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بنام خدا
بنام مارد

«کانون هر جامعه خانواده و قلب خانواده مادر است».

در تمـــام جوامع بشـــری جهـــت بقای زندگـــی جدا از تفـــاوت فرهنگ ها ،ســـنت هـــا و ادیان
تشـــکیل خانـــواده مورد توجه بشـــر بـــوده کـــه ازدواج اولین گام بـــرای ایجاد ایـــن کانون مهم
میباشـــد و انتخاب همســـر یا شـــریک زندگی یکی از اساســـیترین و حســـاس ترین و مهمترین
معیارهای این مقوله اســـت.
در اکثــر کشــورها بویــژه ایــران عزیــز مــا آمــار نگــران کننــده طــاق بخصــوص در ســال هــای اول تــا
ســوم ازدواج قابــل تامــل اســت کــه غیــر از مــواردی ماننــد اعتیــاد ،فقــر ،بیــکاری ،مشــکالت اقتصــادی کشــور ،اختــاف فرهنگــی و آگاهــی نداشــتن
از ارتباطــات مهــم زناشــویی از مهمتریــن دالیــل ایــن موضــوع اســت.
آســیب هایــی کــه بــه خاطــر طــاق عــارض زوجیــن ،خانــواده و فرزنــدان آنهــا و حتــی جامعــه مــی شــود بســیار دردنــاک ،تأســف بــار و غیرقابــل
جبــران اســت کــه میطلبــد جهــت جلوگیــری از ایــن معضــات خانمانســوز چــارهای اندیشید(.پیشــگیری قبــل از درمــان)
ســالیان متمــادی اســت کــه در دنیــا بــه ویــژه کشــور مــا اســاتید بــزرگ روانشناســی  ،جامعهشناســی ،صاحــب نظــران و دلســوزان بــه ایــن امــر مهــم
کــه بایــد افــراد (قبــل از ازدواج) از لحــاظ پزشــکی و بهداشــتی گواهــی ســامت ارایــه نماینــد ،تاکیــد دارنــد.
شــاید بتــوان بــا اطمینــان اذعــان داشــت کــه بیــش از  90درصــد معضــات و مشــکالت طــاق بــه علــت عــدم آگاهــی طرفیــن ،نداشــتن بررســی هــای
اولیــه ،آمــوزش هــای الزم روانشناســی ،جامعــه شناســی ،پزشــکی ،فرهنگــی و همچنیــن آمــوزش هــای ارتباطــات زناشــویی و شــناخت کامــل طرفیــن
(دختــر و پســر) و خانــواده هــای آنهــا از همدیگــر قبــل از ازدواج اســت.
لــذا پیشــنهاد مــی گــردد دختــر و پســری کــه قصــد ازدواج پایــدار و دایمــی دارنــد بایــد از لحــاظ روانشناســی ،جامعهشناســی و ســایر مــوارد ضــروری
قبــل از آن موردبررســی قــرار گرفتــه و بــه غیــر از مراجعــه بــه روانشناســان ،جامعــه شناســان و صاحبنظــران مربوطــه و انجــام آزمایــش هــای الزم ،بــرای
پیونــد زناشــویی و تــداوم زندگــی از هــر جهــت بایــد آمــوزش هــای مفیــد و ضــروری را فراگیرنــد.
و ســپس از مراکــزی کــه اعضــای آن از اســاتید روانشناســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،پزشــکی ،معنــوی و قضایــی کــه مــورد
اعتمــاد هســتند گواهــی ازدواج دریافــت نماینــد.
عزیزان
عنایــت داشــته باشــید کــه همــان گونــه کــه بــرای اغلــب مباحــث اجتماعــی در تمامــی جوامــع بایــد آمــوزش هــای الزم را کســب و ســپس اجــازه
فعالیــت در آن عرصــه را داشــت در حیطــه زندگــی زناشــویی نیــز بایــد بــا کســب تمــام آگاهــی هــا و معلومــات وارد ایــن عرصــه شــد ،بــه فــرض مثــال
اگــر خواســتید رانندگــی بــا خــودرو نماییــد بــدون شــک بایــد ضمــن آمــوزش ،گواهینامــه مربوطــه را بگیریــد و یــا اگــر خواســتید وکالــت قضایــی و
حقوقــی انجــام دهیــد بایــد ضمــن فراگیــری آمــوزش مربوطــه مجــوز الزم را دریافــت و بــا آگاهــی بــه ایــن امــر مبــادرت نماییــد و یــا چنانچــه بخواهیــد
فعالیتــی در امــر پزشــکی داشــته باشــید فقــط از طریــق آمــوزش در مراکــز عالــی و گرفتــن گواهــی الزم مــی توانیــد بــه ایــن حــوزه وارد شــوید.
بنابرایــن در تمامــی مشــاغل علمــی ،معنــوی ،نظامــی و  ...بــه یقیــن بایســتی ضمــن آمــوزش هــای الزم و ســپری کــردن مراحــل مختلــف از مراجــع
صالحیــت دار گواهینامــه مربوطــه را کســب و در آن حرفــه مشــغول بــه کار شــد ،حــال چطــور ممکــن اســت کــه در امــر مقــدس و الهــی ازدواج کــه
رکــن اصلــی خانــواده ،جامعــه و بســیار حائــز اهمیــت بــوده و بــرای تــداوم زندگــی بهتــر بشــری و جامعــه ضــروری و الزم اســت هیــچ گونــه آموزشــی
منظــور نشــده اســت.
آیا نباید در این رابطه کسانی که می خواهند ازدواج کنند آموزش ببینند و گواهینامه الزم را کسب کنند؟
لــذا مــی طلبــد تمامــی صاحبنظــران روانشناســی ،جامعهشناســی ،متولیــان قضایــی ،پزشــکی ،آموزشــی ،نماینــدگان مجلــس ،دســت انــدرکاران و
متولیــان امــور جوانــان و خانــواده در کشــور بــه ایــن امــر خطیــر توجــه خــاص داشــته و راهحــل هــا و قوانیــن مربــوط را تدویــن و پــس از تصویــب بــه
مرحلــه اجــرا گذارنــد.
عزیزان «همه با هم مسئولیم»
لــذا تــا وضعیــت طــاق بدتــر و غیــر قابــل کنتــرل و تأســف آورتــر از ایــن نشــده اســت ،بایســتی ضمــن فرهنــگ ســازی در جامعــه راهــکاری اصولــی و
کاربــردی تدویــن و تصویــب و اجرایــی گــردد و بــه جــای شــانس ،اقبــال ،اجبــار ،شــعار ،دعــا و  ...تدبیــری علمــی و عملــی اندیشــید.
و امیدواریم این گونه نباشد که به گفته شاعر شیرین سخن:

گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله من
				
آن چه البته به مقصد نرسد فریاد است
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ایــن روز بــه میمنــت زادروز بانــوی نمونــه اســام،
فاطمــه زهــرا(س) ،گل سرســبد تمــام بانــوان عالــم،
روز مــادر نــام گرفتــه اســت.
تنهــا بانویــی کــه پــدر  ،شــوهرش و خــودش معصــوم
بــوده و پیامبــر گرامــی اســام(ص) بــه او بخاطــر
محبــت بســیار بــه پــدر ،لقــب «ام ابیهــا» یعنــی
بانویــی کــه بــرای پــدر همچــون مــادر پــدر اســت
داد.
زندگــی و ســیره حضــرت زهــرا(س) بــه قــدری
آموزنــده و جــذاب اســت کــه هــر آزادهای در جهــان،
او را چونــان قدیســهای تحســین میکنــد؛ نــوری کــه
تولــدش از دامــن خدیجــه کبــری ،همســر پیامبــر
گرامــی اســام(ص) و در کانــون نخســتین خانــواده
اســامی بــا نغمههــای آســمانی و تســبیح قدســیان
همــراه شــد و شــب میــادش را عرشــیان بــه بانــگ
تکبیــر و تســبیح بــه ســرور نشســتند و خداونــد لقــب
«کوثــر» بــه او عطــا کــرد .زیــرا کــه سرچشــمه تمــام
خوبیهــای جهــان اســت.
فرخنــده میــاد ایــن بانــوی گرانقــدر بــه ابتــکار
بنیانگــذار جمهــوری اســامی ،امــام خمینــی(ره)
«روز زن و روز مــادر» نــام گرفــت« :اگــر روزی بایــد روز زن
یــا روز مــادر باشــد ،چــه روزی واالتــر و افتخارآمیزتــر از روز
والدت بــا ســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا(س) اســت؛
زنــی کــه افتخــار خانــدان وحــی اســت و چــون
خورشــیدی بــر تــارک اســام عزیــز میدرخشــد».
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فرزند بنیاد مادر

تلفنــم زنــگ خــورد و هنگامــی کــه گوشــی را دیــدم کــه اســمش روی صفحــه گوشــی آمــد .هــر از چنــد
گاهــی بــا مــن تمــاس میگیــرد و درد و دل میکنــد و اگــر کاری از دســتم بربیایــد انجــام میدهــم .فکــر
کــردم کاری دارد امــا ایــن بــار برخــاف همیشــه از مــن درخواســت مالقــات حضــوری کــرد .هرچــه ســعی
کــردم مطلــع شــوم کــه چــه کار دارد بیفایــده بــود و اصــرار کــرد کــه حتمــا بایــد شــما را ببینــم .ســاعتی
بعــد بــا او قــرار گذاشــتم .وقتــی بــه محــل قــرار رســیدم بــا کمــال تعجــب دیــدم بــا کیکــی در دســت و
شــاخه گلــی در دســت دیگــر بــه مــن اظهــار لطــف نمــود و بــا ایــن جملــه کــه چــون مــن مــادر نــدارم و
مهــر مــادری را ندیــده بــودم دوســت دارم از شــما بــه عنــوان مــادرم تشــکر کنــم و روز مــادر را بــه شــما
تبریــک بگویــم.
و ایــن حرکــت سراســر احساســی و تاثیرگــذار را مدیــون یکــی از اهــداف بنیــاد مــادر کــه تجلیــل و تقدیــر از
نقــش و جایــگاه و قدردانــی از مــادر هســت میدانــم کــه مــن بــه عنــوان عضــو کوچکــی از ایــن بنیــاد بــزرگ
امیــدوارم کــه بتوانــم رســالت مــادری خــود را در جامعــه و خانــواده بــه خوبــی انجــام دهــم.
دعای مادر همیشه همراهتان

7

شماره 18

8

شماره 18

تابستان 1400

چـــگونـــه

اعتماد به نفس فرزندان خود
را تقويـت کنيم؟
چکيده

دکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسي دانشگاه تهران

چند سوال

در بخــش اول ايــن مقالــه ،پــس از طــرح چنــد ســوال و ذکــر مقدمــهاي کوتــاه ،دربــارة
جلوههايــي از شــکلگيري اعتمــاد بــه نفــس ،تعريــف اعتمــاد بــه نفــس ،ابعــاد گوناگــون
خــود و نشانهشناســي اعتمــاد بــه نفــس در کــودکان بحــث ميشــود .در ادامــه ،دربــارۀ 
عواملــي کــه در شــکلگيري اعتمــاد بــه نفــس دخالــت دارنــد و علتشناســي کاهــش
اعتمــاد بــه نفــس در فرزنــدان توضيــح داده ميشــود.
بنابرايــن ،اگــر فرزنــد شــما احتمــاال از جملــه کســاني اســت کــه اعتمــاد بــه نفــس نــدارد
يــا اعتمــاد بــه نفــس او پاييــن اســت ،مطالعــه ايــن مقالــه را بــه شــما توصيــه ميکنيــم.
گفتنــی اســت کــه بخــش دوم ايــن مقالــه در شــمارۀ بعــدی فصلنامــۀ پيــام مــادر انتشــار
خواهــد يافــت.

• آيا تاکنون اصطالح اعتماد به نفس را شنيدهايد؟
• آيا ميدانيد که اعتماد به نفس در کودکان ارثي نيست؟
• آيا ميدانيد که ما ياد ميگيريم به خود اعتماد کنيم يا نکنيم؟
• آيا ميدانيد که ريشههاي اعتماد به نفس در کودکان به شيوههاي تربيتي مادر ،پدر و معلم مربوط ميشود؟
• آيا ميدانيد که اعتماد به نفس در همة ابعاد يکسان نيست؟

تابستان 1400

مقدمه

حضرت علي (ع) :بزرگترین سرمایه انسان ،اعتماد به نفس است.
هــر انســاني بــراي زندگــي موفــق و ســالم ،بــه اعتمــاد بــه نفــس نيــاز دارد و باالتريــن موهبتــي کــه والديــن ميتواننــد بــه فرزنــد
خــود بدهنــد ،اعتمــاد بــه نفــس اســت .شــيوة رفتــار پــدر و مــادر بــا کــودک ،ميتوانــد موجــب ايجــاد يــا از بيــن رفتــن اعتمــاد
بــه نفــس شــود .شــيوة برخــورد ،شــيوة حــرف زدن پــدر و مــادر بــا فرزنــدش و انتخــاب کلمههــا و جملههــاي مــورد اســتفاده،
امــکان دارد بــراي هميشــه در ذهــن کــودک تأثیــر بگــذارد .شــايان ذکــر اســت کــه افــراد جامعــه هــم بــا برخــورد و واکنش مناســب،
ميتواننــد بــه افــراد اعتمــاد بــه نفــس بدهنــد .اعتمــاد بــه نفــس ،کليــد موفقيــت و ســامت اســت و نفــس يــا خــود ،مرکــز اصلــي
شــخصيت اســت .اعتمــاد بــه نفــس بــا ســامت روانــي و ميــزان ســازگاري روانــي رابطــة مثبــت دارد.
درجاتــي از اعتمــاد بــه نفــس در همــه مــا وجــود دارد ،امــا گاهــي اوقــات ميــزان اعتمــاد بــه نفــس مــا تغييــر ميکنــد و گاهــي
بــاال و گاهــي پاييــن مـيرود .تصــور اکثــر مــا از اعتمــاد بــه نفــس ،اعتمــاد داشــتن بــه خــود در انجــام کارهــاي خــاص اســت .اگــر
اعتمــاد بــه نفــس مــا بــر پايــه کارهايــي باشــد کــه بــه خوبــي انجــام ميدهيــم ،فقــط بعضــي وقتهــا احســاس اعتمــاد بــه نفــس
ميکنيــم و آن موقعــي اســت کــه آن کار بــه خصــوص را انجــام ميدهيــم .در عيــن حــال عــدم اعتمــاد بــه نفــس ميتوانــد مانــع
شــکوفايي قابليتهــا و خالقيتهــا شــود .افــرادي کــه اعتمــاد بــه نفــس پايينــي دارنــد ،دچــار مشــکالت زيــادي ميشــوند .از ايــن
رو ،روانشناســان و متخصصــان تعليــم و تربيــت بــر ايــن باورنــد کــه مهمتریــن نقــش و کارکــرد اعتمــاد بــه نفــس ايــن اســت کــه
ميتوانــد موجــب رشــد و شــکوفايي اســتعدادها شــود و عامــل حرکــت و پويايــي اســت.

جلوههايي از شکلگيري اعتماد به نفس
• شيوة برخورد والدين با کودک پنج سالهاي که ميخواهد بند کفش خود را ببندد.
• شيوة برخورد والدين با کودکي که هنگام راه رفتن زمين خورده است.
• شيوة برخورد والدين با کودکي که خودش غذا خورده و غذا را روي لباسش ريخته است.
• شيوة برخورد والدين با کودکي که اشتباهي مرتکب شده است.

• شيوة برخورد والدين با کودکي که وسيلهاي را شکسته است.

اعتماد به نفس چيست؟
• اعتمــاد بــه نفــس عبــارت اســت از ميــزان شــناخت ،اطمينــان و ارزش و اعتبــاري کــه فــرد از خــود و شايســتگيها و لياقتهــاي

خــود و تواناييهــاي خــود در زمينههــاي گوناگــون بــراي خــود قايــل اســت.
• اعتماد به نفس ،يعني ارزشيابي و قضاوت دربارة خود.
• اعتماد به نفس ،يعني ايمان به خود و تواناييهاي خود و تکيه به خود.
• اعتمــاد بــه نفــس ،يعنــي داشــتن احســاس و شــناخت درســت و واقعــي و مثبــت از تواناييهــا ،اســتعدادها و محدوديتهــای
خــود.
• الزمة اعتماد به نفس ،خودشناسي است.
• الزمة اعتماد به نفس ،احساس اطمينان از تواناييهاي خود است.
• الزمة اعتماد به نفس ،يادگيري ،عمل کردن ،تمرين و کسب مهارتهاي الزم و مربوط است.

ابعاد گوناگون خود يا نفس
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خــود يــا نفــس ،ابعــاد گوناگونــي دارد و هــر يــک از ايــن ابعــاد بــر یکدیگــر تأثیــر ميگذارنــد و بــا هــم در تعامــل هســتند .اعتمــاد
بــه نفــس در تمــام زمينههــا و ابعــاد يکســان نيســت ،زيــرا کــه تواناييهــاي انســان متفــاوت اســت .بــراي مثــال ،ممکــن اســت
فــردي در درس رياضــي اعتمــاد بــه نفــس خــود را از دســت داده باشــد ،امــا در ورزش از اعتمــاد بــه نفــس بااليــي برخــوردار باشــد.
از ايــن رو ،امــکان دارد اعتمــاد بــه نفــس در ابعــاد زيــر ايجــاد شــود و شــکل گيــرد:
الف :اعتماد به نفس از بعد جسماني
ب :اعتماد به نفس از بعد عاطفي و رواني
ج :اعتماد به نفس از بعد شناختي
د :اعتماد به نفس از بعد اجتماعي
شــايان ذکــر اســت کــه همــواره بايــد بــه رشــد همــه جانبــة فرزنــدان توجــه کــرد و اعتمــاد بــه نفــس آنــان را در تمــام ابعــاد تقويــت
نمــود تــا انســانهاي رشــيد داشــته باشــيم .بديهــي اســت رشــد همــه جانبــه کــودک هنگامــي تحقــق مييابــد کــه بــه نيازهــاي
همــه جانبــة او توجــه کــرد و بــه آمــوزش همــه جانبــة او پرداخــت.

10

شماره 18

تابستان 1400

نشانهشناســي اعتمــاد بــه نفــس در
کــودکان

چــه عواملــي در ايجــاد يــا شــکلگيري اعتمــاد بــه نفــس
دخالــت دارنــد؟

هيــچ پديــدهای در ايــن دنيــا اتفاقــی نيســت و هيــچ کــس از مــادر بــا
اعتمــاد بــه نفــس يــا بــدون اعتمــاد بــه نفــس بــه دنيــا نميآيــد ،بلکــه
عوامــل متعــددي در ايجــاد اعتمــاد بــه نفــس افــراد موثــر هســتند
(محمــدی .)2019 ،بيشــک مهمتريــن عامــل شــکلگيري اعتمــاد
بــه نفــس ،برخــورد و واکنــش مطلــوب والديــن اســت و والديــن ،تأثیــر
تعيينکننــدهاي در شــکلگيري اعتمــاد بــه نفــس در کــودکان دارنــد.
اعتمــاد بــه نفــس کــودک در درجــه اول از اعتمــاد بــه نفــس والديــن بــه
ويــژه مــادر ،نگرشهــا و واکنــش والديــن نســبت بــه خــود و نگرشهــا
و واکنــش والديــن نســبت بــه فرزندشــان تأثیــر ميپذيــرد .شــايان ذکــر
اســت کــه ميــزان اعتمــاد بــه نفــس فرزنــدان وابســته بــه ميــزان اعتمــاد
بــه نفــس والديــن آنهاســت.
بديهــي اســت پــدر يــا مــادري کــه خــود اعتمــاد بــه نفــس نــدارد ،اســتقالل
راي نــدارد ،درســت نميتوانــد تصميــم بگيــرد و شــخصيتي متزلــزل دارد،
فرزنــد آنهــا نيــز اعتمــاد بــه نفــس نخواهــد داشــت .همچنيــن مــادري کــه
ناخواســته بــاردار شــده اســت و مــادري کــه بــه وجــود فرزنــدش افتخــار
نميکنــد و او را مانــع خوشــبختي ميدانــد و مــادري کــه امــر و نهــي
ميکنــد ،دســتور ميدهــد و بــه فرزنــدش آزادي عمــل نميدهــد ،موجــب
ميشــود فرزنــدش اعتمــاد بــه نفــس خــود را از دســت بدهــد (بهپــژوه،
 .)1396بعــد از نقــش پــدر و مــادر ،بايــد بــه نقــش و تأثیــر خواهــر و بــرادر
و اقــوام نزديــک اشــاره کــرد .آنــگاه نقــش مديــران ،معلمــان ،همســاالن و
دوســتان در جهــت ايجــاد و شــکلگيري اعتمــاد بــه نفــس شــايان توجــه
اســت.

الــف :کودکــي کــه اعتمــاد بــه نفــس دارد،
کودکــي اســت کــه:
• از خانوادۀ سالم ميآيد.
• به نيازهاي رواني او توجه شده است.
• امنيت رواني او تأمین شده است.
• با نشاط و با طراوت است.
• مشکل رفتاري و عاطفي خاصي ندارد.
• به خوبي با ديگران رابطه برقرار ميکند.
• معتقد است که خواستن ،توانستن است.
• کودک انتظارهاي واقعي و مناسب از خود دارد.
• کــودک بــه خــودش زور نميگويــد و معتقــد نيســت
کــه قــادر بــه انجــام هــر کاري اســت.
• ميزان سازگاري اجتماعي او باال است.
• خودش را قبول دارد و پذيرفته است.
• مايل به خطر کردن است.
• توانايي حل مسأله دارد.
• به تواناييهاي خود اطمينان دارد.
• به تالش و سختکوشي معتقد است.
• از هوش هيجاني بااليي برخوردار است.
• بهطــور کلــي از زندگــي خــود راضــي اســت و از زنــده بــودن
خــود لــذت ميبــرد و احســاس مفيــد بــودن ميکنــد.
ب :کودکي که اعتماد به نفس ندارد ،کودکي است که:
• به طور معمول از خانوادة ناسالم ميآيد.
• به نيازهاي رواني او توجه نشده است.
• در درون خود احساس ناامني و آشفتگي ميکند.
• احساس پژمردگي ميکند و مضطرب به نظر ميرسد.
• مشکل رفتاري و عاطفي دارد.
• در برقــراري رابطــه بــا ديگــران ضعيــف اســت و بــه ديگــران اعتمــاد
نميکنــد.
• اغلــب بــه دنبــال تاييــد ديگــران اســت و بــه نظــر ديگــران بيــش از نظر
خــود اهميــت ميدهد.
• بيش از حد محافظه کار است و از خطر کردن ميترسد.
• از خود انتظار موفقيت و پيروزي ندارد و از شکست ميترسد.
• خود را قبول ندارد و دست پايين ميگيرد.
• خجالتي و کمرو است.
• گوشهگير و منزوي است.
• زودرنج و نازک نارنجي است.
• کودکي وابسته است.
• به تواناييهاي خود اطمينان ندارد.
• هوش هيجاني اين قبيل کودکان پايين است.
• احساس عدم خود ارزشمندي ميکند.
• احساس حقارت و خود کوچک بيني ميکند.
• کورکورانه تقليد ميکند.
• بــه طــور کلــي از زندگــي خــود راضــي و خوشــحال نيســت و فــردي مضطــرب و
بيقــرار بــه نظــر ميرســد.

تابستان 1400

علتشناســي کاهــش اعتمــاد بــه نفــس در
فرزنــدان

در ايــن بخــش در نظــر اســت بــه ايــن ســوال اساســي
پاســخ دهيــم کــه چــرا اعتمــاد به نفــس کــودک کاهش
مييابــد؟ و آفتهــا و عوامــل تهديدکننــدة اعتمــاد
بــه نفــس کــدام اســت؟ بديهــي اســت عــدم اعتمــاد بــه
نفــس ژنتيکــي نيســت ،بلکه اکتســابي و آموزشــي اســت
و بــر اثــر يادگيــري کســب ميشــود .در ايــن بخــش
بــه اختصــار بــه برخــي از علــل و عوامــل تهديدکننــدة
اعتمــاد بــه نفــس اشــاره ميشــود:
• فضــاي ناامــن خانوادگــی (خانــوادة بحرانــي) و عــدم
اقتــدار پــدر و مــادر (بهپــژوه.)1394 ،
• ســتيزههاي خانوادگــي ،عــدم حضــور پــدر يــا مــادر و
غيبتهــاي طوالنــي يکــي از والديــن
• شکســته شــدن و فــرو ريختــن حرمتهــا ميــان زن و
شــوهر و بياحترامــي والديــن بــه يکديگــر
• فوت يا بيماري پدر و مادر
• وجــود عوامــل تنيدگــيزا در گســترة حيــات (تأثيــر
بــارداري امــن مــادر در مقايســه بــا بــارداري ناامــن
مــادر) (بهپــژوه.)1398 ،
• انتقــال اضطرابهــا و ناکاميهــا و ناامنيهــاي
والديــن بــه کــودک
• اشتغال بيش از حد پدر و مادر (يتيمي عاطفي!)
• وجــود تناقضهــا و تعارضهــا در رفتــار پــدر و مــادر
و عامــان تربيتــي
• بدگويــي پــدر از مــادر يــا بدگويــي مــادر از پــدر،
موجــب تعــارض درونــي فرزنــد ميشــود و کــودک از
خــود ســوال ميکنــد :آيــا مــادرم را دوســت بــدارم؟
آيــا پــدرم را دوســت بــدارم؟
• عدم صداقت و عدم عامل بودن پدر و مادر
• بيماري کودک و بستري شدن او در بيمارستان
• مهاجرتهــا و نقــل و انتقالهــا از شــهري بــه شــهر
ديگــر و ناپايــداري محيــط زندگــي
• تعويض مدرسه و کالس و معلم
• شــتابزدگي در جداســازي کــودک از خانــواده و ورود
اجبــاري و زود هنــگام او بــه مهــد کــودک ،در حالــي
کــه کــودک هنــوز آمادگــي الزم را نــدارد.
• عــدم توجــه بــه نيازهــاي روانــي کــودک و کمبــود
محبــت
• کودکــي کــه در دو ســال اول زندگــي از نظــر امنيــت
روانــي مشــکل داشــته و تنهــا گذاشــته شــده و در
حالــت قطــع و وصــل قــرار گرفتــ ه اســت.
• ترســاندن کــودک از شکســت و کمالگرايــي افراطــي
والديــن (اگــر بيســت نيــاوري آبرويمــان مـيرود!)
• خرد کردن عزتنفس و غرور کودک
• داشتن انتظارهاي نابجا و بيش از توان کودک
• تبعيــض قايــل شــدن پــدر و مــادر و معلمــان و مربيــان
و بيعدالتــي و نابرابريهــاي در خانــه ،مدرســه و
جامعــه
• نفــوذ از راه اعمــال زور و تحميــل رأي و نظــر توســط
بزرگترهــا (هــر چــه مــن گفتــم ،حــرف نــزن ،چشــمت
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را بينــداز پاييــن!).
• اســتفاده از روشهــاي تحکمآميــز و خشــونتآميز
(هــر چــه مــن گفتــم ،هميــن اســت!).
• تهديــد کــردن و اخــراج شــدن از خانــه و کالس و
مدرســه.
• بهطــور کلــي احســاس ناامنــي کــردن ،بحــران
عاطفــي و فقــر عاطفــي (آيــا پــدر و مــادرم مــرا دوســت
دارنــد؟).
• تشــويق بيــش از حــد و دادن غــرور بيــش از انــدازه و
محبــت بيــش از حــد.
• تحقيــر کــردن ،مســخره کــردن و حرفهــاي کنايـهدار
و نيشدار زدن.
• منــت گذاشــتن ،ســرزنش کــردن و مالمــت و مأيــوس
کردن.
• مقايسه کردن فرزند با ديگران.
• عــدم پاســخگويي بــه ســوالهاي فرزنــدان (اگــر بــه
ســوال فرزندتــان پاســخ نداديــد ،ســوال از بيــن نمـيرود
و محــو نميشــود!).
• تنبيههــاي جســماني و آبــروي کــودک را بــردن و
خجالــت دادن.
• احســاس تنهايــي و درماندگــي و عــدم حمايتهــاي
روانــي و اجتماعــي.
• رقابتهــا و چشــم و همچشــميهاي کورکورانــه
(امــان از حــرف مــردم!) و در ميــدان رقابــت ناســالم
قــرار گرفتــن.
• پــدر ســاالري ،مــادر ســاالري و فرزنــد ســاالري و
وجــود اســتبداد در خانــواده.
• وجــود محدوديتهــا و ممنوعيتهــاي افراطــي در
خانــه و مدرســه.
• وجــود انضبــاط شــديد يــا بينظمــي و بــاري بــه هــر
جهــت در خانــه و مدرســه.
• عــدم آمــوزش مهارتهــای اجتماعــی و ارتباطــی بــه
فرزنــدان و وجــود آزاديهــاي نامحــدود و بيقيــد و
شــرط (متســون و اولنديــک ،1988 ،ترجمــۀ بهپــژوه،
.)1384
• اشــباعزدگی و اينکــه هــر چــه کــودک خواســت در
اختيــارش بگذارنــد (محبــت و حمايــت بيــش از حــد)
و کودکــي کــه اصــ ً
ا ســختي نکشــيده و عــادت بــه
خوشگذرانــي دارد!
• پــول تــو جيبــي زيــاد دادن بــه کــودک و در نتيجــه
کــودک ارزش پــول را نميدانــد!
• ممانعــت بــه عمــل آوردن کــودک از انجــام کارهــاي
غيــر درســي و فعاليتهــاي اجتماعــي.
• فشارهاي درسي و بيستگرايي والدين.
• محــروم ســاختن کــودک از ديــدار اقــوام و نزديــکان
(پــدر بــزرگ ،مــادر بــزرگ ،دايــي ،خالــه ،عمــه ،عمــو)
• بزرگ کردن نقاط ضعف و کمبودهاي کودک.
• به رخ کشيدن شکستها و ضعفهاي کودک.
• عــدم واگــذاري مســئوليتهاي کوچــک بــه کــودک
(دســت نــزن!)
• برچســب زدن منفــي (دســت و پــا چلفتــي ،نکــرده
کار ،نبــره بــه کار!)

معرفي چند منبع مفيد
استنهاوس ،گلن ( .)1381کليدهاي پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان .ترجمه ناهيد آزادمنش .تهران :انتشارات صابرين.
بهپژوه ،احمد ( .)1398خانواده و کودکان با نيازهای ويژه (چاپ پنجم) تهران :انتشارات آوای نور.
بهپژوه ،احمد ( .)1394ازدواج موفق و خانوادۀ سالم ،چگونه؟ (چاپ چهارم) تهران :انتشارات انجمن و اوليا و مربيان.
بهپژوه ،احمد ( .)1396اصول برقراري رابطۀ انساني با کودک و نوجوان (چاپ يازدهم) تهران :نشر دانژه.
متســون ،جانــی و اولنديــک ،تومــاس ( .)1988بهبــود بخشــي مهارتهــاي اجتماعــي کــودکان :ارزيابــي و آمــوزش .ترجمــۀ احمــد بهپــژوه
( .)1384تهــران :انتشــارات اطالعــات.
محمــدی ،صــدف ( .)2019قطــار زندگــی :اراده و انتخــاب؛ تــاش بــرای رســيدن بــه حــد کمــال (جلــد دوم) .ترجمــۀ مهــدی ســواری ،بــا مقدمــۀ
احمــد بهپــژوه ( .)1398شــيراز :بنيــاد فرهنگــی بينالمللــی مــادر و انتشــارات اديــب مصطفــوی.
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دکتر سید امیر امین یزدی
استاد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
استاد نمونه کشوری در سال 1399

تحول استقالل و خودگردانی کودک
دکتر سید امیر امین یزدی
استاد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 .1تحــول انســان کلــی و بــه هــم پیوســته
اســت و ابعــاد مختلــف تحــول( جســمی،
شــناختی ،زبانــی و عاطفــی) بــر روی هــم
تاثیــر متقابــل دارنــد .بــر ایــن اســاس توانایــی
خودگردانــی و اســتقالل کــودک وابســته بــه
ســامت و رشــد مناســب هــر کــدام از ابعــاد
فــوق مــی باشــد.
 .2دســتیابی بــه اســتقالل ،فراینــدی تکوینــی
و تدریجــی دارد و درگــذر زمــان بــا بالیدگــی
سیســتم عصبــی و دریافــت تجربیــات تربیتــی
و فرهنگــی شــکل مــی گیــرد .میــزان و
کیفیــت تحــول یافتگــی وابســته بــه چگونگــی
تجربیــات تربیتــی و فرهنگی و اجتماعی اســت
کــه هرجامعــه و فرهنگــی بــرای کــودک فراهم
مــی کنــد .فرهنــگ هــا در میــزان اهمیــت

دادن بــه تمایزیافتگــی و اســتقالل کــودک0
چگونگــی از شــیر گرفتــن ،جداســازی اطــاق
کــودک و انتظــار اســتقالل کــودک بــا هــم
تفــاوت دارنــد .بعضــی فرهنــگ هــا تحــت
تاثیــر آداب و رســوم و نگــرش هــای تربیتــی
خــود ،بــا مراقبــت افراطــی ،خوابانــدن
کــودک در اطــاق والدیــن ،اهمیــت افراطــی
بــه ســامتی و ایمنــی و  ....موانعــی بــرای
دســتیابی بــه توانایــی اســتقالل و خودگردانــی
مناســب کــودک ایجــاد مــی نماینــد.
 .3بــر اســاس نظریــه تحــول یکپارچــه ()DIR
کــه رویکــرد نویســنده مــی باشــد ســامت
روانــی کــودک وابســته بــه شــکل گیــری
قابلیــت هایــی مثــل صمیمیــت بــا انســانها،
تنظیــم عواطــف ،مبادلــه افــکار واحساســات
بــا دیگــران و تفکــر منطقــی اســت .دســتیابی
بــه توانایــی اســتقالل ( درک خــود بعنــوان
موجــودی مســتقل و توانمنــد) یکی از شــرایط
کلیــدی شــکل گیــری ایــن قابلیــت هــا مــی
باشــد .در ذیــل بــه بعضــی از تجربیاتــی اشــاره

مــی شــود کــه بــرای رشــد توانایــی اســتقالل
و خودگردانــی کــودک ضــرورت دارد:
 .4ارتبــاط و تعامــل بــا کــودک در اوایــل
زندگــی( شــامل تمــاس چشــمی ،لبخنــد
زدن ،آغــوش گــرم ،پاســخ دهــی بــه نیازهــای
کــودک) اهمیت زیــادی در شــکل گیری درک
کــودک از خــود و دیگــران دارد .حــس اولیــه
از «دیگــری» کــه در هنــگام نیــاز بــه او پاســخ
مــی دهــد ،تجربیــات گــرم و لذتبخــش فراهــم
مــی کنــد و در مواقــع بهــم ریختگــی او را
آرام مــی ســازد و....پیــش نیــاز شــکل گیــری
مفهــوم «خــود» مــی باشــد .بــر ایــن اســاس،
مــادران و مراقبانــی کــه حضــور بیشــتری
در زندگــی کــودک دارنــد و روابطــی گــرم،
پاســخده و سرشــار از لــذت بــرای کــودک
فراهــم مــی کننــد اولیــن خشــت هــای شــکل
گیــری مفهــوم خــود را فراهــم مــی کننــد.
البتــه ایــن مفهــوم خــود اولیــه ،کلــی و مبهــم
اســت و بتدریــج در فراینــد تحــول کــودک،
تمایزیافتــه ،پیچیــده و کالمــی مــی شــود.

 .5درگیــر ســاختن نــوزاد در تعامــات
غیــر کالمــی ( اشــارات بدنــی) ،تجربــه
ضــروری دیگــری جهــت تحــول
احســاس «خــود» بعنــوان موجــودی
اثرگــذار و متفــاوت بــا دیگــران مــی
باشــد .هنگامیکــه نــوزاد در برابــر
چهــره گشــاده و خنــدان مــادر قــرار
مــی گیــرد و لبخنــد مــی زنــد یــا
هنگامیکــه مادربــا اشــاره دســت مــی
خواهــد کــودک را بغــل کنــد ،نــوزاد
دســتانش را بــاال مــی آورد یــا وقتیکــه
کــودک غــان و غــون مــی کنــد و مادر
بــه او بــا هیجــان و لبخنــد پاســخ
مــی دهــد و ...احســاس اولیــه ای از
«خــود» در حــال شــکل گیــری اســت
کــه بــه « دیگــری» پاســخ مــی دهــد
یــا بــا لبخنــد و غــان و غــون ،واکنــش
گــرم مــادر را باعــث مــی شــود .بــا
توســعه چنیــن تجربیــات تعاملــی و
داد و ســتدی از طریــق اشــارات بدنــی،
کــودک بــه مفهومــی از خــود( البتــه
غیــر کالمــی) دســت مــی یابــد:
احساســی از عشــق دریافــت مــی
کنــد ،درک مــی کنــد کــه بــا دیگــران
تفــاوت دارد ،مــی توانــد روی محیــط
تاثیــر بگــذارد و کارهــای لذتبخــش
انجــام دهد(جغجغــه را تــکان دهــد تــا
صدایــی جالــب تولیــد کنــد یــا طنابــی
را بکشــد تــا بــه اســباب بــازی دســت
بیابــد) .قاعدتــا هــر چــه تعامــات غیــر
کالمــی نــوزاد بــا مــادر یــا مراقــب
بیشترباشــد ،شــکل گیــری قــوی تــری
از «خــود» را خواهیــم داشــت.
 .6بــا رشــد بیشــتر جســمانی و زبانــی
و نیــز توســعه تجربیــات اکتشــافی و
تعاملــی ،کــودک بــه درکــی آگاهانــه
از خــود دســت مــی یابــد کــه کــه بــا
دیگــران متفــاوت اســت و مــی توانــد
بــر روی اشــیا و انســان هــا تاثیــر
بگــذارد .بــه عبارتــی دیگــر ،امــکان
تحــرک جســمی و دســتیابی بــه زبــان
همــراه بــا میــل شــدید کنجــکاوی،
کــودک را بــه کشــف و آزمایشــگری
اشــیا و محیــط پیرامــون ســوق مــی
دهــد .چنیــن تجربیاتــی بــه احساســی
از خودمختــاری و اثرگــذاری بــر محیط
مــی انجامــد .تحــول خودگردانــی و
اســتقالل کــودک وابســته بــه تصویری
اســت کــه از چنیــن تجربیات فــردی و
اجتماعــی بدســت مــی آورد .کودکانــی
کــه بــه دلیــل تــرس هــای والدیــن یــا
باورهــای فرهنگــی بــا محدودیــت زیاد
بــرای تحــرک یــا کاوشــگری مواجــه
مــی شــوند ،احســاس خودمختــاری
در آنهــا خــوب شــکل نمــی گیــرد.
آنهــا گرایــش پیــدا مــی کننــد تــا
بــه والدیــن متکــی شــوند و توانایــی
اســتقالل و خودگردانــی آنهــا محــدود
مــی شــود.
 .7تحــول مطلــوب ادراک خــود بعنوان
فــردی مســتقل و توانمند در شــرایطی

تحقــق پیــدا خواهد کــرد کــه تعامالت
اجتماعــی والدیــن و مربیــان بــا کودک
ویژگــی هــای ذیــل را داشــته باشــد:
 )1اینکــه والــد ،کــودک را فــردی
مســتقل از خــود در نظــر بگیــرد کــه
دارای دنیــای درونــی خــاص خــودش
مــی باشــد( نیازهــا ،احساســات ،عالیق
و افــکار) کــه مــی توانــد بــا والــد
متفــاوت باشــد )2 .اینکــه در تجربیاتی
کــه بــرای کــودک ایجــاد مــی شــود،
بتوانــد از دیــد کــودک بــه موضــوع
نــگاه کنــد و بــا همدلــی و انعــکاس
دادن احساســات و نظــرات کــودک،
بــه او نشــان دهــد کــه دنیــای درونــی
او فهمیــده مــی شــود و متفــاوت
بــودن او پذیرفتــه مــی شــود)3 .اینکــه
مــادر و یــا مربــی بــه جــای تصمیــم
گیــری بــرای کــودک ،او را تشــویق بــه
بیــان خواســته هــا و نیازهــای خــود
کننــد ،گفتگوهــای منطقــی داشــته
باشــند و تــا جاییکــه بــه ســامت و
امنیــت کــودک آســیب نمــی زنــد بــه
او امــکان انتخــاب بدهنــد تــا احســاس
ارزشــمندی کنــد ،پیامدهــای انتخــاب
خــود را تجربــه نمایــد و در نتیجــه
حــس اراده و خودمختــاری همــراه
بــا مســئولیت پذیــری را تجربــه
نمایــد )4اینکــه مــادر و یــا مراقــب،
از احساســات ،نگرانــی هــا و تــرس
هــای خــود ،آگاهــی داشــته باشــد
چــون درغیــر اینصــورت تحــت تاثیــر
احساســات ممکــن اســت بــا حمایــت
افراطــی یــا عــدم اجــازه بــرای تجربــه
هــای جدیــد بدلیــل تــرس از آســیب
و بیمــاری و  ،...کــودک
را بــه خــود وابســته
ایــن
ســازد.
قبیــل والدیــن
بایــد بداننــد
کــه بهداشــت
ر و ا نــی
کــو د ک
وابســته بــه
ا ینســت
کــه بتوانــد
شــخصیت
مســتقل و متمایــز
خــودش را بدســت آورد )4
در کنــار ویژگــی هــای فــوق،
ضــرورت دارد تــا محیــط
خانــواده دارای انضباطــی
خــوب باشــد .کــودک
بایــد یــاد بگیــرد کــه
گاه دســتیابی بــه
خواســته ،میــل یــا
آرزو شــدنی نیســت
و بایــد محدودیــت
هــا و ناکامــی هــا
را بپذیــرد .اعمــال
انضبــاط مناســب
بــه کــودک

کمــک مــی کنــد تــا واقــع بیــن باشــد
و قوانیــن را رعایــت کنــد .دســتیابی
بــه واقــع بینــی و رعایــت قوانیــن
تکمیــل کننــده رشــد اســتقالل و
خودگردانــی اســت .بدیــن ترتیــب
کــودک هــم مســتقل و دارای اراده و
هــم اجتماعــی و قانــون منــد خواهــد
بــود.
 .8بــر ایــن اســاس ،شــکل گیــری
شــخصیتی کــه مســتقل از دیگــران
قــادر بــه انجــام امــور شــخصی،
تحصیلــی و شــغلی باشــد نیازمنــد
تعامــات اجتماعــی از بــدو تولــد
مــی باشــد تــا کــودک عشــق دریافــت
کنــد ،بــا دیگــران بــه ارتبــاط دو
طرفــه بپــردازد ،احســاس کنتــرل
داشــته باشــد ،از «خــود» آگاهــی
یابــد ،خــود را بپذیــرد ،قــادر بــه
هماهنگــی بــا دیگــران باشــد ،واقــع
بیــن باشــد و بتوانــد قواعــد و قوانیــن
مدرســه و جامعــه را رعایــت کنــد.
چنانکــه بیــان گردیــد شــکل
گیــری ایــن قابلیــت هــا نیازمنــد
والدیــن و مربیانــی اســت کــه بــه
دنیــای درونــی کــودک احتــرام
بگذارنــد ،همدلــی کننــده
باشــند ،انضبــاط مناســب
اعمــال کننــد و در چالــش
هــا و مشــکالتی کــه
پیــش مــی آیــد بتواننــد
بــا کــودک جهــت حــل
مســله ،گفتگــو و مذاکــره
کننــد و بــه او حــق
انتخــاب بدهنــد.
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مهریه مادربزرگ من
به نرخ روز (طنز)

دعواهــای پدربزرگهــا و مادربزرگهــا معمــوال بگومگوهــای تکراریــه کــه زیــاد هــم نشــانی از دعــوا نــداره بلکــه اگــه خــوب
دقــت کنیــد بیشــتر عادتهــای اوناســت کــه دیگــه از اختیارشــون خــارج شــده و براشــون ملکــه شــده و خیلــی جــدی
نیســت .امــا ایــن بحثهــا مــی تونــه دو تــا درس رو بــه مــا یــاد بــده؛ اول اینکــه تــا جوونیــم ســعی کنیــم عادتهــای بــد
رو از خودمــون دور کنیــم وقتــی پیــر شــدیم دیگــه قــدرت هیــچ نــوع تغییــر و خودســاختگی نداریــم .دوم اینکــه تــو دعــوای
ســالمندان دخالــت نکنیــم مگــر بســیار هوشــمندانه و مودبانــه کــه نــه دلشــون بشــکنه و نــه دعواشــون ادامــه دار بشــه.
وقتــی ســالمندان دعــوا مــی کنــن از قضــاوت کــردن بیــن اونهــا بپرهیزیــم کــه اینــکار اونهــا رو مــی رنجونــه .کافیــه یــه
حرفــی وســط بیاریــم و بگیــم و بخندیــم و بخندونیــم و ســعی کنیــم فرصتــی رو کــه در کنــار همیــم بــدون بحــث و جــدل
بگذرونیــم .مطلــب زیــر اشــاره ای طنــز آمیــز بــه همیــن مطلــب از زبــان یــک نــوه اســت.
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بیــن مادربــزرگ و پدربــزرگ مــن ســر هــر چیــزی بــه راحتــی دعــوا مــی شــه .فرقــی نــداره چــی بگــی ،بگــو اقیانــوس
آرام ،بگــو کویــر لــوت ،خالصــه هــر چــی مــی خــوای بگــو ،بعــدش یــه دعــوا تحویــل بگیــر .یــه دعــوا کــه بــا خالقیــت
و اســتعدادهای فــوق العــاده ایــن ســالمندان عزیــز درســت شــده.
مــن اگــه االن بــه شــما بگــم بیــن اقیانــوس آرام و بــی عرضگــی یــه ارتبــاط پیــدا کنیــن تــوش مــی مونیــن ولــی عزیــز
مــن بالفاصلــه ایــن ارتباطــو پیــدا مــی کنــه و یــه جــوری بحــث بــی عرضگــی آقاجونــو تــو جوونیــش مــی کشــه وســط.
آقاجونم اگه وسط جزایز هاوایی باشه یه بویی پیدا می کنه و به بوی سوختگی غذاهای عزیز ربط می ده.
همیــن پریــروز رفتــم خونهشــون .عزیــزم تــا منــو دیــد بــه آقاجونــم گفــت مــرد پاشــو بــرو یــه خــورده خــرت و پــرت
خریــد کــن واســه ایــن بچــه یــه چیــزی درســت کنــم خوشــش بیــاد.
آقاجــون کــه همیشــه مقاومــت زیــادی در مقابــل خــروج از خونــه داره گفــت :اوووه دوبــاره گیــر دادیــا ،مثــا چــی چــی
بسو نم .
عزیز گفت نمی دونم خودت فکر کن ببین واسه درست کردن یه چیزی چه چیزایی الزمه دیگه؟!
آقاجونــم بــه کنایــه گفــت واســه درســت کــردن یــه غــذای ســوخته همــون چیزایــی کــه تــو خونــه داریــم بســه .بــذار
رو گاز زیرشــم زیــاد کــن خــودش مــی ســوزه.
عزیــز گفــت :بگــو عرضشــو نــدارم ...بگــو پامــو از در ایــن خونــه بیــرون نمــی ذارم ...چــرا بیخــودی بــه مــن ســرکوفت
مــی زنــی .تــو عالقــه بــه زن و بچــه و نــوه نــداری ...بتــول زن داداشــت اگــه یــه کالم مــی گفــت هــوس فــان چیــزو
کــردم داداشــت فــوری واســش آمــاده مــی کــرد .وســط بیابــون گفــت نــون شــیرمال مــی خــوام پاشــد بــا االغ رفــت
بــراش آرد و شــیر گرفــت ...
پدربزرگــم گفــت :اون خــدا بیومــرز مــی دونســت اگــه بــره آرد و شــیر بیــاره بتــول بلــده بــا اون چیــزی درســت کنــه.
مــن چــی چــی  ...شــد یــه بــار نســوزونی؟
عزیز گفت :بشکنه این دست بی نمک  ...نشد ؟ همه اش سوخته بوده؟
آقاجونــم گفــت :آهــا  ...نــه راســت مــی گــی بعضــی وقتــا خمیــر بــوده بعضــی وقتــا نپختــه بــوده خیلــی وقتــا اصــا
نبــوده ...
خالصــه بقیــه داســتان همینطــوری ادامــه پیــدا کــرد .البتــه مدیونیــد اگــه فکــر کنیــد مــن راضــی بــه زحمــت اون دوتــا
عزیــز بــودم نــه بابــا ...اگــه ســاکت بــودم واســه ایــن بــود کــه مــی ترســیدم یــه کلمــه بگــم موضــوع بحــث بعدیشــون
بشه .
ولــی بــا همــه ایــن حرفــا بــه هــم عــادت و عالقــه هــم دارن و اصــا نمــی تونــن دوری همــو تحمــل کنــن .همیــن
پریــروز عزیــزم رفتــه بــود بیــرون ،غــروب شــده بــود هنــوز برنگشــته بــود .پدربزرگــم از نگرانــی نمــی تونســت از خــواب
بیــدار شــه! از غــروب تــا فــردا ظهــرش یــه تختــه خــواب بــود .آخــه پدربزرگــم همیشــه مــی گــه مــن عصبــی بشــم
خوابــم مــی گیــره.
یــا همیــن عزیــزم؛ دیــروز رفتــه بودیــم بــاغ خالــه اینــا ،اول یــه ظــرف شــاه تــوت واســه آقاجــون گذاشــت کنــار بعــد
واســه خــودش چیــد .البتــه در طــول راه ،هــی از کنــار برداشــت و خــورد تــا تمــوم شــد ،ولــی بــه هــر حــال بــه یــادش
کــه بــود.
خوبیــش اینــه کــه بــا همــه ی ایــن بگــو مگــو هــا بــا هــم ســاختن و هیــچ وقــت کارشــون بــه دادگاه خانــواده و ...
نکشــیده .البتــه مادربزرگــم تاحــاال هــزار بــار خواســته مهرشــو بگــذاره اجــرا ولــی همــون اول ســر اینکــه مهــرش بــه
قیمــت االن چنــد مــی شــه بــا هــم دعواشــون شــده و قهــر کــردن دیگــه بحــث بــه مراحــل بعــدی نکشــیده.
جدیــدا پدربزرگــم آلزایمــر گرفتــه مشکالتشــون بــه مرحلــه ی جدیــدی رســیده کــه دیگــه هیشــکی از حســاب
امتیازهاشــون ســر در نمیــاره .قبــا اگــه عزیــزم مــی خواســت قهــر کنــه آقاجــون دیگــه آشــتی کــن نبــود .حــاال عزیــزم
ســه ماهــه باهــاش قهــره آقاجــون اصــا قواعــد قهــرو رعایــت نمــی کنــه .دیــروز ازش پرســید زن چــرا مــن هــر چــی
باهــات حــرف مــی زنــم جــواب نمــی دی.
عزیز با عصبانیت گفت :انگار حالیت نیست من سه ماهه باهات قهرم.
آقاجون با خونسردی گفت :خوب بگو ...
بعــد رفــت ســر یخچــال و گفــت زن نمــی خــوای ژلــه درســت کنــی ژلــه رو کــه نمــی تونــی بســوزونی  ....پاشــو یــه
ژلــه درســت کــن! ظهــر بخوریــم...
و دوباره همه چی از نو شروع شد...
انسی نوش آبادی
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مـــــــادر
باغبان بوستان زندگی

دکتر غالمعلی افروز
استاد ممتاز دانشگاه تهران
رئیس فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی

هاللــی ،همچــو دو بــال گشــوده فرشــته هــای بهشــتی،
«جــان مــادر»  ،تنهــا جانــى اســت
در گســتره حيــات ،
ِ
آمــاده بــرای بــه آغــوش کشــیدن،
ـان» انســان «جــان»
كــه بــه «جـ ِ
بــه ســوی مــن مــی آمدنــد!
مىبخشــد؛
و من بــا برانگیختگــی هیجانی و
ـى طنيــن جــان
خلــوص و زاللـ ِ
قلبــی پــر از عطوفت و احســاس،
«جــان»
بخــش گل واژه ی
ِ
اندیشــه ای پر از ارادت و معرفت
مــادر همتايــى نــدارد؛
کریمانــه ،پیشــانی پرقداســت،
هميــن اســت كــه مــادران،
شــانه اســتوار و دســتان پــر مهر
باغبانــان بوســتان زندگــى،
مــادرم را مــی بوســیدم.
ترســيمگران مســي ِر ســعادت
امــا ،اذعــان دارم کــه بوســه
و شــكوفايى وجــود فرزنــدان؛
پــر مهــر و پــر لطافــت مــادرم،
ســزاوار بهتريــن تكريمهــا
گنجینــه حیــات و ســر چشــمه
هســتند.
وجــودم ،جــان دوبــاره ای بــه
در ايــن معنــا ،خالــق مهربــان؛
جانــم مــی بخشــید.
آن حكيــم زوج آفريــن،
رســالت اصلــی پــدران دلســوز
آری ،بوســــه بیمنـــــت و
و فــداكار را؛
بیتوقـــــع ،زالل و عرشــــــی
ســنگربانى از ايــن بوســتان
مــادران ،در گســتره جهــان
پرشــكوفا ،تاميــن امنيــت
همتــا نــدارد.
زنده یاد بانو مکرمه باقری
و آرامــش وجــود مــادران
شایســته و بایســته آن اســت
و فرزنــدان مقــرر فرمــوده
کــه بــا همــه وجــود ،در
اســت؛
کمــال فروتنــی و تواضــع ،قــدر
آرى؛ بوســه بــر دســتان نوازشــگر مــادر ،قشــنگ تريــن و
مادرهــای عزیــز و پدرهــای مهربــان را نیــک بدانیــم و در
پــر طــراوت تريــن بوســه هــا؛ و بوســيدن دســتان پُرمِهــر
تکریــم شــخصیت بــی نظیــر و صفــای وجودشــان ،از هیــچ
پــدر؛
کوششــی فروگــذار نباشــیم.
پرشــكوه ترين بوسه هاى هستى است.
بــاور داشــته باشــیم ،دعــای پرخلــوص والدیــن در حــق
بــدون تردیــد ،اگــر بــرای نقــش تربیــت درشــکوفایی وجــود
فرزنــدان ،از نافذتریــن دعاهــا و پــر اســتجابت تریــن
انســان ،ده ســهم قایــل شــویم ،نــه ســهم از ده ســهم ،از
خواســته هــا نــزد خالــق مهربــان اســت.
آن مــادران اســت و یــک ســهم بــرای پــدران ،یــک ســهم
و اگــر ،مــادر یــا پــدر مــا راحــل دیــار جــاودان شــده و در
پــدران نیــز از آن اســت کــه ســنگربان و حمایتگــر باغبــان
بهشــت بریــن بــا مقربــان الهــی محشــور شــده انــد ،همــواره
بــاغ زندگیشــان باشــند.
ایشــان را ،در همــه عبــادت هــا و اطاعــت هــا ،کارهــای
مــن هــر وقــت کــه نــزد مــادرم مــی رفتــم ،مــادرم ،در
نیــک و خدمــات بیریــای خودمــان شــریک نماییــم.
هــر شــرایطی ،بــا قلبــی مملــو از نشــاط معنــوی ،چهــره
یقینــا دعــای خیــر آنــان در دیــار جــاودان ،بدرقــه حیــات
ای گشــاده و بشــاش ،بــا بــرق نــگاه خریــدار ،بــا دســتان
پــر برکــت و آرامــش مانــدگار مــا خواهــد بــود.

تابستان 1400

خود را رفاموش

مک ن رپورده ی
می وه ی بس تان مارد
پس ر ،ای

ران نعم ت و انز

ت چ ن گ ل ،با زها
وو
رده رد دامان مارد
شدی رپو
مح ب ک هک زج شی ر مح ب ت
ت ن،
تو از ،پس تان مارد
نن وشیدی
چو بیند رددمندت
رفو رزید،
رسکش از

ده ی رگیان مارد
دی

گ ل روی ت،

چو بیند ،نق ش بندد

مک ن آزرده

رهزگ خارطش را

تبس ل ب خندان مارد
م رب
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احسان مارد

َُ
تق ل» رد شأن مارد
هک آدم « ال
بشن و -هک اپیان-
ز مهر ماردی،
مه ب ی اپیان مارد
ندارد ر
رس خاری رتا اپی
رفو شد  ،رگ
جگ ر ،افغان مارد
ربآید از
گی رد رد آغوش
رتا ره دم چو جان
توئ ی از جان مارد
هک شی ری ن رت،
ین ش یاف ت عن وان
ز انم ش آرف
عن ن هب از عن وان مارد
هچ وا ی،
ل مه ت بسته ست پی مان
د ش با ر و،
ب شکن ی ،پی مان مارد
مبادا
حت رام و ح ق شناس ی
سپاس و ا
شک هن ی احسان مارد
[رسا] را

دکتر قاسم رسا
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خانواده و خودمراقبتی
تاملــی بــر تاریــخ زندگــی بشــریت نشــان
مــی دهــد که انســان هــا بحــران هــای مختلفی
را تجربــه و پشــت ســر گذاشــتهاند و بــدون
شــک حــوادث مختلفــی نیــز پیــش رو خواهنــد
داشــت چــرا کــه زندگــی اجتماعــی بــا بحــران
هــای مختلفــی عجیــن شــده اســت .موضوعــی
کــه در ایــن شــرایط مــی توانــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد تاثیراتــی اســت کــه ایــن مــوارد بــر
نهــاد هــای مختلــف مــی گذارنــد کــه از جملــه
آن نهــاد «خانــواده» اســت.
در بحــران همهگیــری شــیوع ویــروس کرونــا
از آنجایــی کــه یکــی از مهمتریــن اســتراتژیها
«در خانــه مانــدن» بــود موضــوع خانــواده
و روابــط درون آن بیشــتر مــورد توجــه قــرار
گرفــت .بدیهــی اســت در شــرایط عــادی
بســیاری از اعضــای ایــن نهــاد بــه امــوری در
بیــرون از خانــه مدرســه ،دانشــگاه ،محــل کار،
برنامــه هــای گروهــی و  ...مشــغول بودنــد و
زمــان حضــور مشــترک همــه اعضــای خانــواده،
بــه مــدت طوالنــی در یــک روز میســر نبــوده،
تــازه در صــورت کنــار هــم بــودن در بســیاری از
زمــان هــای درگیــر و ســرگرم فضــای مجــازی
و رســانه هــای مختلــف هســتند.
تحلیــل مــن از ایــن شــرایط نشــان داده کــه مــا
خانــواده بــودن را بــه گون ـهای کــه از بــودن در
کنــار هــم لــذت مــی بریــم (همچــون پــدر و
مــادر) خــوب بلــد نیســتیم چــون مهارتهــای
مختلــف بــرای ایــن موضــوع را نداریــم یــا
ضعیــف هســتیم.
از جملــه ایــن مهارتهــا بازیهــای گروهــی
در درون خانــه بــا اعضــا خانــواده اســت .ضعفــی
کــه بســیاری از اطرافیــان ایــن روزهــا بــه
آنهــا اشــاره میکننــد .وقتــی نیــم نگاهــی بــه
زندگــی خــود در گذشــته (نــه بــا فاصلــه خیلــی
زیــاد نســبت بــه حــال) متوجــه مــی شــویم کــه
پــدران و مــادران مــا ،یــا پــدر بزرگهــا و مــادر
بزرگهــای مــا مهــارت خانــواده بــودن را بهتــر
بلــد بودنــد .وابســتگی و چســبندگی بیــش از
حــد بــه رســانههای مختلــف ،دوری عاطفــی
از همدیگــر ،وابســتگی بــه تلفنهــای همــراه و
فناوریهــای نویــن (کــه در جــای خــود یــک
ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر اســت) ،حضــور در
شــبکههای اجتماعــی ،تفــاوت در اطالعــات
فرزنــدان و والدیــن و نداشــتن حوزههــای
مشــترک و جــذاب بــرای ایــن افــراد در درون
خانــه از جملــه ایــن دالیــل اســت .اگــر نگویــم
خیلــی حوصلــه همدیگــر را نداریــم ولــی
میتوانــم کوتــاه بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم
حتــی زوجیــن هــم در ایــن شــرایط متوجــه
شــدند کــه خیلــی نمیتواننــد همدیگــر را
تحمــل کننــد .البتــه بــه ایــن معنــا نیســت

کــه همدیگــر را دوســت نداشــته باشــیم
بلکــه نمیدانیــم چگونــه آن را ابــراز کنیــم،
لــذا ممکــن اســت ایــن حــس را کــه نتوانیــم
همدیگــر را تحمــل یــا از بــودن طوالنــی مــدت
کنــار یکدیگــر لــذت نمیبریــم؛ پیــدا کنیــم و
یــا ذهنیــت فضــای خانههــا ،محیطــی شــاد
و بانشــاط نیســت بــر مــا مســتولی شــود .در
نتیجــه ممکــن اســت تعارضاتــی در روابــط مــا
ایجــاد شــود کــه اگــر مهــارت حــل تعــارض
هــا را هــم بلــد نباشــیم (کــه اکثــر مــا فــرا
نگرفتــه و یــا ضعیــف هســتیم) میتوانــد
منجــر بــه بــروز اختالفاتــی شــود کــه میتوانــد
از پیامدهــای منفــی اجتماعــی بحــران کرونــا
باشــد .یکــی از نیازهــای خانوادههــا در ایــن
شــرایط و در دوران پســاکرونا بازنگــری در
کارکردهــای خانــواده و مهارتهــای مــورد
نیــاز خانوادههــا اســت .بحــران کرونــا
نــه اولیــن بحــران بــوده و نــه آخریــن آن
خواهــد بــود .در تاریــخ زندگــی مــا همیشــه
بحرانهــای مختلــف بــه وقــوع میپیونــدد
کــه میتــوان بــا تدبیــر و کســب مهارتهــای
متعــدد بــا عــوارض اجتماعــی و روانــی کمتــر
آنهــا را ســپری کــرد .بــه عنــوان یــک مــددکار
اجتماعــی کــه حــدود  ۲۷ســال در ایــن عرصــه
کار میکنــم و یکــی از حوزههــای کاری بنــده
هــم خانــواده و آســیبهای اجتماعــی اســت
میخواهــم اشــاره کنــم کــه لــزوم یادگیــری
مهــارت گفتگــو در خانوادههــا و مهــارت خــود
مراقبتــی امــروزه بیــش از پیــش در جامعــه
ضــرورت دارد کــه فقــدان یــا ضعــف آن کامــا
مشــهود اســت و ضعــف ایــن مهارتهــا نــه
فقــط در شــرایط بحرانــی کــه حتــی در شــرایط
عــادی هــم میتوانــد مشــکالت زیــادی ایجــاد
کنــد .مهارتــی کــه بایــد آن را کســب کــرد.
بــا کســب ایــن مهــارت یــاد مــی گیریــم کــه
چگونــه بــا ســایر اعضــای خانــواده درســت
صحبــت کنیــم ،چگونــه ســوال بپرســیم و
چگونــه پاســخ ســواالت را بدهیــم ،بــه دیگــر
اعضــای خانــواده هنــگام گفــت وگــو احتــرام
بگذاریــم ،بــه تفــاوت هــا در گفــت و گوهایمــان
احتــرام گذاشــته و توجــه داشــته باشــیم .تأملــی
بــر آمارهــای طــاق ،خشــونتهای خانگــی،
خشــونتهای اجتماعــی ،اختــاالت روانــی،
اقــدام بــه خودکشــی و… ،خــود مویــد ایــن
نکتــهای اســت کــه اشــاره کــردم .بســیاری از
خانــواده هــای مــا «تــاب آور نیســتند» .قبــل از
بحــران کرونــا چــون زمــان حضــور مشــترک
طوالنــی مــدت همــه اعضــای خانــواده در کنــار
هــم در یــک روز بــه دلیــل اشــتغال اعضــای
خانــواده در محیــط هــای کاری بیــرون از
خانــه ،مدرســه ،دانشــگاه و ...کمتــر بــوده،
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ضعــف مهــارت ارتباطــی اعضــای خانــواده خــود
را کمتــر نشــان مــی داد ولــی ایــن حضــور
مشــترک طوالنــی مــدت نشــان داد کــه خانــواده
بــا نشــاط داشــتن کــه در آن تنــش در حداقــل
ممکــن بــوده و تعــارض کمتــر بــه اختالفــات
و خشــونت هــا منجــر شــود ،نیازمنــد داشــتن
مهــارت هایــی اســت کــه بــدون یادگیــری آن
مهــارت هــا نمــی توانیــم بــا صفــا و صمیمیــت
و آرامــش کنــار هــم باشــیم .در کنــار ایــن
مهــارت ،ضــروری اســت مهــارت هــای زندگــی
و ارتباطــی را هــم فــرا بگیریــم تــا بتوانیــم
در برقــراری ارتبــاط بیــن فــردی بــا اعضــای
خانــواده درســت رفتــار کنیــم و در مقابــل
اســترس هــا و هیجانــات ناشــی از ایــن بحــران
و موضوعــات دیگــر (خــارج از شــرایط بحــران
کرونــا) واکنــش هــای منطقــی نشــان دهیــم.
بیاموزیــم تــا در ایــن شــرایط کــه قــرار اســت
مــدت طوالنــی کنــار هــم باشــیم در مقابــل
موضوعــات ،نیازهــا و خواســته هــای یکدیگــر
چگونــه تصمیــم بگیریــم کــه بــه حقــوق همــه
توجــه شــود و چطــور خشــم خــود را کنتــرل
کنیــم کــه بــه نزدیــک تریــن عزیــزان خــود
آســیب نزنیــم .فرامــوش نشــود زخمــی کــه بــا
انــواع و اشــکال مختلــف خشــونت ایجــاد مــی
شــود آثــار منفــی مانــدگاری خواهــد داشــت.
بنابرایــن بیاییــم از امــروز خــود را بــرای کســب
ایــن مهــارت هــا مســئول دانســته و گام برداریــم
و دانــش و مهــارت هــای خــود را بــرای خانــواده
بــودن افزایــش دهیــم تــا از کنــار هــم بــودن در
ایــن کانــون بیــش از پیــش و بهتــر از همیشــه
لــذت ببریــم .لذتــی کــه آثــارش نــه فقــط در
زندگــی خــود کــه در ســایر نقــش هایــی کــه
هــر یــک از مــا در بیــرون از خانــه داریــم نیــز
خــود را نشــان مــی دهــد.
اگــر نیــم نگاهــی بــه گذشــته داشــته باشــیم
در مــی یابیــم کــه بــا هــم بــودن هــا از جملــه
ویژگــی هــای زندگــی مــا بــود .شــاید کمتــر
کســی باشــد کــه شــب نشــینی هــای گذشــته
را بــه خاطــر نیــاورد و لــذت ایــن بــا هــم بــودن
هــا را نچشــیده باشــد .انجــام بــازی هــای
گروهــی ،خالقیــت هــای فــردی و گروهــی برای
ســرگرم شــدن و بــا هــم بــودن و بــازی کــردن
و تمریــن کارهــای گروهــی ،از جملــه ویژگــی
هــای زندگــی مــا در مازنــدران بــود و بــدون
شــک خانــواده در ایجــاد چنیــن فضایــی نقــش
بســیار زیــادی داشــت .خانــواده هایــی کــه
کانــون آرامــش بودنــد .نکتــه ای کــه توضیــح
آن را ضــروری مــی دانــم ایــن اســت کــه مــن
خیلــی موافــق ایــن مســاله کــه کرونــا باعــث
افزایــش خشــونت در خانــواده شــده اســت،
نیســتم ،بلکــه بــا آمــدن ایــن ویــروس ،مســایل

مشــهودتر شــده ،چــون وقتــی افــراد مهــارت
هــای گفــت و گــو ،ارتباطــی ،کنتــرل خشــم،
تصمیــم گیــری ،شــاد زیســتن و خــود مراقبتــی
را بلــد نباشــند طبیعــی اســت چنیــن مســایلی
هــم در چنیــن شــرایطی پیــش مــی آیــد؛ ایــن
در حالــی اســت کــه افــرادی کــه ســبک هــای
ارتباطــی مناســب در رفتــار خــود انتخــاب
میکننــد ،کمتــر بــا ایــن مشــکالت روبــرو
مــی شــوند .یکــی از نیازهــای خانوادههــا در
ایــن شــرایط و در دوران پســاکرونا بازنگــری در
کارکردهــا و مهارتهــای موردنیــاز خانوادههــا
از جملــه خودمراقبتــی اســت چــرا کــه بحــران
کرونــا اولیــن و آخریــن آن نخواهــد بــود.
بدیهــی اســت در چنيــن شــرايطي هــر فــردي
بايــد بــا توجــه بــه اصــل خودمراقبتــي در ايــن
مديريــت کاهــش شــيوع ايفــاي نقــش کنــد.
خودمراقبتــي اقدامــات و فعاليتهــاي آگاهانــه،
آموختهشــده و هــدفداري اســت كــه فــرد بــه
منظــور حفــظ حيــات ،حفــظ و ارتقــاي ســامت
خــود و خانــوادهاش انجــام ميدهــد .بــه عبــارت
ديگــر خودمراقبتــي قســمتي از زندگــي روزانــه
مــردم و شــامل مراقبتــي اســت كــه بــه فرزندان،
خانــواده ،دوســتان ،همســايگان و اجتماعــات
محلــي نيــز گســترش مييابــد .بهطــور کلــي
ميتــوان گفــت خودمراقبتــي شــامل اعمالــي
اســت کــه مــردم انجــام ميدهنــد تــا تندرســت
بماننــد ،ســامت ذهنــي و جســمي خــود را
حفــظ كننــد ،نيازهــاي اجتماعــي و روانــي
خــود را بــرآورده كننــد ،از مشــکالت پيشــگيري
كننــد ،ناخوشــيها و وضعيتهــاي حــاد را
بهبــود بخشــند و نيــز از ســامت خــود در ابعــاد
زيســتي ،روانــي و اجتماعــي حفاظــت کننــد.
تأملــي بــر مبانــي متعــدد نشــان ميدهــد
کــه بــراي ايجــاد و حفــظ ســامت خــود،
خانــواده و جامعــه بايــد بدانيــم کــه ســامتی،
پلــي اســت کــه بــر دو ســتون خودمراقبتــي
و مهربانــي اســتوار شــده و اســتحکام ايــن دو
ســتون بــراي برقــراري پــل ســامت ضــرورت
دارد .در حقيقــت خودمراقبتــي و مهربانــي،
نخســتين تجليــات انــرژي زندگــي هســتند کــه
در کنــار هــم ســامت را پايهريــزي ميکننــد
و زمينهســاز جريــان آزاد انــواع ديگــر انــرژي
ميشــوند .اگــر هرکــدام از ايــن دو پــل
(خودمراقبتــي و مهربانــي) تضعيــف يــا تخريــب
شــوند ،ســامت پــل زندگــي ســالم و ســازگارانه
بــه خطــر ميافتــد امــا اگــر هــر دو مســتحکم
باشــند ،پيمــودن مســير آســان ميشــود.
بــا مهــارت خودمراقبتــي هــر فــردي از دانــش،
مهــارت و تــوان خــود بــه عنــوان يــک منبــع بــه
طــور مســتقل اســتفاده ميکنــد تــا از ســامت
خــود مراقبــت کنــد .البتــه در ايــن راه ميتوانــد
از مشــاوره ديگــران نيــز اســتفاده کنــد .در
واقــع ميتــوان گفــت خودمراقبتــي همــان
خودمديريتــي و خوداتکايــي اســت .خودمراقبتي
نشــاندهنده مســئوليتپذيري و تدبيــر افــراد
در مقابــل ســامت خــود از طريــق اتخــاذ ســبک
ســالم زندگــي اســت تــا جلــوي مشــکالت
گرفتــه شــود .بــراي ايــن مهــارت بــه چنــد
ويژگــي ميتــوان اشــاره کــرد؛ از جملــه آنهــا
ميتــوان بــه داوطلبانهبــودن (اراديبــودن)،
قابــل يادگيــري بــودن (آموختنــي) ،مســئوليتي

همگانــي بــراي حفــظ ســامت همهجانبــه
خــود ،داراي قابليــت اجرایــی ،بهرهگيــري از
ظرفيتهــاي ديگــران ،انعطافپذير،کمهزينــه
و جزیيبــودن (برنامههــای کوچــک و ســاده)
و ...اشــاره کــرد .خودمراقبتــي بســتگي بــه
فرهنــگ و موقعيــت افــراد دارد ،ظرفيــت اقــدام
و انتخــاب آنهــا را دربــر ميگيــرد و دانــش،
مهارتهــاي زندگــي ،ارزشهــا ،انگيــزه،
جايــگاه كنتــرل و احســاس خودكارآمــدي فــرد
بــر آن مؤثــر اســت .بزرگتريــن دســتاورد
تقويــت رويکــرد خودمراقبتــي ايــن اســت كــه
مــردم رفتارهــاي خودمراقبتــي را بــه طــور
مناســب انتخــاب و اجــرا كننــد .خودمراقبتــي
بيشــتر روي جنبههايــي كــه تحــت كنتــرل
فــرد هســتند ،تمركــز دارد و جايگزيــن مراقبــت
تخصصــي و ســازماني نيســت بلكــه مكمــل آن و
يكــي از عوامــل تعيينكننــده ميــزان و چگونگــي
اســتفاده از آن اســت .در ايــن مهــارت تمرکــز
بيشــتر روي پيشــگيري از بــروز مشــکالت
اســت تــا مداخلــه بعــد از بــروز مشــکالت و
يكــي از مفاهيــم اصلــي بــراي تأکيــد بــر رفتــار
ســالم مثبــت اســت .خودمراقبتــي ميتوانــد
بهصــورت مراقبــت مشــاركتي نيــز باشــد
کــه ميتواننــد جــزء كوچــك يــا بزرگــي از
خودمراقبتــي را شــامل شــوند .در مراقبــت
مشــاركتي افــراد يــا خانوادههــا ،كاركنــان و...
شــريك هســتند .در تاریــخ زندگــی مــا همیشــه
بحرانهــای مختلــف بــه وقــوع میپیونــدد
کــه میتــوان بــا تدبیــر و کســب مهارتهــای
متعــدد بــا عــوارض اجتماعــی و روانــی کمتــر
آنهــا را ســپری کرد.مــا ســه نــوع ســبک
ارتباطــی از قبیــل منفعالنــه ،پرخاشــگرانه و
جــرأت مندانــه داریــم .افــراد دارای ســبک اول
در زمــان بحــران تاثیــر منفــی مــی پذیرنــد،
افــرادی کــه ســبک پرخاشــگرانه دارنــد بــه
دیگــران زور مــی گوینــد و افــراد بــا ســبک
گــروه ســوم (تعــداد ایــن افــراد کــم اســت)
در هــر شــرایطی بــا هــر موضوعــی منطقــی
برخــورد مــی کننــد ،لــذا مانــدن طوالنــی مــدت
در کنــار هــم در بحــران کرونــا نشــان داد کــه
مــا خیلــی بــا خانــواده بــودن را بلــد نیســتیم.
الزم اســت در خانوادههــا بــه گونــهای
برنامهریــزی شــود کــه همــه اعضــا در امــور
خانــه مشــارکت داشــته تــا بتواننــد فضــای
ســخت در خانــه مانــدن را تحمــل کننــد .از
ســوی دیگــر خودمراقبتــی مســاله دیگری اســت
کــه ایــن روزهــا بایــد بــه آن توجــه ویــژهای
شــود .هــر فــرد میتوانــد براســاس روش خــود
و بــا توجــه بــه تواناییهایــی کــه داردبصــورت
فــردی و بــا خودمراقبتــی بــر مشــکالتی کــه بــر
ســر راهــش وجــود دارد فایــق آیــد .والدیــن و
همســران نیــز بایــد برنام ـهای را بــرای خانــواده
داشــته باشــند تــا بتواننــد در شــرایطی کــه
همــه ناچارنــد در طــول شــبانه روز در کنــار
هــم در محیطهــای بعضــا آپارتمانــی و کوچــک
زندگــی کننــد ،مشــکلی بــا یکدیگــر پیــدا
نکننــد و کمتــر اذیــت شــوند.
بایــد زمینههــای اختــاف و تنــش شناســایی
شــود و افــراد بــه خواســتههای یکدیگــر
احتــرام بگذارنــد .نبایــد فرامــوش کنیــم
کــه کرونــا میگــذرد و مهــم ایــن اســت
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کــه مــا در ایــن شــرایط نقــاط ضعــف و قــوت
خانــواده را شناســایی و ســعی کنیــم در جهــت
تقویــت بنیانهــای خانــوادهای بانشــاطتر،
مســئولیتپذیرتر و پویاتــر حرکــت کنیــم و
بــرای بهبــود شــرایط زندگــی تــاش کنیــم.
چــرا کــه کرونــا آخریــن بحــران در زندگــی
بشــر نیســت ولــی میتوانــد کمــک کنــد تــا
خانــواده قویتــر و بانشــاطتری در شــرایط
کرونــا و پســاکرونا داشــته باشــند.
همچنیــن مــی خواهــم بــه ایــن نکتــه اشــاره
کنــم کــه کرونــا و شــرایط حاضــر مــی توانــد
فرصتــی بــرای افزایــش صمیمیــت و مهربانــی
بیــن اعضــای خانــواده باشــد .موضوعــی کــه
فقــر آن مــی توانــد بســیاری از مشــکالت را
ایجــاد کنــد .بیاییــم تــا مــی توانیــم از محبــت
کــردن بــه هــم دریــغ نورزیــم .وقتــی بــه
گذشــته بــر مــی گــردم متوجــه مــی شــوم
کــه بحــران هــا همیشــه بــا انســان بودنــد،
ولــی ایــن انســان اســت کــه بــا قــدرت اراده و
تعقــل مــی توانــد بــا تدبیــر از کنــار بحــران هــا
عبــور کنــد .چــون نیــک مــی دانــد کــه بــا همــه
مشــکالت« ،زندگــی جــاری اســت» .ایــن مــن
و شــما هســتیم کــه بارفتارمــان مــی توانیــم
نشــان دهیــم کــه بــا وجــود مشــکالت ،بایــد در
خانــواده بــا مهربانــی کنــار یکدیگــر باشــیم
و بــاور نکنیــم کــه « ســینه دنیــا ز خوبــی
هــا تهــی اســت» .بــه همیــن دلیــل علیرغــم
وجــود ایــن بحــران بهداشــتی در دنیــا و از
جملــه ایــران بــاز هــم مــی توانیــم «مهربانــی
در خانــواده و جامعــه »را پیشــه خویــش کنیــم
و لبخنــد زیبــا را بــر لبــان همدیگــر بنشــانیم و
بــاور داریــم کــه مــژده مــی رســد که«ایــام غــم
نخواهــد مانــد» و عشــق در هــر شــرایطی در
زندگــی جــاری اســت چــرا کــه زندگــی ،بــدون
عشــق معنــا نــدارد .بقــول حافــظ شــیرازی:
هرگــز نمیــرد آنکــه دلــش زنــده شــد بــه عشــق/
ثبــت اســت بــر جریــده عالــم دوام مــا.
در ایــن شــرایط در کنــار اعضــای خانــواده خــود
مــی توانیــم مهربانــی را ترویــج و محبــت را
پــاس بداریــم کــه بنــای محکمــی اســت کــه
مــی توانــد هــر مشــکلی را آســان کنــد :خلــل
پذیــر بــود هــر بنــا کــه مــی بینــی /بــه جــز
بنــای محبــت کــه خالــی از خلــل اســت.
انتظــار مــی رود در ایــن شــرایط هــوای
همدیگــر را بیشــتر داشــته و فرامــوش نکنیــم
کــه در فــراز و نشــیب هــای زندگــی بــه جــای
زخــم زدن ،مرهــم دل اطرافیــان باشــیم چــرا
کــه اصالــت مــا در ایــن اســت کــه در زندگــی،
تــا مــی توانیــم زیبایــی بیافرینیــم و از آنهــا
لــذت ببریــم کــه رفتــار مســئوالنه خــود نوعــی
آفرینــش زیبایــی اســت و نیکــی کنیــم چــرا کــه
بقــول حافــظ شــیرازی :ده روزه مهــر گــردون
افســانه اســت و افســون /نیکــی بــه جــای یــاران
فرصــت شــمار یــارا .در طــول زندگــی آموختیــم
کــه بــا وجــود مشــکالت ،هنــوز هــم بایــد
«عطــر شــمعدانی هــا را بوییــد» و امیــد داشــت
چــرا کــه بــاور داریــم کــه هیــچ چیــز در دنیــا
دایمــی نیســت ،حتــی مشــکالت .بــه همیــن
دلیــل بــرای «بهزیســتن اجتماعــی» کــه هــدف
نهایــی مــی باشــد الزم اســت ابتــدا از خودمــان
شــروع کنیــم .پــس بیاییــم نــور باشــیم.
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زهرا مصباحی

نماینده بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
در استان همدان

دهــم خــرداد  1320در خانــوادهای متوســط و کارمنــد متولــد شــدم .بعــد از تحصیــات تــا ســوم متوســطه در
آموزشــگاه نوربخــش مشــهد ،بهیــار بــودم کــه در آن موقــع هیــچ مدرســه پرســتاری در ایــران نبــود.
درســال  1338بعــد از فــارغ التحصیلــی در بیمارســتان آمریکاییهــا ی شــهر مشــغول بــه کارشــدم و موفــق شــدم
دیپلــم ســه ســاله بهیــاری و همچنیــن دیپلــم متوســطه را بگیــرم.
درســال  1339ازدواج و چهــار ســال بعــد در علــوم پزشــکی همــدان اســتخدام و در مرکــز بهداشــت شــروع بــکار
نمــودم و در ســال  1373پــس از ســی ســال تــاش خســتگیناپذیر بازنشســته گردیــدم.
دارای ســه نعمــت الهــی دختــر هســتم کــه اولــی پزشــک و دومــی داروســاز در آلمــان بــوده و فرزنــد ســوم هــم
لیســانس شــیمی و از دبیــران موفــق تهــران اســت کــه در ســال  1395بعنــوان دبیــر نمونــه ایــن اســتان انتخــاب
گردیــد.
بعــد از بازنشســتگی بخاطــر عالقــه بــه کارهــای خیــر بــا  8نفــر از دوســتان در منــزل بــه کار خیریــه پرداختیــم
و دوســتان و خیریــن آگاه بــه مــا پیوســتند کــه در همیــن راســتا انجمــن خیریــه پوینــدگان مهــر شــکل گرفــت
و در ســال  83بــا هــدف حمایــت از زنــان بدپرســت و بیسرپرســت بــه ثبــت رســید کــه در حــال حاضــر بیــش
از  80خانــواده در زمینــه بیمــاری ،ســاخت و تعمیــرات منــزل و تحصیــل بچــه هــا بــا ایجــاد طــرح حامــی وام
قرضالحســنه مشــاوره کالس هــای آموزشــی و کار آفرینــی ســبد کاال حمایــت مــی شــوند و همچنیــن در
حوادثــی ماننــد ســیل ،زلزلــه ،کرونــا و همچنیــن آزادی زندانیــان غیــر عمــد بــه یــاری هموطنــان شــتافتیم.
شــادی و خوشــحالی خانوادههایــی کــه منزلشــان تعمیــر شــده ،بهبــود بیمــاران و قبولــی دانشــجویان آنهــا و نیــز
خانوادههایــی کــه زندانــی آزاد شــده داشــتند ،بهتریــن شــادی و پــاداش بــرای ماســت .از ســالهای اول بــرای
تامیــن جــا جهــت دفتــرکار مشــکل داشــتیم و ســختیهای زیــادی را تحمــل کردیــم تــا ســال  97کــه بــا کمــک
خیریــن ،آپارتمانــی بــا نــام انجمــن خریــداری و آن را بــه دفتــر انجمــن مبــدل کردیــم.
در ســال  95ســعادت آشــنایی بــا بنیــاد مــادر و آقــای مهنــدس محمــدی را یافتــم کــه انتخــاب مــادران نمونــه
همــدان بــه بنــده ســپرده شــد .کاری ســخت بــود ولــی انجــام دادم و ایشــان هــم بــا محبتــی کــه داشــتند همــراه
بــا مــادران نمونــه مــرا هــم در همــدان و تهــران در همایــش بیــن الملــی مــادر نمونــه معرفــی نمودنــد کــه همیشــه
خــود را قــدردان محبتهــای وی مــی دانــم هــر چنــد خــود را شایســته ایــن مقــام نمیدانــم.
بنــده در در بهمــن  99شــهروند نمونــه در همــدان معرفــی شــدم و اکنــون خوشــحالم کــه بــا انجــام رســالت
کمــک بــه محرومیــن و انجــام وظیفــه شــهروندی تــا حــدی دیــن خــود را بــه اجتمــاع ادا کــرده ام.

کبری داغ داغ آبادی

بانویی از جنس
مهر ،مهر ورزی،
استقامت و
صبوری
یکی از مادران نمونه بنیاد مادر
در استان همدان
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درســال  1344در تهــران متولــد شــدم و هنگامــی کــه وارد دوره راهنمایــی و
دبیرســتان شــدم بــا عالقــه زیــادی بــه تحصیــل پرداختــم .دردوره متوســطه بــا
نمــرات عالــی درس میخوانــدم کــه بــه خواســت پــدر و مــادرم در ســن 16
ســالگی ازدواج کــردم و رویــای دانشــگاه رفتــن را فرامــوش و بــا ســفر بــه شــهر
همــدان زندگــی مشــترک را آغــاز کــردم .چــون در آنجــا امــکان ادامــه تحصیــل
در شــبانه را نداشــتم تصمیــم گرفتیــم کــه بچــه دار شــویم و بــه لطــف خداونــد
در ســال  62پســرم علیرضــا و در ســال  63دختــرم فهیمــه دنیــا آمدنــد .مــی
خواســتم بــا ایــن دو فرزنــد زندگــی را پرشــور و هیجــان کنــم کــه ناخواســته
محمدرضــا فرزنــد ســومم درســال  65نیــز بــه دنیــا آمــد .تمــام وقتــم را بــه
رســیدگی آنهــا صــرف میکــردم و روزگار خــوب و خوشــی داشــتیم ،غافــل از ایــن
کــه سرنوشــت چــه ســر ناســازگاری خواهــد داشــت و خوشــی خیلــی دوام نیــاورد.
از آنجــا کــه مــن و همســرم پســرخاله و دخترخالــه بودیــم ،بچههــا بــه یــک
بیمــاری ژنتیکــی تحلیــل عضلــه دچــار شــدند و هــر چقــدر بــرای درمــان آنهــا در
تهــران تــاش کردیــم متاســفانه نتیج ـهای حاصــل نشــد.
بــا بزرگتــر شــدن فرزندانــم بیمــاری آنهــا وخیمتــر میشــد و مــا روز بــه روز
غمگینتــر میشــدیم و چــون بچههــای همســن و ســال فرزندانــم در آشــنایان
زیــاد بودنــد ،مــا ایــن رونــد بیمــاری را بیشــتر حــس مــی کردیــم تــا اینکــه روزی
تصمیــم گرفتــم غــم و غصــه را دل خــود پنهــان کــرده و بــا تــوان و نیــروی
بیشــتری بــه آنهــا کمــک کنــم تــا بتواننــد در جامعــه حضــور یابنــد و بــا تحصیــل
فــرد مفیــدی بــرای جامعــه باشــند .هرچنــد بچههــا از جســم ناتــوان بودنــد ولــی
از ذهــن ســالم و توانایــی داشــتند( .بمانــد کــه بــا ســه فرزنــد معلــول در شــهر و
جامعــه حضــور پیداکــردن کــه بــا نگاههــای تعجــب برانگیــز مــردم همــراه اســت
چقــدر بــرای مــن ،همســرم و بچههــا ســخت بــود ).همزمــان بــا اینکــه فرزندانــم
را در مســیر دبیرســتان و دانشــگاه همراهــی میکــردم ،درهمیــن حیــن خــود
نیــز ادامــه تحصیــل دادم و کمــاکان در کنــار آنهــا پیشــرفت تحصیلــی آموزشــی
و هنــری داشــتم .اکنــون فرزندانــم تحصیــات عالــی دارنــد؛ علیرضــا ورزشــکار
و عضــو تیــم ملــی و دانشــجوی تربیــت بدنــی ،فهیمــه فــوق لیســانس مدیریــت
فلســفه آمــوزش و پــرورش و محمدرضــا دانشــجوی دکتــرای معمــاری هســت
ولــی متاســفانه نتوانســتند مشــغول بــه کارشــوند.
علــی رغــم دوســتان خــود کــه هــر کــدام منصــب و مقامــی داشــتند ،آنهــا بــا ایــن
کــه بــرای تحصیــل صــد چنــدان بیشــتر زحمــت کشــیده بودنــد ولــی نتوانســتند
ثمــره زحمــات خــود را در راه پیشــرفت جامعــه و کســب امــور اقتصــادی و در
نهایــت درآمــد فــردی ببیننــد ،امــا ایــن مشــکل بــزرگ دیگــر راه حــل نداشــت.
مــا بــرای کســب و کار آزاد تــاش بســیار کردیــم ولــی خیلــی شــرایط ناهمــوار
بــود .بــرای آنهــا شــغلهای اداری مناســب بــود کــه بسترســازی آن کار دولــت
محتــرم بــود.
امیــدوارم خداونــد متعــال بهترینهــا را بــرای تمامــی افــراد معلــول جهــان
رقــم بزند.ســالها گذشــت .وقتــی در تالطــم مشــکالت دســت و پنجــه نــرم
و خــود را فرامــوش کــرده بــودم ،در ســال  1395مــرد بزرگــواری مــرا همــراه
مــادران زیــادی بــه بنیــاد مــادر دعــوت کــرد و در آنجــا ضمــن تقدیــر
مراســم باشــکوهی برپــا شــد کــه مــن خــود را شایســته ایــن همــه تقدیــر
نمــی دانــم چــرا کــه مــن وظیفــه مــادریام را انجــام دادم امــا نکتــه
اینجاســت ،بنیانگــذار محتــرم بنیــاد مــادر ،آقــای مهنــدس غالمرضــا
محمــدی متذکرشــدند کــه اگــر تــو در برابــر مشــکالت کمــر خــم
میکــردی و بــه زانــو در میآمــدی و کانــون گــرم خانــواده بــه هــم
میریخــت اکنــون بچههــا بــه چنیــن موفقیــت مهمــی دســت نمــی
یافتنــد و شــاید چــه بســا کــه تســلیم معضــات جامعــه مــی شــدند و
معلــوم نبــود کــه بــه چــه سرنوشــت ناگــواری دچــار میشــدند کــه
البتــه ایــن امــر بــرای مــن واضــح و روشــن اســت چــون در جامعــه
بســیار شــاهدیم کــه اغلــب افــرادی بــا جســم ســالم و توانایــی
بســیار خــود را درگیــر مــواد مخــدر نمودنــد کــه ایــن قابــل درک
نیســت .فرزنــدان مــن بــرای خــارج شــدن از منــزل و بیــرون رفتــن
چــه ســختیهایی میکشــند ولــی ایــن افــراد جســم خــود را نابــود
مــی کننــد و از ایــن کــه فرزندانــی موفــق دارم خــدا را شــاکرم.
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تــا ابـــد در او ِج قــدرت زیـســتن
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فریــدون مشــیری

ـدن ،ویــل دورانــت ،در آخریــن اثــر خــود ـکــه
ـورخ شــهیر تمـ ّ
مـ ّ
تحــت عنــوان «برگریــزان» منتشــر ســاخته؛ و خالصــهی
حکمتهــای خــود را ،در آن آوردهـ ،درمــورد مــادران ،چنیــن
مینویســد:
«درمــورد دختــران ،آنهــا اگــر نتواننــد خانــه ،همســر و فرزند را،
مدیریــت کننــد؛ دانســتن زبــان خارجــی ،باستانشناســی و علــم
مثلثــات ،هیــچ ســودی بــرای آنهــا نخواهدداشــت .پایبنــدی و
وفــاداری ،از طریــق شــکم ،مســتحکم میشــود؛
یــک زبــان ،بــرای هــر زنــی ،کافــی اســت؛ و یــک مــادر خــوب،
بــه هــزاران پروفســور م ـیارزد.
دورانــت ،در بخــش دیگــری از همانکتــاب ،مــادران را
میســتا ید :
تقریبــا همهچیــز یــک زن فرهیختــهی جــوان ،مــرا مدهــوش
میکنــد .او مــادر میشــود .اینــک ،بیســت یــا ســی ســال
نگرانــی و مراقبــت ،آغــاز میشــود؛ تــا فرزنــد را و بعــدی و
بعــدی را ،ســالم و نجیــب و باهــوش ،بــار آورد .او بــا کشــمکش
و تقــا ،فرآینــدی را از ســر میگذرانــد کــه در آن ،همچــون
مریــم عــذرا(س) اســت؛ هماننــد یــک زاینــده؛ یــک االهــه .اگــر
جایــی ،تقــدس وجــود داشــتهباشــد؛ همینجاســت .هیــچ
زیستشناســی ،نمیتوانــد خالــق را در اندیشــه بیــاورد؛ مگــر
در حــاالت زنانگــی .از آنجهــت کــه بهطورکلــی ،در عالــم
زندگــی ،نرینــه ،تابــع رویداد اســت؛ و معمــوال ،مطیــع؛ و گاه،
زائــد .کاتولیکهــا ،در اینکــه بیشتــر حضــرت مریــم(س) را،
دعــا میکننــد؛ ب ـیراه نرفتهانــد .ســالها پیــش ،وقتــی آریـــل
را ،هنــگام وضــع حمــل ایتــل بنونوتــا دیــدم؛ از اینکــه از مــن
کمکــی ســاختهنبــود ،شــرمگین ،اتــاق را تَــرک کــردم و بــا
خــود گفتــم« :مــن بایــد همیشــه بــا زنــان مهربــان باشــم» .زن
را ،بهواســطهی گناهــش ،مجــازات نکنیــد؛ کــه اوســت مــادر
بخشــندهی همــهی مــا».
مورخــان
از
یکــی
کــه
اســت
عمیقــی
ســخنان فــوق ،حکمــت
ّ
ـد ِن جهــان ،بــه آن رســیدهاســت .اینســخنان،
بــزرگ تاریــخ تمـ ّ
درعینحــال ،بــوی هشــدار میدهــد .وقتــی ویــل دورانــت،
هنــوز زنــده بــود؛ نهضــت فمینیســت جهانــی ،هنــوز بهانــدازهی
آغــاز س ـ ّومین ده ـهی قــرن  ،21اوج نگرفتــه بــود؛ ولــی انــگار
دورانــت ،حــس کــردهبــود کــه فمینیســم ـکــه آزادی و برابــری
جنســیتی بــرای زنــان در تعامــات اجتماعــی را هــدف خــود
ّ
قــرار دادهبــودـ ،ممکــن اســت از آنســوی پشــت بــام آزادی،
ســقوط کنــد و بهنوعــی ،درمقابــل ارزش واالی مــادری ـکــه
مهمتریــن ارزش بــرای بقــای عالــم اســتـ بایســتد.
واقعیــت ایــن اســت کــه فمینیســم ،گرچــه بــرکات بســیاری
ّ
بــرای احتــرام بــه حقــوق زنــان داشــت؛ ا ّمــا از نقــش مــادری،
تاحــدودی ،غفلــت کــرد و درنتیجــه ،امــروز میشــنویم کــه اگــر
مثــا کشــور ایتالیــا ،مهاجــر نپذیــرد؛ تــا چنــد ده ـهی دیگــر،
جمعیتــی نخواهــد داشــت؛ زیــرا بســیاری از زنــان ،بــر ایــن
باورنــد کــه زحمــات مادرشــدن ،در مغایــرت بــا لـ ّ
ـذت از زندگــی
آزاد بیدغدغــه قــرار دارد و بنابرایــن تصمیــم گرفتنــد کــه بــا
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اجتنــاب از فرزنــدآوری ،بــه حداکثــر آزادی
برســند!
طنــز تلــخ ایــن ماجــرا در اینجاســت
کــه وقتــی آزادی حداکثــری در برخــی
جوامــع صنعتــی ماننــد انگلســتان احــراز
شــد؛ آدمهــا ،تنهــا و منــزوی شــدند و
تنهایــی ،بنابــر شــواهد بالینــی جدیدتریــن
تحقیقــات پزشــکی ،بیشتــر از باالبــودن
فشــارخون و درجــهی کلســترول ،موجــب
مرگومیــر بــوده اســت .یــک تحقیــق کــه
در مــاه مــارس  2021توســط بــی بــی ســی
انتشــار یافــت نشــان داد که در ســال 2020
میــزان خودکشــی زنــان افســرده و تنهــا در
ژاپــن  70در صــد بیشــتر از خودکشــی
زنــان در ســال قبــل بــوده اســت .حاصــل
تحــوالت فــوق ایــن بــوده کــه از آغــاز ســال
 2018تاکنــون ،هــم در انگلســتان و هــم
در ژاپــن ،وزارتخانههــای امــور تنهایــی،
تاســیس یافتــه؛ تــا بدینوســیله ،بشــود
بــرای ممانعــت از تنهاییهــا و انزواهــای
کشــنده ،راه حــل عاجلــی اندیشــید.
گمــان نکنیــم کــه پارادوکــس مزبــور،
فقــط دامــن کشــورهای غربــی و صنعتــی
را گرفتــه .در ایــران نیــز ـکــه چنــد دهــه
پیــش ،مدیــران اجتماعــی ،جمعیــت
کمتــر را توصیــه میکردنــدـ بــا نگرانــی
از توســعهی گســتردهی ازدواجهــای ســفید
بیفرزنــد ،چرخشــی حاصــل شــده اســت؛
از آنچــه بیــان شــد ،نتیجــه میگیریــم
کــه فروکاســتن ارزش امــر مقــدس مــادری
و مراقبــت از فرزنــدان ،دربرابــر آزادیهــا
و کنــش گریهــای اجتماعــی؛ و دکتــر
و مهنــدس و وکیــل شــدن؛ هــم غیــرالزم
و هــم خطــری بــرای یــک جامعــه
تمــدن انســانیـ بهحســاب
ـبلکــه ،بــرای
ّ
میآیــد .در همیــن جامعــهی ایرانــی،
مــادران بســیاری هســتند کــه فعالیتهــای
اجتماعــی را بــا امــر مــادری ،بهمثابــهی
بــازی حاصــل جمعصفــر نمیدیــده و
در هــر دو امــر ،توفیقــات چشــمگیری
داشــتهاند .بدینســان ،اندیشــهی «یــا
آزادی و لــذت ،یــا مــادری و رنــج» ،از
بیخوبــن ،اندیشــهای نادرســت و مســموم
اســت؛ کــه هماننــد یــک فکــر اهریمنــی،
تاروپــود اجتمــاع را ازهــم میگســلد.
بهگمــان نویســنده ـکــه سالهاســت
در یکــی از دانشــگاههای کهــن ایــاالت
متحــده ،بــه تدریــس اشــتغال داردـ شــعار
درســت «هــم مــادری ،هــم برابــری»،
شــعار و شــعور تمدنگســتری اســت؛
کــه شایســتهاســت در همــهی ملتهــا
وجــدان شــود .اینشــعار ،امــا ،بهتنهایــی،
کارگشــا نیســت؛ و ماننــد هــر ارزش
دیگــری ،نیازمنــد دو امــر اســت :آمــوزش
و نهادســازی.
جامعــهی مــدرن ایرانــی ،حقیقتــا ،بایــد

بــا چشــم و اندیشــهی بــاز ،فمینیســم
گســتردهی جهانــی را ،مــورد نقــد علمــی و
جــدی قــرار دهــد؛ و خوبوبــد آن را ،بــه
تحقیــق بگــذارد وگرنــه دیــری نخواهــد
پاییــد کــه مــا نیــز ،نیــاز مبــرم بــه تاســیس
وزارت امــور تنهایــی ،خواهیــم داشــت.
جامع ـهی مــا ،نیــاز دارد کــه پــس از نقــد
ادبیــات فمینیســتی در ســطوح گوناگــون
دانشــگاهی ،محصــوالت خــوب آن را،
ترویــج و نتایــج ناگــوار آن را ،بــه بوتــهی
فراموشــی بســپرد .پژوهشهــای نقادانــه
و تطبیقــی ،بهخودیخــود ،تاثیرگــذاری
فــوری بــر ســازکارهای اجتماعــی ندارنــد؛
مگــر آنکــه بهصــورت نهــاد درآینــد.
بزرگداشــت عملــی مقــام مــادران و
ادام ـهی نهــاد مــادری در جامعــه ،نیازمنــد
تصدیگــری نهادهــای دولتــی و مدنــی و
ســمنهای ملــی و بیــن المللــی اســت.
بخــت بزرگــی بــا نگارنــده یــار بــوده کــه
در مواجهــه بــا موضوعــات فــوق ،دوســت
دانشــمندم ،دکتــر بابــک شمشــیری،
واســطهی دوســتی بــا مهنــدس غالمرضــا
محمــدی ،بنیانگــذار بنیــاد ارجمنــد
ّ
و تمدنســاز جهانــی مــادر در شــیراز،
گردیدنــد.
در نخســتین دیــدار بــا ایــن فرزانــهی
نهادگســتر ،شــیفتهی افــکار مترقــی وی
شــدم .بهویــژه وقتــی متوجــه شــدم کــه
بیــن مرحــوم پــدرم ـآیــت ّ
الل مجدالدیــن
محالتــیـ و ایشــان از دیربــاز بهواســطهی
اقدامــات خیــر ،مراتــب دوســتی و مــودت
پایــداری برقــرار بودهاســت؛ و نهــال
دوســتی تــازهی مــا ،ریشــهی ســتبری در
خــاک دارد.
در یــک عصــر چهارشــنبه در روزهــای
پایانــی ســال  ،1399بــهدعــوت زیبــای
جنــاب محمــدی ،توفیــق حضــور در
بنیــاد بیــن المللــی مــادر پیــدا کــردم و
بــا هیئــت محتــرم امنــای اینمؤسســه،
توفیــق آشــنایی دســت داد؛ گرچــه ،بعضــی
را ماننــد دوســت فرهنگگســتر جنــاب
نویدگویــی ،از دیربــاز در زمــره محبــان
مرحــوم پــدر میشــناختم .بــاری ،در آن
همایــش معنــوی و بــرای مــن تاریخــی،
دریافتــم کــه چشــمههای عهــد دوســتی
قدیــم ،همچنــان در نســلها جــاری
مانــده اســت .زهــی ســعادت و توفیــق،
بــرای نگارنــده!
بنیــاد مــادر را ،مهنــدس محمــدی ،بــا
ژرفاندیشــی ،در منــزل مــادر مرحــوم
خــود بــهرســم وفــا ســاختهاند؛ و اتــاق
مــادر را ،همچنــان ،پــساز درگذشــت
ایشــان ،بهمثابــهی نمــادی از وفــا بــه
مهــر مــادری ،دســتنخورده و تمیــز و
بیتکلــف ،نگــه داشــتند .فضــای معمــاری
بنیــاد ،مثــل قلــب مــادران ،از ســپیدی و
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تمیــزی ،بــرق میزنــد .هیئــتامنــا ،همــه،
فرزانــه و پرمهــر ،همــه بــا افقهــای وســیع
اندیشــگی ،همــه رایــگان و بــی مــزد،
عهــد بســتهاند کــه در ترویــج ارزشهــای
مــادری ،از هیــچ تالشــی دریــغ نکننــد.
طوبیلهــم و حســنمآب .ســعادت و
نیکســرانجامی ،حاصــل کار آنــان اســت.
آشــنایی بــا بنیــاد بیــن المللــی مــادر ،برای
نگارنــده ،بســیار نویدبخــش؛ و طلیعــهی
پدیدآمــدن موسســات و نهادهــای دیگــری
اســت؛ کــه بهیــاری آنــان ،جامعــهی
ایرانــی میتوانــد از تجربههــای ســایر
ملــل ،آمــوزش بگیــرد.
نگارنــده ،شــیراز را پایتخــت صلــح جهــان
اســام میدانــد .دالیلــش ،در مقــاالت
متعــددی آمــدهاســت.
بنیــاد صلــح مــادر ـکــه در ســطح
بینالمللــی بهثبــت رســیده؛ و افــق
گســتردهای بــرای تالشهــای فرامــرزی و
بیــن فرهنگــی ،پیــش روی مــا قــرار دادهـ،
از شــواهد اســتوار ایــنمدعاســت؛ زیــرا
نمیتــوان هیــچ صلــح پایــداری را ،بــدون
درک ارزش مــادران ،و ترویــج فرهنــگ
مادرانگــی ،تصــور کــرد و ســامان بخشــید.
اینکــه رســول گرامــی اســام(ص)،
بهشــت را ،زیــر پــای مــادران دانســتند؛
تعبیــر آخرتاندیشــانهای از اینواقعیــت
اســت کــه صلــح ایــن جهانــی نیــز ،روی
دســت مــادران حفــظ میشــود.
مهاتما گاندی ،درست میگوید:
«اگــر مــدارا (فقــدان خشــونت) ،قانــون
وجــود مــا باشــد؛ آینــده ،از آن زنــان اســت.
چهکســی میتوانــد بیشتــر از زنــان،
قلبهــا را تســخیر کنــد؟»
در میــان گرایشهــا و معــارف فمینیســتی
ـبــا همـ ه نقدهــا و توجیههایــی کــه دارندـ،
رویکــرد صلحگرایانــه ،در پیونــد بــا حــس
مــادری ،بیــش از همــه معــادالت قابــل
توجــه و درسآمــوزی اســت.
دراینزمینــه ،اصطــاح «مادرانگــی صلــح»،
نــگاه بســیار مهمــی اســت؛ کــه مــادران را،
در جایــگاه تمشــیت صلــح جهانــی ،قــرار
میدهــد؛ زیــرا ،بــه کل عالــم ،از چشــم
مــادر ،نگاهکــردن؛ صلــح را ،در شــالودهی
جهانبینــی و حــس انســانی مینشــاند.
اگــر مهنــدس محمــدی و هیئتامنــای
ارجمنــد بنیــاد بیــن المللــی مــادر ،موافــق
باشــند؛ میتــوان در همــکاری بیــن ســه
نهــاد «بنیــاد فرهنگــی بیــن المللی مــادر»،
«دانشــکده علــوم تربیتی دانشــگاه شــیراز»،
و «مرکــز پژوهشــی مجــد شــیراز» ،سلســله
همایشهــا و انتشــاراتی را در زمینههــای
پیشگفتــه ،تمهیــد و راهانــدازی نمــود.
بهراســتی کــه بهشــت ،زیــر پــای مــادران؛
صلــح زمینی در دســت مــادران؛ و ســعادت،
ناشــی از قلــب و دعــای مــادران اســت.
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پوسیدگی

دندان

دکتر شاهرخ قیصری
جراح و دندانپزشک

در میــان حــدود  ۳۰۰بیمــاری کــه توســط ســازمانهای جهانــی و دانشــگاه هــای معتبــر دنیــا بررســی
شــده اســت  ،دنــدان پوســیده درمــان نشــده شــایع تریــن بیمــاری در جهــان مــی باشــد و ایــن
در شــرایطی اســت کــه ایــن بیمــاری در مراحــل اولیــه بــا روش هــای ســاده و کــم هزینــه قابــل
پیشــگیری اســت.
باالتریــن میــزان پوســیدگی دنــدان در کشــور هــای درحــال توســعه دیــده مــی شــود کــه در ابتــدا
مصــرف شــکر و محصــوالت قنــدی در آنهــا خیلــی بــاال هســت و از طرفــی دسترســی مــردم بــه
مراکــز ارایــه دهنــده خدمــات دنــدان پزشــکی بســیار پاییــن مــی باشــد.
دنــدان پوســیده درمــان نشــده بجــز درد عــوارض دیگــری هــم دارد بطــور مثــال مــی تــوان از غیبــت
از محــل کار -کاهــش روابــط اجتماعــی بدلیــل کاهــش اعتمــاد بنفــس ناشــی از تخریــب دندانهــای
جلــو نــام بــرد.
قــرار گرفتــن در معــرض فلورایــد یکــی از بهتریــن و کــم هزینــه ترین روشــهای پیشــگیری از پوســیدگی

دندان اســت .
استفاده از خمیر دندان های حاوی فلوراید میتواند بطور موثری از پوسیدگی دندان ها جلوگیری نماید.
کاهــش حملــه اســید ایجــاد شــده توســط میکــروب هــای مولــد پوســیدگی دنــدان را مــی تــوان بــا کاهــش «مقــدار کلــی» و «دفعــات
مصــرف شــکر» کاهــش داد .
عــدم تــوان مــردم بــرای پرداخــت هزینــه هــای درمــان بیمــاری هــای دهــان و دنــدان بخصوص
پوســیدگی یــک مشــکل بــزرگ محســوب مــی گــردد بــه خصــوص در کشــورهایی کــه
بیمــه در آنهــا خدمــات دنــدان پزشــکی را پوشــش نمــی دهــد.
خمیردنــدان هــای حــاوی فلورایــد رایــج تریــن روش اســتفاده از ایــن محصــول در
پیشــگیری از پوســیدگی دنــدان محســوب مــی گــردد.
بایــد تــاش شــود کــه ایــن مــاده موثــر در کاهــش پوســیدگی دنــدان در
دســترس همــه مــردم قــرار گیــرد  ،البتــه روشــهای دیگــر پیشــگیری از
پوســیدگی دنــدان هــم نظیــر افــزودن فلورایــد بــه آب آشــامیدنی و نمــک
هــم وجــود دارد کــه بــه دلیــل نیــاز بــه فــن آوری و تکنولــوژی پیشــرفته
بــه صرفــه نیســت.
لــذا همچنــان توصیــه اکیــد بــه اســتفاده از مســواک و خمیردنــدان حــاوی
فلورایــد و اســتفاده از نــخ دنــدان و همچنیــن کاهــش دفعــات اســتفاده از
مــواد قنــدی موثرتریــن راه پیشــگیری از پوســیدگی دنــدان بشــمار مــی رود.
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هفت درس از
سبک فرزندپروری ژاپنی برای مادران
فرهنــگ فرزندپــروری ژاپنــی بســیار متفــاوت از فرهنــگ هــای دیگــر اســت .والدیــن ژاپنــی فرزندانشــان را لــوس
نمیکننــد و از بــدو تولــد فرزنــدان خــود را بــه ســمت اســتقالل تشــویق مــی کننــد .همچنیــن ،اســتانداردهای
اخالقــی ماننــد صداقــت ،احتــرام و شــرافت بــه شــدت ترویــج مــی شــود .در ادامــه هفــت درس از فرهنــگ ژاپنــی
کــه بــه همــه مــادران توصیــه مــی شــود آورده شــده اســت:

▪ هــر کــودک مســتقل اســت :اســتقالل در انجــام امــور هــای شــخصی از دوران کودکــی ،زمینــه ســاز اســتقالل فکــری و شــخصیتی
در بزرگســالی اســت.
▪ مــادران در مــورد کودکانشــان صحبــت نمــی کننــد :غیــر از مشــکالت خــاص و آن هــم بــا افــراد معتمــد ،مــادران ژاپنــی در مــورد
فرزندانشــان صحبــت نمــی کننــد.
▪ مــادران کودکانشــان را دائمــا بغــل مــی کننــد و در آغــوش مــی کشــند :اگرچــه در مالعــام ایــن امــر بــه نمایــش گذاشــته نمــی شــود،
امــا مــادران ژاپنــی دلبســته فرزندانشــان هســتند و دلبســتگی و تمــاس فیزیکــی بــا کــودک جایــگاه ویــژه ای در فرهنگشــان دارد.
▪ مــادران کــودکان را تشــویق بــه خویشــتن داری مــی کننــد :بــه کودکانشــان یــاد داده مــی شــود در محیــط خانــه و جامعــه آرام رفتــار
کننــد و از خشــونت پرهیــز کننــد.
▪ تهیــه و پخــت و پــز غــذا بــرای مــادران امــری ضــروری اســت :غــذای کــودک در فرهنــگ ژاپنــی غنــی اســت و مــادران ژاپنــی وقــت
زیــادی بــرای تهیــه غذاهــای متنــوع و ســالم بــا مــواد تــازه و مغــذی بــرای خانــواده صــرف میکننــد.
▪ مــادران طبیعــت را جــدی مــی گیرنــد :همانطــور کــه دلبســتگی و ارتبــاط دوشــادوش نظــم و انضبــاط در خانــه تمریــن مــی شــود،
مــادران ژاپنــی بــه کــودکان ارتبــاط بــا طبیعــت و حفاظــت از آن را یــاد مــی دهنــد .در ایــن فرهنــگ پیــک نیــک و گــردش در پــارک
و جنــگل و طبیعــت نقــش مهمــی دارد.
▪ تاکیــد بــر قصــه هــا و افســانه هــا و داســتان هــای پریــان :مــادران ژاپنــی بــرای کودکانشــان از افســانه هــا و قصههــای ژاپنــی داســتان
تعریــف مــی کننــد و بدیــن طریــق قــوه تخیــل کــودکان را افزایــش مــی دهنــد و نیــز آنهــا را بــا فرهنــگ و آییــن هــای دیرینــه
کشورشــان آشــنا مــی کننــد.
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مواد الزم:
گوشت گوساله چرخی 200 :گرم
هویج پخته 50 :گرم
مغز گردو 70 :گرم
زرشک 50 :گرم
گوشت مرغ شینسل 300 :گرم

ر
و
ل
تم

ر
غ
و
گ

و
ش
ت

طرز تهیه:
ابتدا گوشت گوساله را با کمی پیاز تفت می دهیم .سپس هویج را پخته و بصورت نگینی کوچک خرد می کنیم.
پــس از پــاک ســازی مغــز گردوهــا ،آنهــا را بــه صــورت خیلــی ریــز خــرد مــی کنیــم .ســپس زرشــک را هــم تمیــز کــرده و بــا
مغــز گــردو  ،هویــج و گوشــت مخلــوط مــی کنیــم.
گوشت مرغ شینسل را با کمی پیاز و نمک و ادویه جات چرخ می کنیم.
پس از آماده سازی گوشت مرغ ،آن را روی پالستیک نازک پهن می کنیم و بصورت مستطیل شکل در می آوریم.
حاال موادی را که از قبل آماده کرده ایم وسط رولت می ریزیم و شروع به پیچیدن رولت می کنیم.
رولــت مــرغ و گوشــت را  2ســاعت در یخچــال اســتراحت داده و ســپس در فــر بــا  180درجــه ســانتیگراد و بــه مــدت  45دقیقــه
قــرار میدهیــم تــا پختــه شــود.
می توانید در روغن هم سرخ نمایید.
برخی قبل از سرخ کردن رولت گوشت و مرغ ،آن را در تخم مرغ و پودر سوخاری می غلطانند.
بعد از پخت به قطر دلخواه برش می زنیم.
نکات قابل توجه:
اول اینکــه وقنــی رولــت را کامــل پیچیدیــد ،جایــی کــه لبــه رولــت اســت بایــد طــوری بهــم چســباند کــه وقتــی حــرارت دیــد
از هــم بــاز نشــود.
دوم اینکه سر و ته رولت مرغ و گوشت باید کامال چسبیده باشد.

شیرینی یاقوتی

تابستان 1400
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مواد الزم:
آرد۱۵۰ :گرم
آرد برنج۵۰ :گرم
نشاسته ذرت۳۰ :گرم
کره۱۲۵ :گرم (برای ماندگاری بیشتر شیرینی از مارگارین و یا روغن جامد میتونید استفاده کنید)
پودرقند۶۰ :گرم
وانیل :نصف قاشق چایخوری
زرده تخم مرغ۱ :عدد
پودر زنجبیل :یک قاشق چایخوری
طرز تهیه:
بــرای درســت کــردن شــیرینی یاقوتــی ،ابتــدا زرده تخــم مــرغ و کــره را در دمــای محیــط مــی گذاریــم تــا نــرم گــردد،
بعــد آرد ســفید و آرد برنــج و نشاســته ذرت را الــک نمــوده و کنــار مــی گذاریــم ،ســپس کــره و پــودر قنــد را در ظرفــی
مــی ریزیــم و حــدود  ۵دقیقــه بــا همــزن مــی زنیــم تــا ســفید و پــوک گــردد .بعــد زرده تخــم مــرغ ،وانیــل و پــودر
زنجبیــل را اضافــه نمــوده حــدود دو دقیقــه بــا همــزن بــاز مــی زنیــم و در آخــر آردهــا را کــه الــک نمــوده ایــم بــه مخلــوط
اضافــه نمــوده و بــا نــوک انگشــتان ورز مــی دهیــم تــا خمیــر جمــع گــردد (هیــچ وقــت بــا کــف دســت خمیــر شــیرینی
را ورز ندهیــد چــون بــه روغــن میافتــد و شــیرینی خشــک مــی شــود) خمیرآمــاده شــده را درون نایلــون گذاشــته و بــه
مــدت یــک ونیــم تــا دو ســاعت در یخچــال مــی گذاریــم و اســتراحت مــی دهیــم .بعــد از اســتراحت خمیــر را از یخچــال
در آورده و بــه مــدت یــه ربــع در دمــای محیــط مــی گذاریــم ســپس بیــن دو نایلــون خمیــر را بــه انــدازه یــک ســانت
بــاز نمــوده و قالــب مــی زنیــم و در ســینی فــر کــه کاغــذ روغنــی انداختــه ایــم ،قــرار مــی دهیــم و در فــر گــرم شــده
بــه مــدت  ۱۵دقیقــه دمــای ۱۸۰درجــه قــرار داده تــا پختــه شــود .همیــن کــه زیــر شــیرینی کمــی طالیــی شــد کافــی
هســت .بعــد کــه از فــر در آوردیــم و ســرد شــد شــیرینی هــا را از کاغــذ روغنــی جــدا نمــوده بــرای وســط شــیرینی اگــر
قالبتــان ســاوارین باشــد از بریلــو ،مارمــاالد و یــا شــکالت و انــواع مغزهــا میتوانیــد اســتفاده کنیــد.

28

شماره 18

تابستان 1400

پرویز ملک زاده
محقق علوم باغی و گیاهی

باغ جادو

بوسه بر دستی زمن کز روی عشق سبز را در قلب من سبزینه کرد
بوســه بــر دســتی زمن کــز روی مهــر شــاخه بشکســته را چــون قلــب بشکســته درون ذهــن مــن
نقشــینه کــرد
از ســنین نوجوانــی و جوانــی بــه طبیعــت عالقمنــد بــودم و ایــن عشــق را از پــدرم بــه یــادگار دارم،
اولیــن الگــو و آمــوزه ام در دنیــای بــی آغــاز و بــی پایــان مرحــوم پــدرم بــود و بــا اینکــه هنــوز کودکــی
بیــش نبــودم امــا آنقــدر جوشــش و کشــش در وجــودم ایجــاد کــرده بــود کــه میدانســتم بایــد در اولیــن
فرصــت ریشــه جانــم را بــا شــریان طبیعــت پیونــد بزنــم و خــود را بــه آغــوش بــاد و بــاران و آفتــاب و
خــاک بســپارم ،بایــد زبــان همزیســتی بــا شــکوفه هــا رابیامــوزم بایــد نظیــر گلهــا فکــر کنــم و بدانــم
چگونــه بــا طوفــان زمزمــه کنــم تــا از پــای نیفتــم.
پــس از اخــذ دیپلــم و طــی مراحــل دانشــجویی بــه درجــه افســری نیــروی هوایــی مفتخــر شــدم
و ســالها خدمــت نمــودم و شــغل و کارم را دوســت داشــتم ،ولیکــن بــه دالیلــی کــه در اینجــا
نمیگنجــد از کار برکنــار شــدم و بــرای دومیــن بــار بــه انگلســتان عزیمــت نمــودم و تصمیــم بــه اقامــت
گرفتــم کــه فــوت پــدرم حــاج خلیــل ملــک زاده مــا را بــه ایــران کشــاند و در اینجــا بــود کــه شــوق
بــه طبیعــت کــه در درونــم نهفتــه بــود بــه پــرواز درآمــد و اینگونــه بــود کــه قــدم درایــن راه نهــادم و
کاشــت گیاهــان را در پشــت بــام منــزل مســکونی ام آغــاز کــردم و از آمریــکا کاکتــوس حشــره خــوار و
از هنــد فلفــل ســیاه هنــدی و از تایلنــد آنانــاس و از مالــزی مــوز و از افغانســتان درخــت زردآلــو مجنــون
و پاکســتان انبــه را وارد نمــودم و در خانــه کوچــک خــود میــوه هــای سردســیری و گرمســیری را در
کنــار هــم پــرورش دادم و دانســته هــای خــود را بــه منصــه ظهــور درآوردم و کامــا موفــق بــودم و پــس
از پخــش گوشــه ای از فعالیــت هــای خــود در شــبکه  ۲برنامــه دیدنــی هــا  ،مســئولین قــول واگــذاری
زمینــی ســنگالخ و کوهســتانی بیــن دو دره گــرگ و شــاطرعلی را دادنــد بــه نــرخ کارشناســی و بــه بهــای
فــروش خانــه بــاغ جــادو و ایــن واگــذاری و کاغذبــازی ادارات وزارتخانــه مســکن و شهرســازی ،ســازمان
منابــع طبیعــی و جنگلهــا ،جهادکشــاورزی و شــهرداری ۱۱ ( ،ســال و  ۵مــاه و  ۲۶روز ) بطــول انجامیــد
و بهتریــن ســالهای عمــرم کــه بایســتی صــرف تحقیــق میشــد کاغــذ بــه دســت از ایــن اتــاق بــه آن
اتــاق گذشــت نهایتــا زمیــن را دریافــت نمــودم و آنقــدر عاشــق بــودم کــه نداشــتن آب و خــاک مناســب
جهــت کشــت گیاهــان در زمیــن مذبــور را ندیــدم و بــا آوردن بولــدوزر بــا کمرشــکن و لــودر ،گریــدر،
کمپرســور و انفجــار و بــردن ۲۵۶۰کامیــون ســنگ و آوردن  ۲۷۰۰کامیــون خــاک و صــرف میلیونهــا
تومــان هزینــه و آوردن آب بــا تانکــر و زدن  ۵اســتخر جهــت ذخیــره آب هــای بهــاره و حفــر دو چــاه
بــدون آب و تــراس بنــدی زمیــن را تبدیــل بــه بــاغ جــادو نمــودم و ایــن درحالــی اســت کــه میــوه هــای
بــاغ را بــا اشــک چشــم پــرورش داده همــه را وقــف فقــرا میکنــم و ســال هــای ســال اســت کــه بــا هــر
قطــره بــاران بــه شــوق میآیــم و بــا هرنســیم مهربــان همزبــان میشــوم.
در همزیســتی بــا طبیعــت و زندگــی در کنــار گل و بوتــه آموختــم کــه فقــط بــا آرزو داشــتن و در آرزو
مانــدن نمــی تــوان بــه چیــزی در زندگــی دســت یافــت چــرا کــه حــرف آرزو  ،انســان را بــه هیــچ نقطــه
اوج و موفقیتــی نمــی رســاند و اگــر میــل وتــاش بــه دانســتن و رســیدن نباشــد آرزوهــا هــم دســت
نیافتنــی مــی شــوند .پــس بــا علــم بــه ایــن واقعیــت مــن تمــام دوســت داشــتنی هایــم در عالــم طبیعــت
را چــون یــک هــدف پیــش رو قــراردادم و کارهــای ناقابلــی انجــام دادم کــه چشــم جهانیــان را بــه تحیــر
وا مــی دارد و درخاتمــه مــن بجــای واژه آرزو و حســرت ،امیــد و هــدف و تجربــه و پشــتکار و عشــق را بــه
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دیگــران آموختــم و بــا روزی  ۱۲ســاعت کار ثابــت کــردم کــه بایــد خســتگی را خســته کــرد مضافــا بــه اینکــه در
نیمــه دوم ســال کــه کار بــاغ کــم و یــا تمــام میشــود بمــدت  ۱۸ســال بــه صــورت افتخــاری در آموزشــگاههای
همــدان تدریــس مــی کنــم و تاکنــون  ۱۳۸۴مقالــه و مطلــب نوشــته ام و بــه کســانی کــه بخواهنــد بــاغ آبــادی
داشــته باشــند مشــاوره و بازدیــد رایــگان مــی دهــم و بــرای ســومین بــار بــه عنــوان شــهروند برگزیــده انتخــاب
شــدم و بــه علــت یــک ســری کارهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی بــه دســت آوردهایــی نایــل گردیــدم کــه اخیــرا
موفــق بــه کســب دکتــرای افتخــاری از دانشــگاه ســورنتو مکزیکــو ســیتی و دانشــگاه هــای آمریــکای التیــن و
 100ســازمان وابســته بــه یونســکو و همچنیــن دریافــت مــدرک ایــزو از دوکشــور هلنــد و انگلیــس شــده ام.
یک خاطره از مرحومه خانم والده به عرض شما خوانندگان مجله وزین مهرمادری می رسانم.
درســال  ۱۳۵۷زمانــی کــه افســر نیــروی هوایــی بــودم در اثــر یــک ســانحه هوایــی دچــار مشــکل چشــمی شــدم
کــه بنــا بــه تشــخیص کمیســیون پزشــکی بایســتی بــه انگلســتان و اســپانیا اعــزام مــی شــدم ولیکــن قبــل از
اعــزام بایســتی مرحــوم دکتــر خدادوســت کــه در بیمارســتان خلیلــی شــیراز طبابــت مــی نمــود مــرا ویزیــت
میکــرد .بــا هواپیمــای  C130ترابــری نیــروی هوایــی بــه شــیراز اعــزام شــدم وخدمــت آقــای دکتــر رســیدم کــه
دســتور بســتری موقــت داد .مرحومــه مــادرم کارت تــردد بــا هواپیماهــای ترابــری هوایــی را داشــت و میتوانســت
بــه تمــام پایــگاه هــای ایــران مســافرت نمایــد .دو روز بعــد از اســکان در شــیراز بــه فــرودگاه رفتــم تــا مــادرم را
بــه هتــل ســتاره ای افســران پایــگاه ببــرم .زمانــی کــه از هواپیمــا پیــاده شــد دســتش را بوســیدم.
وقتــی ســاک و وســایل را تحویــل گرفتیــم احســاس کــردم ســاک هــای مــادر بســیار ســنگین اســت .علــت
ســنگینی را پرســیدم مــادرم در حالیکــه اشــک در چشــمانش جمــع شــده بــود گفــت داخــل ســاکها ســیب
درختــی و هویــج اســت .پرســیدم مــادر ایــن چــه کاری اســت؟ مگــر در شــیراز ســیب و هویــج نیســت؟ چــرا
ایــن بــار ســنگین را آوردی؟ بــاز در حالــی کــه چشــمانش پــر از اشــک بــود گفــت  :بــرای چشــمان تــو خــوب
اســت از زمانــی کــه بلیــط پــرواز را گرفتــم اینهــا را خریــدم و هــر موقــع کــه بــه آنهــا نــگاه مــی کــردم ،آرامــش
میگرفتــم.

مــادرم ایــران ســرخوش متولــد  ۱۳۱۱در شــهر همــدان بــه دنیــا آمــد .زمانــی کــه کالس نهــم قدیــم را میخوانــد
درســال  ۱۳۲۸بــا مرحــوم حــاج خلیــل ملــک زاده ازدواج و تــرک تحصیــل نمــود ولــی همچنــان بــه درس و
کتــاب عشــق مــی ورزیــد و غزلیــات حافــظ و گلســتان شــیخ اجــل ســعدی را بســیار دوســت میداشــت و
همیشــه از قــول شــیخ اجــل «علیــه رحمــه» ایــن را زمزمــه مــی کــرد ،نــه بــر اشــتری ســوارم ،نــه خــری بــه زیــر
بــارم ،نــه خداونــد رعیــت ،نــه غــام شــهریارم ،نفســی مــی کشــم آســوده و عمــری بســر آرم.
حاصــل ازدواجــش  ۵فرزنــد بــود .ســه پســر و دو دختــر کــه همگــی دارای تحصیــات عالیــه مــی باشــند .پرویــز
ملــک زاده ،دومیــن فرزنــد مرحومــه ایــران ســرخوش بــود.
مــادری بســیار مهربــان و خــوش اخــاق و بــه اهــل بیــت عشــق مــی ورزیــد و در کدبانوگــری و آشــپزی و
خانهداری و مردمداری سرآمد بود.
بعــد از فــوت پــدر در ســال  ۱۳۵۹مســئولیت مــادر بــه عهــده پرویــز ملــک زاده بــود کــه مــی گویــد ماننــد نگیــن
انگشــتر از او نگهــداری میکــردم و همیشــه در ســفر و حضــر بــا مــن بــود و همســرم را دختــر ســوم خــود
می دانست .ایران سرخوش در سال  ۱۳۸۸در اثر یک حمله قلبی به رحمت ایزدی پیوست.
«روحش شاد و یادش گرامی باد»
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زندگی عجیب رییس جمهور محبوب شیلی

بانوی آهنین شیلی

طرفــداران باشــله معتقدنــد کــه در زمــان ریاســت جمهــوری او هیچگونــه فســاد اداری و اختــاس مالــی گــزارش
نشــده اســت و بعــد از خــروج از کاخ ریاســت جمهــوری هــم تنهــا دارای ـیاش حقــوق بازنشســتگی اســت.
باچ ِلــه خِ ریــا معــروف
میچــل ِ
امــا ایــن بانــو کــه تاثیــر بســیاری در سرنوشــت شــیلی داشــت کیســت؟ ب ِرونیــکا ِ
بــه میشــل باشــله متولــد ســال  ۱۹۵۱در ســانتیاگو اســت .سیاســتمدار سوسیالیســت ،رییسجمهــور چپگــرای
ســابق کشــور شــیلی ،وزیــر بهداشــت ،درمــان و دفــاع دوره ریاســتجمهوری ریــکاردو الگــوس اســت .میشــل
باشــله پزشــک متخصــص اطفــال ،یکــی از اعضــای کابینــه ،مــادر و رییــس آژانــس زنــان ســازمان ملــل متحــد در
ســالهای  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۳اســت .او بهعنــوان نخســتین رئیسجمهــور زن شــیلی و دومیــن زنــی کــه در یــک کشــور
آمریــکای التیــن بــه قــدرت میرســد و چهارمیــن رییسجمهــوری بــود از ائتــاف چــپ میانــه کــه در دهــه۱۹۸۰
بــه منظــور مخالفــت بــا پینوشــه تشــکیل شــد.
میشــل باشــله در  ۸اوت  ۲۰۱۸بــه عنــوان کمیســر عالــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل بــا تأییــد مجمــع عمومــی
ایــن ســازمان جایگزیــن زیــد رعــد حســین از اعضــای خانــدان ســلطنتی اردن (کــه چهــار ســال در ایــن ســمت
بــود) شــد .ایــن انتخــاب بــه پیشــنهاد آنتونیــو گوتــرش ،دبیــرکل ایــن مرکــز جهانــی صــورت گرفــت.

از تحصیل در شیلی تا کودتا،
شــکنجه و فــرار به آلمــــان
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میشــل در یــک خانــواده نســبتا ثروتمنــد بــه
دنیــا آمــد .پــدرش یــک نظامــی بــود و بــه
همیــن خاطــر در کودکــی همیشــه همــراه
خانــواده از شــهری بــه شــهر دیگــر میرفــت
و عمــا یــک مهاجــر بــه حســاب میآمــد .بــا
گذرانــدن دوران دبیرســتان توانســت در رشــته
پزشــکی وارد دانشــگاه مرکــزی شــیلی شــود.

پزشــکی را هــم ادامــه داد .در آلمــان بــا یــک
تبعیــدی دیگــر بــه نــام جرجیــو کارتــس ازدواج
کــرد .بعــد از چنــد ســال فعالیــت ســرانجام
در ســال  1979بــه شــیلی بازگشــت و تصمیــم
گرفــت زندگــی جدیــدش را در کشــور خــودش
آغــاز نمایــد.

افــزون بــر آن ،بــه حــق طــاق در شــیلی
مشــروعیت بخشــید و مبــارزه گســترده علیــه
بیســوادی را آغــاز کــرد .اقتصــاد شــیلی در ایــن
دوره رونــق گرفــت.
میشــل باشــله پــروژه اصلــی خــود را در شــیلی،
ریاســت مــوزه حقــوق بشــر در ســانتیاگو
میدانــد .مــوزهای کــه اســناد و یادوارههــای

البتــه خــودش عالقـهای بــه ایــن رشــته نداشــت
و جامعــه شناســی را ترجیــح مــیداد  ،امــا بــه
اصــرار پــدرش مجبــور شــد وارد رشــته پزشــکی
شــود .خــود میشــل بعدهــا در مصاحبــه هایــش
گفــت کــه کــم کــم رابطــه اش بــا پزشــکی بهتــر
شــد  ،چــرا کــه فهمیــد میتوانــد از ایــن طریــق
بــه مــردم فقیــر و بیچــاره شــیلی کمــک کنــد.
اوج دوران دانشــجویی میشــل بــا قــدرت گیــری
پینوشــه طرفــدار آمریــکا و کودتــا علیــه آلنــده
در شــیلی همزمــان شــد .میشــل کــه ســر پــر
ســودایی داشــت و از فعــاالن چــپ و حامــی
آلنــده بــود ،توســط نیــروی ارتــش دســتگیر
شــد .او را در زنــدان عمومــی و یــک مخفیــگاه در
مکانــی نامعلــوم در اطــراف شــهر ســانتیاگو نگــه
داشــته و شــکنجه هــای بســیار شــدید روحــی و
جســمی کردنــد .پــدر او هــم در همــان زمــان
دســتگیر شــد و بــه علــت شــکنجه در زنــدان بــه
علــت ایســت قلبــی از دنیــا رفــت.
میشــل مدتــی بعــد آزاد شــد ،امــا همچنــان
تحــت نظــر شــدید نیروهــای امنیتــی پینوشــه
قــرار داشــت .او تصمیــم گرفــت بــه آلمــان
شــرقی فــرار کنــد و در آنجــا زندگــی نویــی را
آغــاز نمایــد .میشــل پــس از ســفر بــه آلمــان وارد
دانشــگاه الیپزیــگ شــد .در ســال  1976وارد یک
حــزب کمونیســتی گردیــد و همزمــان تحصیــل

آغاز فعالیت سیاسی؛
وزارت بهداشــت و دفــاع

دوران خشــونت کودتــای خونیــن پینوشــه و
ایــام دیکتاتــوری برخاســته از آن را بــه معــرض
نمایــش میگــذارد.
بــا آنکــه باشــله از محبوبیــت بســیاری برخــوردار
بــود ،امــا در ســال  ۲۰۱۰ناگزیــر از مقــام
ریاســت جمهــوری شــیلی کنارهگیــری کــرد.
قانــون اساســی شــیلی دو دور ه پیوســته ریاســت
جمهــوری را مجــاز نمیشــمارد.

در ابتــدای کار ،میشــل از فعالیــت سیاســی در
شــیلی منــع شــده بــود و از ایــن رو بــه کار خــود
در زمینــه طبابــت کــودکان ادامــه داد .در ســال
 ۱۹۹۰کار خــود را در وزارت بهداشــت آغــاز کــرد.
کارنامــه درخشــان او در ایــن وزارتخانــه باعــث
شــد کــه میشــل باشــله در ســال  ۲۰۰۰هدایــت
وزارتخانــه بهداشــت و درمــان را برعهــده گیــرد.
او در ســال  ۲۰۰۲وزیــر دفــاع شــیلی شــد.
میشــل باشــله در ارتــش شــیلی دســت بــه یــک
رشــته اصالحــات دموکراتیــک زد.
نخستین رییس جمهوری زن شیلی؛
پاک کردن آثار سیاه دیکتاتوری
بــر اســاس گــزارش دویچــه وولــه در ســال ۲۰۰۶
بــود کــه میشــل باشــله بــه عنــوان نخســتین زن،
مقــام ریاســت جمهــوری شــیلی را از آن خــود
کــرد.
دوره ریاســت جمهــوری او در شــیلی را نقطــه
عطفــی در تاریــخ ایــن کشــور میداننــد .او
در ایــن دوره ،اقــدام بــه بهینهســازی پوشــش
درمانــی در شــیلی نمــود و برنامههــای اجتماعــی
گســتردهای بــرای کمــک بــه خانوادههــای
تهیدســت را بــه مــورد اجــرا گذاشــت.

دور ه دوم ریاست جمهوری؛
محبوبیت حتی با وجود فساد مالی در خانواده
در ســال  ،۲۰۱۴میشــل باشــله بــرای دومیــن
بــار بــه عنــوان رئیــس جمهــور شــیلی انتخــاب
شــد.
امــا دوره دوم ریاســت جمهــوری باشــله همــراه
بــا موضــوع فســاد مالــی در خانــواده او شــد.
بهویــژه بســیاری از اتهامــات مربــوط بــه فســاد
مالــی متوجــه پســر او بــود.
اگرچــه پســر باشــله بــه دنبــال بــاال گرفتــن
اعتراضــات از مقــام خــود بــه عنــوان مشــاور
رئیــس جمهــور کنارهگیــری کــرد ،امــا میشــل
باشــله هرگــز علیــه پســر خــود اعــام موضــع
نکــرد و همیــن باعــث شــد اعتمــاد عمومــی
مــردم نســبت بــه او کــم رنــگ بشــود.
گردآورنده :فاطمه استواری
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روز مــادر جشــن ســپنتا گار نیــاکان مــا ســال را بــه  ۱۲مــاه و هــر مــاه را بســی روز
و هــر روز را نامــی مــی نهادنــد کــه بــا برابــر شــدن نــام مــا آن را جشــن میگرفتنــد
 ۵روز آخــر ســال را پنــج مــی نامیدنــد در آن هــم نــام مخصــوص داشــت و مــی بایســت
خانــه را تمیــز آب و جــارو و بــوی خــوش روی آتــش مــی گذاشــت بگذارنــد کــروان
درگذشــتگان مهمانشــان هســتند بنابرایــن روز فروردیــن از مــاه فروردیــن جشــن
فروردینــگان روز اردیبهشــت از مــاه اردیبهشــت جشــن اردیبهشــت گان و و تــا آخــر
روز ســپندار مــرز از مــاه اســفند جشــن ســپندارمذگان یــا جشــن اســفندگان (روز مــادر
کدبانــو و دوشــیزگان روز زن و غیــره) بــود ایرانیــان باســتان زن را مقدستریــن موجــود
روی زمیــن مــی دانســتند و بــه گفتــه نگهدارنــده اندیشــه نیــک پرهیــزکاری ایمــان
همــت در شــوهرداری و فرزنــد پــروری بــه موثرتریــن عوامــل تمــدن و ترقــی و بشــر
میباشــد.
در روز جشــن اســفندگان کارهــای خانــه بــه مــردان و پســران ســپرده مــی شــد تــا
شهریار هیربد  -یزد
بانــوان و دوشــیزگان بــه اســتراحت کامــل میپرداختنــد حتــی در ایــن روز پادشــاه
از تخــت پاییــن مــی آمــد و شــهبانو حکمرانــی مــی کــرده اســت بانــوان بــه دوشــیزگان از همــه و پــدر هدایایــی
دریافــت مــی داشــتند یادمــانباشــد بانــوی منــزل را بــه کدبانــو صــدا مــی زدنــد کــه بــه معنــی کــرد بــه معنــی خانــه
بســیار هــم و بانــو را روشــنایی خانــه میدانســتند .ابوریحــان بیرونــی مینویســد در ایــران قدیــم جشــنی بــه نــام
مــژده گیــران در بیــن مــردم رواج داشــته اســت کــه ویژگــی آن پنــج روز نخســت مــاه اســفند بانــوان دســت از کار
میکشــیدند در اســتراحت کامــل بودنــد و بــه پــاس تــاش یــک ســاله شــان از مــردان مژدگانــی دریافــت میداشــتند
و مــردان وظایــف خانــه را بــر دوش مــی گرفتنــد کــه بــا ایــن کار فعالیــت زن را تجربــه میکردنــد.
وی مــی افزایــد ایــن جشــن بــه نــام ســپنتا آرمیتــی نگهبــان فــروزه ای بــا ویژگــی مادرانــه و زنانــه اســت یعنــی
مــادران مظهــر عشــق و مهربانــی بــی پایــان از تواضــع و فروتنــی هســتند کــه زمیــن نیــز نمــاد عشــق بگذشــت بــه
اســتواری رضــا ایمانــی اســت چــون مــادر پاســدار و نگهبــان فرزنــدان در هــر قشــر و بــه هــر چهــره مــی باشــد ازیــن
ازیــزد و نیــاکان نهالــی در دل خــاک جــای مــی دادنــد تــا از بــرگ هایــش هــوای پــاک از گل و شــکوفه از بــوی خــوش
و از میــوه اش بهــره حاصــل گــردد و در ایــن خدمــت زن بــه مــرد پیــر و جــوان ســهیم بودنــد.
خانــوادهای کــه صاحــب فرزنــد مــی باشــد بــه نــام فرزندشــان نهــادی در زمیــن کشــت مــی کردنــد بــه ایــن جشــن
باننــد ســایر جشــن هــا بــا رقــص و شــادی و پایکوبــی بــود.
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در دنیــای امــروز از مقــام مــادر ســخن هــای بســیاری گفتــه انــد و حتــی
روزی را بــه نــام مــادر اختصــاص داده انــد؛ امــا آیــا در واقــع جایــگاه مــادر
و نقــش او بــه خوبــی شــناخته شــده اســت؟ فرزنــدی کــه نــه مــاه تمــام
در رحــم مــادر رشــد مــی کنــد و مراحــل تحــول آن از نطفــه گرفتــه تــا
علقــه ،مضغــه ،جنیــن و ســرانجام متولــد شــدن همگــی در نهــان مــادر
صــورت میپذیــرد .فرزنــد در تمــام ایــن دوران از غــذای روح و جســم مــادر
بهرهمنــد مــی شــود؛ آنــگاه پــا بــه عرصــه دنیــا مــی گــذارد .دو ســال از شــیر
مــادر تغذیــه میکنــد و
در دامــن پرمهــر او
تربیــت مــی یابــد.
یعنــی مــادر عــاوه
بــر اینکــه بــا شــیر
خــود غــذای جســم او
را فراهــم مــی کنــد،
قــدم بــه قــدم بــا
تربیــت مادرانــه خــود
خوبیهــا و بدیهــا،
زشــتیها و زیباییهــا
و راه و رســم زندگــی
و شــیوه برخــورد
بــا دیگــران را بــه
کــودک مــی آمــوزد.
بــه مصــداق روایــت:
«کونــوا دعــاه النــاس
بغیــر الســنتکم» فرزند
هماننــد فیلمبــرداری
ماهــر و چیــره
دســت تمــام زوایــای
زندگــی و حــرکات و
رفتاراطرافیــان ،والدیــن
(بــه ویــژه مــادر )
را فیلمبــرداری مــی
کنــد.
بــه دلیــل همیــن
جایــگاه ایــن احســاس
و نقــش اصلــی را مــی
ســازد و ارزنــده مــادر
اســت کــه اســام در
ســپردن ایــن مقــام
بــه افــراد راههــای
پیشــگیرانه ارایــه
میکنــد و ســفارش
اکیــد بــه انتخــاب همســر مناســب دارد.
دکتــر «الکســیس کارل» مــی نویســد« :پــدر و مــادر در ســاختمان هســته
ســلول اولیــه کــه تمــام ســلول هــای موجــود تــازه از تقســیمات بعــدی آن
پدیــدار مــی شــود ،بــه یــک انــدازه ســهم دارنــد؛ ولــی عــاوه بــر نیمــه مــواد
هســته ســلول ،مــادر تمــام پروتوپالســمایی را نیــز مــی دهــد کــه دورتــادور
ایــن هســته را دربــر مــی گیــرد .بــه ایــن ترتیــب وظیفــه او در ایجــاد جنیــن
مهمتــر از پــدر اســت.
پیامبــر (ص) مــی فرمایــد« :الجنــه تحــت اقــدام االمهــات»  :بهشــت زیــر
پــای مــادران اســت .چــون اولیــن مدرســه انســان ،کانــون خانــواده اســت.
آولیــن آمــوزگار ،مربــی و پــرورش دهنــده کــودک مــادر اســت.
بــه همیــن دلیــل ،دانشــمندان مصــرف انــواع غذاهــا را در زیبایــی صــورت
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و تــوازن انــدام ،رنــگ مــو و چشــم و ...کــودک موثــر مــی داننــد ،مگــر
میشــود مســافری نــه مــاه تمــام در نهــان مــادر باشــد و از تمــام غذاهــای
جســمی و روحــی مــادر ارتــزاق کنــد؛ ولــی از او تاثیــر نگیــرد؟ بیشــک
غــم و غصــه ،برآشــفتگی ،و عصبانیــت ،هیجــان و بدبینــی ،کینــه تــوزی و
حســدورزی ،خیانــت و پلیــدی و خالصــه تمــام صفــات ناپســند و نیــز پاکــی
و زیبایــی ،صداقــت و خداجویــی در فرزنــد اثــر مــی گــذارد.
بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت ،معلــوم مــی شــود کــه چــرا وقتــی مــردی
بــه حضــور پیامبــر رســید و عــرض
کــرد «مــن ابــر» بــه چــه کســی
نیکــی کنــم؟ «قــال امــک ،قــال
ثــم مــن؟ قــال امــک ،قــال ثــم
مــن؟ قــال امــک ،قــال ثــم مــن؟
قــال ابــاک» :حضــرت فرمــود:
مــادرت ،عــرض کــرد بعــد از
بعــد از او بــه چــه کســی نیکــی
کنم؟فرمــود مــادرت ،عــرض کــرد
بعــد از او بــه چــه کســی؟ فرمــود
مــادرت بــار چهــارم عــرض کــرد
بعــد از او بــه چــه کســی نیکــی
کنــم؟ فرمــود :پــدرت.
جوانــی بــه پیامبــر رجــوع و
اجــازه شــرکت در جهــاد در
راه خــدا را خواســت ،حضــرت
پرســید :آیــا مــادر داری؟ عــرض
کــرد :آری .فرمــود« :فالزمهــا فــان
الجنــه تحــت قدمهــا» :در خدمت
مــادرت بــاش کــه بهشــت زیــر
پــای مــادران اســت.
امــام صــادق (ع) در روایتــی
میفرمایــد :مــردی پیــش
پیامبــر آمــد و عــرض کــرد مــن
جــوان بانشــاط و ورزیــده ای
هســتم و جهــاد را دوســت دارم
ولــی مــادری دارم کــه از رفتــن
مــن بــه جهــاد ناراحــت میشــود
تکلیــف چیســت؟» حضــرت
فرمــود« :ارجــع فکــن مــع
والدتــک فوالــذی بعثنــی بالحــق
النســها بــک لیلــه خیــر مــن
جهــاد فــی ســبیل اهلل ســنه»:
«برگــرد و بــا مــادر خویــش بــاش
قســم بــه آن خدایــی کــه مــرا بــه
حــق مبعــوث کــرد هــرگاه یــک شــب در کنــار مــادر باشــی کــه بــا تــو
اونــس بگیــرد از یــک ســال جهــاد در راه خــدا بهتــر اســت.
احترام به پدر و مادر هم ردیف با مساله توحید است.
گرچــه عواطــف انســانی و وظیفــه حــق شناســی ،بــه تنهایــی مــی توانــد
دلیــل خوبــی بــرای رعایــت احتــرام بــه پــدر و مــادر باشــد؛ امــا اهمیــت
قضیــه زمانــی بهتــر روشــن مــی شــود کــه ببینیــم خداونــد آن را در کنــار
مقولــه توحیــد قــرار داده اســت .خداونــد در چهــار ســوره قــرآن ،پــس از
توحیــد کــه اســاس رســالت انبیاســت؛ بــی درنــگ بــه ضــرورت نیکــی بــه
پــدر و مــادر مــی پــردازد و احتــرام بــه آن دو را هــم ردیــف امــر توحیــد
مــی شــمارد.
نویسنده :دکتر عیسی والیی

ستارگان زندگی
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محــات ،بواســطه پــرورش طیــف وســیعی از گلهــای زیبــا و منحصربهفــرد ،بــه هلنــد ای ـران شــهرت یافتــه اســت .در ســفر بــه
ایــن شــهر ،همـراه مــا باشــید.
تداشــتنیترین
بــه یقیــن میتــوان شــهر محــات را نهتنهــا یکــی از زیباتریــن مناطــق اســتان مرکــزی ،بلکــه یکــی از دوس 
شــهرهای کشــور معرفــی کــرد کــه در کنــار طبیعــت سرســبز ،آبوهـوای مطلــوب ،جاذبههــای گردشــگری طبیعــی و حضــور آثــار
باســتانی ارزشــمند ،هــر ســاله میزبــان جمــع زیــادی از گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت.

آبنمای پارک سرچشمه در محالت

از محبوبتریــن و مشــهورترین جاهــای دیدنــی
محــات ،سرچشــم ه ایــن شهرســتان اســت کــه از
پرآبتریــن چشــمههای اســتان مرکــزی اســت و در
مرتفعتریــن نقطــه از محــات قــرار دارد .اهمیــت ایــن
پدیــد ه طبیعــی از دوران گذشــته تــا بــه امــروز مــورد
توجــه مســئولین بــوده اســت؛ چراکــه بهعــاوه بــر
تامیــن آب کشــاورزی منطقــه ،دارای آب شــرب اســت
و بــه یکــی از جاذبههــای گردشــگری محــات ،تبدیــل
شــده اســت.

کوچه باغ های قدیمی در روستای خورهه محالت

در شــمال شــرق شــهر محــات و در حــد فاصــل روســتاهای وریــن،
دودهــک و آب گــرم محــات ،منطق ـهای زیبــا و کهــن قــرار گرفتــه
کــه در بیــن اهالــی بــه خورهــه شــهرت یافتــه اســت .خورهــه بــه
معنــی «محــل برآمــدن خورشــید» اســت .همچنیــن کلمـ ه «خــور»
در کتــاب اوســتا بهمعنــای منطق ـهای ییالقــی اســت کــه بــا توجــه
بــه شــرایط اقلیمــی و آبوهوایــی ایــن منطقــه ،ایــن روســتا بــه
«خورهــه» شــناخته میشــود .بــا توجــه بــه حضــور آثــار تاریخــی در
خورهــه ،بــه نظــر میرســد کــه تمــدن بشــری از هــزار ه دوم پیــش
از میــاد در آن وجــود داشــته اســت.

تابستان 1400
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در نزدیکــی شهرســتان محــات ،چشــمههای آب گــرم
ارزشــمندی بــا خــواص درمانــی بســیاری وجــود دارد کــه
اســتفاده از آنهــا از دوران بســیار دور تــا بــه امــروز رواج
دارد .چشــمههای آب گــرم شــامل  ۶چشــمه بــه نامهــای
روماتیســم ،ســلیمانیه ،شــفا ،دنبــه ،حکیــم (دمــای
چشــم ه حکیــم از ســایر چشــمهها کمتــر اســت) و ســودا
(بختیــاری) اســت کــه بهدلیــل وجــود مــواد معدنــی و
درمانــی شــگفتانگیز از جملــه گاز رادون ،مــورد توجــه
ســاکنین محلــی و گردشــگران سراســر ایــران اســت.
چشــمههای آب گــرم محــات ،از لحــاظ مــواد معدنــی،
ن چشــمههای
دارویــی و درمانــی ،بســیار غنــی و از بهتریـ 
آب گــرم ،بــه واســط ه دارا بــودن گاز رادون در ســطح
کشــور اســت.

دهکــده گل و گیاهــان
زینتــی محــات

دهکــد ه گل محــات ،بــا
وســعتی حــدود  ۱۱۰هکتــار
کــه عنــوان بزرگتریــن
دهکــد ه پــرورش گل در
کشــور را بــه خــود اختصــاص
داده اســت ،یکــی دیگــر از
محبوبتـــرین مکانهـــایی
اســت کــه هــر گردشــگری
در ســفر بــه ایــن شــهر ،از
آن بازدیــد میکنــد .ایجــاد
مکانــی مناســب جهــت
پــرورش ،تهیــه و توزیــع
انــواع گلهــای زیبــا در ایــن
منطقــه از کشــور ،پروسـ ه تهیـه
گلهــای مــورد نظــر گردشــگران و بازدیدکننــدگان را آســان و بــه دور از دغدغــه ســاخته اســت.

چنار دو هزارساله محالت

میتــوان حضــور درختــان چنــار در خیابــان سرچشــمه
بــا قدمتــی هزارســاله را از دیگــر ویژگیهــای بــارز و
منحصربهفــرد ایــن شهرســتان بیــان کــرد.
چنــار پیــر محــات ،بــا قدمتــی دو هــزار ســاله ،نمــاد
تاریخــی شــهر محــات اســت
امــا درخــت چنــاری کــه در میــدان چنــار ایــن شــهر
قــرار دارد ،نمــاد تاریخــی ایــن منطقــه از کشــور اســت
کــه محققــان عمــری بالــغ بــر دو هــزار ســال را بــر آن
تخمیــن زدهانــد .درختــی قطــور و بســیار زیبــا کــه در
کنــار دیگــر آثــار تاریخــی و طبیعــی ایــن ســرزمین،
بــه یکــی دیگــر از جاذبههــای گردشــگری آن تبدیــل
شــده اســت.
محبوبه حسنی
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اسـرار
یازده نفر از مسـنترین
افـــراد جهــان کـه

عمــر طــوالنـی
داشــت هاند

«الکســاندر ایمیــچ» یکــی دیگــر از قدیمیتریــن افــراد
آمریکایــی بــود؛ تصویــری کــه مشــاهده میکنیــد قبــل از
مــرگ وی در مــاه ژوئــن ســال  2014در خانـهاش در نیویــورک
گرفتــه شــده اســت .وی در مــورد اســرار عمــر طوالنــی
خــود گفتــه بــود :تغذیــه مناســب ،ژنتیــک خــوب ،ورزش و
استرس نداشتن دلیلی برای داشتن عمر طوالنی است.

«مامــی ریــردن»  114ســال عمــر کــرد و در ســال 2013
درگذشــت؛ او از قدیمیتریــن شــهروندان آمریکایــی بــود؛
وی در ســال  2011بــه یــک روزنامــه محلــی گفتــه بــود:
همیشــه بــه دیگــران کمــک کنیــد و بــا دیگــران آنطــور رفتــار
کنیــد کــه دوســت داریــد بــا شــما رفتــار شــود ،کارهایتــان را
خودتــان انجــام دهیــد و ســالم زندگــی کنیــد ،خداونــد بــه
عمــر شــما برکــت میدهــد.

«آلیــس هــرز ســامر» متولــد  26نوامبــر  1903در پــراگ،
جمهــوری چــک متولــد شــد و در ســن  108ســالگی
درگذشــت .آلیــس گفتــه بــود خنــده و مثبــت اندیشــیدن
باعــث طــول عمــر میشــود.

«ســاکاری مومویــی» در ســال  1903در ژاپــن متولــد شــد و
 112ســاله شــده اســت؛ در حــال حاضــر در ســمت ریاســت
مشــغول بــه کار اســت .وی گفــت :غــذای ســالم خــوردن و زود
بیــدار شــدن میتوانــد دلیلــی بــرای طــول عمــر باشــد.

«جســی گاالن» شــهروند اســکاتلندی کــه  109ســال دارد؛ وی
هــر روز صبــح یــک کاســه فرنــی میخــورد و ورزش را هی ـچ
وقــت تــرک نکــرده اســت.
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«سالوســتیانو ســانچز بالزکــز» در اســپانیا بــه دنیــا آمــد و
 112ســال عمــر کــرد؛ وی روزانــه یــک مــوز ،شــش میــوه و
غذاهــای ســاده مــی خــورده و در خــوردن غــذا زیــاده روی
نمیکــرده اســت.

«ژان کلمــان» تــا ســن  122ســالگی عمــر کــرد ،ایــن زن
فرانســوی در تمــام طــول زندگــی خــود یــک بــار هــم مریــض
نشــده بــود و حتــی یــک بــار هــم نــزد دکتــر نرفتــه بــود؛ ژان
هیچوقــت الــکل ،ســیگار و شــیرینی مصــرف نکــرده بــود و
تــا ســن  100ســالگی هــر روز دوچرخــه ســواری میکــرده
اســت.

«بــس کوپــر» در آمریــکا متولــد شــد و در ســال 2011
کــه  116ســال داشــت نــام وی بــه عنــوان رکــورد دار وارد
کتــاب گینــس شــد ،وی بــه نــدرت تنقــات میخــورد،
همیشــه فعــال بــود ،هیچوقــت بــه کارهایــی کــه داشــت فکــر
نمیکــرد و هیــچ وقــت اســترس نداشــت.
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«لیــا دنمــارک» اولیــن متخصــص اطفــال شــاغل در جهــان
بــود کــه عمــر طوالنــی داشــت؛ وی کــه متولــد آمریــکا بــود
در ســن  103ســالگی بازنشســته شــد و  11ســال پــس از
بازنشســتگی مــدام آب مینوشــید ،رژیــم غذایــی وی در دو
وعــده غذایــی پروتئیــن و ســبزیجات بــوده و از خــوردن مــواد
قنــدی خــودداری میکــرده اســت؛ وی حتــی در ســن 114
ســالگی کیــک تولــد خــود را نخــورد.

«میســائو اُکاوا»  116ســاله اســت؛ بــه نظــر وی سوشــی بــه
خصــوص ماهــی و برنــج بخارپــز ،خــواب بــه موقــع و حداقــل
 8ســاعت در شــب باعــث عمــری طوالنــی میشــود.

«هیدکــو آرمــا»  101ســاله و ژاپنــی اســت؛ وی معتقــد اســت
کمتــر خــوردن گوشــت قرمــز و محصــوالت لبنــی موجــب
طــول عمــر میشــود.
منبع :فارس
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آنگــال مرکــل

آنــگال دوروتئــا مــرکل ()Angela Dorothea Merkel
در  ۱۷ژوئیــه ســال ۱۹۵۴در هامبــورگ آلمــان بــه دنيــا آمــد.
پــدرش کشــیش و مــادرش معلــم بــود .اندکــی بعــد از تولــد،
خانــوادهاش بــه آلمــان شــرقی مهاجــرت کردنــد.
در زمــان تحصیــل در دبیرســتان همیشــه شــاگرد اول بــود و در
جوانــی آرزو داشــت روزی معلــم شــود .آنــگال در ســال  ۱۹۷۳در
دانشــگاه لَیپتســیگ بــه تحصیــل فیزیــک پرداخــت و در ســال
 ۱۹۷۸تحصیــات خــود را بــه پایــان رســاند و دکتــرای خــود را
در مقطــع شــیمی فیزیکــی در ســال  ۱۹۸۶بــه دســت آورد.
تــا قبــل از فروپاشــی دیــوار برلیــن ،مــرکل جایگزیــن آخریــن
ســخنگوی دولــت آلمــان شــرقی بــود .در ســال  ۱۹۹۰مــرکل
عضــو حــزب مســیحی دموکــرات شــد و در پایــان همیــن ســال
بــه عنــوان نماینــده ایــن حــزب وارد مجلــس آلمــان شــد.
در ژانویــه  ۱۹۹۱هلمــوت کهــل (صدراعظــم وقــت آلمــان) او
را بــه عنــوان وزیــر بانــوان و جوانــان نامیــد و ســپس وی پســت
ـطزیســت ،حفــظ طبیعــت و باالخــره بــه
خــود را بــه وزیــر محیـ 
امنیــت راکتورهــا تغییــر داد و ایــن وزارت را تــا ســال  ۱۹۹۸کــه
بــه قــدرت گرفتــن حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان بــه رهبری
گرهــارد شــرودر انجامیــد ،نگــهداشــت.
آنــگال مــرکل در ســال  ۲۰۰۰بــه عنــوان دبیــرکل حزبــش

انتخــاب شــد .بــا ایــن وجــود در ســال  ۲۰۰۲ادمونــد شــتویبر
دبیــرکل حــزب مســیحی سوســیال آلمــان کــه بــا دموکــرات-
مســیحیها در پارلمــان متحــد اســت بــه عنــوان نماینــده دو
حــزب متحــد بــرای صــدر اعظمــی کاندیــد شــد.
ایــن دو حــزب بــا رهبرانشــان (مــرکل و شــتویبر) بارهــا شــرودر
و سوســیال -دموکراتهــا را بــه خاطــر سیاســتهای غلــط
اقتصــادی ،افزایــش بدهیهــای کشــور و مهمتــر از همــه
تعــداد بســیار زیــاد بیــکاران مــورد ســرزنش قــرار میدادنــد.
بــا ایــن وجــود اتحــاد آنهــا بــار دیگــر در ســال  ،۲۰۰۲بیشــتر
بــه خاطرسیاســتهای اشــتباه آنهــا در مــورد جنــگ بــا عــراق
از ائتــاف ســبز -قرمــز بــه رهبــری شــرودر و یوشــکا فیشــر
شکســت خــورد.
ايــن سیاســتمدار آلمانــی ،دبیــرکل اتحادیــه دموکــرات
مســیحی آلمــان بــوده و از  ۲۲نوامبــر ســال  ،۲۰۰۵ســرانجام
بــر طبــق مذاکــرات ائتــاف بــزرگ ،سوســیال -دموکراتهــا بــه
صدراعظمــی مــرکل و کنارهگیــری شــرودر از سیاســت رضایــت
دادنــد بــه شــرط اینکــه  ۸وزارتخانــه بــزرگ در دســتان آنهــا
باقــی بمانــد.
بــه ایــن صــورت آنــگال مــرکل اولیــن صدراعظــم زن در کشــور
آلمــان معرفــی شــد.
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خانــم مــرکل بــا شایســتگی ،مهــارت و فــداکاری  ۸۰میلیــون
آلمانــی را بــرای  ۱۸ســال رهبــری کــرد.
شــعار نــداد ،ســخنان بیهــوده بــر زبــان نیــاورد  ...در
کوچــه هــای برلیــن بــرای عکــس گرفتــن ظاهــر نشــد؛
او را «بانــوی جهــان» لقــب دادنــد و از او بــه عنــوان
معــادل شــش میلیــون مــرد یــاد کردنــد.
در طــول  ۱۸ســال رهبــری بــر کشــورش  ،هیــچ تخلفی
علیــه او ثبــت نشــد .هیــچ یــک از بســتگان خــود را بــه
یــک پســت دولتــی منصــوب نکرد.
هنگامــی کــه همــه کشــورهای مســلمان ،بــه
پناهنــدگان ســوری و عراقــی پنــاه ندادنــد ،بــه
آنــان پنــاه داد و ماننــد مــادری مهربــان بــه
آنــان ،بــی منــت ،خانــه و خــوراک پیشــکش
کــرد.
او اجــازه نــداد کــه تصاویــرش در هیــچ اداره و
ســازمانی نصــب شــده یــا خیابانــی بــه نامــش
نامگــذاری شــود.
مــرکل مدعــی ســاخت تمــدن نویــن و
پرشــکوه بــرای کشــورش نشــد .او جــز
حقوقــی متوســط چیــزی دریافــت نکــرد.
هیــچ کــس رویکــرد و کارکردش را ســتایش
نکــرد ،کســانی را کــه پیــش از او در قــدرت
بودنــد بــه چالــش نکشــید و خدمــات آنــان
را بیهــوده نشــمرد.
خانــم مــرکل جایــگاه رهبــری حــزب
را تــرک و آن را بــه دیگــری ســپرد.
آنهــم در حالــی کــه آلمــان و آلمانــی هــا،
در بهتریــن وضعیــت امنیتــی -اقتصــادی
هســتند.
واکنــش آلمــان هــا نیــز در
تاریــخ کشــور شــگفت بــود.
تقریبــا همــه مــردم در بالکــن
خانــه هــای خویــش ،شــش
دقیقــه پیاپــی و بــه گونــه ای
خودجــوش ،بــه افتخــارش
کــف زدنــد.
خانــم مــرکل آلمــان را در
ج قــدرت رســاند و
اروپــا بــه او 
در کمــال افتخــار ،از قــدرت و در
فضایــی دمکراتیــک ،از رهبــری
حــزب کنــار گذاشــته شــد.
رهبــری کــه تحــت تأثیــر مــد
یــا مرکــز توجــه بــودن قــرار
نگرفــت؛ امــاك و مســتغالت،
اتومبیــل ،قایــق تفریحــی و
هواپیمایــی را بــرای خــود و خانــوادهاش
اختصــاص نــداد.
او رفــت و اقوامــش ادعــای امتیــاز نکردنــد .هجده
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ســال هیــچ گاه کمــد لبــاس خــود را تغییــر نــداد.
طــی کنفرانســی مطبوعاتــی ،زن روزنامــه نــگار از
او پرســید :مــا متوجــه شــدیم کــه شــما اغلــب
یــک گونــه لبــاس مــی پوشــید  ،آیــا تــن
پــوش دیگــری نداریــد؟
پاســخ داد :مــن کارمنــد دولــت هســتم،
شــغلم مانکنــی نیســت.
در کنفرانــس مطبوعاتــی دیگــر ،از او
پرســیدند :آیــا شــما خدمتکارهایــی داریــد کــه
خانــه شــما را تمیــز کــرده و وعــده هــای غذایــی
شــما را آمــاده کننــد و ســایر امــورات خانــه
داری را انجــام دهنــد؟
پاســخ داد :نــه ،مــن هیــچ خدمتــکاری
نــدارم و بــه آنهــا نیــازی هــم نــدارم.
چــون خــود مــن و شــوهرم ایــن کار هــا
را هــر روز در خانــه انجــام مــی دهیــم.
ســپس روزنامــه نــگار دیگــری پرســید:
چــه کســی لبــاس هــا را مــی شــوید،
شــما یــا شــوهرتان؟
پاســخ داد :مــن لبــاس هــا را
مرتــب مــی کنــم و شــوهر
مــن کســی اســت کــه بــا
ماشــین لباسشــویی کار
مــی کنــد و معمــوال در
شــب هــا؛ زیــرا شــبها
فشــار روی سیســتم
بــرق رســانی کشــور
کمتــر اســت و مهمتــر
ایــن کــه ســر و صــدای
ماشــین رختشــویی بــرای
همســایه هــا ایجــاد مزاحمــت نکنــد.
خوشــبختانه دیــواری کــه آپارتمــان مــا را از
همســایگان جــدا مــی کنــد بــه قــدر کافــی
کلفــت اســت.
مــرکل ادامــهداد :مــن انتظــار داشــتم شــما
از مــن در مــورد موفقیــت هــا و ناکامــی
هــای وظایــف در دولــت بپرســید!!!
خانــم مــرکل ماننــد بیشــتر شــهروندان ،در
یــک آپارتمــان معمولــی زندگــی مــی کنــد.
نــه کاخــی دارد ،نــه خانــه ای پــر شــکوه.
وی کــه پیــش از برگزیــده شــدن بــه
عنــوان صــدر اعظــم  ،در آپارتمــان زندگــی
میکــرد ،آن جــا را تــرک نکــرد و در
همانجــا مانــد.
آلمــان بــا  ۶دقیقــه تشــویق گــرم،
در خیابــان هــا ،بالکــن هــا و
پنجرههــا ،بــا آنــگال مــرکل
خداحافظــی کــرد.

40

شماره 18

تابستان 1400

همسفر !
در ایــن راه طوالنــی ـ کــه مــا بیخبریــم و چــون بــاد میگــذرد ـ بگــذار خــرده اختالفهایمــان بــا هــم،
باقــی بمانــد .خواهــش میکنــم!
مخواه که یکی شــویم؛ مطلقاً یکی.
مخــواه کــه هــر چــه تــو دوســت داری ،مــن همــان را ،بــه همــان شــدت دوســت داشــته باشــم و هــر چــه
مــن دوســت دارم ،بــه همــان گونــه ،مــورد دوســت داشــتن تــو نیــز باشــد.
مخــواه کــه هــر دو یــک آواز را بپســندیم ،یــک ســاز را ،یــک کتــاب را ،یــک طعــم را ،یــک رنــگ را ،و یــک
شــیوه نــگاه کــردن را.
مخواه که انتخابمان یکی باشد ،ســلیقهمان یکی ،و رؤیامان یکی.
همســفر بــودن و همهــدف بــودن ،ابــدا بــه معنــای شــبیه بــودن و شــبیه شــدن نیســت .و شــبیه شــدن،
دال بــر کمــال نیســت ،بــل دلیــل توقــف اســت.
شــاید «اختــاف» کلمــه خوبــی نباشــد و مــرا نگویــد .شــاید «تفــاوت» ،بهتــر از اختــاف باشــد .نمیدانــم؛
امــا بــه هــر حــال تــک واژه مشــکل مــا را حــل نمیکنــد.
پس بگذار این طور بگویم:
عزیز من!
زندگــی را تفــاوت نظرهــای مــا میســازد و پیــش میبــرد نــه شــباهتهایمان ،نــه از میــان رفتــن و
محــو شــدن یکــی در دیگــری؛ نــه تســلیم بــودن ،مطیــع بــودن ،امــر بــر شــدن و دربســت پذیرفتــن.
پس ،بانو!
بیا تصمیم بگیریم که هرگز عین هم نشــویم.
بیا تصمیم بگیریم که حرکاتمان ،رفتارمان ،حرف زدنمان ،و ســلیقهمان ،کامالً یکی نشــود...
و فرصــت بدهیم که خرده اختالفها ،و حتی اختالفهای اساسـیمان ،باقی بماند.
و هرگز ،اختالف نظر را وســیله تهاجم قرار ندهیم...
عزیز من! بیا متفاوت باشیم!
نادر ابراهیمی
نامه سی و چهارم
از کتاب :چهل نامه کوتاه به همسرم
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چا�
ی
رو بذار،
دارم میام
ســال  ۲۰۱۷گــری اولدمــن
بابــت فیلــم «ســیاهترین
ســاعت» اُســکار گرفــت .رفــت
بــاالی ســن جایــز ه اســکارش را
گرفــت تــوی دســتش و یــک نطــق
جــذاب کــرد .تــه حرفهــاش از مــادر
 ۹۹ســالهاش تشــکر کــرد کــه مشــوقش بــوده
و آخــرش گفــت« :مامــان ،کتــری رو بــذار کــه دارم
اســکار رو مــیآرم»  ...بــه همیــن جذابیــت!!
هیــچ جملــهای بــه انــدازه ایــن جملــه ،مــرا بــه زندگــی
امیــدوارم نمیکنــد .اینکــه یکــی زنــگ بزنــد و بگویــد کــه
«چایــی رو بــذار  ،دارم مـیآم» یــا مــن زنــگ بزنــم و بگویــم
«کتــری رو بــذار ،دارم م ـیآم» .
چکیــد ه زندگــی بــرای مــن همیــن جملــه اســت ،دنیــا و
آخــرت همــه حاشــیهاند!!!
قدیمهــا محــل کارم تــا خانـ ه پــدرم چهــار قــدم بیشــتر راه
نبــود .بعضــی غروبهــا کــه مثــل نمــد ماالنــده میشــدم،
زنــگ مــیزدم خانهشــان ،مــادرم میگفــت «چایــی رو
م ـیذارم ،یــه ســر بیــا».
کــدام کالغ خیــس گرفتــار در طوفــان پیشــنهاد کرســی
گــرم را رد میکنــد؟
هنوز هم مثال دارم:
همیــن ده ســال پیــش کــه هنــوز مــردم تــوان ســفر
داشــتند مــادر و پــدرم قصــد کردنــد بیاینــد پیشــم ،رفتنــد
ســفارت چهــار ســاعت مثــل قرصجوشــان تــه لیــوان آب
حرصوجــوش خــوردم و بــاال و پائیــن پریــدم تــا باالخــره
پــدرم زنــگ زد و گفــت« :ویــزا رو گرفتیــم ،کتــری رو بــذار
اومدیــم»
به همین جذابیت!
انــگار ســرم امیــد بــه حیــات را بزننــد تــوی ســاعد دســت
آدم!!!
کال ایــن جملــه «چایــی رو بــذار اومــدم» ،عاشــقانهترین
جملــهای اســت کــه تــا حــاال بشــر خلــق کــرده اســت.
مثــل ایــن چاقوهــای همــه کاره اســت کــه بــه هــر
کاری میآیــد ،پرتقــال پوســت میکنــد ،در نوشــابه بــاز
میکنــد ،در کنســرو لوبیــا بــاز میکنــد و!!!...

این جمله همهفنحریف است!
«امید» دارد،
«دوستت دارم» دارد،
«دلم برایت تنگ شده» دارد،
«چقدر قشنگ شدی امشب» دارد،
«همه چیز» دارد !
«چایی گذاشتم ،همه بیایید»
مهــم نیســت آدم اســکار گرفتــه باشــد یــا
ویــزا ،از ســر عملیــات حفــاری گودتریــن
چالــه تهــران آمــده باشــد یــا بخواهــد
مزخرفتریــن پایاننامــه جهــان را بــه
ســرانجام برســاند...
این جمله جادو میکند.
بــد جــوری دلمــون بــرای گفتــن
این جمله گرفته؛
تمــام دیــد و بازدیدهــا ،احوالپرســیها،
جوکگفتنهــا و مهمانیهــای مــا رفتــه
تــو قــاب یــک گوشــی ...
بــدون تــرس ،بــدون تعــارف ،بــدون
هیــچ نگرانــی ،بــا دلــی پــر از مهربانــی و
آرامــش ،بیغــل و غــش بــه هــم دیگــه
بگیــم ....چــای رو دم کــن دارم مــیآم...
کــه واقعــا جــادو میکنــه...
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موضــوع هــای جالــب و زیبایــی کــه در
کشــورهای مختلــف تدریــس میشــوند
وقتــی هنــوز بچــه هســتیم نمیفهمیــم کــه دانــش ،قــدرت اســت .درس خواندنهــای شــب
امتحــان و تکالیــف خانــه ،اشــتیاق مــا را بــه مدرســه کــم میکــرد .امــا خوشــبختانه بــه نظــر
میرســد کــه معلمــان باالخــره در حــال فهمیــدن ایــن موضــوع هســتند .در مــدارس سراســر
جهــان ،دروســی وجــود دارد کــه بــه بچههــا کمــک میکنــد از درس خوانــدن لــذت ببرنــد.

شادی (آلمان)
چطــور خوشــحال باشــیم؟ بســیاری از مــا
دوســت داریــم ایــن راز را بدانیــم؟ در آلمــان،
بچههــا در مدرســه یــاد میگیرنــد کــه در
هماهنگــی بــا خــود و دنیایشــان زندگــی کننــد.
درس شــادی در بیــش از  ۱۰۰مدرســه تدریــس
میشــود .در یکــی از آن هــا ،در هایدلبــرگ،
مدیــر مدرســه ایــن درس را تدریــس میکنــد.
هیــچ امتحــان یــا آزمونــی وجــود نــدارد ،امــا در
طــول ســال ،هــر دانــش آمــوز ســعی میکنــد
پــروژه مهربانــی خــود را عملــی کنــد .بــه عنــوان
مثــال ،آنهــا ویدیویــی آمــاده میکننــد کــه
میتوانــد دیگــران را کمــی خوشــحال کنــد.
آنهــا میتوانــد داوطلــب شــوند یــا یــک رویــداد
خیریــه ترتیــب دهنــد.
ایــن دروس در ســایر مــدارس جهان هــم تدریس
میشــوند :مثــل بوتــان ،کــرت و اســترالیا .در
اســترالیا ایــن برنامــه «آمــوزش مثبــت» نامیــده
میشــود و بــر اســاس تحقیقــات مارتیــن
ســلیگمن اســت کــه هنــوز هــم فعاالنــه دربــاره
روشهــای شــادبودن تحقیــق میکنــد.
اکتشاف (آمریکا)
ایــن یــــک کالس عملــــی اســــت کــه
دانشآمــوزان در آن بــه بخشهــای مختلــف
شهرشــان میرونــد؛ مثــا ،بــه یــک مزرعــه
محلــی ،بــازار ،رســتوران یــا تصفیــه خانــه
فاضــاب .ایــن درس یــک بــار در هفتــه اســت
و  ۵ســاعت طــول میکشــد .بعــد از هــر ســفر،
معلــم درمــورد بخشهــای نظــری درس صحبــت
میکنــد .اگــر کالس دربــاره غــذا باشــد ،بچههــا
میفهمنــد کــه غذاهــا از کجــا میآینــد و
قیمــت واقعــی آنهــا چقــدر اســت ،ســبزیجات
چطــور پــرورش داده میشــوند و...
دانــش آمــوزان پــس از یادگیــری اطالعــات

جدیــد «یــک رســتوران بــاز میکننــد» .آنهــا
موادغذایــی میخرنــد و غــذا درســت میکننــد،
میزهــا را آمــاده و بعــد از مصــرف نیــز تمیــز
میکننــد .همچنیــن ایــن برنامــه اغلــب شــامل
توســعه برنــد و مفهــوم رســتوران ،مطالعــه
سیســتم تولیــد آگاهانــه موادغذایــی ،محاســبه
ارزش غذایــی خوراکــی هــا ،جمــع آوری
محصــوالت و یادگیــری نحــوه اســتخدام افــراد
هــم میشــود.
ارتباطات (اسپانیا)
کالس ارتباطــات در اســپانیا اجبــاری بــوده و
همــه دانــش آمــوزان اســپانیایی  ۳تــا  ۱۱ســال
در آن شــرکت میکننــد .درسهــا بســیار راحــت
هســتند :دانــش آمــوزان فیلــم میبیننــد و درباره
موقعیتهــای مختلــف بــا هــم حــرف میزننــد.
موضوعاتــی مثــل ارتبــاط بــا دیگــران و حــل
مســائل مختلــف مــورد بحــث قــرار میگیرنــد.
بچههــا یــاد میگیرنــد کــه چگونــه احساســات
خــود را کنتــرل و بــه دیگــران گــوش دهنــد .هــر
هفتــه آنهــا دربــاره مباحــث اجتماعــی بســیار
جــدی بحــث میکننــد.
خانه داری و مشتری مداری(سوئد)
هیــچ چیــز غیرعــادی در کالس خانــه داری
وجــود نــدارد .بــه جــز یــک چیــز :ایــن کالس
فقــط مختــص دختــران نیســت ،پســران هــم
در آن شــرکت میکننــد .همــه در کنــار هــم
مینشــینند ،خیاطــی میکننــد ،از چکــش
اســتفاده میکننــد و النــه پرنــده میســازند؛
و البتــه ،یــاد میگیرنــد چطــور آشــپزی کننــد.
امــا آنهــا یــک کالس تئــوری هــم دارنــد :قوانین
تغذیــه ســالم ،محاســبه موادمغــذی مهــم و حتی
بودجــه بنــدی مالــی .بــا ســوئدیهای کوچــک
مثــل یــک بزرگســال رفتــار میشــود :آنهــا یــاد
میگیرنــد مقتصــد و خودکفــا باشــند؛ بنابرایــن

در کنــار خانــه داری ،معلمــان درمــورد مهــارت
مشــتری مــداری هــم صحبــت میکننــد .در
واقــع ،ایــن بــدان معناســت کــه دانــش آمــوزان
حقــوق خــود را یــاد میگیرنــد و اینکــه چطــور
بــرای حقــوق خــود در فروشــگاه یــا دفاتــر دولتی
بجنگنــد.
کالس جنگل (بریتانیا)
بریتانیاییهــا از کودکــی بــه جنــگل حــس خانــه
دارنــد .آنهــا از ســنین بســیار کــم میآموزنــد
چطــور در جنــگل جهتیابــی کننــد ،شــاخهها
را ُببرنــد ،آتــش روشــن کننــد ،کلبــه بســازند و
گیاهــان و قارچهــای خوراکــی را از غیرخوراکــی
تشــخیص دهنــد .در برخــی مــدارس ،هــر روز
کالس مدرســه جنگلــی دارنــد .آنهــا چطــور
میتواننــد هــر روز بــه طبیعــت برونــد؟ بــه
راحتــی ،یــک جنــگل کوچــک (یــک منطقــه
درختــکاری) در نزدیکــی مدرســه وجــود دارد کــه
پیــاده بتــوان بــه آن جــا رفــت.
کالس بحث و مناظره (هلند)
در هلنــد ،ایــن درس در کالس زبــان تدریــس
میشــود .بچههــا بــه دو گــروه تقســیم
میشــوند و بــرای دیــدگاه خــود مبــارزه
میکننــد .بچههــا اجــازه ندارنــد دیدگاهــی کــه
دوســت دارنــد را انتخــاب کننــد ،همــه چیــز بــر
اســاس شــانس اســت .معلــم ارزیابــی میکنــد
کــه اطالعــات چقــدر درســت بیــان شــده اســت.
از همــه مهــم تــر ،وقتــی بحــث داغ میشــود،
معلــم بــر هــر گونــه پرخاشــگری بچههــا نظــارت
دارد.
در نتیجــه ،تحمــل کــودکان نســبت بــه دیگــران
بــاال مــیرود و میفهمنــد کــه همــه مشــکالت
حداقــل دو جنبــه دارنــد .در ایــن کالس ،بچههــا
روشهــای ســخنرانی ،محتــوا ،زبــان بــدن،
تقلیدهــا و احساســات درونــی حیــن بحــث را
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یــاد میگیرنــد.
هوش مصنوعی (چین)
کالس هــوش مصنوعــی در مقاطــع دبســتان و
راهنمایــی چیــن تدریــس میشــود کــه درس
جدیــدی اســت و از ســال  ۲۰۱۹در برنامــه
مــدارس ظاهــر شــده اســت .از طریــق یــک
مجموعــه  ۱۰کتابــی ،بچههــا نــه تنهــا دربــاره
تاریخچــه هــوش مصنوعــی ،بلکــه دربــاره
روشهــای اســتفاده از آن یــاد میگیرنــد.
مثــا ،تشــخیص چهــره ،رانندگــی خــودکار و
امنیــت اجتماعــی .عــاوه بــر کالسهــای نظــری
خســته کننــده ،بچههــا ربــات میســازند تــا
آموختههــای خــود را تمریــن کننــد.
یوگا (بریتانیا ،آمریکا ،استرالیا)
آیــا بعــد از کار بــرای کاهــش اســترس بــه
کالس یــوگا میرویــد؟ دانــش آمــوزان برخــی
کشــورها خــوش شــانس هســتند و در مدرســه
یــوگا کار میکننــد .کالسهــای یــوگا در
مقاطــع راهنمایــی و دبیرســتان مــدارس بریتانیا،

میشــوند .هــدف اصلــی فکــر کــردن دربــاره
چیزهــای خوبــی اســت کــه میتوانیــد بــه
طــرف مقابــل بگوییــد و بــه درســتی ارتبــاط
برقــرار کنیــد.
موج سواری (استرالیا ،نیوزیلند ،هاوایی)
اســترالیا بــا اقیانوسهــا و مردمــی احاطــه شــده
کــه تمــام طــول ســال در آن مــوج ســواری
میکننــد .اســترالیاییها از کودکــی و در
کالسهــای مــوج ســواری اجبــاری ،ایــن ورزش
را یــاد میگیرنــد .مربــی مــوج ســواری بــه آنهــا
نشــان میدهــد کــه چطــور بــا تختــه مــوج
ســواری کار کننــد و تعادلشــان را حفــظ کننــد.
ایــن ورزش بــرای بــدن عالــی اســت ،همــان
طــور کــه از هیــکل مــوج ســواران هــم میتــوان
فهمیــد .همچنیــن در ایــن کالس بــه بچههــا
یــاد میدهنــد چطــور در هماهنگــی بــا طبیعــت
زندگــی کننــد و آن را کنتــرل کننــد .البتــه فقــط
کودکانــی کــه در نزدیکــی اقیانــوس زندگــی
میکننــد ،شــانس شــرکت در ایــن کالسهــا را

دنیــای اطرافشــان را دوســت بدارنــد .آنهــا یــاد
میدهنــد هارمونــی را در وقایــع طبیعــی ببیننــد
و مراقــب رفتارشــان در طبیعــت باشــند .در پایان
دوره ،بچههــا بایــد بتواننــد توصیــح دهنــد کــه
چــرا یــک تجربــه خــاص را بیشــتر دوســت
داشــتند .ســپس بچههــا بــه خاطــر دانــش و
مهــارت خــود نمــره میگیرنــد و در پایــان ســال
امتحــان میدهنــد.
علم زندگی (ترکیه)
در ســه ســال اول مــدارس ترکیــه ۴ ،درس
اصلــی وجــود دارد .زبــان ترکــی ،ریاضیــات ،زبــان
خارجــی و علــم زندگــی .در ایــن درس بچههــا
دربــاره دنیــای اطرافشــان یــاد میگیرنــد چطــور
از ســامت خــود و طبیعــت مراقبــت کننــد ،چــرا
بایــد بــه همــه بــدون اســتثنا احتــرام بگذارنــد،
چــه اتفاقاتــی در کشــور و جهــان میافتــد ،همــه
ایــن ســواالت در ایــن دوره پاســخ داده میشــود.
همچنیــن معلمــان دربــاره آداب معاشــرت و
قوانیــن رفتــاری هنــگام رفتــن بــه خانــه دیگــران

اســترالیا و آمریــکا تدریــس میشــود.
ایــن درس دو بــار در هفتــه و حداقــل  ۴۰دقیقــه
اســت .معلمــان بــرای اینکــه حــق تدریــس آن
را داشــته باشــند ،بایــد یــک دوره  ۶هفتــهای
را بگذراننــد .آنهــا توجــه زیــادی بــه نحــوه
عملکــرد سیســتم عصبــی کــودکان دارنــد و بــه
بچههایــی کــه بــرای آنهــا (مدیتیشــن) ســخت
اســت ،کمــک میکننــد .خردســاالن فقــط چنــد
دقیقــه مدیتیشــن میکننــد تــا آرام شــوند و
صبــر را تمریــن کننــد .نوجوانــان یــاد میگیرنــد
بــا درگیریهایــی کــه در هــر گــروه از مــردم
اجتنابناپذیــر بــوده ،مقابلــه کننــد .آنهــا یــاد
میگیرنــد احساســات خــود را بــه زبــان آورنــد و
همــه مشــکالت را بــا آرامــش حــل کننــد.
دانــش آمــوزان تمرینات تنفســی انجــام میدهند
و بــا اســتفاده از ارتباطــات غیرخشــونتآمیز آرام

دارنــد .کودکانــی کــه از آب دور هســتند ،کالس
اجبــاری شــنا دارنــد.
تحسین طبیعت (ژاپن)
ژاپنیهــا فکــر میکننــد کــه مطالعــه طبیعــت
کافــی نیســت ،مــا بایــد آن را تحســین کنیــم.
ایــن نگــرش درســت اســت .در ایــن کشــور ،قبــل
از بودائیســم ،آئیــن شــینتو بــوده کــه یکــی از
اصــول اصلــی آن تحســین طبیعــت اســت.
بســیاری از مــدارس ژاپنــی کالس اجبــاری
تحســین طبیعــت را ارایــه میدهنــد.
ایــن کالسهــا خســته کننــد ه نیســتند بلکــه
یــک گــردش جالــب هســتند .مکانهــای
زیبــا ،گیاهــان ،پرنــدگان و حیوانــات؛ بچههــا
میتواننــد اینهــا را در واقعیــت ببیننــد.
معلمــان فقــط نشــان نمیدهنــد و حــرف
نمیزننــد ،آنهــا بــه بچههــا یــاد میدهنــد

حــرف میزننــد .بجههــا رفتــار خــوب را یــاد
میگیرنــد و اینکــه چطــور بــا غریبههــا مــودب،
امــا مراقــب باشــند.
اخالق (ویتنام)
در ویتنــام ،تحصیــات هنــوز الکچــری بــه
حســاب میآیــد و همــه نمیتواننــد از پــس
هزینههــای آن برآینــد .امــا کــودکان ویتنامــی
در  ۶ســالگی خــوب و بــد را یــاد میگیرنــد .در
برنامــه مدرســه ،یــک کالس اجبــاری بــه نــام
«اخــاق» وجــود دارد.
معلمــان فقــط نمیگوینــد «ایــن کار درســت
اســت و بایــد انجــام دهیــد» آنهــا توضیــح
میدهنــد کــه چــرا ایــن بــوده اســت و چــه
اقدامــات خاصــی منجــر بــه آن میشــود.
گردآورنده :اعظم آقایی
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برای نخستین بار یک بانوی مسلمان
با اصالت شیرازی درآفریقارییس جمهور شد
ســامیه حســن صلوحــی متولــد زنگبــار اســت ،منطقـهای مسلماننشــین کــه بخــش عمــدهای از مــردم آن
خــود را اصالتــا شــیرازی میداننــد.
ســامیه در  27ژانویــه ســال  1960در منطقــه زنگبــار کــه از دولــت تقریبــا خودمختــار برخــوردار اســت و
 99درصــد از جمعیــت آن مســلمان هســتند بــه دنیــا آمــد.
ســامیه از ســال  2015تاکنــون معــاون رییــس جمهــور تانزانیــا بــوده اســت .وی وزیــر دولــت در دفتــر
معــاون رییــس جمهــور بــود و بــه نمایندگــی از کشــور در بســیاری از نشســت هــای بیــن المللــی شــرکت
کــرد.
صلوحــی همچنیــن نماینــده تانزانیــا در همــه نشســت هــای ســازمان ملــل ،اتحادیــه آفریقــا و نیــز
جمعیتهای توسعهای جنوب این قاره ،مجموعه شرق قاره سیاه برگزار می شود ،بوده است.
او از ســال  2000وارد سیاســت شــد و بــرای نخســتین بــار بــه عنــوان عضــو مجلــس نماینــدگان در زنگبــار
انتخــاب شــد و ســپس توســط «امانــی عبیــد کرومی»رییــس جمهــور وقــت زنگبــار بــه عنــوان وزیــر
انتخــاب شــد.
ایــن بانــوی مســلمان در ســال  2010پــس از پیــروزی قاطــع بــه عنــوان عضــو مجمــع ملــی انتخــاب شــد و
چهــار ســال بعــد بــه شــورای وزیــران راه یافــت و در همــان ســال بــه عنــوان مدیــر ســازمان تدویــن قانــون
اساســی جدیــد در کشــور انتخــاب شــد.
مگوفولــی رییــس جمهــور تانزانیــا وی را در ســال  2015و قبــل از برگــزاری انتخابــات عمومــی بــه عنــوان
معــاون خــود انتخــاب کــرد و در ســال  2020بــار دیگــر در ایــن مقــام ابقــا شــد.
در پــی درگذشــت «جــان ماگوفولــی»« ،ســامیه صلوحــی» بــه عنــوان رییــس جمهــور ایــن کشــور معرفــی
شــد تــا عنــوان اولیــن زن مســلمان محجبــه ای لقــب بگیــرد کــه متصــدی پســت ریاســت جمهــوری
کشــوری در قــاره آفریقــا باشــد.
ســامیه حســن صلوحــی بــا «حافــظ امیــر» کــه یــک مســئول بازنشســته در بخــش کشــاورزی اســت ازدواج
کــرده و ســه دختــر دارد کــه مشــهورترین آنهــا «موانــو حافــظ امیــر» اســت کــه راه مــادرش را در سیاســت
ادامــه مــی دهــد.
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مادرم نخوابیده بود .احساس خستگی میکرد.
او زودرنج ،عصبانی و تلخ بود.
همیشه احساس بیماری میکرد تا اینکه یک روز ناگهان تغییر کرد !....
یک روز پدرم به او گفت:
سه ماه است که دنبال کار می گردم و پیدا نکردم ،می خواهم
با دوستانم بروم هوا خوری.
مادرم گفت:
مشکلی نیست ،برو.
برادرم گفت:
مامان ،من در همه درسهای دانشگاه ضعیف هستم.
مادرم گفت:
باشــه ،امیــدوارم بهتــر بشــوی ،و اگــر هــم نشــدی ،خــوب ،تــرم را تکــرار میکنــی ،شــهریه را هــم
«خــودت» میپــردازی.
خواهرم گفت:
مامان ،من تصادف کردم و ماشین رو خرد کردهام.
مادرم پاسخ داد:
عیــب نــدارد دختــرم ،آن را بــه تعمیــرگاه ببــر و «نحــوه پرداخــت هزینــه را هــم خــودت پیــدا
کــن» و تــا آن موقــع بــا اتوبــوس یــا متــرو رفــت و آمــد کــن.
عروسش به او گفت:
مادرم ،اومده چند ماهی میخواهد اینجا پیش ما باشد.
مادرم پاسخ داد:
عیبی ندارد ،رو کاناپه اتاق نشیمن بخوابد ،دنبال چند پتو تو کمد بگرد.
همه ما با دیدن این واکنش ها از طرف مادرمان نگران شدیم.
مــا شــک کردیــم نکنــد کــه او بــه دکتــر رفتــه اســت و دکتــر برایــش چنــد
قــرص قــوی تجویــز کــرده اســت و شــاید او در ایــن مــوارد بیــش از حــد
قــرص خــورده کــه اینطــور «آرامــش» پیــدا کــرده اســت!
تصمیــم گرفتیــم فضولــی کنیــم تــا مبــادا زیــادهروی کــرده باشــد و بهتــر
اســت او را از هرگونــه اعتیــاد احتمالــی نجــات دهیــم.
اما بعد ...مادرمان ما را دور خود جمع کرد و توضیح داد:
مــدت زیــادی طــول کشــید تــا فهمیــدم کــه هــر شــخص «مســئول زندگــی
خــودش» اســت .ســالها طــول کشــید تــا متوجــه شــدم کــه درد و رنــج،
اضطــراب ،افســردگی ،شــجاعت ،بیخوابــی و اســترس مــن ،مشــکالت شــما را
حــل نمــی کنــد بلکــه باعــث تشــدید آنهــا میشــود .مــن در برابــر اعمــال هیــچ
کــس پاســخگو نیســتم و قــرار ایــن نیســت کــه «ســعادت» کســی را تأمیــن کنــم.
بنابرایــن ،بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه وظیفــه مــن در برابــر خــودم ایــن اســت
کــه آرام باشــم و بگــذارم هــر یــک از شــما آنچــه را کــه بــه خودتــان مربــوط اســت
را حــل کنــد ..مــن فقــط مــی توانــم خــودم را «کنتــرل» کنــم ،شــما تمــام منابــع الزم
بــرای حــل مشــکالت خــود را در اختیــار داریــد .وظیفــه مــن ایــن اســت کــه بــرای شــما
دعــا کنــم ،شــما را دوســت داشــته باشــم و تشــویق کنــم ،امــا ایــن شــما هســتید کــه بایــد
مشــکالت خــود را حــل کنیــد و خوشــبختی خــود را پیــدا کنیــد !!! ....
فقــط میتوانــم «توصیههایــم» را بــه شــما بدهــم ،آنهــم اگــر از مــن بخواهیــد و ایــن بــه شــما بســتگی
دارد کــه آن را دنبــال کنیــد یــا نــه« .عواقــب خــوب یــا بــد آن» بســتگی بــه عمــل خودتــان دارد و
شــما بایــد آنهــا را پیگیــری کنیــد...
پــس از ایــن بــه بعــد ،مــن منبــع مســئولیت هــای شــما ،کیســه گناهــان شــما،
پشــیمانیهای شــما ،وکیــل خطاهــای شــما ،نالههــای شــما ،وظایــف شــما،
نیســتم کــه بایــد آنهــا را حــل کنــم .شــما بایــد بــرای انجــام مســئولیتهای
خــود ،از «تواناییهــای خــود» اســتفاده کنیــد .از ایــن بــه بعــد همــه
شــما رو «بزرگســال» مســتقل و خودکفــا اعــام میکنــم ...
همهمان در برابر مادرمان الل شدیم.
از آن روز بــه بعــد ،خانــواده عملکــرد
بهتــری داشــتند زیــرا همــه افــراد خانــه
دقیــق مــی دانســتند کــه چــه کاری الزم
اســت انجــام دهنــد.
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گاهــی مــادر و پــدر حــس میکننــد «حــل کننــده» همــه امــور هســتند .دوســت ندارنــد
عزیزانشــان چیزهــای دشــواری را پشــت ســر بگذارنــد یــا مبــارزه کننــد .آنهــا مــی خواهنــد
همــه خوشــبخت باشــند !...
امــا ،هرچــه زودتــر بایــد ایــن «تعهــد را از دوش خــود برداشــته و بــه عهــده هــر یــک از عزیــزان
قــرار دهنــد ،بهتــر اســت آنهــا را بــرای مســئولیت پذیــری آمــاده کننــد.
گردآورنــده :دکتر زهرا افتخاری
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زندگینامه مادر مادرزاد

همــــا احمـــدی
از مــادرم عــذر مــی خواهــم کــه شــیوایی قلمــم بــه روانــی
زندگــی ســاده و عاشــقانه او نبــود تــا تصویــری واضحتــر از
زندگـیاش ترســیم کنــم و نیــز از همــه مــادران ســرزمینم
کــه گمنــام رفتــه و میرونــد.
در ســالهای بحرانــی  ( 1320-1323بیــن ایــن ســال هــا
بــوده ،البتــه تاریــخ تولــد در شناســنامه  1330عنــوان
شــده کــه کمتــر از ســن واقعــی اوســت ).در روســتای تــل
ســیاه عالیونــد از توابــع شهرســتان ممســنی در خانــوادهای
خوشــنام و معتبــر ،همــا بــه دنیــا آمــد .هــر دو ریشـهاش
از زالل عشــق ،نجابــت و غیــرت آب میخــورد .از بــدو
تولــد پــدر بــه ســربازی و مــادرش کــم شــیر گشــت.
بــه ناچــار مادربــزرگ مــادری بــه همــه زنــان شــیرده
آبــادی و آبــادی هــای همجــوار و حتــی گاو و گوســفندها
متوســل شــد .بــه همیــن دلیــل بــه مادربــزرگ بیــش از
مــادرش وابســته و عالقمنــد شــد .چیــزی نگذشــت کــه
مادربــزرگ از دنیــا رفــت و او بــه اجبــار مــادریاش را از
خانــه تنهــا دایــی مجــرد خــود آغــاز کــرد .مــردی کــه
غــرور و درگیــری بــرای پــس گرفتــن حقــوق از دســت
رفتــه مانــع ازدواجــش شــده بــود .بانــوی کوچــک اکنــون
کدبانــوی خانــه ای شــده بــود کــه رفــت و آمدهــا و بگیــر
و ببندهــای آن روزگار بیــش از توانــش او را در کــوره
تجربیــات ســخت میســوخت و میســاخت.
دو بــار غیابــی او را بــه عــوض زن گرفتــن عموهــا (گاو بــه
گاو) نامــزد کردنــد کــه بــه ســرانجام نرســید و نهایتــا بــار
ســوم و بــرای عمــوی دوم خــود سرنوشــتش بــا جوانــی
غریــب و از خانــوادهای کــه پــدر ،غربــت را ســهمی از جــور
خــان ســاخته بــود ،گــره خــورد.
او را از خانــه دایــی بــه خانــه شــوهر بردنــد و بــه اتفــاق
آن خانــواده  5نفــره جدیــد در دیــار پــدری ،کــه همــه
آنهــا درآن غریــب بودنــد ،ســفر ســخت زندگــی خــود را
آغــاز کــرد.
خانــواده ای شــامل زن ،شــوهر ،مــادر شــوهر و دو طفــل
یتیــم بــرادر شــوهر بــود کــه بــا نیــم خورجیــن آرد ،یــک
ورزا ،دو گاو مــاده و مقــداری خــرت و پــرت همــه دارایــی
آنهــا بــود و بــه ناچــار زندگــی را در اطاقــی در خانــه یکــی
از بســتگان آغــاز کردنــد.
دیــری نپاییــد کــه هــوش سرشــار و اراده قــوی عــروس

غریــب ،او را کدبانویــی بــا ســلیقه و محبــوب در نظــر همــگان جلوهگــر ســاخت بگونــه ای کــه همــه
خانـهداری ،نظافــت ،نجابــت ،مهربانــی و دســت و دل بــازی او را مــی ســتودند .هــر جــا کــم مــی آورد از دوا
و دکتــر گرفتــه تــا بهــای ســهم انــدک زمینــی کــه بــه اعتبــار در بــه دری پــدر شــوهر و اصالحــات ارضــی
بــه آنــان واگــذار شــده بــود ،اشــرفیهای کوچــک از گوشــه لچکــش مــی کنــد و یــا جاجیــم و خورجینــی
کــه از جهیزیــه بــود را بــه بهانــه همــان مــورد میپرداخــت.
مشــک دوخــت ،دار قالــی بافــت .ماننــد مردهــا خشــت زد و بــه یــاری مــرد خــود خانــه مســتقلی بنــا نهــاد.
در زمیــن شــالی میکاشــت و در خانــه مهــر ،تــا شــکم هــا ســیر باشــد و دلهــا زنــده.
متاســفانه فرزنــد خوانــده پســری عمــرش بــه دنیــا نبــود و علــی رغــم تــاش غیــر قابــل وصــف او ،کــه
خــود تــراژدی مفصــل اســت ،از دنیــا رفــت ولــی او دختــر خوانــده را چــون مــادری مهربــان حمایــت کــرد
تــا او نیــز بــه مــادری مفتخــر گردیــد.
هفــت پســر بدنیــا آورد .هفــت برارونــی کــه همیشــه ورد زبــان مــادر شــوهر بــود و اینــک عقــده بــی بــرادری
شــوهر از دل مــادر شــوهر نیــز گشــوده شــده بــود.
از تمــام جــان و وجــود خــود بــرای رشــد ،تربیــت و تحصیــل فرزنــدان مایــه گذاشــت .خوشــبختانه پیشــرفت
فرزنــدان نیــز مثــال زدنــی شــد .همــه فرزنــدان او در دانشــگاههای معتبــر کشــور و در رشــته هــای پــر
طرفــدار تحصیــل کردنــد کــه ایــن موفقیــت هــا فراتــر از اســتاندارد شــهرهای برخــوردار بــود .رشــته
هــای مهندســی ،پزشــکی ،ریاضــی از کارشناســی تــا دکتــرا ،دانشــگاههای شــریف ،شــهید بهشــتی ،شــیراز،
بندرعبــاس ،امیرکبیــر ،تبریــز ،یاســوج ،کرمــان و کانــادا ســفیرانی از جانــب پادشــاه و ملکــه کلبــه مهــری از
روســتای باســتانی و محــروم ســه تــان منگــودرز را پذیرفتنــد.
در مقطعــی خانــواده او همزمــان دارای شــش دانشــجو بــود کــه دو نفــر نیــز متاهــل و هــر یــک دارای ســه
فرزنــد بودنــد .آنهــا عــاوه بــر تامیــن هزینــه زندگــی و تحصیــل فرزنــدان خــود از زن و بچــه هــای آنــان
نیــز پذیرایــی و مراقبــت میکردنــد .بــه طــوری کــه آن نــوه هــا هنــوز هــم او را بــه جــای مادربــزرگ،
مــادر(دی) صــدا مــی کننــد.
دیــن خــود در دفــاع از مرزهــای میهــن را نیــز بــا اعــزام همزمــان دو رزمنــده داوطلــب بــه جبهــه هــای
نبــرد کردســتان و فــاو ادا نمــود .یکــی از آنهــا نیــز بــه افتخــار جانبــازی نایــل گردیــد.
تربیــت شــدگان او در هــر شــغل و موقعیتــی کــه قــرار گرفتنــد آینــه تمــام نمــای صداقــت و مــردم داری او
شــدند .مناطــق محرومــی چــون جکــدان ،بشــاگرد و رودان در هرمــزگان ،زابــل و ایرانشــهر در سیســتان و
بلوچســتان ،کهگلویــه و بویراحمــد تــا کالن شــهرهای تهــران ،قزویــن و شــیراز از کارشناســی تــا مدیرکلــی
بــه خدمــات صادقانــه ایــن فرزنــدان گواهــی میدهنــد.
اگــر چــه دســت اجــل قامــت ســبز ســه تــن از درختــان تنومنــد بــاغ زندگــی او را خشــکاند امــا همچنــان
بــا تــوکل بــه خــدا ،امیــد ،مهربــان و استوارســنگ صبــور خانــواده پســران در گذشــته خویــش اســت.
مشخصات فرزندان و مدارک تحصیلی آنها:
 -1زنــده یــاد مهنــدس رضــا گــودرزی ،فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی مــواد از دانشــگاه صنعتــی شــریف
تهر ا ن
 -2زنــده یــاد دکتــر محمدرضــا گــودرزی ،فــارغ التحصیــل کارشــناس ارشــد پرســتاری از دانشــگاه شــهید
بهشــتی تهــران ،عضــو ســابق هیــات علمــی دانشــگاه
 -3مهندس عزیزاهلل گودرزی ،فارغ التحصیل رشته مهندسی برق و مخابرات از دانشگاه شیراز
 -4دکتــر علیرضــا گــودرزی فــارغ التحصیــل دکتــرای حرفــه ای از دانشــگاه علــوم پزشــکی بندرعبــاس و
کارشــناس ارشــد مدیریــت خدمــات بهداشــتی از دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز
 -5دکتــر حمیدرضــا گــودرزی فــارغ التحصیــل دکتــرای ریاضــی (بطــور مشــترک از دانشــگاه الوال کانــادا
و صنعتــی امیرکبیــر تهــران) ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
 -6زنده یاد مهندس اصغر گودرزی فارغ التحصیل مهندسی خاک شناسی از دانشگاه تبریز
 -7مهندس اکبر گودرزی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه شیراز
پیشــاپیش از زحمــات کلیه عزیــزان بخصوص جناب آقای مهنــدس غالمرضا محمدی بزرگــوار ،بنیاد فرهنگی
بینالمللــی مــادر کــه تــاش دارنــد تــا گوشــه ای از فــداکاری هــای مــادران ایــن ســرزمین دیــده شــود،
نهایــت ســپاس و قدردانــی را دارم.
					

عزیزاهلل گودرزی
فرزند بنیاد مادر

تابستان 1400

47

شماره 18

48

شماره 18

تابستان 1400

قسمت اول
کاتریــن پانــدر کشــیش آمریکایــی متولــد ۱۴فوریــه ۱۹۲۷و بنیانگــذار
کلیســای یکپارچــه (اعتقــاد بــه دیــدن خوبــی در همــه مــردم و
رخدادهــای جهــان) در سراســر جهــان و نویســنده چندیــن کتــاب
معنــوی و پرفــروش جهــان بــا تمرکــز بــر موضــوع ســعادت اســت.
از آثــار ایــن نویســنده :قانــون توانگــری-از دولــت عشق-چشــم دل
بگشا-شورهســتی-رهایی از استرس-شــهامت موفــق شــدن-قدرت
دعــا.
ایــن کتــاب حاصــل ســالهای کســادی اخیــر و ســال هــا زندگــی
بیبرکت است.
بــی شــک کســی کســادی و زندگــی بــی برکــت را دوســت نــدارد
البتــه نبایــد هــم داشــته باشــد ،مــن حــدود  ۱۵ســال دنبــال چنیــن
کتابــی بــودم و همــواره در قفســه کتابخانههــا و کتابفروشــیها
آن را جســتجو میکــردم ،هــر چنــد کتابهــای بســیار دربــاره
موفقیــت نوشــته شــده ،امــا در هیــچ کــدام از قوانیــن ســاده و
منســجمی کــه کامیابــی را تضمیــن کنــد مطلبــی درج نشــده اســت.
وقتــی همســرم فــوت کــرد و پســر بچــه ای روی دســتم مانــد کــه
مــی بایســت مــی پرورانــدم و امکانــات تحصیــل او را فراهــم مــی
کــردم تــا در آینــده سروســامانی داشــته باشــد ،بــه جســتجوی
کتابــی نظیــر ایــن اثــر پرداختــم ،چــرا کــه آموزشــی بــرای یافتــن کار
و منبعــی بــرای درآمــدی نداشــتم .بــرای همیــن حاضــر بــودم جانــم
را بــرای آموختــن راه و رســم مقتدرانــه اندیشــیدن فــدا کنــم.
تــا مدتــی دچــار افســردگی و بیمــاری و تنهایــی و تنگدســتی و
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احســاس شکســت کامــل بــودم .گویــی تمــام جهــان بــر ضــد مــن
جبهــه گرفتــه بــود .بــه هــر چــه دســت میــزدم خــراب از کار
در میآمــد .آب و نــان دروغ نبــود میبایســت خــرج پســرم را در
م ـیآوردم و اســتطاعت شکســت خــوردن نداشــتم .پــس بــه خاطــر
او هــم کــه شــده و همچنیــن بــه خاطــر خــودم مــی بایســت موفــق
میشــدم.
عاقبــت ،در بدتریــن حــال جســمی و روحــی و مالــی دربــاره قــدرت
اندیشــه و کاربــرد آن بــرای موفقیــت یــا شکســت بســیار آموختــم
و دریافتــم کــه« :شکســت در اصــل ،ثمــره اندیشــیدن بــه شکســت
اســت و اســتفاده درســت از ذهنــم مــی توانــد کلیــدی بــرای زندگــی
سرشــار از ســامت ،ســعادت ،ثــروت و موفقیــت باشــد بــه محــض
پــی بــردن بــه ایــن راز شــگفت کامیابــی ،جــزر و مــد دگرگــون شــد.
«مقتدرانــه اندیشــیدن»« ،اندیشــه مقتــدر» و یــا «اندیشــه توانگــر»
اندیشــه ای اســت کــه فزونــی و نشــر و نمــو و کامیابــی ،دولــت،
شــوکت و ثمــرات نیکــو بــه بــار آورد.
بــه یقیــن میــزان آرامــش و تندرســتی و برکــت زندگیتــان میــزان
توانگــری شــما را نشــان مــی دهــد.
اگرچــه «اندیشــه توانگــر» از دیــدگاه افــراد مختلــف متفــاوت اســت
بــا ایــن حــال ایــن قــدرت را بــه شــما
مــی دهــد کــه بــه آرزوهــای خــود
خــواه ســامت و خــواه رفــاه مالــی
افزونتــر و خــواه زندگــی شــخصی
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شــادمانه تــر و خــواه ســفر و خــواه تحصیــات
و خــواه زندگــی معنــوی ژرف تــر جامــه عمــل
بپوشــانید.
ایــن کتــاب بــه ســادگی نشــان میدهــد کــه
چگونــه اندیشــه توانگــر بــه افــرادی بــی شــمار
از همــه ســطوح زندگــی -کمــک کــرده اســت.وانگهــی نشــان میدهــد کــه اندیشــه توانگــر
چگونــه مــی توانــد شــما را نیــز یــاری کنــد.
همچنــان کــه آن را مطالعــه مــی کنیــد خــود
بــه خــود قــدرت «اندیشــه توانگــر» شــما نیــز
افزایــش مــی یابــد آنــگاه تقریبــا بــه آســانی
ثمــرات شــکوهمند آن را درو مــی کنیــد.
ســالها پیــش بازرگانــی کــه حتــی شــاید
از قــدرت «اندیشــه توانگــر» بیخبــر بــود
همــواره «اندیشــه مقتدرانــه» را بــه کار
میگرفت.
هــرگاه مـــــردم از او از وضـــــع بــــازار
میپرســیدند بــی درنــگ پاســخ مــیداد:
وضــع بــازار بینظیــر اســت ،زیــرا از آســمان
طــا مــی بــارد! بــه راســتی نیــز در مــورد او
چنیــن بــود بــا هــر کــس کــه روبــرو مــی
شــد معاملــه ای صــورت مــی گرفــت چنــدی
نگذشــت کــه هرجــا نامــی از او بــرده میشــد
همــه میگفتنــد« :بــه هرچــه دســت بزنــد
طــا مــی شــود».
در نخســتین ســالی کــه بــه جرگــه روحانیــون
و خادمــان کلیســا پیوســته بــودم ،یکــی از
شــدیدترین کســادی هــای بــازار پــس از جنگ
جهانــی دوم ،بــه ســراغ ایــن کشــور آمــده بــود
اعضــای جماعــت مــن شــروع کردنــد بــه
تقاضــای ســخنرانی هایــی دربــاره راه هــای
دوام و بقــا در ایــن دوران دشــوار ،آنــگاه بــود
کــه ایــن قوانیــن پویایــی توانگــری شــکل
گرفتنــد و بــر روی کاغــذ آمدنــد .ایــن اندیشــه
هــا و آرمــان هــا بــا ســرعتی حیــرت انگیــز
بــرای همــه گونــه افــراد ،موثــر و ســودمند
واقــع شــد.
آنچــه در اینجــا مــی خوانیــد تجربــه بعضــی
از کســانی اســت کــه در ســخنرانی هــای مــن
شــرکت مــی کردنــد.
هنــوز یــک هفتــه از نخســتین ســخنرانی
نگذشــته بــود کــه دو منشــی اضافــه حقــوق
گرفتنــد و یکــی از آنهــا نیــز اضافــه حقــوق
همــراه بــا ارتقــای مقــام و عنــوان جدیــد
شــغلی گرفــت .ســهامداری گــزارش داد کــه
آنقــدر کار و کاســبی بهتــر شــده کــه حتــی
تصــورش را نیــز نمــی کــرد حــال آنکــه وضــع
همــه همــکاران ماننــد ســابق بــی رونــق
بــود ،یکــی از مشــتری هایــش کــه مــدت هــا
ســر و کلــه اش پیــدا نشــده بــود ناگهــان از
راه رســید و چکــی  ۲۰۰هــزار دالری کــف
دســتش گذاشــت تــا هــر طــور کــه خــودش
میخواهــد ،ســرمایهگذاری کنــد! پــس از

یــک مــاه کــه آگاهانــه «اندیشــه توانگــر» را
بــه کار گرفتــه بــود درآمــدش بــه چهــار برابــر
معمــول رســید.
خانومــی کــه فروشــنده فروشــگاه بزرگــی
بــود کــه بیــش از  ۱۰۰کارمنــد و فروشــنده
داشــت ،گفــت کــه همــه همکارانــش بــه اوضــاع
و شــرایط دشــوار مــی اندیشــیدند و دربــاره
آن ســخن مــی گفتنــد امــا ایــن خانــم کــه
آگاهانــه «توانگرانــه اندیشــیدن» را در پیــش
گرفتــه بــود .از میــان صــد کارمنــد ،تنهــا
فروشــنده فروشــگاه بــود کــه تاکنــون بیــش از
ســهمیه فــروش خــود جنــس فروختــه بــود و
در پایــان مــاه چــک کمیســیون دریافــت کــرد.
دیگــران کــه از اوضــاع ســخت ســخن گفتــه

بودنــد دچــار وضعیــت دشــوار شــدند.
همــه اینهــا نمونههایــی انــدک از "اندیشــه
توانگرانــه" اســت امــا آنچــه پیــش میآمــد
بیــش از پــاداش هــای مالــی بــود.
هــر هفتــه کــه دربــاره «اندیشــه توانگرانــه»
ســخنرانی مــی کــردم حالــت چهــره حاضــران
عــوض میشــود و در ســیمای آنــان شــکوفایی
تــازهای بــه چشــم میخــورد و در قیافــه آنهــا
صلــح و صفــای باطــن و تــوازن و وقــار و آرامش
درون و خوشــبختی و ایمنــی و ثباتــی جلــوه
گــر بــود کــه در گذشــته خبــری از آنهــا نبــود.
احســاس شکســت و افســردگی و دلســردی
از قیافــه آنهــا رخــت بــر بســته و درخشــش
کامیابــی و اعتمادبهنفــس و شــادمانی درون،
بــر جایــش نشســته بــود .از حضورشــان عطــر
پیــروزی بــر مــی خاســت و نگریســتن بــه
پیــروزی ،احساســی شــگفت مــی آفریــد.
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بســیاری از حاضــران ،ســامت ذهــن و جســم
خــود را بازیافتنــد .بازرگانــی کــه بیشــتر
عمــرش بــه او گفتــه بودنــد کــه بیمــاری
جــدی قلبــی دارد و بایــد همیشــه تحــت
مراقبــت هــای پزشــکی باشــد ،.همیــن کــه در
همــه جنبههــای زندگی«اندیشــه توانگرانــه» را
بــه کار بســت تــن و ذهنــش در آرامشــی ژرف
فــرو رفــت .تنــش و فشــار هوشــیار و نیمــه
هوشــیار ،انــدک انــدک از وجــودش رخــت بــر
بســت .چنــدی نگذشــت کــه پزشــک معالــج
بــه او گفــت کــه ناراحتــی قلبــی اش کامــا
ناپدیــد شــده اســت اکنــون کــه چنــد ســال
نیــز گذشــته از همیشــه ســالم تــر و شــاداب
تــر اســت.
بــه راســتی کــه حــق بــا آن مــرد بــازرگان
بــود کــه مــی گفــت « :از آســمان طــا
میبــارد» و ایــن طــا بــرای شــما و مــن و
همــه اســت .متخصصــان اقتصــاد چــه نیــک از
ایــن امــر آگاه هســتند زیــرا نــدا در میدهنــد
کــه وارد «دهــه طالیــی» شــده ایــم.
دانشــمندان نیــز نیــک از ایــن امــر آگاهنــد
زیــرا نــدا در میدهنــد کــه ایــن عالــم جــز
جوهــری تابنــاک یــا اثیــر نیســت و قابلیــت
دسترســی انســان بــه ایــن جوهــر ،نامحــدود
اســت و روانشناســان و اســتادان مــاوراء
الطبیعــه نیــز نیــک مــی داننــد کــه از آســمان
طــا مــی بــارد ،زیــرا نــدا در میدهنــد کــه
آدمــی از طریــق اندیشــهها و عواطــف و کالم
و اعمالــش از جوهــر غنــی و بیکرانــی کــه
درون و پیرامــون اوســت ،جهــان خویــش
را مــی آفرینــد .پــس بیاییــد بــا ایــن یقیــن
کــه همــه جــا از آســمان طــا مــی بــارد بــه
پیــش برویــم .بــه هنــگام آغــاز مطالعــه ایــن
کتــاب ،ایــن گرایــش ذهنــی را داشــته باشــید
کــه :از آســمان بــرای مــن طــا مــی بــارد،
از طریــق «اندیشــه توانگــر» آگاهانــه طالیــی
را کــه از آســمان مــی بــارد بــا تمــام وجــودم
جــذب مــی کنــم و هــم اکنــون ثمــرات طالیــی
اندیشــه توانگــرم را تجربــه مــی کنــم.
«اندیشــه توانگــر» در زندگــی و درون خــود
شماســت ،پــی خواهیــد بــرد .مــا یقیــن داریــم
روزی قاصــدک خــوش خبــر امیــد ،نویــد
فــردای روشــن تــر را خواهــد آورد.
در قســمت دوم ،خالصــه ای از فصــل اول
بــا عنــوان «حقیقــت تــکان دهنــده دربــاره
توانگــری» ارایــه خواهــد شــد.
ایــن کتــاب دارای ۳۴۵صفحــه و ۱۸فصــل
مــی باشــد کــه جهــت تســهیل در وقــت
خواننــده  و بــه هــدف  ارتقــای فرهنــگ
کتابخوانــی در ســطح جامعــه  ،بخــش  
هایــی کــه شــامل مثــال هــای تکــراری و
مشــابه  بودنــد حــذف  ،و قســمت مهــم و
تاثیرگذارتــر ،بــه شــما خواننــدگان عزیــز
تقدیــم شــد.
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هم
همان روزي هك گوشم با صدايت نوا شد
رد آن لحظه هك من شعرت شنيدم

همان باري هك اسمت را بديدم
ن گاهم با ن گاهت آشنا بود

هم
صدايت با صدايم نوا بود

آرامشـــی از جنــــس نــــور

چشم
ن
ه
ش
آن روزي هك م با گا ت آ نا شد

مریم بصیری
تــو شــعر عاشــقانه مــي خوانــدي و مــن هــم ز هــر
بيتــش غــزل هــا مــي ســرودم ....
همیشــه میگویــم اگــر قــرار بــود دعای مــادر اســتجابتی
نداشــته باشــد ،اساســا او مــادر خلــق نمی شــد.
پرنــور و برکــت بــاد ایــن دســتان پرتقاضــا و تمنــا بــرای
فرزنــد رو بــه آســمان
دیــر زمانــی بــود انــدک دلخــوری فرزنــد و مــادری را
چــون کولــه بــاری ســنگین بــه دوش مــی کشــیدم،
غافــل از آنچــه بــر او (مــادرم) گذشــته بــود...
و هرازگاهــی چنــان خســته از ایــن کولــه بــار کــه تــا
بــی نهایــت ســوال  ،ذهنــم را در مــی نوردیــد ،ســوال ،
ســوال ،ســوال...
ســال  ۹۴در یکــی از روزهــای خســته کننــده کاری نامه
ای بــرای پیگیــری از ســوی مدیــرم ،بــه مــن ارجــاع
شــد ،متــن نامــه رو مطالعــه کــردم و از فشــار خســتگی
بــر روی میــز گذاشــتم ...پــس از مــدت کوتاهــی ذهنــم
درگیــر محتــوای نامــه شــد « ،بنیــاد مــادر»
بــا ذهــن جســتجوگر تلفــن اداره رو برداشــتم و گفتــم
ببینــم فرســتنده چــه کاری مــی خواهــد انجــام
بدهــد؟؟؟
و ایــن آغــاز یــک نــگاه و نگــرش جدیــد بــه جایــگاه
«مــادر» بــرای مــن بــود ...و تــا نقطــه عطــف مــن نســبت
بــه خــودم ،جنســیتم و البتــه مادرانگــی ام چنــان پیــش
رفــت کــه در بهــار  ۹۷زمانــی کــه در پیــش چشــمان
حیــرت زده ام خروارهــا خــاک را بــر روی جســم
دختــرک جــوان ،زیبــا و صنوبربلنــد قامتــم کــه بــا
داســتان هــای فــراوان تــا ســن  ۲۸ســالگی رســانده
بــودم  ،مــی ریختنــد درون ذهــن دلتنــگ و خســته
ام ،صدایــی از جنــس آرامــش از مــن بخاطــر صبــوری
در بازگشــت دادن هدیــه ای کــه خداونــد بــه مــن
داده بــود ،قدردانــی مــی کــرد و آنجــا معنــای واقعــی
کلمــه مقــدس و پــر رمــز و راز «مــادر» بــر مــن آشــکار
گشــت ...و اکنــون در طــول ســه ســال گذشــته بــا روح
صنوبــر آســمانی ام زندگــی میکنــم امــا گاهــی کمــی
دلتنگــی چشــمان زمینــی مــرا بارانــی مــی کنــد...
و ایــن نــگاه جدیــد کــه نــه تنهــا آن کولــه بــار قدیمــی
را برجــا نهــاد بلکــه آرامشــی از جنــس نــور در فقــدان
پــاره تنــم را بــه مــن ارزانــی داشــت را مدیــون نیــت
پــاک مــردی زالل اندیشــه ،دوســت و پــدر «جنــاب
آقــای مهنــدس غالمرضــا محمــدی» بنیانگــذار بنیــاد
فرهنگــی بیــن المللــی مــادر هســتم و نیــز خــود را تــا
نفــس بــه اذن خالــق دارم خدمتگــزار و فرزنــد کوچــک
ایــن بنیــاد میدانــم...

شته
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دیگر چیزی برای نوشتن ندارم تقدیمت کنم.
فقــط شــرمنده نــگاه پــاک تــوام کــه شــاهد ناپاکــی هــا
میشــوی ولــی نمــی توانــی حتــی بگویــی چــرا!
آنقــدر در دنیــای زیبــا و بکــر خــودت غــرق هســتی کــه
حتــی قــدرت اعتــراض نــداری بــه زشــتی هایــی کــه
میبینــی .
نــگاه پــاک تــو را هیــچ هنــگام از یــاد نمیبــرم و نخواهــم
بــرد ،تــو حتــی نمیدانــی اســم ایــن کثیفــی هــا چیســت
فقــط مینگــری و دم نمیزنــی .
آخــر میدانــی تــو روحــت بــه قــدری ســپید و بــه دور
از ســیاهی و گنــاه اســت کــه زبانــم از وصــف آن قاصــر
اســت.
نمیدانم خوشحال باشم یا ناراحت!
بایــد نگاهــم را بــه تــو تغییــر دهــم ،درغیــر ایــن صــورت
میخواهــم آنچنــان فریــادی بزنــم از پاکــی و معصومیــت
تــو کــه عــرش بــه صــدا درآیــد.
ولــی بــاز هیــچ نمیگویــم و ایــن صــدا را در اعمــاق
وجــودم خفــه میکنــم.
هماننــد صــدای تــو کــه سالهاســت در گلویــت دفــن
شــده.
بچــه ای چهــار ســاله از کنــار تــو رد مــی شــود و تــو را
کتــک مــی زنــد و تــو فقــط لبخنــد مــی زنــی و اصــا
نمــی فهمــی کــه او بــا تــو چــه کــرد و مــن از دور نــگاه
مــی کنــم.
و به خدای خودم می گویم:
خدایــا در ایــن دنیــای زشــت و پلیــد چــرا یــک بنــده ات
را تــا ایــن حــد زالل و شــفاف آفریــدی.
آفریــدی تــا معصومیــت و فرشــته خویــی را بــه
انســانهای گناهــکارت نمایــش دهــی؟
و بــاز مــی گویــم و هــزاران بــار مــی گویــم نــگاه تــو،
چشــمان تــو و ســکوت تــو بــر نادیــده هایــی کــه آن
لحظــات جــز تــو و خــدا نیســت کــه مــی بینــد و تــو هــم
هماننــد خــدا فقــط مــی بینــی و ســکوت مــی کنــی مــرا
وجــودم را قلبــم را پرپــر مــی کنــد.
و مــن مــادر ،هماننــد تــو فقــط مــی بینــم و دم
نمی زنم از رازها ،از نباید ها و ناگفته ها...
خدایــا نکنــه اینهــا ســربازان تــو هســتن بــرای روز مبــادا.
چــرا اینهــا را زیبــا آفریــدی .چــرا ســرطان دارو داره ولــی...
خدایــا چــرا اینهــا مثــل المــاس میدرخشــند .چــرا هــر
انســانی اوتیســم را میشناســد تعظیــم مــی کنــد.
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مادر من
بدترین مادر دنیاست
او هیــچ وقــت کارهایــی را کــه
مــادران فــداکار و مهربــان انجــام
می دهند ،انجام نداده است.
بطــور مثــال هیــچ وقــت نشــده کــه
باقیمانــده غــذای مــرا بخــورد یــا لقمــه
دهنــی مــرا بــه دهــان بگــذارد .او هیــچ
وقــت بــه خاطــر خــراب کــردن امتحان
بــرای مــن زار زار گریــه نکــرده یــا
بــرای ایــن کــه غــذای خــود را تمــام
کنــم بشــقاب بــه دســت دنبــال مــن
دور خانــه راه نیفتــاده اســت .بــه نظــرم
او هرگــز مــن را دوســت نداشــته چــون
هیــچ گاه فقــط بــرای مــن بســتنی
نمــی خــرد او همیشــه همــراه مــن
بســتنی مــی خــورد و بســتنی خــوردن
مــن را هــم تماشــا مــی کنــد .یــا مثــا
وقتــی مــن بــازی کــرده ام بــه کنــاری
نایســتاده و کــف نــزده اســت؛ همیشــه
همــراه مــن در بــازی هــا شــرکت
مــی کنــد .بــه نظــرم مــادرم اصــا
شــبیه مــادران مهربــان و ایثارگــر
داســتانها نیســت ،مــادران فــداکار
قصــه هــا کمــی چــاق هســتند امــا او
همیشــه مواظــب ســامتی و هیــکل
خــودش هــم هســت یــا هیــچ وقــت بــا
موهــای ژولیــده و لبــاس هــای کثیــف

و نامرتــب بــه تمیــز کــردن خانــه و
غــذا پختــن بــرای مــن نپرداختــه
اســت.
گاه گاهــی او بســیار از مــن زیباتــر
بــوده! او بــه جــای بــوی پیــاز داغ
همیشــه بــوی خــوب میدهــد! هیــچ
وقــت نشــده کــه مــادر مــن بــه خاطــر
نبــودن مــن بــه مهمانــی یــا گــردش
نــرود یــا بــدون مــن اصــا بــه او خوش
نگــذرد .هیــچ وقــت کارهایــی را کــه
دوســت دارد کنــار نگذاشــته تــا فقــط
بــه کارهــای مــن و زندگــی مــن برســد
اصــا او کارهایــی را کــه مادربزرگهــا
میگوینــد انجــام نمیدهــد.
او هیــچ وقــت نشــده کــه بــه مــن
نصیحــت کنــد و ســاعتها بــه مــن
بگویــد چــه کار کنــم و چــه کار نکنــم.
او بــه تنهایــی همــه کارهــای خانــه
را انجــام نمــی دهــد تــا مــن خســته
نشــوم بلکــه همیشــه از مــن کمــک
مــی گیــرد و مــرا بــه کار مــی کشــد.
او هــر روز صبــح مهربانانــه اتــاق را
مرتــب نمــی کنــد و انجــام کارهــای
مــرا بــه عهــده نمــی گیــرد و همیشــه
دلــش را بــه بافتــن موهــای مــن یــا
درســت کــردن غــذای مــورد عالقــه

ام خــوش نمــی کنــد ،گاهــی بــه
عالقــه خــودش و دیگــران هــم توجــه
مــی کنــد و بــرای خــودش کتــاب مــی
خوانــد .در اصــل او هــر کاری را کــه
دلــش مــی خواهــد انجــام مــی دهــد.
شــاید از یــاد بــرده کــه مــادر اســت و
مــادران نبایــد کارهــای مــورد عالقــه
خــود را انجــام دهنــد! ولــی در هــر
حــال مــادر مــن اینطــوری اســت .ولــی
یــک چیــز را مــی دانیــد؟ مــادر مــن
مــادری اســت کــه مــرا از مــادر شــدن
نمــی ترســاند.
حــاال خــوب مــی دانــم کــه مــی شــود
هــم مــادر باشــم و هــم زندگــی خــودم
را از دســت ندهــم ,مــادر بشــوم و
هویــت انســانی خــودم را بــه کنــاری
نگــذارم .مــی دانــم کــه لزومــی
نــدارد بــرای مــادر بــودن دچــار خــود
فراموشــی شــوم و ادامــه زندگــی خودم
را در زندگــی فرزندانــم جســتجو کنــم.
حــاال مــی دانــم کــه هــم مــی شــود
خــودم باشــم و هــم یــک مــادر حتــی
یــک مــادر خــوب! و شــاید بشــود
گفــت:
بهترین مادر دنیا
تهمینه میالنی
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مــادر كــه باشــي مــدام دلــت مــي لــرزد ،قلبــت در جايــي بيــرون از بــدن
مــي تپــد ،عشــق را بــا تمــام وجــودت حــس مــي كنــي ،قــوي تــر مــي
شــوي ،مهربــان تــر مــي شــوي ،تكيــه گاه تــر مــي شــوي ...
مــادر كــه باشــي همــه كــودكان دنيــا برايــت مهــم مــي شــوند ،غــم هيــچ
كودكــي در دنيــا را تــاب نمــي آوري و حتــي وقتــي كودكــي غريبــه جلــوي
پــاي تــو بــه زميــن مــي افتــد هــول مــي شــوي ،دســتش را مــي گيــري،
گــرد و خــاك از زانوانــش مــي تكانــي و آرامــش مــي كنــي.
مــادر كــه باشــي از ســر هــر چهــار راه كــه بگــذري بــا چشــمانت قــد و
بــاالي كــودكان كار را برانــداز مــي كنــي ،غمــي بــزرگ دلــت را پــر مــي
كنــد و دنبــال راهــي مــي گــردي تــا ذره اي هــر چنــد كوچــك بــه ايــن
كــودكان بــي پنــاه كمــك كنــي.
مــادر كــه باشــي زمزمــه هــاي موقــع تحويــل ســال  ،آرزوهــاي زيــر لــب
ســالگرد تولــد و دعاهــاي بعــد از نمــاز همــه بــه فرزنــدت تعلــق دارد و
بــس.
مــادر كــه باشــي بــا هــر ســال كودكــي فرزنــدت كودكــي مــي كنــي ،ســال
بــه ســال بــا او بــزرگ مــي شــوي و دنيــا را از ديــد او تجربــه مــي كنــي،
فــارغ از اينكــه خــودت يــك انســان بالغــي بــا او قهقهمــه كودكانــه ســر
مــي دهــي و بــا گريــه هــاي كودكانــه اش اشــك مــي ريــزي.
مــادر كــه باشــي عاشــقي ،زبــان احساســت عاشــقانه مــي شــود غمــت بــه
غــم فرزنــد و شــادي ات بــه شــادي او گــره مــي خــورد.
مــادر كــه باشــي صبــور مــي شــوي آنقــدر كــه گاهــي ،خــودت بــه صبــر و
حوصلــه اي كــه بــه خــرج مــي دهــي آفريــن و دســت مريــزاد مــي گويــي.
مــادر كــه باشــي گاهــي نمــازت مــي شــكند و شــش دانــگ حواســت مــي
رود پــي گوشــه هــاي قالــي ،لبــه هــاي ميــز ،كنــاره در و هــر چيــزي كــه
شــايد گيــر كنــد بــه پــاي كــودك نوپايــت تــا مبــادا صــداي گريــه اش
آتــش بــه وجــودت بزنــد.
مــادر كــه باشــي هيچــگاه مريــض نمــي شــوي نــه اينكــه ويــروس هــا
و ميكــروب هــا حريــف بدنــت نشــوند! نــه! آنهــا همچنــان حريــف تــو
هســتند امــا صورتكــي بــه چهــره داري كــه بيمــاري و تــب و مريضـيات را

پشــت آن پنهــان مــي كنــي تــا مبــادا ذره اي دلنگرانــي فرزنــدت را بيــازارد
امــا بــا هــر ســرفه فرزنــدت دلــت ميريــزد كــه نكنــد بيمــار شــده باشــد و
اگــر بيمــاري بــر او وارد شــود بــر باليــن بيمــاري فرزنــد ،هــر لحظــه جــان
مــي دهــي.
مــادر كــه باشــي بــراي رســيدن ســالروز تولــد فرزنــدت ثانيــه شــماري
مــي كنــي تــا دنيــا فرامــوش نكنــد روزي را كــه فرزنــدت پــا بــه ايــن دنيــا
گذاشــت ،آنقــدر روز شــمار زندگــي او را ورق مــي زنــي كــه ســالروز تولــد
و شــمار ســال هــاي عمــر خــودت فراموشــت مــي شــود.
مــادر كــه باشــي هميشــه ســر ســفره ســير هســتي تــا فرزنــدت بــا دلــي
ســير از پــاي ســفره بلنــد شــود ،همــه چيزاهــاي خــوب را بــراي فرزنــدت
كــه نــه بــراي تكــه اي از وجــودت مــي گــذاري تــا او بهتريــن هــا را داشــته
باشــد.
مــادر كــه باشــي حــرف هــاي مشــترك فراوانــي بــا مادرهــاي دنيــا داري
حتــي اگــر زبــان و لهجــه او را نفهمــي ســاعت هــا در كنــارش گفــت و
گــو مــي كنــي.
مــادر كــه باشــي اگــر شــب تــا صبــح را بيــدار مانــده باشــي يــك لبخنــد
كودكانــه فرزنــدت كافــي اســت تــا جــان دوبــاره بگيــري و از ابتــدا آغــاز
كنــي.
مــادر كــه باشــي در نــگاه فرزنــدت هيــچ گاه ناراحــت بــه نظــر نمــي رســي
نــه اينكــه غمــي در دل نــداري نــه ،علتــش ايــن اســت كــه بــا مــادر شــدن
يــاد مــي گيــري بازيگــر خوبــي باشــي ،صورتــك بــه چهــره زنــي و غــم
هايــت را پشــت صورتــك پنهــان كنــي.
مــادر كــه باشــي حتــي اگــر بهشــت در دســتان تــو باشــد آن را بــه زيــر پــا
مــي افكنــي تــا فرزنــدت را در آغــوش بگيــري .
مــادر كــه باشــي مــي فهمــي مــادر بــودن يعنــي چــه ،مــادرت را بهتــر مــي
شناســي ،بيشــتر درك مــي كنــي و باالتــر از قبــل احتــرام مــي گــذاري.
مــادر كــه باشــي حــرف هــاي ايــن دلنوشــته مادرانــه برايــت آشناســت
اينهــا تجربــه هــر روز توســت ،مــادر بــا تمــام وجــود دوســتت دارم.
الهام تدين
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حقيقت من

لحظه اي چشمانم را بستم و تص ّور کردم،
و با حيرت از خود پرسيدم« :چه حسي داشتم ،اگر تصوراتم به واقعيت تبديل مي شد؟»
چشمانم را محکمتر بستم تا بهتر تصوير آن واقعيت را در ذهنم مجسم کنم.
ناگهــان ،چشــمانم را گشــودم و حيــرت زده مانــدم ،آن هــم از ايــن کــه تصوراتــم را بــه صــورت واقعيــت پيــش
روي خــود ديــدم.
تصورات ممکن است متفاوت باشد ،اما همان حس را برايم دارد.
دريافتم آن تصورات ،شکل زيباي ديگري از زندگي من است.
اين حقيقت من است.
تــاش کــردم چشــمانم را دوبــاره ببنــدم؛ امــا نخواســتم چشــمانم بســته باشــد و ايــن بــار خواســتم بــا چشــمان
بــاز رؤياپــردازي کنــم.
رؤياپردازي با چشمان باز.
و سرانجام دريافتم:
«رؤياي من ،حقيقت من است».
پروردگارا ،سپاس از نعمتهايي که به من بخشيده اي.
سپاســگزارم بــراي دادن ايــن فرصــت کــه دريابــم چشــمانم بســته بــود و ذهنــم در حالــت حيــرت؛ امــا قلبــم در
تمــام مــدت هوشــيار بــود.
برگرفته از کتاب قطار زندگی 2
نویسنده :مهندس صدف محمدی
مترجم :مهدی سواری
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آمریکا

ســاختار خانــواده مــردم بومــی قــاره
آمریــکا از ســاختار خانــوادهای کــه مــا داریــم ،بســیار متفــاوت
اســت و معنایــی فراتــر از پــدر ومــادر و خواهــر و بــرادر داشــته و بســیار
بزرگتــر اســت و بــه اصطــاح ،یــک خانــواده گســترده را تشــکیل میدهنــد .در ایــن
کانــون بــزرگ ،چندیــن خانــوار وجــود دارد کــه گــرد هــم آمــده ،تــا جامعــه کوچکــی درون قبیلــه
خــود تشــکیل دهنــد .تصــور کنیــد کــه بــا پــدر ومــادر ،خواهــرو بــرادر ،پدربزرگهــا و مادربزرگهــا ،عموهــا
و داییهــا ،عمههــا و خالههــا ،پســرعموها و پســرداییها ،دخترعموهــا و دخترداییهــا و حتــی بیشــتر ،زندگــی
میکنیــد! ایــن یــک خانــواده گســترده خواهــد بــود.
ساختارهای این نهاد متناسب به قبیله ،متفاوت است .برخی از آنها زنساالر و بعضی نیز مردساالر بودند.
خانوادههــای بومــی آمریــکا مســئولیتپذیری را ارزشــمند میدانســتند .یــک خانــواده گســترده هرشــخص را قــادر میســاخت تــا
مســئول چیــزی باشــد.
در برخــی از قبیلههــا ،هنــگام تولــد بــرای نــوزاد ،پــدر و مــادر ثانوی ـهای انتخــاب میشــد .ایــن افــراد کــه نســبتی باهــم نداشــتند ،بــرای
تربیــت و رشــد آن کــودک ،باهــم همــکاری میکردنــد .اگــر شــخصی نمیتوانســت از آن کــودک نگهــداری کنــد ،افــراد دیگــری بــرای
کمــک در آنجــا بودنــد و موفقیــت خانــواده را تضمیــن میکردنــد.
نقشهای زنان در قبیله
افــراد زیــادی فکــر میکننــد کــه زنهــای بومـی آمریــکا در جامعــه خــود ،نقشهــای بزرگــی نداشــتند ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه زنهــا در
در ایــن ســرزمین نقشهــای بســیار مهمــی را بــازی میکردنــد.
برخی از نقشهایی که در قبیله داشتند شامل موارد زیر است:
سازندگان
جنگجویان
کشاورزان
پیشهوران
زنــان بــا اســتفاده از اســتخوان حیوانــات ،ابــزار و ســاح میســاختند و نگهــداری از خانــه را نیزعهــده دار بودنــد کــه شــامل
تعمیــر ســقف آن و حتــی در صــورت نیــاز ســاختن یــک ســقف جدیــد میشــد.
در قبیلههــای بومــی آمریــکا ،زنهــا بــه مردهــا در شــکار بوفالــو نیــز کمــک میکردنــد .هنگامــی کــه شــکار
میشــد زنهــا مســئول پوســت کنــدن ،بریــدن و پختــن آن حیــوان بودنــد .آنهــا هیــزم هــم جمــع
میکردنــد ،آشــپزی کــرده و لباسهــا و کفشهــا را نیــز تعمیــر میکردنــد.
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شش یا هفت ساله که بودم؛
دست چک پدرم را با دفتر نقاشی ام اشتباه گرفتم و تمام صفحاتش را خط خطی کردم؛
مادرم خیلی هول شده بود ،دفترچه را از دست من کشید و به همراه کت پدرم به حمام برد ...
آخر شب صدایشان را می شنیدم.
حواست کجاست زن! میدانی کار من بدون آن دفترچه لنگ است؟
میدانی باید مرخصی بگیرم و تا شهر بروم؟
میدانی چقدر باید دنبال کارهای اداریاش بدوئم؟
«صدای مادرم نمی آمد»
میدانستی و سر به هوا بودی؟
«بازهم صدای مادرم نمی آمد»
سالها از آن ماجرا می گذرد ...
شــاید پــدرم اصــا یــادش نیایــد چقــدر بــرای دوبــاره گرفتــن آن دفترچــه اذیــت شــد؛ مــادرم هــم یــادش
نمــی آیــد چقــدر بــرای کار نکــردهاش شــرمندگی کشــید ...
امــا مــن خــوب یــادم مانــده اســت کــه مــادرم آن شــب ســپر بــای مــن شــد تــا آب در دل مــن تــکان
نخــورد؛
خوب یادم مانده است تنها کسی که قربانت شومهایش واقعیست اسمش «مادر» است.
نویسنده :آتنا ارزنده
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نامه بسیار زیبای یک مادر به دخترش درباره کهنسالی
دختر عزیزم
از تــو مــی خواهــم روزی کــه مــی بینــی مــن کهنســال شــده ام ،صبــور باشــی و بیشــتر از آن درک
کنــی کــه مــن در چــه دوره ای هســتم .اگــر وقتــی صحبــت مــی کنیــم مــن یــک چیــز را هــزار بــار
تکــرار مــی کنــم بــا گفتــن« :اینــو یــک دقیقــه پیــش گفتــی »...حرفــم را قطــع نکــن .لطفــا فقــط
گــوش کــن .ســعی کــن کودکــی ات را بــه یــاد بیــاوری کــه مــن هرشــب و هرشــب یــک داســتان را
برایــت مــی خوانــدم تــا بخوابــی.
هنگامــی کــه مــن نمــی خواهــم حمــام بــروم عصبانــی نشــو و مــن را خجالــت زده نکــن .ســعی کــن
بــه یــاد بیــاوری وقتــی یــک دختــر کوچــک بــودی و مجبــور بــودم دنبــال تــو بــدوم ،وقتــی بــرای
رفتــن بــه حمــام بهانــه مــی آوردی.
وقتــی مــی بینــی مــن چقــدر بــا تکنولــوژی جدیــد ناآشــنا هســتم ،بــه مــن زمــان بــده یــاد بگیــرم
و طــوری نــگاه نکــن کــه ...و بــه یــاد بیــاور مــن چــه صبورانــه بــه تــو همــه چیــز را آموختــم ،مثــل
غذاخــوردن مناســب ،لبــاس پوشــیدن ،شــانه زدن موهایــت و رویارویــی بــا مســائل روزمــره...
روزی که می بینی من پیر شده ام ،از تو می خواهم صبور باشی و مرا درک کنی...
وقتــی گاهــی مــن یــادم مــی رود کــه درمــورد چــه چیــزی صحبــت مــی کردیــم ،بــه مــن فرصــت
بــده بــه یــاد آورم و اگــر نتوانســتم بداخــاق ،بــی حوصلــه و گســتاخ نشــو .فقــط بــا تمــام قلبــت
بــدان کــه مهــم تریــن چیــز بــرای مــن ،بــودن بــا توســت.
و هنگامــی کــه پاهــای پیــر و خســته ام بــه مــن اجــازه نمــی دهنــد پــا بــه پــای تــو بیایــم ،دســتت
را بــه مــن بــده ،همانطــوری کــه وقتــی کوچــک بــودی تــازه مــی خواســتی راه بــروی .هنگامــی کــه
آن روزهــا آمدنــد ،ناراحــت نبــاش ...فقــط بــا مــن بــاش و مــرا در آخریــن روزهــای زندگــی ام باعشــق
درک کــن .مــن قــدردان و سپاســگزار تــو خواهــم بــود بــه خاطــر هدیــه زمــان و لذتــی کــه باهــم
ســهیم مــی شــویم .بــا لبخنــد و عشــقی کــه مــن همیشــه نثــار تــو کــرده ام .مــن فقــط مــی خواهــم
بگویــم ...دوســتت دارم دختــر عزیــزم...
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مادر شجاع و با اراده ایران زمین

پرورش دهنده بزرگ ترین نوع کروکودیل در ایران!
مژگان روستایی؛
اولین پرورش دهنده کروکودیل در خاورمیانه
مــژگان روســتایی بانویــی خــاق و پــر اراده ای کــه بــا همــکاری
همســرش ،توانســته در جزیــره قشــم ،دســت بــه کاری ،کارســتان
بزندکــه نــه تنهــا در ایــران بلکــه در خاورمیانــه بــی نظیــر اســت.
شــاید خیلــی هــا فکــرش را هــم نمــی کردنــد کــه پــرورش کروکودیــل
در ایــران ،بــا اراده یــک بانــوی تحصیــل کــرده از خطــه جنــوب آغــاز
شــود و بازتــاب گســترده ای در رســانه هــای جهــان داشــته باشــد.
مــژگان روســتایی حــدود هفــت ســال پیــش در ادارهای واقــع در
مناطــق جنوبــی کشــور مشــغول بــه کار بــود امــا تصمیــم گرفــت بــا
همــکاری همســرش ،دســت بــه کاری بــی نظیــر بزنــد کــه شــاید
ابتــدا خیلیهــا گفتــه آنــان را
شــوخی مــی پنداشــتند .امــا
اکنــون ،وی بــا کروکودیلهــا،
یــک چهــره سرشــناس کارآفریــن
جهانــی شــده اســت .تــا جایــی که
آوازه و شــهرت وی اکنــون در
رســانه هــای مکتــوب و تصویــری
جهــان منعکــس شــده و تــا جایــی
کــه بهمــن  ،۹۴تندیــس بانــوی
کارآفریــن ایــران را از دســت
معــاون اول رییــس جمهــور
دریافــت کــرد.
داســتان مــژگان روســتایی ،مقولــه
اراده ،خالقیــت و پشــتکار اســت.
دســت زدن بــه تولیــد ،آن هــم
بــرای یــک بانــو بــا امکانــات
حداقلــی و در کشــوری کــه حتــی
قانــون و رویــه مشــخصی بــرای
تولیــد کروکودیــل در دهــه
هشــتاد شمســی وجــود نداشــت،
کار کمــی نیســت.
وی از ســال  ،۱۳۸۵طرحــی را در
ســر داشــت تــا بتوانــد ،از جانوری،
کــه ســابقه حضــور چندانــی از او
نیســت و بیشــتر در مســتندها و
کتــاب هــا از آن مطلبــی شــنیده و
یــا دیــده بودیــم ،کســب و کاری
خلــق کنــد.
آنهــم کســب و کار از ســوژه تــرس
بــا حیوانــی کــه بــرای همــه
مــا ،یــادآور دنــدان هــای تیــز و
مســتندهای شــکار گلــه هــای گاو
وحشــی در دشــت هــای آفریقــا
اســت.
او زمانــی کار را آغــاز کــرد کــه نــه دولــت ،آییــن نامــه ای برای بررســی
طــرح داشــت و نــه دســتورالعملی مشــخص و مســتند بــرای حمایــت

و اعطــای مجــوز بــرای چنیــن فعالیــت هایــی .چنــد ســال گذشــت تــا
همــت ایــن بانــو بــر مشــکالت غلبــه کــرد و نخســتین مجــوز پــرورش
کروکودیــل ایــران بــه نــام وی صــادر شــد.
او اکنــون بــا همیــاری همســرش ،در ســومین دهــه زندگــی خــود،
دختــری چهــار ســاله بــه نــام آنیســا دارد و در کنــار بیســت کارگــر
مزرعــه ۱۵۰ ،ســر کروکودیــل را نگهــداری مــی کننــد کــه بخشــی از
مزرعــه و پــارک کروکودیــل آن هــا را تشــکیل مــی دهــد.
وی در ســال  ،۱۳۸۶شــرکتی بــه نــام نــوآوران پویــا کیمیــا قشــم
تاســیس کــرد کــه مجــری مزرعــه و محــل پــرورش کروکودیــل
نوپــک قشــم اســت و بــه عنــوان طراحــی نوآورانــه و کارآفریــن در
ایــران شــناخته مــی شــود .بــرای رفتــن بــه ایــن منطقــه ،مــی بایســت
بــه اســتان هرمــزگان و جزیــره
هنــگام رفــت کــه از هــر کــس
ســوال کنیــد ،شــما را بــه پــارک
کروکودیــل نوپــک راهنمایــی
خواهــد کــرد.
در آنجــا تکثیــر کروکودیــل هــا
و پذیــرش گردشــگران و ارایــه
خدمــات آموزشــی و مشــاوره
بــه آنــان صــورت مــی گیــرد
کــه ظــرف چنــد ســال اخیــر،
میزبــان هــزاران گردشــگر داخلــی
و صدهــا گردشــگر از کشــورهای
مختلــف جهــان بــوده اســت.
مهنــدس مــژگان روســتایی کــه
کارشناســی جانــور شناســی و
دوره صالحیــت حرفــه ای پــرورش
کروکودیــل را در خــارج از کشــور
گذرانــده ،اکنــون مدیرعامــل
شــرکت محســوب مــی شــود
و در کنــار او ،مهنــدس بهــروز
ســاالروند (همســرش) طراحــی
و نظــارت بــر احــداث و مدیریــت
مزرعــه را بــر عهــده دارد،
همــکاری مــی کنــد.
خــون کروکودیــل کاربرد پزشــکی
دارد و پوســت و گوشــت آن نیــز
صــادر مــی شــود.
شــروع کار ،پــس از شــکل گیــری
ایــده در ذهــن خــاق و بــا اراده
خانــم روســتائی در ســال  ،۸۵بــه
طــور جــدی بــا گذرانــدن دوره در
خــارج از کشــور و مطــرح کــردن
طــرح بــا خانــواده پــدری آغــاز
شــد.
پــس از پیگیــری هــای قانونــی بــا نهادهــای ذیربــط توســط مــژگان
روســتایی مدیرعامــل نوپــک در اول دی مــاه ســال  ۱۳۸۶موافقــت
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اصولــی جهــت ایجــاد اولیــن مرکــز پــرورش کروکودیــل ایــران صــادر
گردیــد .ایــن مرکــز ،اکنــون نخســتین مرکــز تخصصــی پــرورش
کروکودیــل در خاورمیانــه بــه شــمار مــی رود و نمونــه دیگــری وجــود
نــدارد.
پیگیــری هــای اداری مســتمر بــا ســازمان هــای شــیالت  ،محیــط
زیســت و دامپزشــکی موجــب شــد تــا در ســال  ،۱۳۸۷اولیــن پروانــه
تاســیس مزرعــه پــرورش تمســاح در کشــور بــرای شــرکت نوپــک
صــادر گــردد.
بــا احــداث مزرعــه در جزیــره هنــگام ،واردات تمســاح هــای اولیــه
بــه ایــن مزرعــه بطــور رســمی در بهمــن مــاه ســال  ۱۳۸۹و ســپس
پــرورش کروکودیــل در اولیــن مرکــز خصوصــی کشــور شــروع شــد.
در بهــار  ،۱۳۹۰ســاخت بخــش گردشــگری مزرعــه در جزیــره قشــم بــه
پایــان رســید و بــه عنــوان اولیــن پــارک کروکودیــل خاورمیانــه آغــاز
بــه کار کــرد.
در ســال ۱۳۹۱نیــز تحقیقــات پرورشــی در ایــن مزرعــه ،راه را بــرای

بــرای خیلــی هــا ،دیــدن کروکودیــل از فاصلــه نیــم متــری ،بســیار
دلهــره آور اســت ،امــا مــژگان روســتایی ایــن فرصــت را بــرای شــما
فراهــم کــرده اســت تــا از پشــت حصارهایــی کــه در اطــراف محــل
حفاظــت و نگهــداری کروکودیــل هــا کشــیده شــده اســت ،بتوانیــد در
کمــال آرامــش ایــن حیوانــات و نحــوه غــذا خــوردن و اســتراحت آنهــا
را تماشــا کنیــد و حتــی بــا کروکودیــل هــای خشــک شــده ،ســلفی
بگیریــد!
در ایــن مزرعــه پــرورش کروکودیــل هــا و تحقیقــات روی آنهــا انجــام
مــی شــود .پــارک کروکودیــل نوپــک پذیــرای بازدیدکننــدگان عالقمند
بــه حیوانــات اســت و عــاوه بــر آنهــا ،حیوانــات متنــوع دیگــری نیــز
در آنجــا زندگــی مــی کننــد .نوپــک بــا در اختیــار داشــتن نیروهــای
متخصــص و بــا تجربــه ،مهمتریــن مرکــز خدمــات مشــاوره در خصــوص
نگهــداری و پــرورش ایــن جانــوردر ایــران و خاورمیانــه محســوب مــی
شــود .تکثیــر و خریــد و فــروش زنــده آنهــا از جملــه فعالیــت هــای ایــن
مجموعــه اســت .کروکودیــل هــای نوپــک از نــوع پروســوس موســوم بــه

گســترش طــرح همــوار نمــود .یکســال بعــد ســری نخســت تخــم
ریــزی و تکثیــر کروکودیــل زنــده در محیــط پرورشــی نوپــک آغــاز
شــد.
بــا ایــن اقــدام مزرعــه نوپــک بــه عنــوان یکــی از مراکــز مولــد در بیــن
مــزارع پرورشــی دنیــا مطــرح گردیــد کــه بازتــاب رســانه ای گســترده
داشــت .فعالیــت کروکودیلــی آقــای ســاالروند و خانــم روســتایی ســبب
شــد تــا ایــن مجموعــه در ســال  ،۱۳۹۳بــه عنــوان کارآفریــن برتــر
اســتان هرمــزگان انتخــاب شــود.
مزرعه کروکودیل
اکنــون یکــی از مقصدهــای گردشــگری دیــار تاریخــی و جــذاب
هرمــزگان ،بــی شــک بوســتان نوپــک اســت کــه شــما را بــا
کروکودیلهــای نیــم متــری تــا  ۳متــری آشــنا مــی کنــد و فضایــی
برایتــان رقــم مــی زنــد کــه شــاید هیــچ گاه در ایــران نتوانیــد
نمونهاش را مشاهده کنید.

آب شــور مــی باشــند کــه بــه عنــوان بزرگتریــن گونــه کروکودیــل در
جهــان محســوب مــی شــوند.
ایــن مزرعــه دارای مجــوز از ســازمان هــای محیــط زیســت ،شــیالت
و دامپزشــکی ایــران بــوده و تحــت قوانیــن کنوانســیون بیــن المللــی
حفــظ حیوانــات (ســایتیس) اداره مــی شــود و طــی چنــد ســال اول
فعالیــت خــود پــرورش وتکثیــر موفــق کروکودیــل را داشــته اســت.
کروکودیــل هــا موجوداتــی بــا قدمتــی بیــش از  ۱۲۰میلیــون ســال
بــوده و امــروزه اثبــات شــده اســت آنهــا حــدود  ۶۵میلیــون ســال
اســت کــه تغییــر نکردنــد و بــه همیــن شــکل زندگــی مــی کننــد .ایــن
موجــودات کــه از آن هــا بــه عنــوان باقیمانــده زنــده دایناســور هــا یــاد
مــی شــود موجوداتــی بــا ویژگــی جالــب و شــگفت انگیــز هســتند.
کســانی کــه بــه پــارک کروکودیــل هــای مــژگان روســتائی مــی آینــد،
بعضــا ســوژه لنــز دوربیــن وی شــده و از برخــی از آن هــا عکــس
میگیرند.
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ـینیه روز

تاریخچه روز جهانی زبان مادری

اولیــن بــار در ســال  1952توســط دانشــجویان دانشــگاه دهــاکا کــه پیشــتر بــه پاکســتان شــرق معــروف بــود ،ایــن روز نامگــذاری شــد ،چــرا
کــه آنهــا بــه منســوخ و ســرکوب شــدن زبــان بنگالــی معتــرض بودنــد.
پلیــس و مامــوران نظامــی بعــد از اعتــراض دانشــجویان ،بســوی آنهــا آتــش گشــودند و بســیاری از جوانــان را کشــتند تظاهرکننــدگان
خواســتار بــه رســمیت شــناخته شــدن زبــان بنگالــی در کنــار زبــان اردو بــه عنــوان دومیــن زبــان پاکســتان بودنــد.
مبــارزات و حرکــت هــای اعتراضــی بنگالدشــی هــا بــه اســتقالل ایــن کشــور از پاکســتان منتهــی شــدکه هــر ســال در ایــن روز در بنــگالدش
مراســم یادبــود برگــزار می شــود.

اهمیت روز جهانی زبان مادری

بــرای اولیــن بــار ســازمان یونســکو در  17نوامبــر ســال  1999روز  21فوریــه (برابــر بــا دوم اســفند) را روز جهانــی زبــان مــادری نامیــد .بــه
دلیــل اهمیــت وافــر ایــن موضــوع مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد ســال  2008را ســال جهانــی زبانهــا اعــام کــرده اســت.
مدیــران فرهنگــی در حــال کنتــرل رســانه هــا بــرای آمــوزش نســل جدیــد از افــراد بودنــد کــه بتواننــد ســخنرانان مســلطی داشــته باشــند.
حداقــل  43درصــد از  7000زبــان در جهــان در معــرض خطــر هســتند و ایــن بحــران روز بــه روز در حــال افزایــش اســت .بــه همیــن دلیــل
یــک همــکاری بیــن المللــی بــا هــدف یــک دیــدگاه غنــی تــر در مــورد مشــکالت زبانــی ایجــاد شــده اســت کــه مخاطبــان جهانــی دارد.
در روز جهانــی زبــان مــادری ،تــاش هــای زیــادی بــرای ارتقــا و بومــی ســازی زبــان مــادری صــورت مــی گیــرد .ایــده گرامیداشــت روز
جهانــی زبــان مــادری ،اولیــن بــار از بنــگالدش شــروع شــد و در ســال  1999توســط یونســکو در یــک کنفرانــس عمومــی بــه تاییــد رســید
و از ســال  2000بــه کل دنیــا تســری پیــدا کــرد.
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یونســکو بــر ایــن بــاور اســت کــه اهمیــت گوناگونــی زبانــی و فرهنگــی بــرای جوامــع بســیار متعــدد بــوده و افــراد بایــد صبــوری و احتــرام را
در یادگیــری زبــان مــادری بــه کار گیرنــد هرچنــد تنــوع زبانــی در دنیــای مــدرن امــروزی ،نســبت بــه گذشــته بســیار کمتــر شــده و حــدود
 40درصــد از جمعیــت دنیــا بــه زبــان مــادری خودشــان صحبــت نمــی کننــد .بــه همیــن جهــت پــاس داشــتن روز جهانــی زبــان مــادری،
بیــش از قبــل ضــرورت مــی یابــد.
جوامــع چنــد زبانــی و فرهنگــی نیــز مــی تواننــد از طریــق زبــان مــادری خــود ،آداب و رســوم غنــی فرهنــگ خــود را بــه دیگــر کشــورها
انتقــال و بــه آن هــا معرفــی نماینــد.
زبان های مادری در ایران
در دوم اســفندماه ســال 21( 82فوریــه  2004میــادی) بــرای اولیــن بــار در ایــران بــه مناســبت روز جهانــی زبــان مــادری مراســمی در
دانشــگاه علــم و صنعــت ،توســط دانشــجویان تُــرک دانشــگاه هــای تهــران برگــزار شــد کــه لــزوم آمــوزش بــه زبــان مــادری ،موضــوع اصلــی
ســخنرانیها در ایــن مراســم بــود.
در ایــران افــزون بــر زبــان فارســی در مجمــوع حــدود  6٩زبــان و گویــش رواج دارد و بــزرگ تریــن گــروه هــای زبانــی ایــران را فارســی،
آذربایجانــیُ ،کــردی ،ترکمنــی ،گیلکــی ،مازندرانــی ،تالشــی ،لــری ،عربــی ،بلوچــی ،لکــی و تاتــی تشــکیل مــی دهنــد .بــا وجــود ایــن کــه در
ایــران زبــان مــادری فراوانــی وجــود دارد امــا ایــن زبــان هــا در کنــار زبــان فارســی بــه رســمیت شــناخته نشــدند.
فراموشی زبان مادری
از حــدود  6هــزار زبانــی کــه مطابــق بــرآورد یونســکو در جهــان شــناخته شــده اســت ،بیــش از ســه هــزار زبــان در حــال نابــودی هســتند و
توســط گــروه هــای بســیار کوچکــی بــه کار بــرده مــی شــوند و تقریبــا هیــچ کــدام شانســی بــرای بقــا ندارنــد و  96درصــد از زبانهــا تنهــا
در بیــن  4درصــد از جمعیــت جهــان تکلــم مــی شــوند کــه از مصادیــق ان وجــود ،بیــش از  800زبــان در جزایــر پاپــوآ گینــه نــو واقــع در
اقیانــوس آرام اســت کــه بعضــی از آنهــا متعلــق بــه جمعیتــی کمتــر از  200نفــر هســتند.

بــرای اینکــه زبــان مــادری فرامــوش نشــود ،بایــد تــاش کــرد تــا زبــان هایــی کــه گســترش زیــادی ندارنــد در کنــار
زبــان هــای فراگیــر شــانس ادامــه حیــات داشــته باشــند زیــرا زبــان مــادری در شــکل گیــری شــخصیت فــردی و
هویــت فرهنگــی قــوم هــا و ملیــت هــا نقــش دارنــد .همــه خانــواده هــا بــرای اینکــه زبــان مــادری فرامــوش
نشــود بایــد ســعی کننــد کــه بــا فرزنــدان خــود بــا زبــان مــادری ســخن بگوینــد.
بــرای کشــور ایــران بــا گنجینــه ای از زبــان هــا و گویــش هــا ،آمــوزش چنــد زبانــه یعنــی اســتفاده دســت کــم از
 3زبــان بــرای آمــوزش بهتریــن راه اســت .اولیــن زبــان بایــد زبــان مــادری ،دومیــن زبــان بایــد زبــان ملــی یــا
زبــان رســمی کشــور و ســومین زبــان بایــد زبــان بیــن المللــی باشــد .آمــوزش زبــان مــادری بــا ارتقــای کیفیــت
آمــوزش ،توانایــی یادگیــری دیگــر زبانهــا را بــاال مــی بــرد و فرآینــد آمــوزش را تســهیل مــی کنــد.
بــر اســاس یــک جملــه بســیار معــروف از آلفونــس دوده (نویســنده فرانســوی) هــر ملتــی کــه زبــان مــادری خــود را
فرامــوش کنــد ،ماننــد فــردی زندانــی اســت کــه کلیــد زندانــش گــم شــده باشــد پــس روز جهانــی زبــان مــادری
بــرای بســیاری از فعالیــن ایــن عرصــه فرصتــی مناســب اســت تــا بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن و حفــظ
زبــان مــادری خــود اقــدام کننــد.
گردآورنده :فاطمه استواری
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جنســیت دســته بنــدی کــرد ،امــا برخــی از آنهــا ماننــد
دویــدن ،دوچرخــه ســواری ،یــوگا ،ایروبیــک ،دراز و نشســت
و اســکوات از ورزش هــای مفیــد بــرای زنــان بــه شــمار
می آیند.
انجــام تمریــن هــای ورزشــی بــه صــورت روزانــه بخــش
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● دویدن یا راه رفتن سریع

دویــدن عــاوه بـــر کالـــری ســـوزی ،مقـــاومت
ماهیچــه هــا را افزایــش مــی دهــد  ،دویــدن و راه رفتــن
انواعــی از ورزش ایروبیــک هســتند کــه بــا ترکیــب گلوکــز یــا
چربــی بــا اکســیژن ،تولیــد انــرژی مــی کننــد.

● دوچرخه سواری

ایــن ورزش بــرای افــراد در ســنین مختلــف و فضاهــای گوناگــون مفیــد اســت.
شــاید کمــی بــه مفاصــل فشــار وارد کنــد ،امــا ماهیچــه و کمــر را تقویــت مــی کنــد.

● یوگا

انجــام تمریــن هــای یــوگا بــه صــورت روزانــه دارای فوایــد بســیاری اســت .حــرکات مختلــف یــوگا،
بــدن را خــوش فــرم و توانایــی هــای قلبــی -عروقــی را افزایــش مــی دهــد .یــوگا نــه تنهــا بــرای بــدن
مفیــد اســت ،بلکــه ذهــن را نیــز شــاداب مــی کنــد.
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● ایروبیک

منظــور از ایروبیــک ،حــرکات ریتمیــک دســت هــا و پاهاســت کــه بــه تدریــج ضربــان قلــب را افزایــش
مــی دهــد .تنهــا  30دقیقــه ایروبیــک بــرای کاهــش وزن ،افزایــش اســتقامت و بهبــود سیســتم
قلبی-عروقــی مفیــد اســت .ایــن ورزش خطــر بیمــاری هــای قلبــی ،دیابــت ،کلســترول و فشــار خــون را
کاهــش مــی دهــد.

● شنا

شــنا از جملــه ورزش هایــی اســت کــه تمــام انــدام هــا را بــه کار مــی انــدازد .ضربــان قلــب افزایــش
مــی یابــد تــا انــرژی بیشــتری تولیــد کنــد و سیســتم قلبی-عروقــی فــرد را بهبــود مــی بخشــد .ایــن
حــرکات از ماهیچــه هــای گــردن آغــاز مــی شــوند ،بازوهــا و ران هــا را درگیــر مــی کننــد و تــا ســاق و
کــف پــا پیــش مــی رونــد.

● طناب زدن یا باال رفتن از پله ها

طنــاب زدن و بــاال رفتــن از پلــه هــا در کوتــاه مــدت نتایــج خــود را نشــان مــی دهــد .ایــن دو ورزش
فشــار کمتــری از دویــدن بــه زانوهــا وارد مــی کننــد .بــه عــاوه موجــب افزایــش قــدرت و تــوان بدنــی
مــی شــوند.

● دراز و نشست

دراز و نشســت ،ماهیچــه هــای شــکم را تقویــت مــی کنــد و قــدرت آن را افزایــش مــی دهــد .بــرای
انجــام دراز نشســت ،زانوهــا را خــم کنیــد و پاهــا را روی زمیــن بگذاریــد .حــاال دســت هــا را در کنــار ســر
بگذاریــد و شــانه هــا را از زمیــن بلنــد کنیــد.

● اسکوات

اســکوات موجــب ماهیچــه ســازی و ســوزاندن چربــی هــای اضافــی مــی شــود .عــاوه بــر
ایــن بــدن را انعطــاف پذیــر مــی کنــد و انــرژی را افزایــش مــی دهــد .انــواع مختلفــی از
اســکوات وجــود دارنــد کــه از جملــه مــی تــوان بــه اســکوات بــا صندلــی ،اســکوات
از جلــو ،اســکوات از پهلــو و اســکوات در هــوا اشــاره کــرد.

● پوش آپ یا شنا

حرکــت پــوش آپ ،اولیــن گــروه ماهیچــه هــا یعنــی قفســه
ســینه و عضــات ســه ســر را مــورد هــدف قــرار
مــی دهــد .عــاوه بــر آن ،ماهیچــه هــای شــکم،
کمــر و پــا را نیــز مــورد هــدف قــرار مــی دهــد.
دســت هــا را بــه انــدازه عــرض شــانه هــا
بــاز کنیــد و روی یــک تکیــه گاه قــرار
دهیــد .حــاال بــا کمــک بازوهــا
بــدن را بــه ســمت بــاال
بکشــید.
مترجم :مریم اصیلی
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شروعی دوباره

 ۱۸ســالم بــود کــه عمـهام متوجــه شــد شــوهرش بــا یــک زن دیگــر رابطــه دارد .آبروریــزی
بــه پــا کــرد .بعــد فهمیــد فقــط رابطــه نیســت ،عقد هــم کــرده و طــرف بــاردار اســت .مدتی
دعــوا و جــار و جنجــال کــرد ۲۰ .ســالم کــه بــود از هــم جــدا شــدند .عمـهام  ۵۶ســاله بــود
در آســتانه بازنشســتگی بــا ســه بچــه نوجــوان و جــوان.
 ۲۲ســالم بــود کــه عمـهام بعــد از بازنشســتگی کالس نقاشــی ثبــت نــام کــرد .نقاشـیهایی
کــه مــی کشــید در حــد بچههای دبســتانی بــود .در نظــرم یــک آدم داغون و شکسـتخورده
بــود .بــه قــول فرنگــی هــا یــک لــوزر بــه تمــام معنــا کــه حــاال ســر پیــری یــادش اومــده بود
بــا یــک مشــت بچــه کــم ســن و ســال همشــاگردی بشــه و نقاشــی یــاد بگیــره.
پــدرم در نظــرم یــک قهرمــان بــود .یــک ســال بــا عمــه ام اختــاف ســنی داشــتند .همــه
چیــز زندگــی پــدرم مرتــب و منظــم بــود .بچههــاش درسخــون بودنــد .کار و زندگــی مرتبی
داشــت و کمکــم آمــاده میشــد بــرای بازنشســتگی.
ده ســال از اون زمــان گذشــت ۳۲ .ســاله بــودم .درســم تمــام شــده بــود و در شــرکتی کار
میکــردم .اتفاقــی بــا خواهــرم تلفنــی حــرف م ـیزدم .گفــت االن گالــری هســتم رفتــم
خونــه بهــت زنــگ میزنــم .پرســیدم گالــری چــی؟ گفــت نقاش ـیهای عمــه دیگــه!
عمه؟ نقاشی؟
گفــت آره دیگــه االن خیلــی وقتــه ایــن کار رو میکنــه .نقاش ـیهاش رو میفروشــه یکــی
دو جــا هــم تدریــس میکنــه .خیلــی معــروف شــده .داشــتم شــاخ در مــی آوردم .حــاال بعــد
از چنــد ســال کــه نــگاه میکنــم میبینــم آدم لــوزر مــن بــودم کــه چنیــن دیدگاهــی بــه
زندگــی داشــتم و فکــر میکــردم از یــه جایــی بــه بعــد پیــر هســتی و نمیشــه چیــز جدیــد
یــاد گرفــت و زندگــی را تغییــر داد و بعضــی کارهــا را بایــد از بچگــی شــروع کــرد وگرنــه
دیگــه خیلــی دیــره.
عم ـهام بعــد از بازنشســتگی ،زندگــی جدیــدی بــرای خــودش شــروع کــرد و آدم متفاوتــی
شــد امــا پــدرم یــاد گرفــت چطــور بــا کامپیوتــر بــازی کنــه و ســرخودش را بــا بــازی کــردن
و شکســتن رکوردهــای پیاپــی گــرم کنــه .عمـهام تبدیــل شــده بــه الگــوی خانــواده .دو تــا
از خواهرهــام بعــد از لیســانس رشتههاشــون رو عــوض کردنــد و رفتنــد ســراغ چیــزی کــه
دوســت داشــتند .یکیشــون کامپیوتــر را رهــا کــرد ،رفــت مترجمــی زبــان .دومــی هــم
از رشــته علــوم سیاســی انصــراف داد و رفــت ســراغ معمــاری کــه از بچگــی بهــش عالقــه
داشــت.
میخــوام بگــم زندگــی مثــل بــازی والیبــال میمونــه مثــل فوتبــال نیســت کــه اگــر نیمــه
اول خیلــی عقــب باشــید نیمــه دوم کار خیلــی ســختی بــرای جبــران داریــد .مثــل والیبــال
میمونــه .هــر ســت کــه تمــام میشــه شــروع ســت جدیــد یــک موقعیــت تــازه اســت و
همــه چیــز از اول شــروع میشــه .مهــم نیســت تــا حــاال جلــو بــودی یــا عقــب .یــه مســابقه
جدیــده .تصــور از مــا افــق هــای پیــش رو بســیار وابســته اســت بــه ســن و ســالمان .هــر
مقــدار کــه پیــش مــی رویــم افــق هایمــان بســته تــر مــی شــود و گزینــه هایمــان محدودتر.
امــا بــه ایــن فکــر نمــی کنیــم کــه بســیاری از افــراد موفــق در نیمــه دوم زندگــی بــه یکــی
از شــش مطلوبیــت شــخصی (شــهرت ،ثــروت ،قــدرت ،منزلــت ،معرفــت و یــا معنویــت)
رســیدهاند.
ناصرخســرو ،در نیمــه اول در پــی جســتجوی بــی فرجــام حقیقــت ،دچــار ســرگردانی شــد و
بــرای فــرار بــه شــراب و میگســاری روی آورد .امــا در نیمــه دوم غوغــا کــرد و شــد شــاعر و
نویســنده درجــه یــک ادبیــات فارســی و خالــق گنجینههــای ادب و فرهنــگ.
دیویــد ســندرز بعــد از فــوت پــدرش از ده ســالگی مشــغول بــه کار شــد :مامــور آتــش
نشــانی ،فروشــنده بیمــه ،کارگــر کشــتی ،فروشــنده الســتیک و کارگــر پمــپ بنزیــن .امــا
در ابتــدای نیمــه دوم زندگــی ،ســاندرز بــرای مشــتریان در یــک پمــپ بنزیــن خــوراک
مــرغ درســت میکــرد .دســتپختش مــورد اســتقبال
قــرار گرفــت و در طــول ســه دهــه بعــدی وی بــه
یکــی از ثروتمندترینهــا تبدیــل شــد :صاحــب
رســتورانهای زنجیــره ای معــروف کی.اف.ســی
( ) KFCبــا حضــور در بیــش از  100کشــور جهان.
و مثــال آخــر ،پیرمــرد 92ســاله ای کــه از نحــوه
اداره کشــورش ناراضــی بــود .ســال هــای دور
نخســت وزیــر بــود .امــا اکنــون مــدت هــا بــود کــه
سیاســت را کنــار گذاشــته بــود .امــا بــا ایــن حــال به
خاطــر شــرایط کشــورش تصمیــم گرفــت کــه دوبــاره
وارد عرصــه سیاســت شــود .بســیاری پیــش بینــی
مــی کردنــد کــه شکســت بخــورد و آبرویــش بــرود.
امــا امــروز او مســن تریــن نخســت وزیــر دنیاســت:
ماهاتمیــر محمــد از مالــزی.

در هــر مرحل ـهای
از زندگــی کــه
هســتید ایــن ســه
نکتــه را بــا خــود
مــرور کنیــد:
✅ هر گذشــتهای
کــه داشــــــتم
مهــم نیســــت،
اکنــون اگــر از اول
مــی خواســـــتم
کنــم
شــروع
چــه کاری انجــام
مــید ا د م ؟
✅ اگــر نیمــه
اول زندگــی را 4
بــر هیــچ عقــب
باشــم ،کافیســت
کــه نیمــه دوم را
یــک بــر هیــچ
ببــرم .الزم نیســت
بــا اختــاف  4گل
برنــده شــوم.
✅ دنیــا سرشــار
از فرصــت اســت.
پــس چــرا بــه
ایــن فکــر نکنیــم
کــه در چهــل
ســالگی یــک
رشــته دانشــگاهی
جدیــد بخوانیــم،
در پنجــاه ســالگی
نیمــه گمشــده
خــود رو پیــدا کنیــم
و ازدواج عاشــقانه و
موفقــی رو شــروع
کنیــم و یــا بعــد از
یــک طــاق تلــخ
یــک ازدواج مجــدد
شــیرین داشــته
باشــیم و در شــصت
ســالگی نویسندگی
را شــروع کنیــم و در
هفتــاد ســالگی
راه انــدازی یــک
بنیــاد نیکــوکاری و
در هشــتاد ســالگی
ســرمایه گــذاری
روی ایــده هــای
جوانــان خــاق.
همیشــه میتــوان
از نــو شــروع کــرد.
گردآورنده :اعظم آقائی
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مادربزرگهای پرطرفدار

در کشور چین چهار مادربزرگ به دلیل شیک پوشی و زندگی شاد در شبکههای اجتماعی طرفداری زیادی پیدا کردند.
چهــار زن چینــی کــه در دهــه  ۶۰و  ۷۰ســالگی خــود بــه ســر میبرنــد بــه دلیــل حضــور در مدلینــگ از شــهرت زیــادی در
شــبکههای اجتماعــی برخــوردار هســتند.
لیــن وی  ۶۵ســاله ،ســان یانــگ  ۶۴ســاله ،وانــگ ژینــگ یــو  ۷۰ســاله و وانــگ نیــان ون  ۷۴ســاله چهــار مادربــزرگ چینــی هســتند
کــه بــرای تهیــه یــک فیلــم در خیابانهــای پکــن حضــور یافتنــد.
ایــن زنــان کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و قرنطینــه مجبــور بــه مانــدن در خانههــای خــود بودنــد بــرای ســاخت فیلمــی در
مــورد ســبک زندگــی خــود بــه خیابــان آمدنــد.
لیــن وی دربــاره پیــر شــدن و اشــتیاقش بــه پوشــیدن لباسهــای شــیک میگویــد :اگــر همیشــه از پیــری و مــرگ میترســید
زندگــی خاکســتری داریــد.
وی میگویــد :در پیــری چیــن و چــروک در صــورت ایجــاد میشــود و انــرژی زیــادی نداریــد ،امــا بایــد بــا آن بــه شــکل مثبــت
روبــرو شــوید.
یک رهگذر که هنگام اجرای این گروه در خیابان آنها را نگاه میکرد گفت :زیبایی در هر سنی وجود دارد.
شما میتوانید جوان و شیک باشید ،همچنین میتوانید مانند این مادربزرگها زیبا باشید.
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داستان یک مادر
در شــهری دور بچـهای زندگــی میکــرد کــه مریــض بــود و بــه ســختی نفــس میکشــید .مــادرش
هــم دائــم کنــارش مینشســت و نگاهــش میکــرد و غصــه میخــورد چــون هــر روز صــدای
نفسهــای بچــه کمتــر میشــد و مــادرش بیشــتر نگــران میشــد .یــک روز پیرمــرد غریبــهای
کــه یــک دســت لبــاس پــاره پــوره و کهنــه تنــش بــود وارد خان ـهی آنهــا شــد .بیــرون از خانــه
زمیــن از بــرف پوشــیده شــده بــود و هــوا بــه شــدت ســرد بــود و ســوز ســرما میخواســت کــه
اســتخوان آدم را بترکانــد .پیرمــرد بــه مــادر بچــه گفــت کــه آمــده آنجــا تــا کمــی گــرم بشــود.
مــادر هــم آب را روی اجــاق گذاشــت تــا برایــش قهــوه درســت کنــد .بعــد رفــت یــک صندلــی
بــرای او آورد و خــودش هــم کنــار پیرمــرد نشســت .بعــد یــک نــگاه بــه بچــه و یــک نــگاه بــه
پیرمــرد کــرد و پرســید« :یعنــی خــدا بچــه را بــرام نگــه م ـیداره؟ یعنــی اون زنــده میمونــه؟»
پیرمــرد بــا ناامیــدی زیــادی بــه او نــگاه کــرد .زن گریـهاش انداخــت و ســرش را پاییــن گرفــت و
اشــک ریخــت پــس چــون ســه روز بــاال ســر بچـهاش بیــدار بــود و از نگرانــی خوابــش نبــرده بــود
خیلــی خســته شــده بــود و همــان طــوری خوابــش بــرد .امــا آن پیرمــردی کــه بــه خان ـ ه آنهــا
آمــده بــود ،فرشــته مــرگ بــود و آمــده بــود کــه بچــه را بــا خــودش ببــرد.
زن وقتــی کــه از خــواب بیــدار شــد بــا تعجــب دیــد کــه پیرمــرد و بچ ـهاش آنجــا نیســتند .و
فهمیــد کــه کار آن پیرمــرد اســت .زن بــا هــول و هــراس زیــادی از خانــه بیــرون آمــد و در هــوای
تاریــک چنــد بــار بلنــد اســم بچـهاش را صــدا زد ،امــا فقــط ســکوت و تاریکــی بــود و هیــچ اثــری
از پیرمــرد و بچــهاش نبــود .بعــد زنــی کــه لباسهــای ســیاه زیــادی تنــش بــود بــه او گفــت:
«مــن شــب هســتم و میدونــم کــه بچتــو کــی بــرد؟ بچ ـه تــو رو اجــل برداشــت و بــا خــودش
بــرد .اون خیلــی تنــد میرفــت ،از بــاد هــم تندتــر و اون هرچــی رو کــه بــا خــودش ببــره دیگــه
برنمیگردونــه».
مــادر کــودک گفــت« :بهــت التمــاس میکنــم .بگــو اون از کــدوم طــرف رفــت .میخــوام بــرم
دنبالــش بچمــو ازش بگیــرم ».شــب هــم جــواب داد« :اول بایــد بــرام از اون الالییهــای قشــنگی
کــه بــرای بچ ـهت میخونــدی بخونــی تــا بهــت بگــم اون از کــدوم طــرف رفــت .مــن میدیــدم
کــه تــو چــه قــدر قشــنگ و ســوزناک بــرای بچـهت الالیــی میخونــدی .تــو ایــن قــدر ســوزناک
و غمگیــن الالیــی میخونــدی کــه خــودت هــم گری ـهات میگرفــت».
پــس مــادر گفــت« :مــن بــه تــو قــول م ـیدم هم ـهی اون الالییهــا رو دونهدونــه بــرات بخونــم
امــا اآلن دیــر میشــه و مــن بــه اجــل نمیرســم .بعــدا حتمــا همــه رو بــرات میخونــم ».امــا
شــب هیــچ توجهــی بــه حرفهــای او نکــرد و ســاکت شــد .پــس مــادر کــه دیگــر هیــچ چــارهای
نداشــت تمــام الالییهــا را بــا گریــه بــرای شــب خوانــد.
بعــد از ایــن کــه او تمــام الالییهــا را خوانــد شــب بــه او گفــت« :اجــل بــا بچ ـهات بــه ســمت
جنــگل صنوبــر رفــت .زود بــرو تــا بهشــون برســی ».مــادر بــا ســرعت بــه طــرف جنــگل دویــد
امــا وقتــی کــه بــه آنجــا رســید یــک دو راهــی جلــوی خــودش دیــد کــه نمیدانســت از کــدام
یــک از آنهــا بایــد بــرود .پــس همانجــا یــک بتـهی خــار را دیــد کــه روی آن را یــخ پوشــانده بــود.
پــس مــادر از او پرســید« :تــو اجلــو ندیــدی کــه بــا بچــه مــن از کــدوم طــرف میرفتــن؟» بت ـه
خــار جــواب داد« :مــن میدونــم ،ولــی اول بایــد یــه کاری بــرام بکنــی و بعــد بهــت بگــم اون از
کــدوم طــرف رفــت .کاری هــم کــه بایــد بکنــی اینــه کــه منــو بــذاری روی قلبــت تــا گــرم بشــم.
چــون مــن دارم از ســرما میمیــرم».
مــادر کــه دیــد دارد دیــر میشــود فــوری او را روی قلبــش گذاشــت تــا گرمــش کنــد .پــس
خارهــای آن بتــه در تنــش فــرو رفــت و از ســینهاش خــون جــاری شــد؛ امــا در عــوض آن قــدر
قلــب مــادر گــرم بــود کــه برگهــای خــار درآمــد و در آن ســرمای زمســتان گلهایــش هــم
رشــد کــرد .پــس بتـ ه گل بــه او گفــت کــه بــرود بــه آن ســمت دریاچــه .و مــادر بــدون معطلــی
بــه آن ســمت دریاچــه رفــت .امــا وقتــی بــه آنجــا رســید هیــچ قایقــی در ســاحل نبــود تــا او
بتوانــد بــه آن ســمت دریاچــه بــرود .پــس او کــه نمیدانســت بایــد چــه کار کنــد شــروع کــرد
بــه خــوردن آب دریاچــه تــا آبــش تمــام شــود و بتوانــد از آنجــا رد شــود امــا بعــد فهمیــد کــه
ایــن کار غیرممکــن اســت.
پــس او در دلــش گفــت کــه خــدا کنــد معجــزهای رخ بدهــد کــه ناگهــان دریاچــه گفــت« :بــه
جــای ایــن کــه بــه فکــر معجــزه باشــی بیــا یــک معامل ـهای بــا هــم بکنیــم تــا بچ ـهات پیــدا
بشــه ».مــادر بالفاصلــه گفــت« :چــه معاملـهای؟ هرچــی کــه بگــی قبــول میکنــم .مــن حاضــرم
هــر کاری بــرای بچ ـ هام بکنــم».
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دریاچــه هــم گفــت« :چــون مــن یــک دریاچـهام و مرواریدهــا رو خیلــی گل بچـه تــو رو بکنــه .تــو بهــش بگــو کــه اگــه اونــو بکنــی منــم بقیـ ه
دوســت دارم و چــون چشـمهای تــو خیلــی بــراق هســتن و از مرواریــد گلهــات رو میکنــم .آن وقــت اون میترســه و دیگــه بــه بچــهات
هــم بیشــتر بــرق میزننــد .دوســت دارم کــه ایــن قــدر گریــه کنــی و هیــچ کاری نــداره ،چــون اون بایــد جــواب هم ـه ایــن گیاهــان رو بــه
اشــک بریــزی تــا چش ـمهات بیفتنــد بیــرون و مــن برشــون دارم .اون خــدا بــده .اونــا امانــت هســتند و هیــچ بالیــی هــم نبایــد سرشــون
بیــاد».
وقــت خــودم میبرمــت پیــش بچ ـهات».
پــس مــادر قبــول کــرد و آن قــدر گریــه کــرد و زار زد تــا باالخــره پــس آنهــا کمــی صبــر کردنــد تــا اجــل از راه رســید و بــا تعجــب مــادر
چشــمهایش مثــل دو مرواریــد بــا ارزش افتادنــد تــوی دریاچــه و پســرک را دیــد و از او پرســید« :تــو چطــوری ایــن جــا رو پیــدا کــردی؟
دریاچــه هــم بــه قولــی کــه داده بــود عمــل کــرد و او را بــه ســرعت بــه تــو از مــن هــم زودتــر رســیدی ایــن جــا!» زن هــم جــواب داد« :بــرای
آن ســمتی کــه یــک خان ـه خیلــی خیلــی بــزرگ بــود رســاند کــه در ایــن کــه مــن یــک مــادرم!»
پــس اجــل میخواســت گلــی را کــه بچــه آن مــادر بــود بکنــد و بــا
آن بــه جــای اتــاق ،غارهــای فراوانــی دیــده میشــد.
مــادر کــه نمیتوانســت ببینــد حــس کــرد کــه کســی از آن خانــه خــودش ببــرد امــا مــادر دســتهایش را جلــوی بچــهاش گرفــت تــا
بیــرون آمــد .پــس از او پرســید« :مــن چطــوری میتونــم بچــهام رو نگــذارد او بــه آنهــا دســت بزنــد پــس در آن لحظــه اجــل فوتــی بــه
پیــدا کنــم؟ چــون اونــو اجــل بــا خــودش بــرده ».آن کســی کــه از خانه دس ـتهای او کــرد کــه از شــدت ســرما بیحــس و بیحرکــت شــدند.
بیــرون آمــده بــود پیرزنــی بــود کــه هــر وقــت اجــل از خانــه بیــرون اجــل گفــت« :تــو نمیتونــی بــا مــن مبــارزه کنــی ».و مــادر جــواب
میرفــت او از گلخانــه بزرگــی کــه مــال او بــود نگــهداری میکــرد .داد« :امــا خــدا کــه میتونــه ».اجــل گفــت :بــدون شــک منــم دارم
پــس پیــرزن گفــت« :اون رفتــه و هنــوز برنگشــته .تــو چطــوری ایــن دســتورات خــدا رو اطاعــت میکنــم .مــن باغبــان خــدا هســتم .و
جــا رو پیــدا کــردی؟» مــادر هــم گفــت« :بــا کمــک خــدا بــود کــه گلهــا و درختهــای خــوب او را میکنــم و در بهشــت مــیکارم.
تونســتم ایــن جــا رو پیــدا کنــم .تــو رو خــدا تــو هــم بــه مــن کمــک چــون بهشــت جــای خیلــی قشــنگیه و مــن اجــازه نــدارم در مــوردش
کــن کــه بتونــم بچهمــو پیــدا کنــم ».پیــرزن گفــت« :مــن بچــه تــو رو بــه تــو هیــچ توضیحــی بــدم ».مــادر جیــغ بلنــدی کشــید و بــا داد و
نمیشناســم .خــودت هــم کــه نمیتونــی ببینــی تــا دنبــال بچــهات فریــاد زیــادی گفــت« :مــن اصــا ایــن حرفهــا حالیــم نمیشــه ،مــن
بگــردی امــا اگــه یــه راهــی رو یــادت بــدم چــی بــه مــن م ـیدی؟» بچهمــو میخــوام و اگــه بچهمــو بهــم نــدی ایــن گلهــا رو تکــه پــاره
مــادر گفــت« :مــن کــه چیــزی نــدارم تــا بهــت بــدم امــا هــر کاری کــه میکنــم ».اجــل بــه او گفــت« :تــو خــودت مــادری .دوســت داری
مــادرای ایــن گلهــا رو هــم غص ـهدار کنــی؟»
بخــوای بــرات انجــام م ـیدم».
پــس پیــرزن گفــت« :ایــن موهــای بلنــد و قشــنگ و مشــکی چیانــد؟ مــادر میخواســت چنــد تــا از گلهــا را پــاره کنــد امــا وقتــی کــه
تــو اونــا رو بــه مــن بــده و منــم کمــک میکنــم ،تــازه موهــای خودمــم ایــن حــرف را شــنید دســتش را از روی آنهــا برداشــت و بــا پشــیمانی
بهــت مــیدم چــون دیگــه اصــا بــه دردم نمیخــورن ،البتــه ایــن را ســرش را پاییــن انداخــت .اجــل چش ـمهای زن را از جیبــش درآورد و
بــه او گفــت« :بیــا چشــماتو بگیــر .مــن از تــو دریاچــه پیداشــون کــردم.
بــدان همــه موهــام ســفید هســتن.
مــادر هــم فــوری گفــت« :باشــه باشــه .مــن بــا کمــال میــل موهامــو خیلــی بــرق میزنــن .نمیدونســتم کــه مــال توانــد .حــاال بیــا بگیــر
بهــت مـیدم .امــا فقــط تــو بــه مــن بگــو کــه بایــد چــی کار کنــم .بیــا و بــه صورتــت بــزن کــه دوبــاره بتونــی ببینــی ،حتــی بهتــر از قبــل.
ایــن موهــام ،بگیرشــون» پــس مــادر موهــای خــودش را بــه پیــرزن هنگامــی کــه زن چشـمها را بــه صورتــش زد ،اجــل بــه او گفــت« :بــرو
داد و پیــرزن هــم در عــوض موهــای ســفیدش را بریــد و بــه او داد و تــوی اون چاهــی کــه اون جاســت رو نــگاه کــن و آینــده دو تــا از گلهــا
گفــت« :ایــن جــا درختهــا و گلهــای زیــادی هســتند و همــه آنهــا رو تــوی اون ببیــن».
در حقیقــت آدمهایــی هســتند کــه اجــل میخــواد امشــب بیــاد و اونــا وقتــی مــادر داخــل آن چــاه را نــگاه کــرد ،اول آینــده یکــی از گلهــا
رو بــا خــودش بــه جــای دیگ ـهای ببــره .امــا فــرق اینــا بــا درختــان و را دیــد کــه بســیار خوشــبخت شــده و زندگــی شــادی دارد امــا بعــد
گلهــای دیگــه اینــه کــه اینــا قلــب دارن و تــو هــم چــون یــه مــادری آینــده آن دومــی را دیــد کــه یــک زندگــی پــر از درد و رنــج و بدبختــی
بــه راحتــی میتونــی صــدای قلــب بچـهات رو بشناســی .امــا چــون اون بــود.
یــه بچــه بــوده تــو نبایــد تــوی درختهــا رو بگــردی بلکــه بایــد تــوی اجــل گفــت« :اگــر اینهــا زنــده بماننــد ایــن طــوری زندگــی
میکننــد ».مــادر پرســید« :اســم ایــن گلهــا چیــه؟»
گلهــا رو بگــردی چــون بچههــا تبدیــل بــه گل میشــن».
پــس پیــرزن او را بــه ســمت گلهــا بــرد و او بایــد از بیــن میلیونهــا و اجــل گفــت« :اینــو اجــازه نــدارم کــه بهــت بگــم امــا فقــط بهــت
گل بچــهاش را پیــدا میکــرد .آنهــا وقتــی از میــان درختــان رد میگــم کــه یکــی از اونــا بچــه توئــه ».پــس زن بــا تعجــب پرســید:
میشــدند هــر کــدام از درختــان یــک جــوری بودنــد .یکــی شــاداب «کدومشــون بچــه منــه؟ اون نبایــد زجــر بکشــه ،چــون بیگناهــه.
و ســرحال بــود و دیگــری غمگیــن و افســرده ،دور بعضــی از درختــان اصــا اونــو بــا خــودت ببــر ،و نــگاه بــه التماسهــا و گریههــام نکــن،
مارهــای آبــی پیچیــده بودنــد و ســاقه و ریش ـههای آنهــا را نیــش زده تــو اونــو ببــر پیــش خــدا کــه یــه وقــت زجــر نکشــه .امــا اجــل بــا
بودنــد .امــا روی همــه آنهــا اســم آدمیــزاد بــود چــون در حقیقــت تمــام حیــرت پرســید« :مــن نمیفهمــم ،باالخــره تــو دوســت داری بچ ـهات
آنهــا آدم بودنــد و هــر کــدام از یــک نقطــه دنیــا ،یکــی اهــل چیــن و تــوی ایــن دنیــا بمونــه یــا میخــوای بــا خــودم ببرمــش اون دنیــا؟!» و
مــادر بــدون توجــه بــه حــرف اجــل ســرش را بــه طــرف آســمان گرفــت
دیگــری اهــل آفریقــا ،یکــی هــم اهــل آمریــکا.
امــا از گلهــای کوچــک بــه خوبــی نگ ـهداری میشــد .پــس مــادر کــه و گفــت« :ای خــدای مهربــون! هــر وقــت دعاهــام برخــاف میــل تــو
بــه آنهــا رســیده بــود ضربــان قلبشــان را یکــی یکــی گــوش میکــرد بــود تــو بــه اونــا توجــه نکــن و برآوردشــون نکــن و هــر دعایــی رو کــه
تــا ایــن کــه از بیــن آن همــه گل کوچــک ،بچ ـهاش را شــناخت و بــا خــودت صــاح دونســتی بــرآورده کــن .خدایــا! هــر وقــت کــه دعاهــام
بــه صــاح نبودنــد اصــا بــه آه و نالههــام هیــچ توجهــی نکــن ».و
خوشــحالی فریــاد زد« :خودشــه ،ایــن بچ ـه منــه»
امــا بچــهاش بــه شــکل یــک گیــاه زعفــران درآمــده بــود و گلــی مــادر همانطــور کــه داشــت بــا خــدا صحبــت میکــرد ،اجــل بچ ـه او
بیحــال از آن آویــزان بــود .پــس مــادر او را بوســید و از خوشــحالی را برداشــت و بــا خــودش بــه بهشــت بــرد.
نویسنده :اندرسن ،هانس کریستین
		
اشــک ریخــت.
ترجمه کامبیز هادیپور
		
پیــرزن بــه او گفــت« :مــن بــه تــو میگــم کــه بایــد چــی کار کنــی.
گردآورنده :سکینه سلیقه دار
		
تــو بایــد هــر وقــت کــه اجــل اومــد اونــو تهدیــد کنــی و نــذاری کــه
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عشــــق مـــادری
وقتــی صحبــت از محبــت و عشــق باشــد ،تمــام عالــم بــه احتــرام ایــن احســاس
ســکوت میکنــد؛ احساســی کــه خداونــد آن را در تمــام طبیعــت گســترش داده و
همــه را از ایــن نعمــت بیهمتــا بهرهمنــد ســاخته اســت .در قلمــرو حیوانــات نیــز
وظیفــه تربیــت و محافظــت از حیوانــات کوچــک برعهــده مــادران مــی باشــد .در زیــر
نظارهگــر صحنههایــی از عشــق و عاطفــه در طبیعــت باشــید.

عقاب ها
عقــاب مــادر بــا تمــام ابهــت و بزرگــی اش بــا اون عظمــت و شــکوه و نيرومنــدی اش
النه ای گرم و نرم ،آشيانه ای که در شان جوجه عقابها باشد آماده کرده است.
جوجــه عقابهــا ســر از تخــم در مــی آورنــد .چــه جــای گــرم و نرمــی در بلندتريــن نقطــه و
چــه مــادر مهربــان و مقتــدری کــه هــر روز بــا غــذای کافــی ســر ميرســد و جوجــه هــا را
کــه ســرهای کوچکشــان بــه آســمان اســت و منتظــر روزی ،را ســير ميکنــد.
بــا مهربانــی پرهــای لطيفشــان را نــوازش ميکنــد .محبــت و عشــق را در چشــمان عقــاب
مــادر مــی بيننــد و راضــی و خوشــحال و بــا خيــال راحــت چشــمهای کوچکشــان را
مــي بندنــد .خيالشــان راحــت راحــت .بــا ايــن مــادر و در ايــن جايــگاه بلنــد مــوردی بــرای
تــرس و نگرانــی نيســت.

سگ ها
آیــا تــا بــه حــال از خــود پرســیدهاید کــه در مواقــع خطــر ســگ چگونــه از بچههایــش
نگهــداری مــی کنــد؟ هنگامــی کــه یــک ســگ مــادر را از تولههایــش جــدا کنیــم ،بــه
قــدری نالــه میکنــد کــه دل هــر انســانی را بــه رحــم مــیآورد.
او بــا حالتــی عصبانــی و مضطــرب مــدام بــه دنبــال راهــی خواهــد گشــت تــا بــه تولههــای
خــود ملحــق شــود؛ تــا جایــی کــه اگــر الزم باشــد ،بــرای حفــظ ســامتی بچههایــش
جــان خــود را بــه خطــر میانــدازد .بــه طــور کلــی ،مادرهــا اجــازه نزدیــک شــدن بــه
تولههــا را بــه هیــچ موجــودی نمیدهنــد و آنهــا را هــر طــور کــه شــده بــه عقــب
میراننــد.

فیلها
فیلهــا بــه عنــوان غولهــای جنــگل از آفریقــا تــا آســیا ،صبورتریــن مــادران روی زمیــن
هســتند .آنهــا بعــد از دو ســال بــارداری و تجربــه ســختترین درد زایمــان بــرای بــه
دنیــا آوردن بزرگتریــن نــوزادان جهــان ،هنــوز غریــزه مادرانـهای دارنــد کــه نمیتــوان آن
را نادیــده گرفــت .ایــن بســیار جالــب اســت کــه بعــد از زایمــان ،ســایر فیلهــای مــاده گلــه
هــم بــه حفــظ و مراقبــت از بچههــا کمــک میکننــد ،حتــی آنهایــی کــه خودشــان بچــه
ندارنــد .ایــن پرســتاران تمــام وقــت از همــه نظــر بــه بــزرگ شــدن بچــه فیلهــا کمــک
میکننــد تــا وقتــی کــه خودشــان بتواننــد زنــده بماننــد.
مــادر و ســایر اعضــای گلــه از بچههــا در مقابــل شــکارچیان محافظــت میکننــد و
جــان آنهــا را حفــظ میکننــد .بچههــا همیشــه در میــان گلــه راه میرونــد تــا از دیــد
شــکارچیان پنهــان بماننــد .ایــن فقــط بــه همیــن جــا ختــم نمیشــود ،بلکــه رابطــه بیــن
ن ادامــه مییابــد.
بچــه فیــل و مــادر تــا زمــان بلــوغ آ 

عنکبوتهای گرگی
بــرای بســیاری از مــا ،تــار عنکبــوت بــه معنــای خانــه عنکبــوت اســت .امــا عنکبــوت
گرگــی مــادر دور تــار چنبــره نمیزنــد تــا تخــم بگــذارد .آنهــا معمــوال کیسـههای تخــم
خــود را بــه بــدن میبندنــد و آنهــا را بــا خــود حمــل میکننــد.
مــادران حتــی بعــد از اینکــه بچههــا از تخــم درآمدنــد بــه آنهــا اجــازه میدهنــد
پشتشــان ســوار باشــند .در ایــن دوره آنهــا حداکثــر مراقبــت را از نوزادانشــان در برابــر
شــکارچیان میکننــد.

در حیــــوانـــات
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اورانگوتانها
از خانــواده میمــون هــا ،بیشــترگونههای ســیاه شــامپانزهها و گوریلهــا را میشناســیم .امــا
گونـه دیگــری هــم وجــود دارد کــه قهــوهای مایــل بــه قرمــز هســتند و زیستگاهشــان طبیعــت
جنگلــی اســت .اورانگوتانهــای مــاده معمــوال بعــد از هــر هشــت ســال یــا بیشــتر بچ ـهدار
میشــوند ،یعنــی زمــان کافــی بــرای گذرانــدن وقــت بــا بچــه هایشــان دارنــد .ایــن نــوزادان
معمــوال در دو ســال اول رشــد بــه مادرشــان وابســته هســتند .مــادران معمــوال هنــگام غــروب
النــه را بــرای نوزادانشــان گــرم میکننــد و ش ـبها آنهــا را در آغــوش میگیرنــد و نــوازش
میکننــد .آنهــا تــا پنــج ســالگی بــه فرزنــدان خــود شــیر میدهنــد ،بــه همیــن دلیــل
مــادران مقاومــی در خانــواده میمونهــا هســتند .رابطــه مــادر و نــوزاد حتــی بعــد از بلــوغ هــم
پایــان نمییابــد و تــا آخــر عمــر یــک پیونــد خانوادگــی محکــم میمانــد.

یوزپلنگها
ســریعترین مــادران زمیــن بهتریــن مــادران هــم هســتند .یوزپلنگهــا در شــکار بســیار
شــجاع هســتند ،امــا ذات حفاظتکننــده آنهــا از بچههایشــان بیشــتر از همــه گربههــای
وحشــی اســت .یوزپلنگهــا بــا یــک دوره بــارداری ســه ماهــه بچــه دار میشــوند.
آنهــا معمــوال ســه تــا هشــت تولــه بــه دنیــا میآورنــد .مــادران در مراقبــت از نــوزادان خــود
کار ســختی دارنــد ،چــون معمــوال یوزپلنگهــا بــدون هیــچ غریــزهای بــرای بقــا در محیطــی
بــه دنیــا میآینــد کــه شــکار تنهــا راه بقــا در آن اســت .ایــن مــادران ،بیشــترین مراقبــت از
تولههایشــان را فراهــم میکننــد و بــه آنهــا مهارتهــای شــکار را میآموزنــد کــه نزدیــک
بــه دو ســال طــول میکشــد .ایــن تولههــا معمــوال بــا هــم زندگــی میکننــد تــا وقتــی از
مادرشــان جــدا شــوند و بتواننــد بــه تنهایــی بــه زندگــی ادامــه دهنــد.

خرسهای قطبی
خرسهــای قطبــی بهتریــن مــادران دنیــا هســتند ،آنهــا نــه تنهــا فرزنــدان خــود را تغذیــه
میکننــد ،بلکــه بــه معنــای واقعــی کلمــه خودشــان را آب میکننــد تــا شــیر مــورد نیــاز
آنهــا را تامیــن کننــد .آنهــا بــا چنــگ و دنــدان و صبــر زیــاد از فرزندانشــان مراقبــت
میکننــد .وقتــی زمســتان میآیــد ،خرسهــای قطبــی بــه خــواب زمســتانی میرونــد ،امــا
غمگینتریــن بخــش ماجــرا ایــن اســت کــه بیشــتر آنهــا در ایــن دوران بچــه دارنــد .خــواب
زمســتانی بــا ســه تولــه بــدون هیــچ ذخیــره غذایــی بــرای بیشــتر حیوانــات حکــم مــرگ
قطعــی را دارد.
امــا خرسهــای قطبــی مــادر اطمینــان حاصــل میکننــد کــه بــه انــدازه کافــی چــاق
شــده انــد تــا نیازهــای زمســتانی فرزندشــان را تامیــن کننــد .ایــن تــاش وقتــی ســختتر
میشــود کــه آنهــا محبــور شــوند دو تولــه یــا بیشــتر را بــدون غــذا بــه مــدت ســه مــاه
بــزرگ کننــد.

اختاپوس غول پیکر اقیانوس آرام
اختاپــوس غــول پیکــر اقیانــوس آرام شــاید یکــی از زحمتکــش تریــن مــادران دریایــی باشــد
کــه  74000تخــم را در یــک گــودال مــی گــذارد و هفــت مــاه از آن هــا مراقبــت مــی کنــد.
حفــظ تخــم هــا از گزنــد شــکارچیان  ،بــرای مــادر یــک عمــل فداکارانــه محســوب مــی شــود.
اختاپــوس بــزرگ اقیانــوس آرام بــرای زنــده مانــدن غذایــی نمــی خــورد و از چربــی هــا و
پروتئیــن موجــود در بــدن خــود اســتفاده مــی کنــد کــه در نهایــت بــه دلیــل نگــه داری از
بچــه هــا و نخــوردن غــذا بــر اثــر خودخــواری از بیــن م ـیرود.
گردآورنده :اعظم آقائی
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مقایسه زندگی خود با دیگران در شبکه های اجتماعی!!!

اگــر از زندگــی خویش
آنقدر راضی نیســتید،
تماشــای صفحــه
اینســتاگرام ســایرین
کــه  زیــاد  خوشــحال
بنظــر مــی رســند در
حکــم خودزنی اســت.
بدیــن ترتیــب اگــر
زندگــی خویــش را بــا
ســایرین مقایســه
مــی کنیــد و حــس
ناخوشــایندی داریــد
در ادامــه بــا مــا
همــراه باشــید تــا بــه
شــما بگوییــم بــه چــه
دلیــل نبایــد زندگــی
و رابطــه خویــش را
بــا  ســایرین مقایســه
کنیــد.

گردآورنده :سیما حقیقی

بــا فراگیــر شــدن رســانه هــای اجتماعــی و شــبکه هــای مجــازی کــه تمــام روز و شــب زندگــی مــا
را فراگرفتــه ،بــه ســختی مــی توانیــم در زندگــی دوســتان و آشــنایان دخالــت نکنیــم .
بخصــوص هنگامــی کــه پــای روابــط بــه میــان مــی آیــد ،بــا وجــود ایــن کــه مــی دانیــم مقایســه
کــردن زندگــی و رابطــه و آدم هــا بــا افــراد دیگــر اصــا کار درســتی نیســت (و حتــی میتوانــد
رفتــاری ســمی باشــد!) بــاز هــم ناخواســته ایــن کار را انجــام مــی دهیــم.
انقــاب تکنولــوژی و رســانه هــای اجتماعــی ،ســبب شــده آدم هــا بــه آســانی بــا هــم رابطــه
برقــرار کننــد و آشــنا شــوند ،ولــی در مقابــل ،زمینــه ای آمــاده شــده کــه اشــخاص ،یکدیگــر را بــا
جزییــات زندگــی ،روابــط شــان بــا همســر و نامــزد و دوســتان و  ...و حــوادث گوناگــون زندگــی
خویــش بمبــاران کننــد.
نــگاه کــردن بــه زندگــی از پشــت لنزهــای رســانه هــای اجتماعــی ســبب مــی شــود هــر آنچــه
کــه مــی بینیــم فیلتــر شــده باشــد ،و ایــن حــس را بــه مــا بدهــد کــه هــر چــه کــه هســتیم و هــر
آنچــه کــه داریــم ،کافــی نیســت یــا بایــد بیــش تــر داشــته باشــیم و بهتــر و کامــل تــر باشــیم.
«اوه خــدای مــن ،ماشــین جدیــد مســعود رو دیــدی عکســش رو گذاشــته اینســتاگرام؟ خيلــي
خــوش شانســه… خــوش بــه حالــش… ماشــین مــن قدیمــی هســت و احتیــاج بــه تعمیــر اساســی
داره»
«راســتی عکــس فیــس بــوک تعطیــات و ســفر خارجــه ســارا رو دیــدی؟ دیــدن ایــن عکــس
ســبب مــی شــود پایــان هفتــه مــا شــش برابــر بدتــر بشــه…»
زمانــی کــه قــرار بــود شــبکه هــای اجتماعــی و ارتبــاط از راه دور در بیــن مــردم ترویــج پیــدا کنــد،
قصــد اصلــی ســازندگان ایــن سیســتم و نــرم افزارهــا ایجــاد ارتبــاط بیــش تــر در بیــن مــردم
بــود… آن هــا مــی خواســتند مــردم را بــه همدیگــر نزدیکتــر کننــد؛ ولــی نــه تنهــا ایــن اتفــاق
بــه نــدرت مــی افتــد ،بلکــه مــردم بیشــتر از خودشــان فاصلــه گرفتنــد.
مــردم معمولــی حــس بــی ارزشــی  ،زشــت بــودن و بیچــاره بــودن مــی کننــد هنگامــی کــه
عکسهــای هنرپیشــه هــا و بــه اصطــاح شــومن هایــی را مــی بیننــد کــه هــزاران بــار بــرای
گرفتــن یــک عکــس خــوب ســعی نمــوده انــد.
مــا از زندگــی ایــن اشــخاص و آنچــه در حقیقــت در زندگــی آن هــا جریــان دارد ،نداریــم و آنچــه
مــی بینیــم تنهــا یــک تصویــر اســت.
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عکســی کــه شــاید حقیقــی نباشــد… صــورت هایــی کــه احتمــاال بــا نــرم افزارهــای کامپیوتــری زیباتــر شــدند ،ماشــینها
و امالکــی کــه امــکان دارد بــرای صاحــب عکــس نباشــند و شــخصیت دوســتانه و باحالــی کــه تنهــا در عکــس اســت.
فرهنــگ موجــود در شــبکه هــای اجتماعــی شــایع باعــث شــده تــا هــر کســی براحتــی دســت بــه مقایســه زندگــی
خویــش بــا افــراد دیگــر بزنــد بخصــوص زمانــی کــه صحبــت از وســایل خانگــی تــا ســفرها در بیــن باشــد.
مقایسه زندگی خود با دیگران:
مــا مــی توانیــم زندگــی دوســتان ،خانــواده و افــراد دیگــر در شــبکه هــای اجتماعــی را ببینیــم کــه عــادی اســت و همــه
بــه دنبــال دســتیابی داشــته هــای افــراد دیگــر باشــیم .حتــی امــکان دارد حــس کنیــم مــا مســتحق آنچــه کــه ســایرین
دارنــد ،هســتیم.
در واقــع بــه مفهــوم حقیقــی کلمــه بــا خواهــان شــدن آنچــه افــراد دیگــر دارنــد مــی توانیــم خودمــان را بیچــاره و
ناراضــی کنیــم.
انــگار از زندگــی عقــب افتادیــم و افــراد دیگــر بــه چیــز هایــی رســیدند کــه مــا هنــوز نرســیدیم .اکنــون خیــال کنیــد
کســی کــه مــدام حــس مــی کنــد چیــزی کــم دارد چطــور مــی توانــد از زندگــی لــذت ببــرد و بــه احســاس خشــنودی
برســد؟
دالیــل اینکــه نبایــد زندگــی و رابطــه
خویــش را بــا زندگــی و رابطــه ســایرین
مقایســه کنیــد:
 در اکثــر مواقــع چیزهای اشــتباهیرا مقایســه مــی کنیم.
در اکثــر مواقــع چیزهــای اشــتباهی
را مقایســه مــی کنیــم .چــون خیلــی
راحــت ممکــن اســت چیزهایــی کــه
قــادر بــه انــدازه گیــری آن هســتیم
را مقایســه کنیــم ،در دنیایــی زندگــی
مــی کنیــم کــه بــرای انــدازه گیــری
و مقایســه عالــی اســت .عــادت کــرده
ایــم بــا مقایســه لباسهــا ،ماشــین هــا،
خانــه هــا  ،درآمدهــا ،زیبایــی یــا حتــی
عضوهــای اینســتاگرام تصمیــم بگیریــم
کــه چــه کســی زندگــی بهتــری دارد.
ولــی چیزهــای خارجــی اغلــب مقیــاس
خوبــی نیســتند.
 روند را بخاطر بسپارید.بســياري از مواقــع ،آنچــه اشــخاص در
رســانه هــای اجتماعــی بــه اشــتراک
میگذارنــد ،نتیجــه کار دشــوار و
شکســتهای قبــل از پیــروزی اســت.
اکثــر افــرادی کــه مــا در شــبکه هــای
اجتماعــی بــا آنهــا در تقابــل هســتیم،
همــکاران و آشــنایان مــا هســتند.
خودتــان را ســر میــز شــام بــا آنهــا تصــور
کنیــد .شــما رونــد کارهایتــان را بــا ایــن
اشــخاص در بیــن نمیگذاریــد ،زیــرا
ســزاوار نیســت کــه ایــن چنیــن کنیــد.
بنابرایــن چنانچــه شــما هــم چنــان در
کشــاکش رونــد کار خویــش هســتید،
ولــی دیگــران نتیجــه کار خویــش را بــه

اشــتراک مــی گذارنــد.
 برای دیگران خوشحال شوید.یــک جنبــه در حقیقــت ناخوشآینــد
مقایســه ،حــس انتقــام عمیــق نســبت بــه
فــردی اســت کــه به روشــی کــه شــما آرزو
داریــد ،زندگــی مــی کنــد .حــس زشــتی
کــه گاهــی حتــی در مهربانتریــن اشــخاص
هــم فــوران مــی کنــد .زمانــی کــه چنيــن
احساســاتی بــر شــما غلبــه کــرد ،بــه یــاد
آوریــد کــه شــادی و خوشــبختی منبــع
محــدودی نیســت.
موفقیــت و رفــاه ســایرین بــاری را بــر دوش
شــما تحمیــل نمــی کنــد و هزینـهای برای
شــما ندارد.
بیــش از ایــن فــرد مــورد نظــر را در
شــبکههای اجتماعــی دنبــال نکنیــد.
اگــر تمــام مــوارد بــا شکســت مواجــه
شــد و افــکار منفــی شــما را رهــا نکــرد ،از

محــدود نمــودن زمــان ســپری شــده در
صفحــات افــرادی کــه خــود را بــا آنهــا
مقایســه مــی کنیــد ،نهراســید .بیشــتر بــه
خودتــان اهمیــت دهیــد.
 قــدر چیــزی کــه هســتید رابدانیــد.
زندگــی شــما نقــاط فــوق العــاده زيــادي
دارد .چــه هنــر پیشــه باشــید ،چــه تاجــر،
چــه یــک مــادر و یــا یــک شــنونده خــوب
یــا یــک انســان ســخاوتمند .بــی شــک
ویژگــی هــای فــوق العــاده ای بــرای
قدرشناســی داریــد .هرگونــه مقایســه
بیــن شــما و یــک فــرد دیگــر مثــل
قیــاس نمــودن ســیب بــا پرتقــال اســت.
چــرا کــه نــه آن هــا بجــای شــما زندگــی
میکننــد و نــه شــما جــای آنهــا
میتوانیــد باشــید بنابرایــن ســرانجام کار
هــم بایــد بطورکامــل مختلــف باشــد.
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امید به زندیگ

امــروزه زندگــی بســیار پیچیــده تــر و شــلوغ تــر از دهــه هــای قبــل شــده اســت .از ایــن رو ،موانــع زیــادی نیــز
بــر ســر راه موفقیــت انســان قــرار گرفتــه اســت تــا جایــی کــه  ،داشــتن هــدف بــه تنهایــی نمــی توانــد فــرد را
بــه موفقیــت برســاند ،لــذا آنچــه جلــوه مــی کنــد نیرویــی بــرای دســتیابی بــه هــدف بــوده کــه همــان امیــد
اســت.
کســی کــه امیــد بــه زندگــی نداشــته باشــد ،توانایــی مقابلــه بــا هیــچ مشــکلی را نخواهــد داشــت ؛ بنابرایــن
هــر چقــدر امیــد در شــما بیشــتر باشــد ،امــکان موفقیــت و رشــد در زمینــه هــای مختلــف اجتماعــی و فــردی
افزایــش مــی یابــد.
کســی کــه امیــد داشــته باشــد ،بــا حــرف هــای منفــی و ناامیدکننــده دیگــران مایــوس نمــی شــود و بــه
توانایــی خــود تکیــه و از پــس مشــکل برمــی آیــد.
افســردگی ،انزوا و درماندگی از عوارض نداشتن امید به زندگی است.

ویژگی افراد امیدوار به زندگی چیست؟

• رضایت درونی از زندگی خود دارد.
ـخت و
ـرایط سـ
ـا شـ
ـازگاری بـ
ـارت سـ
• مهـ
ـترس را دارد.
اسـ
• دارای یــک برنامــه دقیــق بــرای
زندگــی خــود ،همــراه بــا اهــداف
مشــخص اســت.
ـتراتژی در
ـر اسـ
ـازگاری و تغییـ
ـت سـ
• قابلیـ
ـت دارد.
ـخت و شکسـ
ـرایط سـ
شـ
• زندگی شاد و لذت بخشی دارد.
ـروج
ـرای خـ
ـی بـ
ـال راهکارهایـ
ـه دنبـ
• بـ
ـت.
ـران اسـ
از بحـ
• بیــن زندگــی ،اســتراحت ،کار و
ســرگرمی تعــادل برقــرار مــی کنــد.
ـس باالیی
ـه نفـ
ـاد بـ
ـس و اعتمـ
ـزت نفـ
• عـ
دارد.
• تــاش و فعالیــت هــای مولــد انجــام
مــی دهــد.
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راهکارهای افزایش امید به زندیگ
............................................ ...................................................... ............................................

هدف داشته باشید:
امیــد ماننــد ســوخت اســت .امــا بــرای اینکــه حرکــت کنیــد بــا
مســیر مشــخص باشــد .بــدون هــدف یــک کشــتی ســرگردان در
دریایــی طوفانــی خواهیــد بــود کــه بــاد شــما را بــه هــر ســمتی
خواهــد بــرد .در نتیجــه ،بــه احتمــال زیــاد هیــچ وقــت به ســاحل
امــن موفقیــت نخواهیــد رســید.
......................................................
افکارتان را تغییر دهید:
بــه گفتگــوی درونــی خــود گــوش دهیــد .آیــا در طــول روز بارهــا
و بارهــا بــه شکســت فکــر مــی کنیــد؟ تصــور مــی کنیــد آینــده
خوبــی در انتظارتــان نیســت؟ بــا فکــر کــردن بــه هــر هدفــی،
بــی درنــگ از خودتــان مــی پرســید خــب نتیجــه نهایــی چــه
مــی شــود؟
ایــن رونــد فکــری بایــد در شــما تغییــر کنــد تــا بتوانیــد نیــروی
حرکــت کــردن داشــته باشــید .از افــرادی کــه امیــد شــما را بــه
ناامیــدی و منفــی گرایــی تبدیــل مــی کننــد ،دور شــوید.
اگــر اخبــار منبــع افســردگی و درماندگــی شــما هســتند ،از
آنهــا دور شــوید .شــنیدن اخبــار منفــی باعــث مــی شــود کــه
احســاس کنیــد زندگــی پــوچ اســت و آینــده خوبــی در انتظارتــان
نیســت .شــنیدن خبــر تظاهــرات ،جنــگ ،بیمــاری و تــورم باعــث
مــی شــود کــه نیــازی بــه تــاش در خــود نبینیــد ،زیــرا قــرار
نیســت زندگــی روی خــوش بــه شــما نشــان دهــد.
......................................................
با افراد مثبت حرف بزنید:
ایــن آدم هــا حتــی در بدتریــن حالــت هــم مــی تواننــد
جنبــه هــای زیبــای زندگــی و شــرایطی را نشــان دهنــد کــه
باعــث افزایــش امیــد بــه زندگــی در شــما شــود.
کســی کــه از شــما حمایــت مــی کنــد ،روزنــه هــای امیــد را بــه
شــما نشــان مــی دهــد و بــرای هــر شــرایط ســخت راهکارهــای
خــوب را پیــدا مــی کنــد ،همــان فــردی اســت کــه بــرای امیــد
پیــدا کــردن بــه زندگــی بــه او نیــاز داریــد.
در تاریــک تریــن زندگــی نیــز یــک باریکــه نــور وجــود دارد .بــه
دنبــال آن بگردیــد.
......................................................
آینده را مثبت تصور کنید:
فــردا را چطــور تصــور مــی کنیــد؟ اگــر فــردای شــما تیــره و
ســیاه باشــد ،چــه لزومــی دارد بــرای رســیدن بــه آن عجلــه
داشــته باشــید؟
فــردا را آنطــور کــه بــه شــما مــی گوینــد یــا برایتــان تصویــر
کــرده انــد ،نبینیــد .شــما بایــد خــود ایــن فــردا را بســازید و ایــن
دقیقــا همــان طــور ســاخته مــی شــود کــه تصــور مــی کنیــد.
در ایــن تصویــر زندگــی شــما بــا همســرتان چطــور اســت؟ بــه
چــه موفقیــت هــای فــردی دســت یافتــه ایــد؟ چــه تغییراتــی
کــرده ایــد؟ در چــه خانــه ای زندگــی مــی کنیــد؟ چــه روابطــی
داریــد؟

ایــن تصویــر ماننــد نقشــه راه ،بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه بــا امید
بیشــتری بــه زندگــی نــگاه و بــرای رســیدن بــه آن تــاش کنید.
......................................................
انتظاراتتان را تعدیل کنید:
در ایــن رویاپــردازی بیــش از حــد اغــراق نکنیــد .توانایــی هــا و
امکانــات خــود را بررســی کنیــد .در غیــر ایــن صــورت ،وقتــی
زمــان مقایســه زندگــی رویایــی بــا زندگــی واقعــی مــی رســد،
افســرده خواهیــد شــد.
اگــر در یــک خانــه  80متــری مســتاجر هســتید ،تصــور داشــتن
یــک پنــت هــاوس از شــرایط شــما خیلــی دور اســت .شــاید بهتــر
اســت بــه خریــد یــک خانــه  50متــری فکــر کنیــد .ایــن بــرای
شــروع قابــل دســت یابیتــر بــه نظــر مــی رســد.
اگــر هیــچ اســتعدادی در ریاضــی نداریــد ،تصــور دریافــت مــدرک
مهندســی شــاید دور از دســترس بــه نظــر برســد .بهتــر اســت بــه
حــوزه ای فکــر کنیــد کــه در آن مهــارت بیشــتری داریــد.
بــه عــاوه ،فرامــوش نکنیــد کــه در رویاپــردازی زندگــی دیگــران
را مــاک قــرار ندهیــد .ظاهــر زندگــی دیگــران ممکــن اســت
بســیار شــیرین و جــذاب باشــد امــا واقعیــت آن همیشــه
می تواند متفاوت باشد.
بــرای افزایــش امیــد بــه آینــده فقــط روی زندگــی خــود تمرکــز
کنیــد.
......................................................
تفریح و استراحت داشته باشید:
زندگــی بایــد روی خــوش را بــه شــما نشــان دهــد تــا بتوانیــد
احســاس امیــدواری بــه زندگــی داشــته باشــید .بــا انجــام کارهایی
کــه باعــث خوشــحالی و لــذت شــما مــی شــوند ،حــس بهتــری
بــه زندگــی خواهــی داشــت .حتــی اگــر احســاس افســردگی
مــی کنیــد ،همیــن امــروز یــک ورزش جدیــد ،مهــارت یــا
ســرگرمی جدیــد پیــدا کنیــد تــا تاثیــر آن را ببینیــد.
منتظــر نباشــید کــه اول افســردگی و ناامیــدی شــما درمــان شــود
تــا بعــد بــه لــذت و تفریــح بپردازیــد .برعکــس بایــد اول حــس
لــذت را بچشــید تــا بتوانیــد از افســردگی دور شــوید.
......................................................
چالــش های جدید پیش روی خود قرار دهید:
بــرای افزایــش امیــد بــه زندگــی بایــد پیوســته در تــاش و
چالــش باشــید .ایــن حــس شــادابی شــما را بیشــتر مــی کنــد
رویارویــی بــا موقعیــت هــای جدیــد حــس زندگــی را در شــما
بیشــتر مــی کنــد و عاملــی بــرای تحریــک رشــد و توســعه
اســت.
امیــد یــک احســاس درونــی اســت کــه بــا نگــرش شــما بــه
جهــان در ارتبــاط اســت.
امــا عوامــل بیرونــی ،عــادت هــای روزمــره و نــوع زندگــی در
ایــن حــس دخیــل هســتند .بــا راهکارهــای فــوق ،زندگــی پــر
ثمرتــری را تجربــه کنیــد.
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برای همدیگر همنــــــورد باشیم
در فرهنگنـامــــه کوهنــــوردی
بــــه آدمهــــــایی کــــه بــــا
همدیگــر کوهنــوردی مــی کننــد
میگوینــد:
«همنورد»
چه اسم قشنگی!
«همنــورد» ،یعنــی تمــام پســتیها
و بلنــدی هــا و فــراز و نشــیبها
را در کنــار هــم درنوردیــدن،
پشــت و پنــاه هــم بــودن  ،کنــار
هــم و پــا بــه پــای هــم راه
رفتــن ،در رابطــه بــا دیگــران
جنســیت نداشــــتن و جنســــیت
قائــل نشــدن ،در ســختترین
مســیرها و دشــوارترین گردنــه
هــا هــوای هــم را داشــتن و تمــام
داشــتههای خــود را بــا دیگــران
قســمت کــردن.
«همنوردهــا» رفتارهــای ویــژه ای
دارنــد کــه رویــای تمــام کســانی
اســت کــه مــی خواهنــد بــا
همدیگــر و در کنــار هــم زندگــی
کننــد.
آنهــا همیشــه حواسشــان هســت
کــه:
یکــی تندتــر از دیگــران حرکــت

نکنــد،
حواسشــان هســت کــه یکــی از
دیگــران جــا نمانــد،
حواسشــــان هســــت کــــه در
مســیرهای ســخت یکــی ســقوط
نکنــد،
در ســنگالخ هــا یکــی لیــز
نخــو ر د ،
حــواس شــان هســت کــه یکــی
کــم نیــاورد،
که یکی فشارش نیفتد،
کــه یکــی کــم و کســر نداشــته
باشــد.
همنــوردی صرفــا هــم تیمــی
بــودن در یــک رشــته ورزشــی
نیســت ،یــک معرفــت و در واقــع،
یــک ســبک زندگــی اســت.
همنــوردی بــا هــم بــودن در
عیــن احتــرام بــه فردیــت هــای
همدیگــر اســت ،پشــت و پنــاه
هــم بــودن بــدون منــت گذاشــتن
و همــراه بــودن بــدون تملــک و
تصاحــب اســت و بــه بیانــی دیگــر
عشــقورزی ،مهربانــی و همدلــی
بــدون توجــه بــه جنســیت افــراد
اســت.

چــه خــوب مــی شــد اگــر آدمهــا
بــه جــای هموطــن ،هــم مذهــب و
هــم نــژاد بــودن و یــا همجنــس،
همســربودن « ،همنــورد» هــم
بودنــد در فــراز و نشــیب هــای
زندگــی.
چــه خــوب مــی شــد اگــر تمامــی
مــا آدمهــا یکــی رو داشــتیم کــه
همیشــه در لحظــات ســختی و
دشــواری خیالمــان راحــت باشــه
کــه حمایتمــون مــی کنــه ،کــه
تنهامــون نمیــزاره ،کــه دســتمونو
مــی گیــره و پابــه پامــون راه
میــاد بــرای عبــور از گردنــه هــای
ســخت زندگــی ،بــدون اینکــه مــا
رو بخــواد بــه راه خــودش ببــره،
یــک «همنــورد» کــه همیشــه
حواســش باشــه بــرای نیفتادنمون،
بــرای رســیدنمون تــا قلــه ،بــرای
اوج گرفتنمــون.
چــه خــوب مــی شــد اگــر مــا هــم
بــرای دیگــران چنیــن همراهانــی
بودیــم!
چــه خــوب مــی شــد اگــر آدمهــا،
«همنــورد» هــم بودنــد.
معصومه میربزرگی
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آری! مادر ای صبور همیشه آشنا.
میخواهــم ماننــد پرنــده باشــم و بــر فــراز ابرهــای خیــال
آســمان دلــت پــرواز کنــم.
ماننــد ماهــی باشــم و در دریــای بــی کــران اندیشــههایت
غوطــهور باشــم.
میخواهــم ماننــد اســبی باشــم و در ســرزمینهای وســیع
آرزوهایــت بــی مهابــا بتــازم.
ماننــد تیشــه باشــم و ریشــه غــم و غصههایــت را ازجــا
برکنــم.
ماننــد بهــاری باشــم کــه همــراه خــود ســبزی و طــراوت را
برایــت بــه ارمغــان مــیآورد.
میخواهــم ماننــد تــو مثــل کوهــی ســخت و مقــاوم در برابــر
مشــکالت ایســتادگی کنــم.
میخواهم انسان باشم
انســانی واقعــی و حقیقــی کــه مکمــل تمــام خوبــی هــای
دنیاســت.
مادرم
آمــده ام تــا در ســایه مهــرت خســتگی،یاس و ناامیــدی را از
خــود برهانــم.
آمــده ام تــا ســر در آســتانه پــر عظمــت تــو بگــذارم و
هایهای بگریم.
آمــده ام تــا گل آرامــش را دردلــم بپرورانــم و اطمینــان خاطــر
درو کنم.
آمــده ام تــا ســر بــر دامانــت نهــم و بــا آب دیدگانــت وضــوی
عشــق بگیــرم و نمــاز حضــور در برابــر خــدا بخوانــم.

مادرم
تنها یاد توست که در تنهایی مطلق به دادم می رسد.
تنها یادتوست که دنیای پر تالطم مرا آغوش میدهد.
تنها یاد توست که راه مرا از راه ابلیس جدا می کند.
هــر گاه از همــه کــس دلگیــر میشــوم ،هــر گاه از دنیــا فاصلــه
مــی گیــرم فقــط وفقــط تــو مــی مانــی و یــادت.
آنگاه دیگر من از خود نیز جدا میشوم.
		
آسوده و فارغ از دنیا به سوی تو میآیم.
امــا نمیدانــم تــو مــرا بــه درگاهــت راه میدهــی یــا اینکــه بــاز
از صفــر شــروع کنــم.
نمیدانــم آیــا راهــی را کــه آمــدهام خالصانــه بــوده یــا پــر از
تزویــر و ریاســت.
مادر ای پرنده دشتهای غریب،
تو را میستایم.
تــو را کــه صادقانــه زیســتی و صادقانــه زیســتن را بــه مــن
آموختــی.
مادر ای مظهر عاطفه و احساس
پــس از ایــن غــم و غصــه هــا را واژههایــی فرامــوش شــدنی
احســاس کــن.
چرا که دیگر نخواهم گذاشت آنها بر تو چیره شوند.
بعــد از ایــن خــاک پایــت را ســرمه چشــم خواهــم کــرد و بــر
وجــود خســته و بیرمقــت بوســه خواهــم زد.
مــادر ای تنهــا حامــی مــن بــه جــای ســیل محبتــی کــه بــه مــن
روا داشــتی چــه تحف ـهای جــز قلــب خــود مــی توانــم تقدیمــت
کنــم.
تنها آرزویم این است که تو و شادی را کنار هم ببینم.

گالله صادقی
شاعر و نویسنده کودکان
استان کردستان  -شهرستان سنندج
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روبــان آبــی

اين روبان آبی برای شماست لطفا قبول كنید!
آمــوزگارى تصمیــم گرفــت کــه از دانشآمــوزان کالســش بــه شــیوه جالبــى
قدردانــى کنــد.
او دانشآمــوزان را یکىیکــى بــه جلــوى کالس م ـیآورد و چگونگــى اثرگــذارى
آنهــا برخــودش را بازگــو میکــرد.
آنگاه بــه ســینه هریــک از آنــان روبانــى آبــى رنــگ مــیزد کــه روى آن بــا
حــروف طالیــى نوشــته شــده بــود:
«من آدم تاثیرگذارى هستم».
ســپس آمــوزگار تصمیــم گرفــت کــه پــروژهاى بــراى کالس تعریــف کنــد تــا
ببینــد ایــن کار از لحــاظ پذیــرش اجتماعــى چــه اثــرى خواهــد داشــت.
آمــوزگار بــه هــر دانشآمــوز ســه روبــان آبــى اضافــى داد و از آنهــا خواســت
کــه در بیــرون از مدرســه همیــن مراســم قدردانــى را گســترش داده و نتایــج کار
را دنبــال کننــد و ببیننــد چــه کســى از چــه کســى قدردانــى کــرده اســت و پــس
از یــک هفتــه گــزارش کارشــان را بــه کالس ارائــه نماینــد.
یکــى از بچههــا بــه ســراغ یکــى از مدیــران جــوان شــرکتى کــه در نزدیکــى
مدرســه بــود رفــت و از او بــه خاطــر کمکــى کــه در برنامهریــزى شــغلى بــه وى
کــرده بــود قدردانــى کــرد و یکــى از روبانهــاى آبــى را بــه پیراهنــش زد و دو
روبــان دیگــر را بــه او داد و گفــت :مــا در حــال انجــام یــک پــروژه هســتیم و از
شــما خواهــش میکنــم از اتاقتــان بیــرون برویــد ،کســى را پیــدا کنیــد و از او
بــا نصــب روبــان آبــى بــه ســینهاش قدردانــى کنیــد.
مدیرجــوان چنــد ســاعت بعــد بــه دفتــر رییســش کــه بــه بدرفتــارى بــا کارمندان
زیردســتش شــهرت داشــت ،رفــت و بــه او گفــت کــه صمیمانــه او را بــه خاطــر
نبــوغ کاریاش تحســین میکنــد.
رییــس ابتــدا خیلــى متعجــب شــد .آنگاه مدیــر جــوان از او اجــازه گرفــت کــه
اگــر روبــان آبــى را میپذیــرد بــه او اجــازه دهــد تــا آن را بــر روى ســینهاش
بچســباند.
رییــس گفــت :البتــه کــه میپذیــرم .مدیــر جــوان یکــى از روبانهــاى آبــى
را روى یقــه کــت رییســش ،درســت بــاالى قلــب او چســباند و ســپس آخریــن
روبــان را بــه او داد و گفــت:
لطفــا ایــن روبــان اضافــى را بگیریــد و بــه همیــن ترتیــب از فــرد دیگــرى
قدردانــى کنیــد.
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مدیــر جــوان بــه رییســش گفــت :پســر جوانــى کــه ایــن روبــان آبــى را بــه مــن داد گفــت کــه درحــال انجــام یــک
پــروژه درســى اســت و آنهــا میخواهنــد ایــن مراســم روبانزنــى را گســترش دهنــد و ببیننــد چــه اثــرى روى مــردم
میگــذارد.
آن شب ،رییس شرکت به خانه آمد و درکنار پسر ١۴سالهاش نشست و به او گفت:
امــروز یــک اتفــاق باورنکردنــى بــراى مــن افتــاد .مــن در دفتــرم بــودم کــه یکــى ازکارمندانــم وارد شــد و بــه مــن گفــت
کــه مــرا تحســین میکنــد و بــه خاطــر نبــوغ کاریام ،روبانــى آبــى بــه مــن داد.
میتوانى تصور کنی؟
او فکر میکند که من یک نابغه هستم!
او سپس آن روبان آبى را به سینهام چسباند که روى آن نوشته شده بود:
«من آدم تاثیرگذارى هستم».
ســپس ادامــه داد :او بــه مــن یــک روبــان اضافــى هــم داد و از مــن خواســت بــه وســیله آن از یــک نفــر دیگــر قدردانــى
کنــم .هنگامــى کــه داشــتم بــه ســمت خانــه میآمــدم ،بــه ایــن فکــر میکــردم کــه ایــن روبــان را بــه چــه کســى
بدهــم و بــه فکــر تــو افتــادم .مــن میخواهــم از تــو قدردانــى کنــم.
مشــغله کارى مــن بســیار زیــاد اســت و وقتــى ش ـبها بــه خانــه میآیــم توجــه زیــادى بــه تــو نمیکنــم .مــن بــه
خاطــر نمــرات درس ـیات کــه زیــاد خــوب نیســتند و بــه خاطــر اتــاق خوابــت کــه همیشــه نامرتــب و کثیــف اســت،
ســر تــو فریــاد میکشــم.
ا ّمــا امشــب ،میخواهــم کنــارت بنشــینم و بــه تــو بگویــم کــه چقــدر برایــم عزیــزى و مىخواهــم بدانــى کــه تــو بــر
روى زندگــى مــن تاثیرگــذار بــودهاى.
تــو درکنــار مــادرت ،مهمتریــن افــراد در زندگــى مــن هســتید .تــو فرزنــد خیلــى خوبــى هســتى و مــن دوســتت دارم.
آن گاه روبــان آبــى را بــه پســرش داد.
پســرکه کامــا شــگفت زده شــده بــود بــه گریــه افتــاد .نمیتوانســت جلــوى گریــهاش را بگیــرد .تمــام بدنــش
میلرزیــد .او بــه پــدرش نــگاه کــرد و بــا صــداى لــرزان گفــت:
«پــدر ،امشــب قبــل از ایــن کــه بــه خانــه بیایــى ،مــن در اتاقــم نشســته بــودم و نامـهاى بــراى تــو و مامــان نوشــتم و
برایتــان توضیــح دادم کــه چــرا بــه زندگیــم خاتمــه دادم و از شــما خواســتم مــرا ببخشــید».
مــن میخواســتم امشــب پــس از آن کــه شــما خوابیدیــد ،خودکشــى کنــم .مــن اصــا فکــر نمیکــردم کــه وجــود
مــن برایتــان اهمیتــى داشــته باشــد .نام ـهام بــاال دراتاقــم اســت .پــدرش از پلههابــاال رفــت و نامــه پرســوز و گــداز
پســرش را پیــدا کــرد.
فــردا کــه رییــس بــه اداره آمــد ،آدم دیگــرى شــده بــود .او دیگــر ســر کارمنــدان غــر نمـیزد و طــورى رفتــار میکــرد
کــه همــه کارمنــدان بفهمنــد کــه چقــدر بــر روى او تاثیرگــذار بودهانــد.
مدیرجــوان بــه بســیارى از نوجوانــان دیگــر در برنامهریــزى شــغلى کمــک کــرد .یکــى از آنهــا پســر رییســش بــود و
همیشــه بــه آنهــا میگفــت کــه آنهــا در زندگــى او تاثیرگــذار بودهانــد.
و به عالوه ،بچههاى کالس ،درس باارزشى آموختند:
«انسان در هر شرایط و وضعیتى میتواند تأثیرگذار باشد».
همین امروز از کسانی که بر زندگی شما تاثیر مثبت گذاشتهاند قدردانی کنید.
یادتان نرود که روبان آبی را از طریق پیام هم میتوان فرستاد!
مــن ایــن روبــان آبــی را همــراه بــا ایــن روایــت بــه همــه کســانی کــه روی زندگیــم تأثیــر گذاشــتند و بــا مهربانــی
درسهــای بــزرگ زندگــی را بــه مــن دادنــد تقدیــم مــی کنــم.
گردآوری :پریسا مشکین پوش
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2. The Mother is the “Light” of Learning
By exercising a listening heart, the mother will know what character qualities, academic studies,
and practical skills need to be developed in her children.
With these in mind, she is able to make a list of recommendations for the husband to write out
in a daily assignment list.
The mother’s role as a light is stated in the following Scripture: “My son, keep thy father’s
commandment, and forsake not the law of thy mother…For the commandment is a lamp; and the
law is light; and reproofs of instruction are the way of life”(Proverbs 6:20, 23).
3. The Mother is a “Learner-Teacher”
Many mothers feel inadequate to educate their own children, especially when they reach the high
school and college learning levels. What these mothers fail to realize is that children who are
praised for their learning attitudes and progress can easily go beyond their parents in learning
achievement.
When subjects come up that are beyond the experience or the understanding of the parents, they
are encouraged to search them out or bring in others who have expertise in these particular areas.
Mothers are also encouraged to train their older children to work with younger children.
When such mentoring takes place, the older ones not only learn academics, but also develop
teaching skills and begin their own preparation for parenting.
4. The Mother is a “Creative Recorder”
In order to validate learning, it must be documented. There are several creative ideas the mother
can use in order to keep valuable records for each child. A favorite method is the “minit-book”
approach. Through minit-books, children are taught to comprehend and condense large amounts
of material in creatively designed little booklets.
Children are also motivated for better achievement by meaningful charts, graphs, and
records. These can be started by the mother and continued by the older children. In the process,
penmanship, neatness, accuracy, thoroughness, creativity, and other qualities can be developed.
5. The Mother is a “Coordinator” of Responsibilities
A mother’s first thought about home education is usually, “How can I educate my children and
still get all my work done?” The secret of home education is creatively teaching children to enjoy
work rather than to seek after fun by turning daily responsibilities into character classrooms.
For example, washing dishes can be transformed into lessons on gratefulness (doing the dishes in
appreciation for the one who made the meal), thoroughness (getting all the dishes and utensils
clean), or organization (putting the dishes in the right places).
A wise mother realizes that there are seasons in her life. By investing in her children’s lives, she
will reap the rewards of their wisdom and good character.
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5 BASIC FUNCTIONS
OF A MOTHER
Young people want their parents to trust them, yet it is not the primary responsibility of parents to trust their children, but to understand them. The more parents
understand their children, the more the children will trust the parents.
Understanding sons and daughters comes by demonstrating a “listening heart.”
One of the Hebrew words for “understand,”shama, means “to hear intelligently.”
The mother often has the best opportunity to be the listener throughout the day.
1. The Mother is the “Heart” of the Home
Scripture identifies the husband as the head of marriage. Similarly, the wife can be compared to the
heart of the marriage. The head and the heart are vital both for the functioning of the body and
the successful operation of a home.
The idea that only the head does the thinking is now an antiquated concept. Researchers have discovered that the neurons which store memory with which we think are not only in the brain, but
also in the heart. Scripture affirms this concept; as a man “thinketh in his heart, so is he” (Proverbs
23:7).
Just as the heart gives vital and continuous signals to the head, so the wife should communicate
what she sees and hears to her husband so that together they can make wise decisions. For this
communication to take place, the husband needs to schedule times for meaningful discussion with
his wife about their home education program.
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government positions. When all the Muslim countries did not shelter the Syrian and Iraqi refugees,
she sheltered them and, like a kind mother, offered
them shelter and food.
She did not allow her pictures to be put in any
office or organization or to name a street after her.
Merkel did not claim to build a new and glorious
civilization for her country. She received nothing
but an average salary. No one praised her approach
and function, did
not challenge
those in power
before her, and
did not despise
their services.
Merkel left the
party leadership
and handed it
over to others,
while Germany
and the Germans
are in the best
s e c ur ity-e c o nomic situation.
The reaction of
the Germans
was also surprising in the history
of the country.
Almost everyone applauded
in the balcony of
their house for
6 minutes spontaneously. Merkel brought Germany to power in
Europe and was proudly removed from power in
a democratic atmosphere. A leader who was not
influenced by fashion or being the center of attention; She did not allocate real estate, cars, yachts,
or airplanes to herself and her family. She left and
her relatives did not claim privileges ... For eighteen years she never changed her wardrobe.
During a press conference, a female journalist
asked her: "We noticed that you often wear the

same kind of clothes, don't you have another one?"
"I am a government employee, my job is not being
a mannequin," She replied.
At another press conference, she was asked: Do
you have servants who clean your house, prepare
your meals, and do other household chores?
She replied, "No, I have no maid and I do not need
them. Because my husband and I do these things
at home every day.
Then another journalist asked: Who
washes the clothes,
you or your husband?
She replied: "I arrange the clothes and
my husband is the
one who works with
the washing machine,
usually at night, because the pressure
on the country's electricity system is less
at night, and more
importantly, so that
the noise of the washing machine does not
annoy the neighbor.
Fortunately, the wall
that separates our
apartment from our
neighbors is thick
enough.
Merkel continued: I
expected you to ask
me about the successes and failures of the duties
and in the government!!!
Like most citizens, Merkel lives in an ordinary
apartment, not a palace nor a magnificent house.
She lived in an apartment before being elected
prime minister, and did not leave and stayed there.
Germany said goodbye to Angela Merkel in the
streets, on the balconies, in the windows with 6
minutes of warm applause, and the whole country
applauded for 6 minutes.
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Angela
Dorothea
M e r ke l
Translated by: Sarah Masomi

Angela Dorothea Merkel was born on July 17, 1954
in Hamburg, Germany. Her father was a priest and
her mother a teacher. Shortly after her birth, her
family immigrated to East Germany. When she
was in high school, she was always the first student and, in her youth, she dreamed of becoming a
teacher one day. Angela studied physics at the University of Leipzig in 1973 and graduated in 1978
with a doctorate in physical chemistry in 1986.
Prior to the fall of the Berlin Wall, Merkel replaced
the last East German government spokeswoman.
Merkel joined the Christian Democrats in 1990
and entered the German parliament later that year.
In January 1991, Helmut Kohl (then Chancellor
of Germany) named her Minister of Women and
Youth, and then she changed her post to Minister
of Environment, Nature Conservation, and finally Reactor Safety. The German Social Democratic
Party, led by Gerhard Schröder, maintained.
Angela Merkel was elected party secretary general in 2000. However, in 2002, Edmund Stoiber,
secretary general of the Christian Social Party of
Germany, allied with the Christian Democrats
in parliament, was nominated for the post of the
Minister President of the State.
The two parties, along with their leaders (Merkel

and Stoiber), repeatedly blamed Schröder and the
Social Democrats for misguided economic policies, rising national debt, and, most importantly, too many unemployed people. However, their
alliance failed again in 2002, largely because of
their misguided policies on the war in Iraq by the
Green-Red Alliance led by Schröder and Joschka
Fischer.
This German politician was secretary general of
the Christian Democratic Union of Germany, and
on November 22, 2005, the Social Democrats finally agreed to Chancellor Merkel and Schröder's
resignation, in accordance with the Grand Coalition negotiations, with eight major ministries in
their hands.
In this way, Angela Merkel was introduced as the
first female Chancellor in Germany. With merit,
skill, sacrifice and purity, Merkel led 80 million
Germans for 18 years. And gave way to the younger ones. She did not chant; She did not utter useless
words ... she did not appear in the streets of Berlin
to take pictures; She was nicknamed the "Lady of
the World" and was referred to as the equivalent of
six million men. During the 18 years of being in
charge of her country, no violations were recorded
against her. None of her relatives were appointed
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Five Significant Roles
of a Mother
You Should Respect

A mother is definitely perceived to bear one of the most important roles
in our lives.
A mother’s role starts from being pregnant and maintaining a human life
for nine months and eventually giving birth to the child with the risk of
losing her life.
Giving birth is just the beginning of a mother’s complex and significant
role in raising a family throughout her life.
Here are five roles of a mother in life that can help you understand the
depths of responsibilities a mother bears.
1. A manager for the family

A mother can also take the role of a manager for the family considering the numerous tasks a mother
must handle in a household. She must not only maintain the physical aspects of her family’s life but
also the intangible elements such as creating a lively environment for her husband and children for her
entire life.

2. Being a teacher for her children

We can all generally agree that a mother must be able to be the teacher for her children. Mothers must
be able to educate their children appropriately by being the best role model they can be for their child.

3. World’s best chef

A mother must be able to fulfill a family’s needs for proper gastronomy starting from when you were a
child up to what you are now, an adult.

4. Household nurse

Ever imagined the tough responsibilities that nurses must endure? Imagine that role taken by your
mother throughout your life. A mother would monitor what her child would eat, change your diapers
when you were a baby, dedicate her entire time to looking after her children and husband.

5. Financial controller

A mother must be able to manage and control her family’s financial situation well. The elements that
must be managed range from the money spent for basic needs such as food, electricity bills, recreational
plans, and also savings.
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The family structure of Native American people is very different from our own. For Native Americans,
family went beyond their parents and siblings.
Their families were very open and formed what is called an extended family. In these extended families, were
many other households that came together to form a small community within their tribe. Imagine living
with your parents, siblings, grandparents, uncles and aunts, cousins and more! That would be an extended
family.
Family structures are different depending on the tribe. Some were matriarchal while others were patriarchal.
Native American families valued responsibility. Having an extended family allowed each person to be
responsible for something.
In some tribes, a second set of parents were chosen for an infant at birth. These unrelated people worked
together to raise that child. If one person was unable to take care of that child, there were others there to
help and make sure that the family succeeded.
Women’s role in the tribe
Many people think that Native American Women did not have a big role in the Native American community
but the truth is that women played a very important role in the lives of Native Americans.
Some of the roles that they had within the tribe included:
Builders
Warriors
Farmers
Craftswomen
Women made tools and weapons out of animal bone. Women were also in charge of maintaining the home
which included fixing the roof if it needed repair and even building a new one if it was needed.
The women in Native American tribes often helped the men hunt buffalo. When buffalos were hunted
the women were responsible for skinning, cutting, and cooking the animal. They also gathered firewood,
cooked, and fixed clothing and shoes.
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1. Strongest Emotional Bond with the Child

A mother is the first one to know and connect with her child. Even after birth the mother is the first care-giver
to her children. The way they interact with the child during the early months and years leave a deep impact on
children. It will get reflected in the social and emotional setting of the child in later years.
2. Giving Proper Environment for Right Development

Mothers are responsible for the environment that a child gets from the very beginning. Giving apt space for
movement, creativity and play offers the right environment for child development.
3. Child’s Behavioural Development

A mother knows her child more than anyone else. Therefore, child’s behavioural development is closely observed. Observing the child and listening to her voice gives the mother an impression of what is going on
inside her.
4. Instils Trust and Security

Mothers can teach children how to trust and be trustworthy. Once this is understood by the child, she will be
confident and emotionally secure. Be around your children when they need you and help them become better.
Your unconditional love and support will help them improve their selves.
5. Family Bonding

A mother helps her child learn about the importance of family as she is the back bone of the family and holds
everyone together. Have family meals together and encourage your child to spend time with family members.
6. Be kind, Loving and Caring

If you are kind, loving and caring to your child in daily activities, it will automatically teach her to be the same
kind of person when she grows. Your behaviour towards your child has a lasting impact on her development
not only when she is a child, but after she grows up as well.
7. Be Thoughtful and Sensitive

When you understand and respond properly to the way your child is thinking, your child will grow up to be
a sensitive person. She will be able to understand other peopl’s perspective also. This will be very helpful in
maintaining relationships.
8. Positive Attitude

Since a mother is soft and handles things in a positive way, it teaches the child that no matter whether
life is tough, it can be handled in a better way. You can discuss the problems with
your children and explain how you are going to tackle them.
9. Role of Routine and Discipline in Life

Since a mother helps a child maintain a regular pattern in early
days, it conveys a message that things can be managed easily
and comfortably by following a routine.
10. Hard Work

A child learns to work hard from her mother. On the
other hand your child might see that at the end of the day
you get tired but if you explain the pleasure and satisfaction that you get from working hard, the right message
will be delivered.
A mother supports and helps her child in
improving herself throughout her life.
Role of a mother greatly influences
the child’s overall development
and well-being.
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A mother can greatly influence child’s growth and development. She has an
extremely important role to play when it comes to boosting child’s development.
Read on to learn about the 10 important roles of a mother in child development.
Parents’ life changes when their child arrives. A mother has to look after each need
of her child and take care of everything related to her. Although, all mothers are
aware of their duties, it can become easier for mothers if they understand their
roles and responsibilities thoroughly.
Becoming a mother changes the entire life and lifestyle as well. Right from the time
you become pregnant you have to undergo different types of challenges and surprises. Knowingly or unknowingly you constantly do a lot of things for your child.
Important Roles and Responsibilities of Mothers

5 Reasons Why Mothers Play
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a Crucial Role in Parenting
“It seems to me that my mother was the most splendid woman I ever knew. I have met a lot
of people knocking around the world since, but I have never met a more thoroughly refined
woman than my mother. If I have amounted to anything, it will be due to her.” –Charlie
Chaplin
The role of a father is important in parenting, but the mother is always seen as the primary
caregiver across all cultures. Here are five reasons why mothers play a crucial role in parenting.

• The First Teacher – Scientific ev- he/she grow up. Similarly, the way them better nurturers who bond
idence shows that kids learn a lot
of things way before they are born.
Right from music, to smell, to
sounds, they get their first sense of
the outside world from the mother.
This apart, mothers tend to spend
a lot more time with the baby, even
if it is just for nursing. Compared
to the hours spent by dad, which
makes them the first teacher.
• Values Imbiber – Kids learn
through what they see, rather than
from what they hear. This makes
the mother’s role crucial in imbibing core values, habits, and behavioral traits from a very young age.
The child picks the way a mother
speaks, interacts, and engages with
everyone around. This is how a kid
learns and models this behavior as

the mother is treated also tends to
have a strong psychological effect
on the child. So, make sure that you
treat the lady of the house right .
• The Counsellor – Mothers, are
the go-to person for every child.
In fact, we never outgrow her love
and affection in our lifetime, as she’s
there every time we need her. Be it
a sibling conflict, a bruised leg, or a
broken heart, she is the most comforting person to counsel us in the
right direction. Mothers, in other
words, are capable of healing the
broken spirits and raising a happy
child.
• The Reader of Non-Verbal Cues –
Multiple researches have shown that
mothers are better at reading nonverbal cues than fathers. This makes

with kids instantly, while being capable of bringing in any emotional,
physical, or behavioral changes in
the child without much difficulty.
• The Emotional Backbone – Mothers are the first friends and confidants we make at a very young age,
and the bond grows strong. Moms
serve as the emotional backbone
and contribute immensely to positive child development. Researchers also proved that a child’s development, character, and attitudes,
depend a lot on the mother. This
indicates a clear correlation to the
nurture and emotional support that
a mother provides to her child.
Those are just a few reasons that we
have listed out; we agree that the list
could go on endlessly.
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by Sadaf Mohammadi
Train of Life1

My

Truth

I closed my eyes, and imagined.
Wondering what it feels like if I had my vision as reality.
I closed my eyes harder. Trying to imagine and hold on to
the picture in my head.
I opened my eyes and was stunned.
Stunned to see that what I’m seeing in front of me is my
vision. The picture may be different, but I felt the same
rush. I realized it’s just another beautiful version of my
imagination.
It is my reality.
I tried to close my eyes, but for once I didn’t want to. I kept
them open and dreamed, Dream with open eyes.
My dream is my reality.
Thank you for blessing me so.
Thank you for giving me the chance to realize my eyes were
closed, my mind wondering but my heart knew all along.
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MOTHERS DAY AROUND THE WORLD

Country name				

Mothers Day Dates

Germany				
Second Sunday of May
Ghana					Second Sunday of May
Greece					Second Sunday of May
Grenada				
Second Sunday of May
Guatemala				May 10
Haiti					Las
t Sunday of May
Honduras				
Second Sunday of May
Hong Kong				
Second Sunday of May
Hungary				
First Sunday in May
Iceland					Second Sunday of May
India					Second Sunday of May
Italy					Second Sunday of May
Jamaica				
Second Sunday of May
Japan					Second Sunday of May
Korea, South				
May 8 (Parents Day)
Latvia					Second Sunday of May
Liechtenstein				
Second Sunday of May
Lithuania				
First Sunday in May
Macau					Second Sunday of May
Malaysia				
Second Sunday of May
Malta					Second Sunday of May
Mauritius				
Last Sunday of May
Mexico					May 10
Morocco				
Last Sunday of May
Mozambique				
First Sunday in May
Netherlands				
Second Sunday of May
New Zealand				
Second Sunday of May
Nicaragua				May 30
Pakistan				
Second Sunday of May
Papua New Guinea			
Second Sunday of May
Paraguay				
May 15 (same day as Día de la Patria)
Peru					Second Sunday of May
Philippines				
Second Sunday of May
Poland
May 26 (Dzień Matki)
Portugal				
First Sunday in May
Puerto Rico				
Second Sunday of May
Saint Kitts and Nevis			
Second Sunday of May
Saint Lucia				
Second Sunday of May
Saint Martin				
Second Sunday of May
Saint Vincent and the Grenadines
Second Sunday of May
Samoa					Second Sunday of May
Singapore				
Second Sunday of May
Slovakia				
Second Sunday of May
South Africa				
Second Sunday of May
Spain					Firs
t Sunday in May
Sweden				
Last Sunday of May
Switzerland				
Second Sunday of May
Taiwan					Second Sunday of May
Tanzania				
Second Sunday of May
Togo					Second Sunday of May
Trinidad and Tobago			
Second Sunday of May
Tunisia					Las
t Sunday of May
Turkey					Second Sunday of May
Uganda				
Second Sunday of May
United States				
Second Sunday of May
Uruguay				
Second Sunday of May
Venezuela				
Second Sunday of May
Zambia					Second Sunday of May
Zimbabwe				
Second Sunday of May
Kenya					Las
t Sunday of June
Luxembourg				
Second Sunday of June
Mongolia				
June 1 (The Mothers and Children's Day.)
Cos
ta Rica				Augus
t 15
Thailand				
August 12 (the birthday of Queen Sirikit)
Argentina				
Third Sunday of October (Día de la Madre)
Belarus				October 14
Malawi					Second Monday of October
Russia					Las
t Sunday of November
Indonesia				December 22

Panama				

December 8 (Feast of the Immaculate Conception)
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MOTHERS DAY AROUND THE WORLD

Country name				

Mothers Day Dates

Israel					Shevat 30 (Falls anywhere between January 30 and March 1)
Norway				
Second Sunday of February
Afghanis
tan				March 8
Albania					
March 8 and May 8 (Parents Day)
Azerbaijan				March 8
Bahrain				
March 21 (vernal Equinox)
Bosnia and Herzegovina		
March 8
Bulgaria				March 8
Egypt					March 21 (vernal Equinox)
Georgia				March 3
Iran					March 21 (vernal Equinox)
Iraq					March 21 (vernal Equinox)
Ireland					Fourth Sunday in Lent
Jordan					March 21 (vernal Equinox)
Kuwait					March 21 (vernal Equinox)
Kyrgyzs
tan				March 8
Laos					March 8
Lebanon				
March 21 (vernal Equinox)
Libya					March 21 (vernal Equinox)
Macedonia [FYROM]			
March 8
Moldova				March 8
Montenegro				March 8
Niger					Fourth Sunday in Lent
Oman					March 21 (vernal Equinox)
Romania				March 8
Saudi Arabia				
March 21 (vernal Equinox)
Serbia					March 8
Slovenia				March 25
Sudan					March 21 (vernal Equinox)
Syria					March 21 (vernal Equinox)
Ukraine				March 8
United Arab Emirates			
March 21 (vernal Equinox)
United Kingdom			
Fourth Sunday in Lent
Vietnam				March 8
West Bank				
March 21 (vernal Equinox)
Yemen					March 21 (vernal Equinox)
Armenia				April 7
Nepal					
April 24 +/- 5 days Baisakh Amavasya (Mata Tirtha Aunsi)
Algeria					Las
t Sunday of May
Anguilla				
Second Sunday of May
Aruba					Second Sunday of May
Australia				
Second Sunday of May
Bahamas, The				
Second Sunday of May
Bangladesh				
Second Sunday of May
Barbados				
Second Sunday of May
Belgium				
Second Sunday of May
Belize					Second Sunday of May
Bermuda				
Second Sunday of May
Bolivia					May 27
Brazil					Second Sunday of May
Brunei					Second Sunday of May
Burma					Second Sunday of May
Canada				
Second Sunday of May
Chile					Second Sunday of May
China					Second Sunday of May
Colombia				
Second Sunday of May
Croatia					Second Sunday of May
Cuba					Second Sunday of May
Cyprus					Second Sunday of May
Czech Republic			
Second Sunday of May
Denmark				
Second Sunday of May
Dominica				
Second Sunday of May
Dominican Republic			
Last Sunday of May
Ecuador				
Second Sunday of May
El Salvador				May 10
Es
tonia					Second Sunday of May
Ethiopia				
Second Sunday of May
Fiji					Second Sunday of May
Finland					Second Sunday of May
France					Las
t Sunday of May (First Sunday of June if Pentecost occurs on this day)
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Steps to a Healthier Pregnancy
1. Keep weight on your radar and aim to meet the weight gain guidelines. Your expectations
for weight gain during pregnancy may impact your actual weight gain. A recent study found
that women who reported expecting to gain more than the Institute of Medicine’s guidelines
were three times more likely to actually gain more than recommended. That’s a powerful
self-fulfilling prophecy!
2. Sit less during pregnancy. Every day we learn more about the benefits of time spent
standing and moving as compared to sitting. The good news is, reducing your sitting can be
achieved by incorporating small changes into your day. Try these tips to create a habit: (1) Use
an app or set a timer to stand every 30 minutes, and when the timer goes off, stand up and
move your body. This does not have to be a brisk walk – standing, stretching, and walking in
place for 5 minutes is a great start. (2) Look for other daily activities where you can replace
sitting with standing (e.g., talking on the phone, meeting with a friend or colleague, etc.).
3. Get creative with food cravings. If you’re craving foods that are high in fats and sugars,
try combining something healthier with something less healthy. For example, mix a high fiber
cereal with a tablespoon of sweet crunchy granola instead of an entire bowl of granola, or eat
an apple with a tablespoon of peanut butter instead of a peanut butter and jelly sandwich. The
MyPlate Daily Checklist (https://www.choosemyplate.gov/MyPlatePlan) provides information
on how much to eat during pregnancy to help you choose the right amounts of food from
each food group and is personalized based on your age, height, weight, etc.
4. Enroll in a yoga class. Yoga is a feasible option for exercise during pregnancy, and can help
you feel better physically and mentally. If you are new to yoga, make sure to attend a class
in which the instructor is experienced with yoga modifications for pregnancy. Listen to your
body and if the pose doesn’t feel right, skip it. Look for classes that are geared for pregnant
women or are restorative or yin-based which will be less intense than a Vinyasa or Power yoga
class. If you have experience with yoga and want to practice at home, try an online resource
like Udaya.com.
5. Drink lots of water. Staying hydrated is good for both mom and baby, and can help you
feel fuller between meals and snacks. Invest in a large reusable water bottle so you can keep
fresh, cold water at your fingertips throughout the day (and night!).
6. Plan several 10-minute bouts of activity into your day. If you don’t have the time or energy for a full 30 or 60-minute workout, plan to take a quick 10-minute walk in the morning,
afternoon, and evening. Try walking right after you finish a meal, and consider using an app
or fitness tracker to set goals and monitor your progress.
7. Use a mobile app for tracking diet, physical activity, and weight gain. Look for the features such as: (1) The app allows you to enter personalized information such as pre-pregnancy
weight, estimated due date, etc.; (2) The app is comprehensive and has multiple capabilities
(e.g., logging food and exercise, accessing resources such as healthy recipes and sample workouts, etc.); (3) The app provides information from trusted, reputable sources.
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You may be aware of the benefits of being active and eating a
healthy diet during pregnancy. For example, regular physical activity can help you manage stress, improve mood, promote healthy
weight gain, reduce back pain, and decrease your risks for gestational diabetes, preeclampsia, and cesarean delivery. Eating
healthy during pregnancy can also help to manage weight
gain and help you and your baby get essential vitamins
Tips for a Healthy
and nutrients. However, when pregnancy brings a slew
of physical and emotional changes, regularly engaging in activity and healthy eating can seem easier
said than done! We’ve compiled some practical
tips for staying healthy during pregnancy.
Current Pregnancy Health Guidelines
Guidelines for physical activity: Aim to accumulate 30 minutes a day of moderate intensity activity. Brisk walking, swimming,
stationary cycling, and yoga are typically safe during pregnancy. However, if
you experience dizziness, chest pain,
headache, painful contractions, vaginal bleeding, or fluid leakage, stop exercising and contact your health care
provider right away.
Guidelines for nutrition: During pregnancy, you should strive to eat lots
of fresh fruits and vegetables, whole
grains, lean proteins, and low-fat dairy
products; take prenatal vitamins with
folic acid; and eat an extra 300 or so
calories per day during the second and
third trimesters. 300 calories is about one
extra snack such as an apple and a cup of
yogurt—not eating for two!
Guidelines for weight gain during
pregnancy: The Institute of
Medicine has recommendations for weight gain
that are tailored based on
your size and the number of babies that you
are carrying. Weight gain
should occur gradually
in the 2nd and 3rd trimesters of pregnancy.

Pregnancy
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Seven lessons of Japanese
parenting style for mothers
Japanese parenting culture is very different from other cultures. Japanese parents do
not spoil their children and encourage their children to become independent from birth.
Ethical standards such as honesty, respect and dignity are also strongly promoted. Here
are seven lessons from Japanese culture that are recommended for all mothers:

1. Every child is independent: Independence is encouraged by mothers in all personal tasks
and is considered as the basis of intellectual and personality independence in adulthood.
2. Mothers do not talk about their children: Japanese mothers do not talk about their children, except for specific problems with trusted people.
3. Mothers constantly hug and cuddle their children: Although this is not shown in public,
Japanese mothers are attached to their children, and physical attachment and contact with the
child has a special place in their culture.
4. Mothers encourage children to be self-contained: Their children are taught to behave
calmly at home and in the community and to avoid violence.
5. Preparing and cooking food is essential for mothers: Meals are rich in Japanese culture,
and Japanese mothers spend a lot of time preparing a variety of healthy foods with fresh and
nutritious ingredients for the family.
6. Mothers take nature seriously: As attachment and communication are practiced alongside
discipline at home, Japanese mothers teach their children to connect with nature and protect
it. In this culture, picnics and walks in parks, forests, and nature play an important role.
7. Emphasis on fairy tales and myths: Japanese mothers tell Japanese myths and tales to their
children and improve their imagination and also familiarize them with the ancient ceremonies and rituals of their country.
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A Mother’s

Job Description

We all know moms
work hard, but have you
ever thought about a
mother’s actual job
description?
The list of capabilities,
responsibilities and
hours are endless.
Amother’s job is far from
easy but always worth
it! Thank your mom
today for taking on
a job few others can
handle.

✔PERSONAL CHEF
✔HEAD CHEERLEADER
✔HOUSEKEEPER
✔TAXI DRIVER
✔JANITOR
✔PERSONAL SHOPPER
✔TUTOR
✔NURSE
✔KEEPER OF SECRETS
✔HAIR STYLIST
✔STORYTELLER
✔MEDIATOR
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Ruby
Sweets

Ingredients:
150 grams, Flour
50 grams, Rice flour
30 grams, Corn starch
125 grams, Butter (you can use margarine or solid oil for
longer shelf life)
60 grams, Powdered sugar
Half a teaspoon, Vanilla
One egg yolk
One teaspoon, Ginger powder
Instructions:
To make ruby sweets, first put the egg yolk and butter at
room temperature to soften, then sift the white flour, rice
flour and cornstarch and set aside, then pour the butter and
powdered sugar into a bowl and cook for about 5 minutes.
Stir until white and hollow. Then add the egg yolk, vanilla
and ginger powder and mix it again with a mixer for about
two minutes, and finally add the sifted flours to the mixture
and knead with your fingertips to collect the dough (never
knead the dough with the palm of your hand because it will
become oily and later the pastry dries). Put the prepared
dough in nylon and put it in the refrigerator for one and a
half to two hours to rest. Then, take the dough out of the
refrigerator and leave it for a quarter. Put it at room temperature, then open the dough between the two nylons for
one centimeter and mold it and put it in the oven tray with
greaseproof paper on top, and put it in a preheated oven
at 180 degrees for 15 minutes until it is cooks. Once the
bottom of the pastry is slightly golden, it is ready. After we
take it out of the oven and cool it, separate the sweets from
the greaseproof paper. For the middle of the sweets, if your
mold is Savarin, you can use brillo jelly, marmalade or chocolate and all kinds of nuts.
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ingredients:
200 g, Ground beef
50 g, Cooked carrots
70 g, Walnuts
50 g, Barberry
300 g, Chicken schnitzel

Instructions:
First, fry the meat with a little shredded onion. Then cook
the carrots and chop them into small pieces. After cleaning the walnuts, we chop them very finely. Then clean the
barberry and mix it with the walnuts, carrots and meat.
Then grind the chicken schnitzel with a little onion, salt
and preferred spices.
After preparing the chicken, we spread it on a thin plastic
or tinfoil paper and shape it into a rectangle. Now we place
the materials we had prepared in the middle of the roulette
and start rolling the roulette.

Chicken and
Meat Roulette

Let the chicken and meat roulette rest in the refrigerator
for 2 hours and then bake in the oven. You can also fry it
in oil. You can even roll it in eggs and breadcrumbs before
frying it. After cooking, cut it to the desired diameter.
Important Notes
First, when you wrap the roulette completely, you should
stick the edges of the roulette together so that it does not
open when it heats up.
Second, the top and bottom of the chicken and meat roulette should be completely stuck together.
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The Importance of

Mother-Child
Relationships

▫ Children who have a healthy relationship with their

mother are more likely to have positive relationships with
others around them. They can form secure bonds and
friendships with their peers.
▫ They can better regulate their emotions during stress and
difficult situations.
▫ Secure attachment to the mother helps the child's
cognitive, emotional, and social development. It also helps
children show positive social behaviors.
▫ Healthy participation of mothers in their children's
daily lives helps to ensure their children's better social and
educational performance.
▫ Children who have a safe and positive relationship with
their parents learn basic skills and values that will set them
on the path to future success.
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Effective pa

renting duri

ng

Covid-19

The COVID-19 pandemic is changing family life. UNESCO estimates that 1.37 billion children are out of school
or kindergarten and do not have access to group activities and sports or playgrounds. Parents and caregivers
try to work remotely, and some are unable to work and care for their children. Moreover, tolerating quarantine
conditions has become a challenge for parents. One of these challenges is parenting. Just as we adults have
changed our behaviors in these situations, children are certainly no exception to this rule. They exhibit behavioral
changes such as restlessness, boredom, sadness, stubbornness, anxiety and fear; leading mood and sleep disorders.
For many parents, keeping their children safe and at home is frightening. For those living in low-income and busy
households, these challenges are exacerbated. Evidence shows that violence and vulnerability for children increase
during school holidays. Rates of child abuse increase during school closures. Parents and children live with high
stress, media hype, and fear, all of which challenge our long-term tolerance and thinking ability.
But, on the other hand, this difficult time can provide a creative opportunity to build stronger relationships
with children and adolescents. COVID-19 is not the first virus to threaten humanity, and it will not be the last.
We must use effective strategies to care for and protect our children and families. Spending time with children,
valuing and respecting them, avoiding helicopter parenting, creating an atmosphere of participation and
cooperation at home, not discriminating between children, not comparing children with each other or others, and
avoiding over-expectation are items that parents should consider in raising their children.
Parents can communicate effectively with their children through strategies such as empathy and understanding of
children's feelings, inventing family games, having a regular schedule at home, and reducing auditory and visual
stimuli at home (by cleaning and emptying rooms, avoiding noise pollution).
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The essence of motherhood is
self-sacrifice. Being a mother has nothing to do with selfishness. When you become a
mother, you are no longer the
center of your world and you
leave this position to your children. A mother's love for her
child is like nothing else in the
world. A mother's love for her
child knows no history and
ignores every obstacle in its
way. A mother's love is peace;
it calms, it soothes. This love is
the greatest power in the world.
Being a mother is a choice
you make every day, to put
someone else's happiness and
well-being above yourself, to
learn hard lessons, to do the
right thing even if you are not
sure what the right thing to do
is, and to forgive yourself, over
and over, for the things you do
wrong. Successful mothers are
not the ones who have never
struggled. They are the ones
who never give up despite the
struggles.
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