بــر كــودك بــه جــا مــي گــذارد.
اگــر از كودكــي چنينــي آموزشهايــي لحــاظ شــده باشــد در دوره نوجوانــي مــادر بــه علــت همــكاري بچــه هــا در انجــام كارهــاي منــزل
داراي آرامــش بيشــتري بــوده و فرصــت پيــدا مــي كنــد تــا ارتبــاط بيشــتري بــا بچــه هــا داشــته باشــد .حتــي مادرانــي كــه نســبت بــه
تغذيــه كــودك بيــش از انــدازه توجــه داشــته و وقــت صــرف مــي كننــد ،مــي تواننــد گاهــي بــا فراهــم كــردن غذاهــاي ســاده تــر فرصــت
بــازي كــردن بــا فرزندانشــان را ايجــاد كننــد.
كمــك و حمايــت اطرافيــان بــه مــادران و كاهــش شــكايتهاي آنهــا از خســتگي روانــي و جســماني اثــرات مثبتــي را در منــزل بــه دنبــال
خواهــد داشــت و در نهايــت فرزنــدان چنيــن مادرانــي در ســنين باالتــر نــه تنهــا از شــاغل بــودن مــادر احســاس نارضايتــي نمــي كننــد بلكــه
از جايــگاه اجتماعــي مــادر احســاس غــرور و رضايــت دارنــد.

وقتي مادر شاغل است پدر در نگهداري كودك چه نقشي مي تواند داشته باشد؟
در گذشــته روان شناســان بــه نقــش پــدر توجــه كمتــري داشــتند ،امــا امــروزه بــر نقــش اساســي وي تاكيــد دارنــد .بارهــا ديــده شــده كــه
پــدر و مــادر همزمــان بــه منــزل مــي رســند ولــي پــدر بــه اســتراحت و مــادر بــه كارهــاي منــزل مــي پــردازد .در حالــي كــه ايــن مــادر بــا
خســتگي بيــرون و داخــل منــزل بايــد زمانــي را بــه كــودكان اختصــاص دهــد .گاهــي اوقــات در چنيــن مواقعــي مــادر خســته يكــي از ايــن
دو حالــت را در پيــش مــي گيــرد:
 -1شاهد برخوردها و تنشهايي بين مادر و كودك مي شويم.
 -2براي آرام نگه داشتن كودك از بازيچه هايي نظير رايانه و ويديو و  ...استفاده مي شود.
بــراي موفقيــت مــادر شــاغل در ايــن محــدوده زمانــي ،پــدر مــي توانــد بخشــي از وظايــف نگهــداري از فرزنــد را بــر عهــده گيــرد و بــه
ايــن ترتيــب از مشــكالت تــا حــدودي بكاهــد .حمايتهــاي همســر در كارهــاي منــزل باعــث خســتگي كمتــر مــادر و افزايــش بازدهــي
وي ميشــود  .در صــورت امــكان والديــن مــي تواننــد بــا تنظيــم ســاعتهاي كاري غيــر همزمــان بــه طــور جداگانــه از كــودك خــود
نگهــداري كننــد .هنگامــي كــه پــدران مراقبــت از كــودك را بــر عهــده ميگيرنــد معمــوال درگيــر كار خانــه و بچ ـهداري ميشــوند ولــي
كارهــاي خانــه بــه نــدرت بــه طــور مســاوي تقســيم ميشــود .بــا ايــن وجــود مــادران شــاغل غالبــا ازخــود احســاس رضايــت بيشــتري
ميكننــد تــا مادرانــي كــه كار نميكننــد .كودكــي كــه در خانــوادهاي زندگــي ميكنــد كــه مــادر شــاغل اســت شــاهد روابطــي مبتنــي بــر
برابــري بيشــتر ميــان والديــن مــي باشــد .برخــاف عقايــد معمــول مبنــي بــر اينكــه اشــتغال مــادر بــه تربيــت كــودك آســيب ميرســاند
بعضــي از شــواهد نشــان ميدهــد كــه بــراي كــودك فوايــدي نظیرســازگاري شــخصيتي و اجتماعــي بهتــري در مدرســه ،عقایــد معقوالنــه
در مــورد مفهــوم جنســيت ،نظــم و انظبــاط و برنامــه ریــزی بیشــتردر امــور روزانــه و در مــورد فعاليتهــاي زن و مــرد نيــز عقايــد كمتــر
قالبــي دارنــد .ديــده شــده دختــران مــادران شــاغل اميدهــاي بيشــتري بــه موفقيــت و تحصيــل دارنــد و ميخواهنــد خــود حرفــهاي
داشــته باشــند كــه البتــه ايــن الگوهــا بــه خصــوص مشــخصه دختــران مادرانــي اســت كــه از شــغل خــود و مــادر بــودن خــود هــر دو
راضــي هســتند و در نتيجــه بــراي كــودك سرمشــق زنــي را ارائــه ميدهــد كــه بــه خوبــي از عهــده بچـهداري و شــغل خــارج از خانــه بــر
ميآيــد .بــه طــور متوســط بــه فرزنــدان مــادران شــاغل بــه يــك ميــزان توجــه و محبــت ميشــود .مــادران شــاغل غالبــا بــه همــان انــدازه
مــادران خانـهدار و شــايد هــم بيشــتر بــرای فرزنــدان خــود كارهايــي انجــام ميدهنــد و در امــور بيشــتري بــا يكديگــر شــريك مــي باشــند
و نيــز ديــده شــده كــه مــادران خانــه دار يــا ديــر از خــواب بيــدار مــي شــوند و يــا بــه كارهــا و مســئوليتهاي مربــوط بــه خانــه و عمومــا
امــور مربــوط بــه فرزنــدان عمــا توجــه كمتــري دارنــد بــه دليــل اينكــه فكــر ميكننــد فرصــت زيــادي دارنــد پــس هــر وقــت بخواهنــد
ميتواننــد .ولــي مــادران شــاغل بــه دليــل كمبــود وقــت و اشــتغال در بيــرون از منــزل ســعي مــي كننــد بــا برنامــه ریــزی بــه همــه امــور
واقــف باشــند .مــادران ميگوينــد از بــودن بــا فرزنــدان خــود لــذت ميبرنــد چــون در تمــام روز بــا آنــان نيســتند و ايــن احســاس لــذت از بــا
هــم بــودن مــادر و كــودك مــي توانــد درك كــودك و والــد را از يكديگــر در پــي داشــته باشــد .البتــه در بيــن زنــان تفاوتهــاي فــردي نيــز
وجــود دارد مثــا بعضــي از زنــان عقيــده دارنــد كــه کــودک نيــاز بــه مراقبــت انحصــاري مــادر دارد و بعضــي ديگــر بــر ايــن عقيدهانــد يــك
مطالعــه دانشــگاهي نشــان داد كــه كــودكان مــادران شــاغل و مــادران خانـهدار از لحــاظ عاطفــي هــر دو گــروه دلبســتگي تــوام بــا احســاس
ايمنــي دارنــد و اينكــه كــودك چــه نــوع دلبســتگي بــه مــادرش دارد ارتباطــي بــا شــاغل بــودن مــادر نــدارد بلكــه بيشــتر بــه هماهنگــي
بيــن نظــر مــادر در مــورد مــادر بودنــش و وضعيــت شــغلياش مربــوط ميشــود  .در بعضــي از خانوادههــاي مــادران شــاغل ميبينيــم كــه
پــدر نيــز در كار مراقبــت از فرزنــدان ســهيم اســت و گاهــي اوقــات پــدر در خانــه ميمانــد و مــادر خــارج از خانــه شــاغل اســت در ايــن
خانوادههــا بــه طــور كلــي از رابطــه نزديــك بيــن پــدر و فرزنــد راضــي هســتند كــه البتــه شــواهدي هــم هســت مبنــي بــر اينكــه پدرانــي
كــه بــا فرزنــد ميماننــد بــراي او انگيزههــاي شــناختي و تشــويقی ،بــه موفقيــت بيشــتري فراهــم ميكننــد.
كودكانــي كــه تحــت مراقبــت پــدر هســتند در مقايســه بــا خانوادههــاي معمولــي بــر امــور اطــراف خــود كنتــرل بيشــتري دارنــد .در
آزمونهــاي رشــد هــوش نمرههــاي نســبتا باالتــري ميآورنــد و دربــاره نقشــهاي جنســي ديدگاههــاي ســنتي دارنــد.
پدرانــي كــه مراقبــت از كــودك را برعهــده دارنــد رفتــار متفاوتتــری از پدرانــي دارنــد كــه بــا فرزنــدان خــود كمتــر تمــاس دارنــد .ايــن
پــدران كمتــر از ســاير پدرهــا ،بچههــا را تنبيــه ميكننــد ولــي در عيــن حــال تســلط بيشــتري بــر رفتــار كــودك دارنــد.
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اولین بانوی رئیسجمهوردر سنگاپور

حلیمـه یعقــوب

حلیمــه رســما یــک مســلمان هنــدی
بــه شــمار میآیــد ،همانطــور کــه
پــدرش هــم از لحــاظ نــژاد طبقاتــی یــک
هنــدی مســلمان بــود .وی همچنیــن از
ســمت خانــواده مــادری مالزیایــی بــود.
پــدرش نگهبــان بــود و هنگامــی کــه
حلیمــه هشــت ســال بیشــتر نداشــت،
بــر اثــر عارضــه قلبــی درگذشــت و
او ،مــادر و چهــار خواهــر و بــرادرش را
تنهــا گذاشــت .خانــواده حلیمــه در آن
زمــان در فقــر بــه ســر میبــرد و او در
آن زمــان بــا کمــک مــادرش در خیابــان
پرنــس ادوارد کــه دانشــگاه صنعتــی
پلیتکنیــک در آن قــرار داشــت شــروع
بــه فــروش کوفتــه برنجــی کــرد .قبــل
از اینکــه وارد دانشــگاه ســنگاپور بــرای
اخــذ مــدرک کارشناســی حقوق در ســال
 1978شــود ،حلیمــه تحصیالتــش را در
مدرســه دخترانــه چینیهــای ســنگاپور
و دیگــر مدرســه دخترانــهای بــه نــام
تاجــون کاتانــگ بــه پایــان رســانید.
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حلیمــه یعقــوب یــک صــدای رســا میباشــد .او در ســال  2013اولیــن ســخنگوی
مجلــس ســنگاپور شــد .چهــار ســال بعــد در تاریــخ  17ســپتامبر  2017بــه مقــام ریاســت
جمهــوری رســید.
در ســال  2001اولیــن 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
میکرد.
نخس ـتوزیر «لــی هیســن لونــگ» دربــاره حلیمــه ایــن طــور میگویــد :ایشــان دارای کالمــی قدرتمنــد ،بــا احســاس و
دلســوز میباشــد سیاس ـتهای تاثیرگــذار مــا را بــه گون ـهای از احســاس انســانیت و موثــر بــه هــدف میرســاند.
او زن سیاســتمدار مســلمان در حــزب «اقدامگــرای مــردم» اســت کــه طوالنیتریــن 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
 1978بــا مــدرک افتخــاری فارغالتحصیــل شــد و در ســال  1981بــه ایــن امــر فــرا خوانــده شــد .در ســال 2001
مــدرک کارشناســی ارشــد حقــوق را از دانشــگاه ملــی ســنگاپور اخــذ کــرد .او پــس از فارغالتحصیــل 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 بینالمللی کارگری انتخاب شد.
خدمات حلیمه یعقوب در هیئتهای مختلف از جمله:
هیئــت مســکن و توســعه ،اتحادیــه ســهجانبه در اســتخدامهای عادالنــه ،کارگروههــای شــغلی ســهجانبه جهــت
افزایــش گزینههــای اشــتغال بــرای زنــان و قدرتمندکــردن آنــان.
در تاریــخ  24ژانویــه ســال  2013شــورای ملــی خدمــات اجتماعــی نــام ایشــان را بعنــوان مشــاور اول کــه راهکارهــای او
گشــاینده در جهــت توســعه امــور و درک زمینههــای نگرانکننــده همــراه بــا راهکارهــای عملــی میباشــد نامگــذاری
کر د .
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 میباشــد 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 میباشــد .وی از ســازمان جهــت کارهــای
انعطافپذیــر و مرخصــی در خصــوص مراقبــت از خانــواده بــرای بهبــود تعــادل در کار پشــتیبانی میکنــد و همچنیــن
بــرای داشــتن حقــوق و مزایــای یکســان پزشــکی جهــت خدمــات مدنــی و شــهری مبــارزه کــرد.
حلیمــه یعقــوب در ســال  ،2001جایــزه بریتــا هاریــان را بعنــوان دســتاورد ســال و از طــرف مجلــه World Magazine
بعنــوان زن ســال انتخــاب شــد.
در ســال  ،2017پســت 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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وقتــی عاشــق میشــوید ،بهتریــن حــس و حــال دنیــا را داریــد و همــه چیــز
برایتــان زیباســت ،امــا در کنــار تمــام ایــن روزهــای خــوب ،موضوعــی کــه
همــواره در گوشــه ذهنتــان ،شــما را نگــران میکنــد ،ایــن اســت کــه «مبــادا
ایــن عشــق تــا ابــد پای ـدار نمانــد!» چــون ایــن اتفاقــی اســت کــه ب ـرای بســیاری از
اطرافیــان افتــاده اســت .از زمانــی کــه ازدواج میکنیــد هرکســی شــما را میبینــد
میگویــد« :تــا میتوانــی از ایــن روزهــا لــذت ببــر ،چــون عمــر ایــن دوران
شــیرین کوتــاه اســت و یــک روز بیــدار میشــوی و میبینــی کــه اثــری از عشــق
روزهــای اول باقــی نمانــده اســت و روزی ناگهــان بــه خــودت میگویــی :مــن
عاشــق ایــن آدم شــدم؟!»
اگرچــه همــه معتقدنــد عشــق روزهــای اول آشــنایی و ازدواج هیجانــی زودگــذر اســت
و بعــد از چنــد مــاه همــه چیــز بــه روال عــادی خــود بــاز میگــردد ،امــا واقعیــت
ایــن اســت کــه بســیارند زوجهایــی کــه بعــد از گذشــت ســالها از آغــاز زندگــی
مشترکشــان ،حتــی بــا وجــود داشــتن نــوه و نتیجــه ،هنــوز هــم عاشــقانه
یکدیگــر را دوســت دارنــد .ایــن اتفــاق ،تصادفــی و شانســی نیســت؛ چراکــه ایــن
زوجهــا اس ـراری دارنــد کــه بــا رعایــت آن توانســتهاند ارتبــاط عاشــقانه خــود را ب ـرای
ســالهای طوالنــی حفــظ کننــد.
وقتــی مــن و همســرم تــازه ازدواج کــرده بودیــم ،هــر روز حداقــل دو تــا ســه بــار
بــه هــم میگفتیــم « :عاشــقتم ،تــا ابــد بــا تــو میمانــم ،امــا در طــول بیســت
ســال زندگــی مشــترک بــا همســرم آموختــم کــه حفــظ ایــن عشــق ،مهارتــی
بســیار مهــم اســت و آنهایــی کــه میگفتنــد عشــق روزهــای اول زودگــذر اســت،
همانهایــی هســتند کــه فاقــد ایــن مهــارت بودهانــد.
در ایــن مطلــب بــه چنــد نمونــه از اســرار زوجهــای
همیشــه عاشــق اشــاره میکنیــم تــا شــما هــم
بــا اســتفاده از ایــن اسـرار ،همـواره از حضــور
عشــق در زندگــی مشــترکتان لــذت
ببریــد:

• تفریحــات دو نفــره همــواره در اولویــت
هســتند
کار و فرزنــدان از مهمتریــن ارکان زندگــی هســتند ،امــا
تفریحــات دو نفــره قویتریــن عاملــی اســت کــه ســالها هــر دوی
شــما را عاشــق یکدیگــر نگــه مـیدارد .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 میگذشــت!
• در مورد خاطرات خوبتان صحبت کنید
ایــن کار موجــب میشــود همیشــه یادتــان بمانــد ایــن فــرد همانــی اســت کــه زمانــی بهتریــن و شــیرینترین اوقاتتــان را بــه
خاطــر حضــور او در زندگیتــان داشــتید.
• پنهان کاری نکنید
شــما افــکار شــخصی و خصوصــی خودتــان را داریــد و ایــن حــق مســلم شماســت ،امــا ایــن موضــوع نبایــد موجــب شــود کــه
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 آنهــا صحبــت کنیــد ،بــا فــرد دیگــری در میــان
نگذاریــد.
• بهتریــن دوســت هــم باشــید .اگــر همســرتان بهتریــن دوس ـتتان باشــد ،قطع ـاً بهتریــن اوقــات را بــا او ســپری خواهیــد کــرد؛
چــون همانطــوری کــه بــا بهتریــن دوســتتان رفتــار میکنیــد ،بــا همســرتان نیــز همانگونــه خواهیــد بــود.
• 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 میزنــد ،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 زندگیتــان اشــتباه کردهایــد.
• تفاوت هایتان را دوست بدارید
بــرای همرنــگ شــدن ،جنــگ و دعــوا نکنیــد؛ چــرا کــه زن و مــرد بــا هــم متفاوتنــد ،رفتارهــای یکســانی ندارنــد و بــه موقعیتهــای
مختلــف واکنــش نشــان میدهنــد؛ پــس هرگــز نمیتوانیــد ماننــد هــم شــوید .در واقــع راه شــما تفاهــم اســت.
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• دوستان و تفریحات خودتان را حفظ کنید
ایــن کار ســطح انــرژی شــما را بــاال نگــه مــیدارد و از دلزدگــی در
زندگــی مشــترک جلوگیــری میکنــد؛ چــون یکــی از دالیــل خســته
شــدن افــراد از زندگــی زناشوییشــان ایــن اســت کــه دوســت دارنــد
بــا دوســتان خودشــان زمانــی را بــه تفریــح و اســتراحت بگذراننــد ،امــا
بــه دلیــل تاهــل ایــن کار را نمیکننــد و همــواره در حســرت چنیــن
تفریحاتــی میماننــد.
• خودتان به فکر شادکردن خودتان باشید
ایــن تصــوری کامــا نادرســت اســت کــه از همســرتان بخواهیــد او
شــادتان کنــد یــا بــه شــما انــرژی بدهــد؛ چــون الزم اســت بــرای
لــذت بــردن از زندگــی بــر تواناییهایتــان تکیــه کــرده و خــود شــما
خودتــان را شــاد کنیــد.
اگــر هــم مشــکلی در ارتبــاط بــا همســرتان داشــتید ،آن را بــه تمــام
جنبههــای زندگیتــان تعمیــم ندهیــد.
• بر شباهتهایتان تاکید کنید
هــر از گاهــی چنیــن جمالتــی را بــه همســرتان بگوییــد« :چقــدر
جالــب کــه در فــان زمینــه ،مــا کامــا شــبیه هــم هســتیم»« ،چــه
جالــب مــادر هــر دوی مــا ایــن غــذا را مثــل هــم درســت میکننــد»،
«چــه جالــب هــر دو بــه ایــن موضــوع فکــر میکردیــم».
• بــرای شــنیدن صحبتهــای همســرتان خــود را مشــتاق
نشــان دهیــد
در حقیقــت ایــن رفتــار ،همســرتان را تشــویق میکنــد تــا وقــت
بیشــتری را بــرای صحبــت کــردن و تبــادل نظــر بــا شــما بگــذارد،
بیشــتر بــا شــما مشــورت کنــد و یــا هنگامــی کــه موضوعــی آزارش
میدهــد ،خیالــش راحــت باشــد کــه گــوش شــنوایی هســت کــه او
بتوانــد بــا وی درددل کنــد و نیــازی نــدارد کــه بــرای ایــن کار و
سبککردن 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 میکنیــد ،بایــد
بــرای ارتقــای تیــم شــما باشــد؛ چــون در نهایــت هــر دو در ســود آن
شــریک هســتید.

فرامــوش نکنیــد گاهــی بهتریــن راه حــل
هــا ســاده تریــن آن هــا هســتند .روزی
در یــک نظــر ســنجی کــه در فیــس
بــوک انجــام شــد ،از مــردم خواســته
شــد رمــز عاشــق مانــدن خــود را
بگوینــد و تع ـداد زیــادی از اف ـراد یــک
کار بســیار ســاده را رمــز دوام عشــق در
زندگــی مشترکشــان اعــام کردنــد
و آن ایــن بــود« :هنــگام راه
رفتــن ،زمانــی کــه در خانــه
مقابــل تلویزیــون نشســته
ایــم ،وقتــی بــه خانــه
مــی رویــم ،هنگامــی
کــه در اتومبیــل کنــار هــم
نشســته ایــم ،دســت
یکدیگــر را مــی گیریــم».
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• بی قید و شرط عاشق باشید
عشــق بــه همســرتان بایــد بــه خاطــر خــودش و تمــام ویژگیهایــی
باشــد کــه از اول در او دیدیــد و وی را انتخــاب کردیــد .همســرتان
را تنهــا بــه خاطــر اینکــه راه موفقیــت را بــرای شــما همــوار کــرده،
نیازهــای مالیتــان را تامیــن میکنــد ،مراقبتــان اســت ،برایتــان
غــذای خوشــمزه تــدارک میبینــد ،شــغل خوبــی دارد ،زیباســت و...
دوســت نداشــته باشــید؛ چــون ایــن عوامــل گرچــه عشــق شــما را
بــه یکدیگــر را بیشــتر میکننــد ،امــا هیچکــدام نبایــد تنهــا دلیــل
محبــت بیــن شــما باشــند؛ چــرا کــه اگــر یــک روز همســرتان پــول
نداشــت یــا نتوانســت بــرای شــما غــذا درســت کنــد و یــا اگــر شــغلش
را از دســت داد ،آن زمــان دیگــر دلیلــی بــرای عشــق داشــتن بــه
همســرتان نخواهیــد داشــت.
• بگویید عاشقت هستم
حتمــا از قــدرت کلمــات و تلقیــن مطلــع هســتید ،پــس یکــی از
ســادهترین کارهــا بــرای عاشــق مانــدن ایــن اســت کــه هــر روز بــه
همســرتان بگوییــد عاشــقش هســتید .ایــن جملــه در ذهــن شــما
نقــش میبنــدد و بــه مــرور زمــان در وجودتــان ایــن عشــق بیشــتر و
بیشــتر میشــود و جــدا از ایــن انــرژی مثبــت حاصــل از ابــراز ایــن
عشــق در تمــام زندگیتــان تاثیرگــذار خواهــد بــود.
• گاهی فقط خودتان دو نفر باشید
حتــی بعــد از بــه دنیــا آمــدن فرزنــدان شــما بایــد زمــان خاصــی را
فقــط بــرای خــود و همســرتان اختصــاص دهیــد .شــکی نیســت کــه
فرزندتــان مرکــز تمــام توجهــات و تمــام دنیــای خواهــد بــود ،امــا
همچنــان همســرتان بایــد جایــگاه خــاص خــود را داشــته باشــد و ایــن
یکــی از مهمتریــن دالیــل جاودانگــی عشــق بیــن شماســت.
• خانواده او خانواده شما هستند
همســرتان نزدیــک تریــن فــرد بــه شماســت؛ پــس خانــواده او هــم
از نزدیــکان شــما هــم بــه حســاب میآینــد .هرگــز بــه خانــواده
همســرتان بــه چشــم غریبههایــی کــه در کمیــن زندگــی مشــترک
شــما هســتند ،نــگاه نکنیــد؛ چــون اگــر دوستشــان داشــته باشــید،
بهتــر میتوانیــد آنهــا را بپذیریــد.

ایــن عامــل بســیار ســاده روان شناســان
را بــه فکــر فــرو بــرد و بــرای مشــخص
شــدن علــت آن ،تحقیــق وســیعی
انجــام شــد و نتیجــه جالب ایــن بود
کــه وقتــی زوج هــا دســت یکدیگر
را مــی گیرنــد ،آرامــش مــی یابنــد
و ســطح اســترس آن هــا بــه
میـزان قابــل توجهــی کــم
میشــود.
بــه هــم محبــت
کنیــد
بــه هــم احتــرام
بگذاریــد
دســت یکدیگــر را
بگیریــد و عاشــق
بمانیــد.
منبع :سایت موفقیت
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نامهنویســی بــه معشــوق عمــری طوالنــی در ادبیــات جهــان دارد و «چهــل نامــه کوتــاه بــه همســرم» نیــز از برجســتهترین و البتــه محبوبتریــن
نامههــای حقیقــی از زبــان عاشــقی بــه معشــوقش در ادبیــات فارســی معاصــر اســت .نامههایــی کــه بــه گفت ـ ه نویســنده کتــاب ،همــان معشــوق
شــیرین کالم یعنــی نــادر ابراهیمــی ،طــی ســالهای  ۱۳۶۳تــا  ۱۳۶۵و بــه هنــگام تمریــن خطاطــی بــرای همســرش نگاشــته شــده اســت.
نامههــای نــادر ابراهیمــی بــه همســرش فرزانــه منصــوری نثــری شــعرگونه دارد ،گاه از مســائل جزئــی و روزمــره بــرای همســرش میگویــد و گاه
بــا زبانــی شــیرین نصیحــت میکنــد ،چنــدی از فلســفه و زندگــی و فــراز و نشــیبهایش و تربیــت فرزنــد بــرای همســرش میگویــد و گاهــی از
عشــق و ســادگی در پــس آن… .
آنچــه درخــور توجــه بیشــتر دربــاره ایــن کتــاب اســت ،صداقــت و دوری از تکلفهــای شــاعرانگی آن اســت .ایــن واگویههــا کــه گاه در چنــد
ســطر خالصــه میشــوند و گاه چنــد صفحــه هــم بــرای نوشــتن آنهــا کفایــت نمیکنــد ،بــه صادقانهتریــن گفتــار ممکــن از عالقــه و عشــق نــادر
ابراهیمــی بــه فرزانــه (کــه آن را عمومــا عزیــز مــن ،مینامــد) پــرده برداشــته اســت .بــا خوانــدن ایــن چهــل نامــه ،تنهــا دلنوشــتههایی عاشــقانه را
نمیخوانیــد ،راه و رســم عاشــقانه زیســتن را خواهیــد خوانــد.
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 عالقــه و الفتــی میــان ایــن زوج شــکل میگیــرد کــه ایــن گونــه در کالم ابراهیمــی تجلــی میکنــد« :تــو را چــون خــاک میخواهــم
همســر مــن»؛ بــه گفتــه فرزانــه منصــوری نهایــت عالقــه نــادر ابراهیمــی در خــاک و وطــن خالصــه میشــد و ایــن جملــه نشــان از عمــق عالقــه
بیــن ایــن زوج دارد.
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.
مــن اینجــا «مــن» را دیــده ام -کــه اســیر زنــدان بــزرگ
نوشــتن بــوده اســت،
همیش ـهی خــدا ،کــه زنــدان را پذیرفتــه ،بــاور کــرده اصــل
بــودن پنداشــته،
بــه آن معتــاد شــده ،و بــه تنهــا پنجــرهاش کــه بســیار
باالســت دل خــوش کــرده ...
و آن پنچره ،تویی ای عزیز؛
آن پنچــره ،آن َدر ،آن میلــه هــا ،و جمیــع
صداهایــی کــه او از دور دســتها
میآینــد تــا لحظــهای ،پروانــه وش ،بــر
بوتــهی ذهــن مــن بنشــیند ،تویــی...
مدح مطلوبی نیست
این ،میدانم ِ
امــا عیــن حقیقــت اســت کــه تــو
مهربانتریــن زندانبــان تاریخــی.

و آنقدر که تو گرفتار زندانی خویشتنی
این زندانی ،اسیر تو نیست-
که ای کاش بود
در خدمت تو ،مرید تو ،بندهی تو...
و این همه در بند تو نوشتن نبود.
اما چه میتوان کرد؟
تــو تیمــاردار مــردی هســتی کــه هرگــز نتوانســت کــه از
خویشــتن بیــرون بیایــد
و ایــن ،بــرای خوبتریــن و صبورتریــن زن جهــان نیــز آســان
نیســت.
می دانم.
اینک این نامهها
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 میبایســت
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
نوشــتن بــودن ،ســهم بســیار ناچیــزی
بــود :شــاید بهتریــن قلــم دنیــا ،ا ّمــا نــه
بهتریــن همســر...
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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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Ingredients

Instructions

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

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 syrup 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.
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DOLMEH
KALAM
(STUFFED CABBAGE LEAVES WITH SWEET-SOUR SAUCE)
Ingredients

Directions

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

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 filling 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.
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A Life
Lesson ...
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.

by: Jeorge Wager
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Journey of the Life

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"
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Halimah Yacob is a trail blazer. In
2013 she became the first woman to
be Speaker of the Singapore Parliament. 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 experience in the labour union, Halimah has championed the interests of women and workers. Prime
Minister Lee Hsien Loong said she
spoke “with a practical, compassionate voice, helping us to shape
effective policies with a human
touch”. She is the longest serving female Muslim politician in the ruling 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 National 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 Alliance on Fair Employment Practices, Tripartite Workgroup on Enhancing 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, Halimah served as minister of state in
the Ministry of Social and Family 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 mentally 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/McDonalds “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 Parliament and MP to contest the presidential election. The election was
declared a walkover and in September she was sworn in as Singapore’s
eighth president and its first female
president.
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Halimah is officially classified 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 attack when she was eight
years old, leaving her and
four siblings to be brought
up by her mother. Her family was in poverty at the time
of her father's death, and she
helped her mother to sell
nasi padang outside the former 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 obtained a Bachelor of Laws in
1978.

Payam-e Madar

23

Spring 2020

No.14

Magazine

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 appointments 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 unexpected 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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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.
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 quadratic equation. Sure, there were times when my dramatic personality 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.
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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 executive, functions as a governor, county executive, 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 national competitiveness, speed up affordable
housing production, diversify the DC economy, 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 unemployment by 28 percent, and increased
DC Government’s annual spending with local businesses by $200 million;
• chaired the National League of Cities Task
Force on Housing, doubled the District’s annual investment in affordable housing, and
set a bold goal to build 36,000 new homes
by 2025;
• transformed DC’s homeless services system, building small, service-enriched shelters across the city and bringing chronic
homelessness to a 15-year low;
• championed a wide range of family-friendly 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 maternal 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 Councilmember, she served as the Chairwoman of
the Committee on Economic Development
which created more than 5,000 units of affordable 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 government 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 Neighborhood 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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Mrs. Muriel Bowser

The First Woman Ever Re-elected
As The Mayor of Washington, D.C
The youngest of six children of Joe and Joan Bowser Muriel E. Bowser 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

Spring 2020

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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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.

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 grudges.”
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 easier 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.”
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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 women as they observed images of infants smiling, crying, or with a neutral expression.
The images included the mother's own infant alternated 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 mothers' brain activity through the transitions in images 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/behavioral 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 surges 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 oxytocinergic neuroendocrine system) exists to motivate the mother to forge a positive connection with
the baby, according to Aurélie Athan, PhD, director
of the Reproductive & Maternal Psychology Laboratory (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 underlying 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 attunement in early childhood often sets the stage for
one's relationship patterns in the future."
Whether a physiological response, a neural activation, 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!

16

Payam-e Madar

No.14

Spring 2020

Magazine

By Jordan Godwin

What Happens
to a Mom's
Brain When
Their Baby
Smiles for the
First Time

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 psychotherapist and author of Mother Matters: A Holistic Guide to Being a Happy, Healthy Mom, says
she sees this in her clinical practice.
"One mother I worked with recounted her experience 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 tremendous 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 affect a mother so deeply? Can it all be attributed to those new-mom hormones? Perhaps it stems from the survival instincts
that connect an infant with its mother,
or the infant learning social cues. Or is

Divine Religions
Living in Iran

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 followers were Iranians that lived between the Bronze Age and
Iron Age (est. 1200-600 BC).

Jews
Persian Jews or Iranian Jews are Jews historically associated 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 (Zoroastrianism 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.

Armenians
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 concentration of them include Tabriz, Tehran, Salmas and Isfahan'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 modern-day Armenian Republic was part of Qajar Iran up to
1828.
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Qashqai People
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 Western 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 Isfahan, especially around the cities of Shiraz and Firuzabad in Fars.

Sistani People
Sistani Persian people or Sistanis are an ethnic Persian group who primarily 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 People
Talysh are an Iranianethnic group indigenous to a region shared between
Azerbaijan and Iran which spans the South Caucasus and the southwestern 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 Republic of Azerbaijan. Northern Talysh (the part in the Republic of Azerbaijan) was historically known as Talish-i Gushtasbi. In Iran there is a Talesh
County in Gilan Province.

Tat People
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 language, a southwestern Iranian language, somewhat different from Standard
Persian, Azerbaijani and Russian are also spoken. Tats are mainly Shia Muslims, with a significant Sunni Muslim minority.

Turkmen 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.
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Kurdish People
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. Iranian Kurds are about 7-10% of total population of Iran.

Kurmanj People
Kurmanj people live mainly in Khorasan and Kurmanji is the northern
dialect of the Kurdish languages, spoken predominantly in southeast Turkey, northwest and northeast Iran, northern Iraq, northern Syria and the
Caucasus and Khorasan regions.

Lak People
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.

Lur People

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. According to the Encyclopaedia of Islam, the Luri language is the closest living
language to Archaic and Middle Persian.

Mazanderani People
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.

Persian People
The Persians are an Iranian ethnic group that make up over half the population 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 compatriot allies, they established and ruled some of the world's most powerful
empires, well-recognized for their massive cultural, political, and social influence covering much of the territory and population of the ancient world.
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Ethnicities of Iran
Arab People

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

Azeris People
Azerbaijanis or Azeris are a Turkic people living mainly in the Iranian region 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.

Baloch People

The Baloch or Baluch are an Iranian people who live mainly in the Balochistan region of the southeastern-most edge of the Iranian plateau in Pakistan, 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.

Gilak People
The Gilaki people or Gilaks are an Iranian ethnic group native to the northern 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 People

Khorasani Turks are a Turkic ethnic group inhabiting part of North Khorasan, 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.

Payam-e Madar

11

Spring 2020

No.14

Magazine

10

Payam-e Madar

No.14

Spring 2020

Magazine

by Sadaf Mohammadi
Train of Life1

How Will You
Show Yourself
To Life?

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, paradox 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 subfreezing 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 experiences rain fall throughout the whole year. Due to the
different weather conditions in this
country, the region is far more fertile to the rest of Iran which is typically fairly arid. Summer weather in
Iran is typically very hot and dry. It
is not uncommon for the temperature in the south of Iran to exceed
37 degrees centigrade during this
period. The sun shines almost continuously 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
4

The Country of
Seasons

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.
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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 energize 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 particular, 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 requirement.) 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 salmon, 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 vegetables, 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. Upgrade 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 quality of what you eat and drink must remain high.
Rather than rely on face creams, this is the time to nourish 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, carrots, 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 oatmeal, a salad or in a vegetable dish to provide bone-building nutrients. Prefer to drink a snack? Boost its nutritional 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. Pomegranate juice and tea are fluids that may also help with
cognitive function.
For your food, focus on those that can improve circulation and help with cognition. Boosting your produce intake 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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The Best Foods for Every Stage of

Motherhood

By Leslie Bonci

Whether you're a new mom or grandmother, nourish yourself first.
AS A DIETITIAN, WOMAN, daughter, wife, mother-in-law and grandmother, I'm an advocate for strategies 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 strategies 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
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!

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.
by: Mike Myers
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“Mother is the light and heart of the home”

The International Mother Foundation’s mission is to highlight the importance of a mother’s role in family and society and to encourage love, adoration, 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 challenges, 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

04 Note From the CEO
Mission of Mother Foundation, Motherhood, Respect for Mothers
05 The Refelctions
Life Lesson, Positive Thinking, Feelings
06 The Best Foods for Every Stage of Motherhood
Life Style, Diet, Happy Mothers
08 Iran The Country of 4 Seasons
Iran Nature, Tourisim, Beauties of Iran
10 How Will You Show Yourself to Life?
Self-help, self-esteem, Self-Confidence
11 The First Ceremony of Selecting Distinguished Mothers of Ethnicities and Divine Religions of Iran
Ceremony, Distinguished Mothers, High Position of Mothers
12 Ethicities of Iran
Iranian Women, Iranian Mothers, Ethicities of Iran
15 Divine Religions
Zoroatrians, Jews, Christianity, Armenians
16 What Happens to a Mom’s Brain when their Baby Smiles for the First Time
Mom’s Brain, Neuroscience, Motherhood
18 35 Best Pieces of Life Advice From Mom
Advice, Life Lessons, Self-help
19 Rules of Success by Bill Gates
Success, Wealth, Better Lifestyle
20 Mrs. Muriel Bowser
Powerful Women, Female Leaders
22 Dad, I’ll Always Be Your Little Girl
A Letter for a Dad, Companionship
24 Halimah Yacob
Powerful Women, Female Leaders, Women in Politics
26 Journey of the Life
Life Lesson, Self-help, Improvemont
27 A Life Lesson...
Women’s health, Cancer, Health
28 Dolmeh Kalam
Persian Food, Cooking
29 Pashmak
Persian Cookies, Pastry
30 Positive Quotes and Messages to Improve Someome’s Day
Best Quotes, Moming Vibes

14 شماره

1399 بهـار

The Certificate of Incorporation of
Mother Foundation in Washington D.C.

1399 بهـار

NO.29, Alley No.6, Hejrat Blvd., Atlasi Sq., Shiraz 71456-47177 Iran
Tel: +98 71 3228 8440-2
Fax: +98 71 3228 8443
www.mothersfoundation.ir
www.mother.foundation
Email: info@mothersfoundation.ir

14 شماره

