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مدری مسئول و سردبیر

سعدی خوش سخن می فرماید:

کــه در آفرینش ز یک گوهرند نــد   یگر یکد ی  عضــا ا م  د بنــی آ  
قــرار نـَـد  نما دگــر عضوهــا را  چــو عضــوی بــه درد آوَرد روزگار    
ــی م د آ ــد  نهن ــت  م نا کــه  ید  نشــا بی غمــی   ن  ا یگــر د محنــت  کــز  تــو   

عزیزان
مــردم جهــان صــرف نظــر از رنــگ، زبــان، قوميــت، مليــت، عقيــده، مذهــب و مــرز جغرافيايــي ماننــد 
اعضــاي يــک پيکــر واحــد هســتند. همــه مــا آفريــده خــدا و انســان هســتيم و بايــد بــراي ســامتي، 
شــادي، خوشــبختي و امنيــت يکديگــر تــاش کنيــم و هــدف همــه مــا بايســتي کــم کــردن رنــج و 

ســختي بشــريت و تــاش بــرای بهتــر شــدن خــود و ديگــران باشــد.
اگــر عضــوي در بــدن آســيب ببينــد، ســاير اعضــا نيــز دچــار مشــکل خواهــد شــد. در جامعــه اي کــه 
در آن زندگــي ميکنيــم نيــز ايــن چنيــن اســت. زندگــي هــر يــک از مــا تاثيــر زيــادي در زندگــي 
ــک  ــران کم ــه ديگ ــوان ب ــد ت ــت در ح ــته اس ــس شايس ــان دارد. پ ــه و اطرافي ــراد و جامع ــاير اف س
ــال موفقيــت و  ــود بينديشــد و بدنب ــه مشــکات و رنج هــای خ ــردی فقــط ب ــه هــر ف ــم. چنانچ کني
شــادی تنهــا بــرای خــود باشــد و از کمــک و هميــاری بــه ســايرين خــودداری نمايــد روزي همــه مــا 

دچــار آســيب و درد و رنــج خواهيــم شــد. همــه مــا در يــک کشــتی هســتيم، پــس...
در واقــع ايــن ســخن شــيرين و سراســر پنــد ســعدي )عليــه الرحمــه( بــه مــا يــادآوري مــي کنــد 
ــه  ــواره ب ــک پيکــر واحــد و هم ــه اعضــا ي ــرا ک ــيم، زي ــر باش ــي خب ــران ب ــد از حــال ديگ ــه نباي ک

ــتيم. ــته هس ــر وابس يکديگ
مــا بايــد در شــادي، غــم، ســامتي، درد، رنــج و خوشــبختی ديگــران ســهيم باشــيم و در حــد تــوان 

بــراي رفــع مشــکات و کمــک بــه ديگــران بکوشــيم.
ــي و ...  ــزي، ويران ــج، عــذاب، جنــگ، خونري تنهــا در ايــن صــورت اســت کــه ميتوانيــم ســايه ي رن
ــاد و  ــي ش ــه جهان ــد روزي ک ــه امي ــم. ب ــن ببري ــده را از بي ــايه افکن ــان س ــر جه ــت ب ــه قرن هاس ک

ــراي همــه انســانها داشــته باشــيم.  خوشــبخت و امــن و ســالم ب
جهاني که در آن هرکس بتواند به اندازه سهم خود طعم خوشبختي و شادي و موفقیت را بچشد.

پس همه با هم مسئولیم.
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ــب  ــادر قل ــه آن اســت و م ــه بشــری وابســته ب ــات و ســعادت جامع ــه حي ــل ک ــی بدي ــواده، نهــادی اســت مقــدس و ب خان
ــمانی  ــای جس ــن نيازه ــوزی و تأمي ــان آم ــی، زب ــراث فرهنگ ــال مي ــده، انتق ــل آين ــرورش نس ــد. پ ــواده می باش ــده خان تپن
ــه ســامت  ــی شــک، اســاس ســامت جامعــه وابســته ب ــد. ب ــه شــمار می آي ــواده ب ــی انســان از وظايــف عمــده خان و روان
ــاط  ــالم، بانش ــی س ــه خانواده هاي ــر آنک ــود مگ ــن نمی ش ــه تأمي ــراد جامع ــمانی اف ــی و جس ــامت روان ــت و س خانواده هاس

ــح داشــته باشــيم.  بالنــده، متعــادل و صال
در يــک خانــواده ســالم و بــا نشــاط، اصــول همدلــی، همفکــری، همراهــی، همــکاری و هماهنگــی؛ اصولی هســتند کــه اعضای 
خانــواده را بــه يکديگــر پيونــد ميزنــد و در نتيجــه تــوازن و تعــادل خانــواده حفــظ می شــود و رضايــت خانوادگــی حاصــل 
می گــردد. بــه بيــان ديگــر ايــن اصــول بــر روابــط اعضــای خانــواده ســالم حاکــم اســت و رفتارهــا، افــکار و احســاس های 
آنــان را شــکل می دهــد. توجــه بــه ايــن اصــول موجــب می شــود انســجام و ســامت روانــی خانــواده حفــظ و تأميــن شــود. 
داشــتن يــک خانــواده ســالم و موفــق، خواســت هــر زن و شــوهر و يــا هــر مــادر و پــدر آگاه و مســئول اســت. خانواده ســالم، 
خانــواده ای اســت کــه بــه نيازهــای همــه جانبــه اعضــای خــود در گســتره حيــات توجــه دارد و ســعی می کنــد بــه انتظارهــا 
و نيازهــای همســر و فرزنــدان بــه شــيوه های درســت و مناســب پاســخ دهــد. همچنيــن خانــواده ســالم، خانــواده ای اســت 
ــه ســازی محيــط خانوادگــی و  ــردازد و در انديشــه غنــی ســازی و بهين ــه اعضــای خــود می پ ــه آمــوزش همــه جانب ــه ب ک
ــد و در  پــرورش انســان های رشــيد اســت. انســان های رشــيد، کســانی هســتند کــه در تمــام ابعــاد وجــودی رشــد يافته ان
حــد وســع و تــوان خــود بــه رشــد متــوازن نائــل شــده اند. بديهــی اســت بــرای نائــل شــدن بــه رشــد متــوازن، توجــه بــه 

نيازهــای همــه جانبــه و آمــوزش همــه جانبــه )آمــوزش شــناختی، اجتماعــی، اخاقــی و هيجانــی( ضــرورت دارد. 

در خانواده هایی که این اصول پنج گانه حاکم است: 

اعضای خانواده، از زندگی کردن کنار هم ابراز رضایت کرده و احساس مؤثر بودن می کنند، 
اعضای خانواده، در کنار هم احساس امنیت روانی و آرامش می کنند، 

اعضای خانواده یکدیگر را دوست دارند و از مصاحبت با یکدیگر لذت می برند، 
اعضای خانواده به یکدیگر اعتماد می کنند، روابط صمیمانه و عاطفی میان اعضا وجود دارد، 

اعضای خانواده احساس تعهد، وابستگی و تعلق می کنند، 
اعضای خانواده به رشد و بالندگی یکدیگر کمک می کنند، 

در روابط اعضای خانواده سعه صدر و انعطاف پذیری حاکم است.

اصولاصول
همدلیهمدلی

همفکریهمفکری
همراهیهمراهی
همکاریهمکاری

 و  و 
هماهنگیهماهنگی

 در خانواده در خانواده

دکتر احمد به پژوه
استاد روان شناسي دانشگاه تهران
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اصل همدلی

اصل همفکری

اصل همراهی

اصــل همدلــی، بــه زبــان ســاده یعنــی پیونــد دل هــا و نزدیــک بــودن دل هــای اعضــای خانــواده بــه یــک دیگــر. بــه بیــان دیگــر، 
اصــل همدلــی عبــارت اســت از حســاس بــودن و داشــتن توجــه عمیــق بــه عواطــف و احساســات یکدیگــر و برقــراری ارتبــاط 
همدالنــه، از ویژگی هــای خانــواده ســالم اســت. بــرای مثــال، وقتــی مــادر بیمــار می شــود، پــدر از کارش مرخصــی می گیــرد 
و از مــادر پرســتاری می کنــد. همدلــی کــردن، نوعــی مهــارت اســت کــه بایــد آن را یــاد گرفــت و مهــارت همدلــی را می تــوان 
از طریــق شــناخت و درک احساســات دیگــران، پذیــرش احساســات دیگــران و فعاالنــه گــوش دادن بــه صحبت هــای دیگــران 
ــد و  ــی دیگــران را بشناســید و بپذیری ــای روان ــری نیازه ــق آگاهانه ت ــه طری ــردن موجــب می شــود ب ــی ک ــرد. همدل کســب ک
پاســخ یــا واکنــش مناســبی نشــان دهیــد. همدلــی کــردن، عاملــی ضــروری بــرای فرزنــد پــروری موفقیــت آمیــز محســوب 
ــا  می شــود. وقتــی مــا بتوانیــم از زاویــه دیــد فرزندمــان بــه مســألی کــه برایــش ایجــاد شــده اســت، نــگاه کنیــم، در واقــع ب
ــه  ــش ک ــن نیازهای ــن و ریشــه دارتری ــه عمیق تری ــی او را کاهــش داده و ب ــی و درماندگ ــم، احســاس تنهای ــی کرده ای او همدل

احســاس خــود ارزشــمندی و مهــم بــودن اســت، پاســخ مثبــت داده ایــم. 
همدلــی، یعنــی ظرفیــت و توانایــی ایــن کــه خــود را جــای دیگــری بگذاریــم و احساســات او را درک کنیــم. بــرای ایــن کــه 
همدلــی در خانــواده حاکــم شــود الزم اســت امــور را از دیــدگاه دیگــری ببینیــم و از خــود بپرســیم کــه اگــر بــه جــای او بودیــم 
چــه احساســی داشــتیم. نیــازی نیســت کــه بــا عقایــد و احساســات طــرف مقابــل موافــق باشــیم؛ چــرا کــه می تــوان بــا نقطــه 
نظرهــای طــرف مقابــل مخالــف بــود و در عیــن حــال بــا فهمیــدن عالیــق و تمایالتــش، وضعیــت و احساســات او را درک کــرد.  
همدلــی موجــب می شــود کــه شــکاف موجــود در روابــط اعضــای خانــواده از بیــن بــرود و در نتیجــه زمینــه مســاعدی بــرای 
نزدیــک شــدن و احســاس صمیمیــت و تفاهــم بــه وجــود آیــد )بــه پــژوه و مغربــی ســینکی، ۱۳۹۵(. همدلــی نقطــه عطــف 
ــال دارد  ــه دنب ــام را ب ــن پی ــه ای ــان محســوب می شــود. گــوش دادن همدالن ــا همســر و فرزندت ــد شــما ب ــر و مفی رابطــه مؤث
کــه چــه بــا آنچــه همســر یــا فرزندتــان می گویــد، موافــق باشــید یــا نباشــید، بــه او احتــرام بگذاریــد و بکوشــید قضایــا را از 

دیــدگاه وی ببینیــد و درک کنیــد.

ــی  ــور زندگ ــاره ام ــردن درب ــر ک ــم فک ــا ه ــق و ب ــتن تواف ــی داش ــاده یعن ــان س ــه زب ــی، ب ــم اندیش ــا ه ــری ی ــل همفک اص
خانوادگــی. بــه بیــان دیگــر، اصــل همفکــری عبــارت اســت از داشــتن افــکار همگــرا و اهمیــت دادن بــه افــکار و اندیشــه های 
ــا هــم  ــواده ســالم ب ــه راه حل هــای مناســب فکــر کــردن. اعضــای خان ــا هــم ب ــا مشــکالت، ب دیگــران و هنــگام رویارویــی ب
ــا و  ــالم، در غم ه ــواده س ــای خان ــد. اعض ــری می دهن ــک فک ــر کم ــه یکدیگ ــا ب ــم گیری ه ــد و در تصمی ــم می گیرن تصمی
شــادی های یکدیگــر شــرکت می کننــد و خــود را ســهیم می داننــد. بنابرایــن، مــادر و پــدر الزم اســت بــا یکدیگــر مشــورت 

ــه تفاهــم الزم برســند.  و همفکــری کننــد و ب

اصــل همراهــی، یعنــی هــم قــدم شــدن در مســیر زندگــی خانوادگــی. بــه بیــان دیگــر اصــل همراهــی، نوعــی توافــق و تأییــد 
مســیر حرکــت در خانــواده اســت. همراهــی کــردن یعنــی اســتفاده از فرصت هــای »بــا هــم بــودن«، بــرای مثــال، بــا هــم غــذا 
خــوردن، بــا هــم خوابیــدن، بــا هــم بیــدار شــدن، بــا هــم تفریــح کــردن و داشــتن اوقــات فراغــت مشــترک. در خانــواده ای کــه 
اصــل همراهــی حاکــم اســت، اعضــای خانــواده یــار و یــاور یکدیگــر هســتند و اگــر یکــی از اعضــای خانــواده دچــار ناراحتــی 
ــواده ای کــه اصــل همراهــی حاکــم  ــا کمــک یکدیگــر حــل می کننــد. در خان ــا می شــوند و مشــکل را ب شــود، علــت را جوی
ــگام  ــر را هن ــک دیگ ــد ی ــواده ســعی می کنن ــد و اعضــای خان ــه حســاب می آی ــه ب ــک عضــو، مشــکل هم اســت، مشــکل ی
خریــد کــردن، مهمانــی رفتــن، اثــاث کشــی، مســافرت رفتــن، پــارک رفتــن، ســینما رفتــن و ورزش کــردن همراهــی کننــد. 

در خانواده هایی که این اصول پنج گانه حاکم نیست: 

میان اعضای خانواده پیام های کالمی و غیرکالمی نیشدار و کنایه آمیز ردوبدل می شود، 
میان اعضای خانواده فضای تهدید، سرزنش و تمسخر وجود دارد، 

میان اعضای خانواده کینه توزی و خصومت وجود دارد، 
اعضای خانواده در برنامه ها و فعالیت های خانوادگی مشارکت نمی کنند، 

اعضای خانواده با یکدیگر هماهنگ نیستند و با یکدیگر همکاری نمی کنند، 
در میان اعضای خانواده نوعی »بی تفاوتی« و عدم احساس تعلق وجود دارد. 

در ادامه، اصول پنج گانه مورد نظر به اختصار تشریح می شود. 
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اصل همکاری

اصل هماهنگی

اصــل همــکاری یــا مســاعدت بــه یکدیگــر، یعنــی همیــاری و مشــارکت تعاملــی در امــور زندگــی و فعالیت هــای خانوادگــی، 
بــه طــوری کــه هیــچ یــک از اعضــای خانــواده احســاس تنهایــی نکنــد. بــه بیــان دیگــر اصــل همــکاری مؤثــر عبــارت اســت 
ــه شــکل  ــواده ای کــه اصــل همــکاری حاکــم اســت، زندگــی ب از حضــوری فعــال داشــتن در برنامه هــای خانوادگــی. در خان
ــوع خانواده هــا،  ــن ن ــف وجــود دارد. در ای ــرش مســئولیت و تقســیم وظای ــان داشــته و پذی ــز جری همزیســتی مســالمت آمی
اعضــا، اجــازه نمی دهنــد بــر یــک نفــر، بــرای مثــال مــادر یــا پــدر بیــش از حــد فشــار وارد شــود، بلکــه همــه اعضــا در حــد 
وســع و تــوان خــود در انجــام کارهــا مشــارکت می کننــد و بــرای نیــل بــه هدف هــای مشــترک گام بــر می دارنــد و درنتیجــه 

هیــچ یــک از اعضــا، احســاس تنهــا بــودن نمی کنــد. 

اصــل همــکاری یــا مســاعدت بــه یکدیگــر، یعنــی همیــاری و مشــارکت تعاملــی در امــور زندگــی و فعالیت هــای خانوادگــی، 
بــه طــوری کــه هیــچ یــک از اعضــای خانــواده احســاس تنهایــی نکنــد. بــه بیــان دیگــر اصــل همــکاری مؤثــر عبــارت اســت 
ــه شــکل  ــواده ای کــه اصــل همــکاری حاکــم اســت، زندگــی ب از حضــوری فعــال داشــتن در برنامه هــای خانوادگــی. در خان
ــوع خانواده هــا،  ــن ن ــف وجــود دارد. در ای ــرش مســئولیت و تقســیم وظای ــان داشــته و پذی ــز جری همزیســتی مســالمت آمی
اعضــا، اجــازه نمی دهنــد بــر یــک نفــر، بــرای مثــال مــادر یــا پــدر بیــش از حــد فشــار وارد شــود، بلکــه همــه اعضــا در حــد 
وســع و تــوان خــود در انجــام کارهــا مشــارکت می کننــد و بــرای نیــل بــه هدف هــای مشــترک گام بــر می دارنــد و درنتیجــه 

هیــچ یــک از اعضــا، احســاس تنهــا بــودن نمی کنــد. 

سخن پایانی
خانــواده ســالم و موفــق، خانــواده ای اســت کــه اعضــای آن بــه اصــول همدلــی، همفکــری، همراهــی، همــکاری و هماهنگــی 
مقیــد و متعهــد هســتند و خداونــد ســبحان را همــواره ناظــر و حاضــر بــر اعمــال خــود می داننــد. در چنیــن خانــواده ای یــک 
قلــب در ســینه همــه اعضــای آن می تپــد و همــه اعضــا تــالش می کننــد بــا ایمــان، امنیــت، آرامــش، صلــح و صفــا در کنــار 
هــم و بــا هــم زندگــی کننــد و از زندگــی خــود لــذت ببرنــد. بــا نگاهــی بــه اصــول ذکــر شــده، بــا صراحــت می تــوان گفــت 
کــه گل هــا، مشــکلی ندارنــد، باغبان هــا اشــکال دارنــد )بــه پــژوه، ۱۴۰۰(. بــه بیــان دیگــر ایــن رهبــران و مدیــران خانــواده 
ــم  ــد و تعلی ــت می کنن ــا( را تربی ــاط )گل ه ــا نش ــالم و ب ــدان س ــاغ(، فرزن ــواده )ب ــون خان ــه در کان ــتند ک ــا( هس )باغبان ه
ــد آگاهــی و شــناخت باغبان هــا  ــدان( حفــظ شــود، بای ــن اگــر بخواهیــم طــراوت و شــادابی گل هــا )فرزن ــد. بنابرای می دهن
ــظ  ــاط حاف ــن ارتب ــح و شایســته ای باشــند. در ای ــان، خــود الگوهــای صال ــا و مربی ــد و اولی ــش یاب ــدران( افزای ــادران و پ )م

شــیرازی بــه زیبایــی ســروده اســت کــه: 

مکن درین چمنم سرزنش به خود رویی    
        

چنان که پرورشم می دهند، می رویم           
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افسانه حسینیافسانه حسینی

کارمندان نموهن بنیاد رفهنگی بین المللی مارد رد سال کارمندان نموهن بنیاد رفهنگی بین المللی مارد رد سال 14001400

ایاز رمضانیایاز رمضانی
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ن مناسبت 
ت. از جمله ای

و یادآوری هاس
مناسبت ها فرصتی برای سپاسگزاری ها 

س( است. ضمن 
ف با والدت حضرت فاطمه زهرا)

مادر و زن است که مصاد
روز 

ه از دوستی 
ن متنی ک

ن  زمی
ن ایرا

ن و زنا
ه مادرا

ن مناسبت ها،  ب
یک همه ای تبر

یم می کنم: ت را تقد
یسنده ا    ش چه کسی اس ی دانم نو

ه بود که نم
برایم ارسال شد

ی تو، 
ل رو

ُ
در مقابل گ

ل های عالم 
ُ
مروز تمام گ

، مادر ا
ز روز توست

در امرو
»ما

جود    ش نیست، نه میخک 
ی در و

.امروز، هیچ گلی پیام و حرف
یند گ و بی بو

چه بی رن

ی می شود 
ل داوود

ی.در گ
دارد و نه شقایق معنای عاشق

ی دوست داشتن 
معنا

ا بر تمام عشق ها 
د مادریت ر

رد و در گل نسترن می شو
ی تو لذت ب

از صدای الالی

ی داد.
برتر

ریا را می کشیدم، 
ن را می کشیدم، د

م، زمی
ت نقا    ش بود

مادر دلم می خواس

گ مادری 
ق و رن

ا و آنوقت به همه آنها رنگ عش
ب را و خورشید ر

ستاره ها، مهتا

می زدم.

م را مثل 
ها و نگاه

نیلوفر، چشم 
م را مثل 

دلم می خواست دست های

یر  م و آنها را ز
ی کرد

دریا نقاشی م
ن، دلم را چون 

فتابگردا
ی آ

گل ها

ش بندد.
ی  بر آنها نق

بان ی کردم تامهر
ت فر   ش م

پای

ی در نیمه 
در ندارم، ول

ی مادران عالم، ما
مادر من هم بسان بسیار ب

ل کامل ماه نگاه می کنم و خورشید وجودت را حس 
هر ماه، به هال

می کنم.

را، در زاللی چشمه ساران 
بانی هایت  ر بار   ش باران مهر

د

ی دلواپسی 
ی برگ های شمعدان

 در ترد
اشک هایت را،

ج دریا 
ر و اموا

ی آبشا
 را، در صدا

ل نازکی هایت
و د

م و آرام می گیرم.
ت را می بینم و می شنو

الالیی های

ی، در فرهنگ لغات من، 
ه تو رفت

ن روز ک
ادر از آ

م

یگر یافت، عقده یعنی بی  ی د
ه و زندگی معنا

عقد

ی.     
ی مادر

ی و زندگی یعن
مادر

ه اندازه تمام 
در ندارم، ولی ب

مادر ! من ما

مادر را حس 
م، روز 

ی مادری
ی ب

روزها

 دارند.
ش از آنان که مادر

شاید بی
می کنم، 

زندگی با همه وسعت خویش

محفل ساکت غم خوردن نیست

حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست

اضطراب و هوس و دیدن نادیدن نیست

زندگی خوردن و خوابیدن نیست

زندگی جنبش و جاری شدن است

زندگی کوشش راهی شدن است

از تماشاگه آغاز حیاط

تا به جایی که خدا میداند

زندگی چون گل سرخی است

پر از برگ و پر از عطر لطیف

یادمان باشد اگر گل چیدیم

عطر و برگ و گل و خار

همه همسایه دیوار به دیوار همند

سهراب سپهری
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تهران-۳بهمن 1400

ن مناسبت 
ت. از جمله ای

و یادآوری هاس
مناسبت ها فرصتی برای سپاسگزاری ها 

س( است. ضمن 
ف با والدت حضرت فاطمه زهرا)

مادر و زن است که مصاد
روز 

ه از دوستی 
ن متنی ک

ن  زمی
ن ایرا

ن و زنا
ه مادرا

ن مناسبت ها،  ب
یک همه ای تبر

یم می کنم: ت را تقد
یسنده ا    ش چه کسی اس ی دانم نو

ه بود که نم
برایم ارسال شد

ی تو، 
ل رو

ُ
در مقابل گ

ل های عالم 
ُ
مروز تمام گ

، مادر ا
ز روز توست

در امرو
»ما

جود    ش نیست، نه میخک 
ی در و

.امروز، هیچ گلی پیام و حرف
یند گ و بی بو

چه بی رن

ی می شود 
ل داوود

ی.در گ
دارد و نه شقایق معنای عاشق

ی دوست داشتن 
معنا

ا بر تمام عشق ها 
د مادریت ر

رد و در گل نسترن می شو
ی تو لذت ب

از صدای الالی

ی داد.
برتر

ریا را می کشیدم، 
ن را می کشیدم، د

م، زمی
ت نقا    ش بود

مادر دلم می خواس

گ مادری 
ق و رن

ا و آنوقت به همه آنها رنگ عش
ب را و خورشید ر

ستاره ها، مهتا

می زدم.

م را مثل 
ها و نگاه

نیلوفر، چشم 
م را مثل 

دلم می خواست دست های

یر  م و آنها را ز
ی کرد

دریا نقاشی م
ن، دلم را چون 

فتابگردا
ی آ

گل ها

ش بندد.
ی  بر آنها نق

بان ی کردم تامهر
ت فر   ش م

پای

ی در نیمه 
در ندارم، ول

ی مادران عالم، ما
مادر من هم بسان بسیار ب

ل کامل ماه نگاه می کنم و خورشید وجودت را حس 
هر ماه، به هال

می کنم.

را، در زاللی چشمه ساران 
بانی هایت  ر بار   ش باران مهر

د

ی دلواپسی 
ی برگ های شمعدان

 در ترد
اشک هایت را،

ج دریا 
ر و اموا

ی آبشا
 را، در صدا

ل نازکی هایت
و د

م و آرام می گیرم.
ت را می بینم و می شنو

الالیی های

ی، در فرهنگ لغات من، 
ه تو رفت

ن روز ک
ادر از آ

م

یگر یافت، عقده یعنی بی  ی د
ه و زندگی معنا

عقد

ی.     
ی مادر

ی و زندگی یعن
مادر

ه اندازه تمام 
در ندارم، ولی ب

مادر ! من ما

مادر را حس 
م، روز 

ی مادری
ی ب

روزها

 دارند.
ش از آنان که مادر

شاید بی
می کنم، 

ه مادر 
آنان ک

دارند، شاید 

در مادری 
ق

ه اندازه 
را ب

ی مادران 
ب

دانند، پس 
ن

 امروز به 
من

مادرداران عالم، 
ق تمام 

عش

عاشقی می کنم  و هر آنکه گلی در 

 دارد ، هر 
ی بر لب

 دارد ، هر آنکه خنده ا
دست

ن امروز 
. مادر م

دارد، دوست دارم
ی در قلب 

آنکه امید

م  و آنها را 
ها را می بین

بانی  ب تو، مهر
ی قل

در پهنا

م  و با 
ت را می بین

روز، روز
ن ام

، مادر م
دوست دارم

 با آنانکه 
ی مادریم، همراه

ی ب
سرکوب عقده ها

ی آیند، 
ی تو م

گل بدست، خنده به لب به سو

ه، لرز   ش در گفته، 
ک در حدق

ض در گلو، اش
بغ

ت مبارک«.
مادر روز

باز هم می گویم: »

ه روز توست
ز روز توست، نه، همیش

در امرو
ما

دکتر سيد حسن موسوی چلک
رئيس انجمن مددکاران

اجتماعی ايران
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بهتريــن خــواب هايــی کــه داشــتم اونايــی بــود کــه خســته دراز ميکشــيدم و مــادرم چــادرش را ميکشــيد 
روم تــا بخوابــم. از عطــر چــادرش مســت مــی شــدم. انــگار قــرص آرامــش بخــش بــه آدم دادن. کاش ادکلــن 

بــوی مــادر داشــتيم. 
مادرهــای مــا از نســل هــای مادرهايــی هســتند کــه تخــت خــواب دو نفــره نداشــتند امــا، شــب سرشــون 
رو بــا شــريک زندگيشــون روی يــه متــکا ميزاشــتن. عاشــقانه هاشــون رو جــار نميزدنــد کــه دنيــا بفهمــه...

مادرهای ما از نسل مادرهايی هستند که به قناعت و قانع بودن افتخار ميکردند.
مادرهــای مــا يــک ميــز پــر از الک و عطــر و ماتيــک نداشــتند. امــا بعــد از حمــام لپاشــون گل مينداخــت و 

لــب هاشــون بــوی عطــر و صابــون ميــداد.
مادرهای ما با کم و زياد زندگی ساختند و دم نزدند. صبور بودند...!

کيک تولد، کادوی ولنتاين و سالگرد ازدواج نداشتند اما خنده هاشون عميق و از ته دل بود. 
مادرهــای مــا هــود و ماکروفــر و ظرفشــويی نداشــتند امــا خونــه هاشــون هميشــه بــوی تميــزی ميــداد. عطر 
غذاهاشــون تــا ســرکوچه ميومــد. ســبزی و نــون تازشــون هميشــه ســر ســفره بــود. شيشــه هــای ترشــی 

شــون دور حيــاط چيــده بــود.
نگــران مانيکــور و پديکــور ناخــن هاشــون نبــودن و بــا دســت هاشــون کتلــت درســت مــی کردنــد. اونقــدر 

خوشــمزه کــه انگشــتامون رو باهــاش مــی خورديــم!
مادرهای ما واقعی بودند. زنده هاشون موندگار، رفته هاشون بهشتی.

به افتخار تمام مادرها
گردآورنده: فاطمه صابری

مادرهای ما واقعی بودندمادرهای ما واقعی بودند
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مــادر بــه لحــاظ روانــی - عاطفــی سرشــار از مهــر و محبــت و صفــا 
ــه ای  ــه گون ــادر ب ــودی م ــاختار وج ــون س ــت. چ ــت اس و صمیمی
ــاده ای دارد  ــوق الع ــدرت جــذب و انجــذاب ف ــه ق ــده شــده ک آفری
ــادران در ســطح بســیار  ــی م ــدرت گیرای ــی برخــوردار اســت. ق ــوان باالی ــراز احساســات و عواطــف از ت و در اب
عالــی قــرار دارد کــه اگــر درســت اســتفاده شــود در ایجــاد پیونــد خانوادگــی و چگونگــی شــکل گیــری روابــط 
ــن  ــت اصــول و قوانی ــا رعای ــد ب ــی توان ــادر م ــد داشــت. م ــازنده ای خواهن ــش س ــت اوالد نق ــی و تربی اجتماع
اســالمی در ســامان دهــی امــور خانــواده و پــرورش فرزنــد نقــش مهمــی ایفــا نمایــد؛ چــرا کــه ویژگــی عاطفــی 
زنــان بســتر مناســبی اســت بــرای ایفــای نقــش مــادری و تربیــت اوالد و مهــم تریــن نقشــی کــه از یــک مــادر 
انتظــار مــی رود چیــزی جــز نقــش تربیتــی او نمــی توانــد باشــد. یکــی از جنبــه هــای مهــم نقــش تربیتــی مــادر، 
نقــش وی در پــرورش عواطــف فرزنــد اســت کــه آثــار آن در اعمــال و رفتــار وی بــه زودی نمایــان مــی گــردد.

نقــش مــادر در تربیــت اخالقــی فرزنــد بــر همــگان روشــن اســت و 
چنــدان نیــازی بــه تبییــن نــدارد؛ چــرا کــه مــادر الگــوی رفتــاری 
و اخالقــی بــرای فرزنــد اســت، هــر کار ریــز و درشــتی کــه انجــام 

دهــد در منــش و نحــوه رفتــار او بــا دیگــران تأثیــر مــی گــذارد. مــادر بــا رفتــار الگویــی خــود انســان می پرورانــد، 
فرزنــد را از عالــم نــا پاکــی هــا، حســدها، کینــه هــا و رذائــل اخالقــی دور مــی ســازد و در دلــش مهــر و صفــا 
و خیــر اندیشــی نســبت بــه همنوعــان پدیــد مــی آورد. مــادر، سرچشــمه فضیلــت هــا و خوبــی هاســت، او در 
ــوان شــخصیت  ــد دهــد و از کودکــی ضعیــف و نات ــه فرزن ــد درس تقــوا و خداترســی ب ــه مــی توان محیــط خان

بــزرگ علمــی و اخالقــی بســازد و تحویــل جامعــه دهــد.

تربیــت جنســی عبــارت اســت از فراهــم آوردن زمینه رشــد متناســب 
ــمی و  ــای جس ــه ه ــر جنب ــد دیگ ــا رش ــراه ب ــی هم ــزه جنس غری
معنــوی انســان و نیــز پیشــگیری از انحرافــات و لغزش هــای مربــوط 
بــه آن. طبیعــی اســت کــه پــرورش درســت فــرد در حیطــه گرایــش هــای جنســی مســتلزم آمــوزش و ارائــه 
اطالعــات کافــی در ایــن زمینــه مــی باشــد. چــون رفتــار جنســی انســان مبتنــی بــر آگاهــی هــا و نگــرش هایــی 
ــد شــرایط فــردی و اجتماعــی را  ــر ایــن اســاس مربیــان بای اســت کــه وی در حــوزه رفتــاری مربوطــه دارد، ب
بــه گونــه ای فراهــم آورنــد کــه ضمــن رشــد و نمــو متعــادل و طبیعــی امیــال جنســی بــر معلومــات متربــی 
در ایــن مــورد افــزوده گــردد و او بــه انتخــاب خــود از خطاهــای جنســی اجتنــاب نمایــد. وظیفــه مــادر نســبت 
بــه تربیــت فرزنــد، بــه ویــژه تربیــت جنســی او بســیار ســنگین اســت؛ چــرا کــه از کودکــی اگــر مواظبــت هــای 
جنســی و آمــوزش هایــی در مــورد آن داده نشــود، ممکــن اســت بــا فــرا رســیدن دوران بلــوغ کار از کار بگــذرد 
و توصیه هــای تربیتــی دیگــر اثــری بــر او نداشــته باشــد. مــادر از همــان آغــاز بایــد بــه ایــن امــر توجــه داشــته 
ــی در آن  ــکات جنس ــانه ای از تحری ــن نش ــم تری ــه ک ــازد ک ــاده س ــه ای آم ــه گون ــه را ب ــای خان ــد و فض باش
مشــاهده نگــردد. البتــه در قــدم اول بایــد رفتــار مــادر کامــاًل حســاب شــده باشــد و بــدون لبــاس، بــه صــورت 
نیمــه عریــان در برابــر پســری کــه بــه ســن بلــوغ نزدیــک اســت ظاهــر نشــود. هــم چنیــن اتــاق خــواب پســران 
و دختــران تــا جایــی کــه امــکان دارد از هــم جــدا و یــا حداقــل در یــک بســتر نباشــد. روشــن اســت کــه مــادر 

در ایــن مســائل نقــش اساســی دارد.
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ــی  ــا نظــام اجتماع خانــواده تنه
اســت کــه در همــه جوامــع، از مذهبــی 

ــه  ــعه یافت ــده و توس ــه ش ــی پذیرفت ــر مذهب و غی
ــگاه و  ــش، پای ــف دارای نق ــع مختل ــت؛ و در جوام اس

ــته ای  ــه هس ــن ک ــا ای ــت. ب ــون اس ــای گوناگ ــت ه منزل
ــات اجتماعــی مــردم نقــش و  کوچــک از اجتمــاع اســت در حی

تأثیــری فــوق العــاده دارد. زن و مــرد یــار و یــاور همدیگــر در خانــواده 
ــی  ــه تعال ــم ب ــار ه ــد در کن ــی خواهن ــواده م ــا تشــکیل خان ــن دو ب هســتند. ای

روحــی و ســعادت دســت یابنــد. از اینــرو، خانــواده بــرای آنــان میــدان رقابــت و برتــری جویــی نیســت، بلکــه زمینــه ای بــرای 
ــت. ــانی اس ــتعدادهای انس ــکوفایی اس ــی روح و ش ــرای تعال ــتگی ب ــکاری و همبس ــاون و هم تع

 جایگاه خانواده و نقش اعضای آن 
خانــواده نخســت از زن و مــردی کــه در ســایه ازدواج بــا هــم پیونــد برقــرار کــرده انــد تشــکیل مــی شــود. ســازمان آن در 
وضــع محــدود کــه جلــوه آن را در جوامــع صنعتــی مــی بینیــم شــامل همســران و فرزنــدان اســت کــه بــا هــدف و منافــع 
ــد. عشــق و  ــه پیــش مــی رون ــه ســوی مقصــد نهایــی ب ــا مشــارکت هــم ب ــر ســقفی گــرد هــم مــی آینــد و ب مشــترک زی

ــه یکدیگــر باعــث ســکون و آرامــش و وحــدت و دوســتی اســت. ــواده  نســبت ب دلبســتگی اعضــای خان
در همــه جوامــع،  عناصــر ســازنده خانــواده، یعنــی زن و مــرد براســاس قــراردادی شــرعی یــا عرفــی کنــار هــم مــی آینــد ایــن 
ترکیــب بــا تولــد فرزنــدان غنــی تــر و قــوی تــر و تدریجــاً پیچیــده تــر مــی شــود. نــوع و نحــوه کشــش هــا بــه گونــه ای 

اســت کــه حیــات خانوادگــی را تــداوم مــی بخشــد و ســبب انــس و الفــت و اغلــب ارتبــاط بیــن اعضــاء مــی شــود.
 اصــوال ازدواج ایــن وظیفــه را عهــده دار اســت کــه بیــن دو نفــر کــه هیچگونــه رابطــه ای بــا هــم ندارنــد انــس و الفتــی ایجــاد 
کنــد کــه یــار و غمخــوار هــم و محــرم راز یکدیگــر گردنــد. در قبــال رنــج هــا و مزاحمــت هــا از یکدیگــر حمایــت نماینــد، 
حیــات خودشــان را براســاس ضوابــط اســتواری نظــام دهنــد و بــه کمــک همدیگــر موجبــات رشــد خــود و اجتمــاع را فراهــم 
آورنــد. هــم مــرد و هــم زن، هــر دو بــا هــم، عامــل آرامــش و آســایش روانــی همدیگرنــد و آن دو باهــم مــی تواننــد کانــون 
خانــه را بــه فضایــی مناســب بــرای آرامــش و آســایش بــرای خــود و فرزنــدان تبدیــل نماینــد و در ایــن میــان زمینــه را بــرای 

شــکوفایی اســتعدادهای انســانی مهیــا کننــد.
روابط اعضای خانواده 

بــر ایــن اســاس بدیهــی اســت کــه روابــط اعضــای خانــواده نســبت بــه هــم بــر مبنــای صمیمیــت، فــداکاری و گذشــت باشــد. 
طرفیــن براســاس صفــات عالیــه انســانی راه ســازگاری بــا یکدیگــر را در پیــش گیرنــد و حتــی در مــواردی همســر خــود را 
بــر خویشــتن مقــدم دارنــد. در خانــواده مســئله همزیســتی مطــرح اســت و ایــن همزیســتی در یــک ســو بیــن زن و شــوهر 

اســت، از ســوی دیگــر بیــن والدیــن و فرزنــدان، و بیــن بــرادران و خواهــران.
روابــط بیــن فــردی اگــر هــم چنــان بــا صفــا و بــا صمیمیتــی بیشــتر باقــی بمانــد. دامنــه ایــن گونــه روابــط بعدهــا فرزنــدان 
را هــم در بــر مــی گیــرد بــه گونــه ای کــه پــدران و مــادران حاضــر مــی شــوند هســتی خــود را فــدای فرزنــد کننــد و از 

جــان و مــال خــود بــدون هیچگونــه مّنــت و چشمداشــتی در راه او مایــه بگذارنــد.
خانواده متعادل

 خانــواده کهــن تریــن و مهــم تریــن نهــاد انســانی اســت کــه در آن محبــت زن و مــرد و تعلقــات عاطفــی آنهــا نســبت بــه 
هــم و همچنیــن تمایــل انســان بــه تــداوم نســل پاســخ خــود را مــی یابــد و از ایــن روی خانــواده بــه حکــم همــه ی ایــن 
نیازهــای اساســی جایــگاه منحصــر بــه فــردی را در زندگــی انســان دارد و مرحلــه تشــکیل آن جــزء عظیــم تریــن تصمیمــات 

در زندگــی و مهــم تریــن ایســتگاه از قطــار زندگــی آدمــی اســت.

دکتر زهرا افتخاری
رئيس هيئت مديره و مشاور

آموزشی بنياد مادر

ازدواج - نقش و اهمیت خانواده
ل از 

مهارتهای قب

ازدواج - نقش و اهمیت خانواده
ل از 

مهارتهای قب
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ــواده ای ســالم و پایــدار، اســتوار، پــاک و عاطفــی و داشــتن همســر همــدل و  مهــم تــر از »تشــکیل خانــواده« داشــتن خان
همزبــان وهمــراه وهمــکار اســت. هســته اولیــه یــک خانــواده ســالم و مطلــوب؛ ازهمــان آغــاز ازدواج، بــا خانــواده دیگــر شــکل 
مــی گیــرد. خانــواده مبنــای جامعــه انســانی اســت. جوامــع ســرافراز، مســتقل، ســخت کــوش، ارزش مــدار و دانــا قطعــا دارای 
ــواده محــور جامعــه و جامعــه سرنوشــت  ــد و خان ــواده ان ــا همیــن صفــات هســتند. زن و مــرد محــور خان ــی ب ــواده های خان
بشــریت را در یــک برهــه از تاریــخ و جغرافیــای مشــخص معلــوم مــی کنــد. روانشناســان از منظــر روان شناســی موضــوع 
خانــواده را مــورد مطالعــه قــرار مــی دهنــد کــه چگونــه حــاالت روحــی و رفتــاری افــراد ضمــن تأثیــر از محیــط پیرامــون و 
متغیرهــای ثابــت درونــی مــی توانــد در شــرایط ســالمت روانــی بــه یــک حــدی از تعــادل و تعالــی برســد. همــه گــروه هــای 
فکــری و عملــی درهمــه جوامــع بــه موضــوع خانــواده از دو ســو مــی نگرنــد، از ســویی خانــواده را هــدف مــی دانند و از ســویی 
وســیله، چــرا کــه هــم مــی توانــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای رشــد و توســعه افــراد خانــواده باشــد و هــم مــی تــوان بــا تــالش 

اعضــای آن موجبــات تعالــی خانــواده را فراهــم نمــود.
خانواده متعادل چیست؟ 

در حرکــت بــه ســمت خانــواده متعــادل ابتــدا بایــد ویژگــی هــای خانــواده متعــادل را بشناســیم و نقــش گفتــاری، کــرداری 
ــن و  ــق تری ــد دقی ــوی آن بای ــه س ــت ب ــرای حرک ــپس ب ــن و س ــادل تبیی ــواده متع ــواده را در خان ــای خان ــداری اعض و پن
ــاختن  ــتلزم س ــادل مس ــواده متع ــتن خان ــم. داش ــکار گیری ــازی را ب ــد س ــی متقاع ــای علم ــا و متده ــیوه ه ــن ش ظریف تری
ــواده ای اســت کــه قــدرت آن را دارد تــا جامعــه را بــه قطعــه ای از بهشــت  ــواده متعــادل خان ــواده متعــادل اســت. خان خان

ــر و دل آرام مــی کنــد عبارتنــد از: ــواده را مثــل بهشــت دلپذی تبدیــل کنــد. ویژگــی هایــی کــه خان
ــت: یکــی از اصلــی تریــن کانــون هــا بــرای رشــد عقــل و فرزانگــی محیــط خانــواده اســت. نــوع خانــواده بــا نــوع  عقالنی
محیطــی کــه فراهــم مــی کنــد اعــم از آگاهــی، تجــارب، معاشــرت هــا، برنامــه هــا، مباحثــات ومطالعــات در رشــد عقــل و 
چگونگــی آن تأثیرگــذار اســت وایــن موضــوع بــا محیــط خانــواده و اراده و آگاهــی والدیــن برتربیــت فرزنــدان ارتبــاط مســتقیم 
دارد. لــذا اگــر فضــای خانــواده یــک فضــای عقالنــی، خردمندانــه، منطقــی و عالمانــه باشــد فرزنــدان در چنیــن خانــواده ای 
عاقــل و رشــید تربیــت مــی شــوند و باتوجــه بــه نقــش مــداوم و مســتمر عقــل در لحظــه لحظــه زندگــی انســانی بــه آشــکاری 

پیداســت کــه کوتاهــی درایــن موضــوع چــه خســارتهای ســنگینی را تــا آخــر عمــر بــرای فرزنــدان فراهــم خواهــد آورد. 
ــت  ــواده تثبی ــت را در خان ــه معنوی ــرای دسترســی ب ــت ب ــی ومقاوم ــت خواه ــی بایســت روح معنوی ــن م ــت: والدی معنوی
وتقویــت نماینــد و بــا تربیــت فرزنــدان برایــن مبنــا، روح تعهــد بــه فرمــان هــای الهــی و تعلــق بــه فطــرت انســانی را تقویــت 

نماینــد. فرزنــدان در چنیــن خانــواده ای، آرمــان گــرا و معنویــت طلــب و حقیقــت جــو مــی شــوند. 
مدیریــت: هــرکاری نیازمنــد مدیریــت اســت ومدیریــت نیازمنــد روشــن بینــی، پــدر و مــادری کــه خواســتار تربیــت فرزنــدان 
خــود بــه ســمت انســان شــدن مــی باشــند بایــد از عالیــق خــاص فرزنــدان آگاه بــوده و بــرای ورود آنهــا بــه عرصــه هــای 
فرهنگــی و اجتماعــی، نظــارت کافــی البتــه بــه صــورت غیــر مســتقیم و مدیریــت الزم را داشــته باشــند و نبایــد حتــی یــک 

لحظــه از رفتارهــای فرزندانشــان غفلــت نماینــد. 
محبــت: تعبیــر زیبــای آلکســیس کارل در تعریــف جاذبــه محبــت کــه انســانها را کنــار هــم نگــه مــی دارد درســت مثــل 
جاذبــه زمیــن اســت کــه باعــث ثبــات و تعــادل مخلوقــات و موجــودات مــی شــود. عنصــر محبــت الزمــه زندگــی آدمــی اســت 
ــه فرزنــدان خــود عشــق مــی ورزنــد و روح عطوفــت کلــی  و ســرمایه ی عظیمــی اســت کــه والدیــن براســاس آن نســبت ب

نســبت بــه همــه چیــز در وجــود فرزنــدان تثبیــت مــی شــود. 
صداقــت: پــدر ومــادر بایــد توجــه داشــته باشــند کــه اولیــن ضــرر عــادی ســازی ویــا ضــروری ســازی دروغ در خانواده هــا 
بــه خــود آنهــا بــر مــی گــردد خانــه کــه یــک محیــط ایمــن و اعتمــادآور اســت و بــی صداقتــی آن را بــه محیــط شــک و 
شــبهه و تردیــد تبدیــل مــی کنــد و همــه رفتارهــا وحــرکات در هالــه ای از ابهــام و بــی اعتمــادی فــرو مــی رود. ایــن موضــوع 

آغــاز بســیاری از تنــش هــای روانــی و اخالقــی مــی شــود کــه آرامــش و امنیــت خانــواده را بــه هــم مــی زنــد. 
ــاد  ــاون ی ــای تع ــراد در فض ــد اف ــی کن ــت م ــاون را تقوی ــواده روح تع ــای خان ــارکت اعض ــارکت: مش ــکاری و مش هم
می گیرنــد کــه از راحتــی هــا و منافــع لحظــه ای و فــردی بگذرنــد ومنافــع جمعــی و بلنــد مــدت خانــواده را حفــظ کننــد. 
معاشــرت: همــه افــرادی را کــه تــا بحــال در زندگــی تجربــه معاشــرت بــا آنهــا داشــته ایــد تأثیــری روی شــخصیت شــما 
داشــته و حداقــل تأثیرشــان انــرژی مثبــت یــا منفــی اســت کــه از وجودشــان صــادر شــده و اثــر یــأس آور و یــا امیدبخــش بــر 
روی شــما داشــته اســت. و روشــن اســت هرچــه ســن کمتــر باشــد ضریــب ایــن تأثیرگــذاری هــا بیشــتر خواهــد بــود. رفتــار 
هــر فــرد در زندگــی ضریبــی اســت از ایــده هــا و تفکــرات تعــداد افــرادی کــه در طــول روز بــا آنهــا بیشــترین معاشــرت و 

تعامــل را برقــرار مــی کنــد. 
مقاومــت: قــدرت مقاومــت، ســتون فقــرات زندگــی انســان اســت، اگــر کســی مقاومــت نداشــته باشــد خیمــه زندگــی اش 
بــه اولیــن طوفــان و تنــدری بــر زمیــن مــی نشــیند. قــدرت اســتقامت، قابلیــت انعطــاف را بــاال مــی بــرد.گاه بیــان مشــکالت 
ــه  ــر افزایــش روحی ــر مناســبی ب ــدا کــردن راه حــل تاثی ــرای پی ــالش ب ــا بچه هــا و مشــارکت دادن آنهــا در ســختی ها وت ب

مقاومــت در فرزنــدان دارد. 

ازدواج - نقش و اهمیت خانواده
ل از 

مهارتهای قب

ازدواج - نقش و اهمیت خانواده
ل از 

مهارتهای قب
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صدف محمدی
از کتاب قطار زندگی 1

موفقیتموفقیت یم تواند  یم تواند 
بزرگ ترین بزرگ ترین 

معمای جهان باشدمعمای جهان باشد

خــود را 
موفــق میداـنـم.موفــق میداـنـم.  

اگــر چــــه بــه اهدافــم نرســــيده ام موفــق 
شــده ام. 

از لذتــی کــه احســاس ميکنــم، مــن هيــچ 
کجــــای دنيــا را در جســت وجوی خوشبختــی 

نميگردم؛ چــــون آن را در 

درون خودیافتــه ام.درون خودیافتــه ام.
همــــٔە موفقيــــت، پــــول، قــــدرت، مقــــام و 
تجمــــل نيســــت. موفقيت را ميتــــوان در درون 
خــــود لمــس، احســــاس و مشــــاهده کــرد.

موفقیــت، یعنــیموفقیــت، یعنــی 
                                                                از حــال راضــی 
و خرســــند بــــودن همانگونــه کــــه هســت 
بــا تمــــام کمی هــا و کاســــتی هايش، بــدون 
نيــاز بــه چيــزی بيــرون از قلــب و روحــت. 
ــت،  ــخت ترين موقعيــ ــه در ســ ــی کــ وقتــ
خوشــــحال هســــتی، زنــــده ای و از زندگــــی 
لــــذت ميبــری، آنجاســــت کــــه در زندگــــی 

شــده ای.  موفــق 
موفقيــت ميتوانــد در عيــن ســادگی، 

باشــد.باشــد.بزرگرتین معمــای جهــان بزرگرتین معمــای جهــان 

در شـاد ـبودندر شـاد ـبودن

در    یافتـن خوشبختـیدر    یافتـن خوشبختـی

در داشـنت امیـددر داشـنت امیـد

در    یافتـن شـور و شـعفدر    یافتـن شـور و شـعف
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دکتر پروین بهمنی

دکتــر پرویــن بهمنــی خواننــده، محقــق، پژوهشــگر موســیقی و پژوهشــگر فولکلورهــا و ادبیــات و فرهنــگ شــفاهی قشــقایی 
متولــد ۱۳۲۷ شــهر شــیراز، فــارغ التحصیــل دانشســرای تربیــت معلــم اســت کــه توانســته نشــان درجــه یــک هنــری )دکتری( 
را از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ایــران کســب نمایــد. پرویــن بهمنــی در دامــن مــادر و همچنیــن دایــه اش کــه از صــدای 
ــا زمزمــه هــای شــعر و  ــل همــراه ب ــان در ای ــا نغمــه هــای قشــقایی آشــنا می شــود. چــون کار زن ــود ب خوشــی برخــوردار ب
آواز اســت. زنــان قشــقایی بــرای هــر کار روزانــه خــود )شیردوشــیدن، مشــک زنــی، برنــج کوبــی و ...( موســیقی بخصوصــی 
دارنــد. در قالیبافــی ضربــه هایشــان بــر تــار پــود قالــی بــا آوا همــراه اســت تــا شــاید کــه کارهــای ســخت روزانــه را بــه واســطه 
موســیقی ســهل تــر نماینــد. عــالوه بــر ایــن پــدر بانــو بهمنــی نیــز )غالمرضــا خــان بهمنــی بهمــن بیگلــو(، خــود از صاحــب 
ســبک هــای موســیقی قشــقایی و از عالقمنــدان و موســیقیدانان ایــل قشــقایی بــوده و ایــن بــه دختــر جــوان در ایــل کمــک 
کــرد کــه بــه آواهــا و اشــعار ایــل دلبســتگی بیشــتری پیداکــرده و آن هــا را فــرا گیــرد. اولیــن معلــم او بــه گفتــه خــودش 
دایــه اش بــود کــه برایــش الالیــی میخوانــد: » هنــوز هــم نــوای آن الالیــی در پیچاپیــچ ذهنــم نقــش بســته اســت. دایــه ام راه 
احیــای موســیقی عاشــیقی قشــقایی را کــه ســال هــا بــود از بیــن رفتــه بــود پیــش رویــم قــرار داد«. پرویــن دوران تحصیلــی 
خــود را در مدرســه تربیــت معلــم شــیراز ادامــه داد و فــارغ التحصیــل دانشســرای عشــایری گشــت و پــس از آن بــه مــدت ۱۶ 
ســال بــه آمــوزگاری اشــتغال داشــت. در همــان زمــان همــراه کار معلمــی بــه کارهــای هنــری و فعالیــت خســتگی ناپذیــرش 
بــرای توســعه و دوام موســیقی ایــل نیــز مــی پرداخــت. ســال هــا بــه آموختــن ردیــف موســیقی ایرانــی پرداخــت و ســپس بــه 
موســیقی ایــل خــود, قشــقایی روی آورد. او ایــن موســیقی را از البــه الی خاطــرات و آواهــای ایلیاتــی احیــا کــرد، آواهایــی 
کــه همچــون لباســهای رنگارنــگ قشــقایی و کــوچ در دامنــه هــای فــارس بــه دســت فراموشــی ســپرده مــی شــدند. آموختــن 
آواز و موســیقی ایرانــی در نــزد هنگامــه اخــوان و مرتضــی شــریف و در کودکــی افتخــار آمــوزه هــای بســیار از اســتاد نورعلــی 
ــز مشــکاتیان، محمدرضــا شــجریان و ... را  ــا اســاتیدی چــون پروی ــای متمــادی ب ــاط مســتمر ســال ه ــد و ارتب خــان برومن
شــروع کــرد و ادامــه داد. همچنیــن موســیقی قشــقایی را نــزد اســاتیدی چــون محمدحســین کیانــی، حبیــب خــان گرگیــن 
پــور، غالمرضــا خــان بهمنــی، محمــد قلــی خورشــیدی و ... در بــر گرفــت. پرویــن بهمنــی همــکاری بلنــد مــدت پژوهشــی 
ــا اســتاد محمدرضــا درویشــی و دیگــر پژوهشــگران ملــی و بیــن المللــی همچــون پروفســور علــی کافکاســیالی و دانشــگاه  ب
آتاتــورک و موسســه فرهنگــی گونــش وقفــی و همچنیــن مراکــز فولکلــور کشــورهای تــرک زبــان دیگــر را انجــام داده اســت.

شماره 20زمستان 1400   زمستان 1400  شماره 20
17



ایــن متــن توســط یــک خانــم نویســنده بازنشســته نوشــته 
شــده کــه احساســش را زمــان انتقــال بــه خانــه ســالمندان 

بــه نــگارش در آورده اســت:
دارم به خانه سالمندان میروم، مجبورم.

ــادر  ــر ق ــه دیگ ــد ک ــه ای میرس ــه نقط ــی ب ــی زندگ وقت
ــه  ــت ب ــه های ــتی، بچ ــودت نیس ــت از خ ــه حمای ب

نگهــداری از فرزنــدان خودشــان مشــغول اند 
ــد،  ــداری کنن ــو نگه ــد ازت ــی توانن و نم

این تنها راه باقی مانده است.
خانــه ســالمندان شــرایط خوبــی دارد: 

وســایل  نــوع  همــه  ســاده،  اتاقــی 
خوشــمزه،  غــذای  ســرگرمی، 

اســت. خــوب  هــم  خدمــات 
فضــا هــم بســیار زیباســت امــا 

نیســت. ارزان  قیمتــش 
حقــوق بازنشســتگی مــن بــه ســختی 
مــی توانــد ایــن هزینــه را پوشــش دهد.

البتــه اگــر خانــه ی خــودم را بفروشــم بــه 
راحتــی از پــس هزینــه اش برمی آیــم. 
مــی توانــم در بازنشســتگی خرجــش 

کنــم؛ تــازه ارث خوبــی هــم بــرای 
پســرم بگــذارم.

پســرم میگویــد: »پــول هــا و اموالــت 
بایــد بــه خــودت لــذت بدهــد. ناراحــِت 

مــا نبــاش.«
ــه  ــه خان ــن ب ــرای رفت ــد ب ــن بای ــاال م ح

ــوم.  ــاده ش ــالمندان آم س
بــه هــم ریختــن خانــه خیلــی چیزهــا را 

دربرمی گیــرد:
۱( جعبــه هــا، چمــدان هــا، کابینــت و 
کشــوها کــه پــر از لــوازم زندگــی اســت، 
ــام  ــرای تم ــواب ب ــوازم خ ــا و ل لباس ه

فصــول.
۲( از جمع کردن خوشم می آمد. 

دارم. قــوری  نــوع  ده هــا  تمبــر،  کلکســیون 
ــی  ــل گردنبندهای ــاد، مث ــک زی ــیون های کوچ کلکس

از ســنگ کهربــا و چــوب گــردو و از ایــن قبیــل. 
ــت.  ــاب اس ــر از کت ــه ام پ ــم. کتابخان ــق کتاب ۳( عاش

ــی.  ــوب خارج ــری مرغ ــه بط ــواع شیش ان
از هر نوع وسایل آشپزخونه چند ِست دارم.

۴( دیــگ و قابلمــه و بشــقاب و هــر چــه کــه می شــود 
دریــک آشــپزخانه پــر تصــور کرد. 

ده ها آلبوم پر ازعکس و... . 
ــران  ــم و نگ ــگاه می کن ــوازم ن ــر از ل ــه پ ــه خان ب

می شــوم. 
خانــه ســالمندان تنهــا یــک اتــاق بــا یــک کابینــت، یــک 
ــک  ــال، ی ــک یخچ ــه، ی ــک کاناپ ــت، ی ــک تخ ــز، ی می

ــویی دارد. ــین لباسش ــک گاز و ماش ــون، ی تلویزی
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ــرای آن همــه وســایلی کــه یــک عمــر جمــع کــرده ام  دیگــر جایــی ب
ــر  ــرده ام، دیگ ــع ک ــه جم ــی ک ــم مال ــر می کن ــک لحظــه فک ــدارد. ی ن

ــه مــن نیســت.  متعلــق ب
در واقع این مال متعلق به دنیاست. 

ــا  ــم، از آن ه ــی کن ــازی م ــا ب ــا آن ه ــم، ب ــی کن ــگاه م ــا ن ــه این ه  ب
ــم  ــی نمی توان ــم، ول ــتفاده می کن اس
خانــه  بــه  خــودم  بــا  را  آن هــا 

ســالمندان ببــرم. 
ــش  ــم؛ هضم ــی توان ــی نم ــم، ول ــم را ببخش ــه اموال ــم هم می خواه

ــت.  ــکل اس ــم مش برای
ــز  ــه چی ــن هم ــم و ای ــرای کارهای ــم ب ــا و نوه های ــی بچه ه از طرف

ــتند.  ــل نیس ــی قائ ــده ارزش آنچنان ــع آوری ش جم
بــه راحتــی مــی توانــم تصــور کنــم کــه آن هــا بــا ایــن همــه چیــزی 

کــه بــا ســختی جمــع کــرده ام، چطــور برخــورد مــی کننــد: 
ــای  ــود. عکس ه ــی ش ــه م ــواب دور ریخت ــوازم خ ــا و ل ــه لباس ه هم

ــه ای فروختــه مــی شــود.  ــود مــی شــود، کتاب هــا، فل ــا ارزش ناب ب
کلکسیون هایم چه؟؟!!!! 

مبلمــان هــم بــا قیمتــی بســیار کــم 
فروختــه مــی شــود.

از بیــن کــوه لباســی کــه جمــع کــرده 
بــودم، چنــد تکــه برداشــتم، چنــد تــا وســیله آشــپزخانه، چنــد تــا از 
کتاب هــای مــورد عالقــه ام و چنــد تــا قــوری چــای. کارت شناســایی و 

شــهروندی، بیمــه، ســند خانــه و البتــه کارت بانکــی، تمــام.
همســایه ها،  بــا  و  میــروم  اســت.  مــن  متعلقــات  همــه  ایــن 

. . . . می کنــم فظی  حا ا خد
ســه بــار ســرم را بــه طــرف درب خانــه خــم می کنــم و آن را بــه دنیــا 

می ســپارم. 
ــاق  ــک ات ــد و در ی ــت می خوابی ــک تخ ــما روی ی ــی، ش ــه در زندگ بل
زندگــی می کنیــد بقیــه اش بــرای 

ــت. ــازی اس ــا و ب تماش
ــر  ــک عم ــد از ی ــردم بع ــره م باالخ

می فهمنــد:  زندگــی 
ما واقعا چیز زیادی نیاز نداریم.

۱( دور خودتان را برای خوشحال شدن، شلوغ نکنید.
۲( رقابت برای شهرت و ثروت خنده دار است.

۳( زندگی بیشتر از یک تختخواب نیست.
۴( افسوس که هر چه برده ام، باختنی است.

۵( برداشته ها، تمام گذاشتنی است.
پس در لحظه و حال زندگی کنید.

زیــاد در گیــر تجمــالت، خانــه، ماشــین 
و.... نباشــید. 

در یک کالم انبار دار نباشید.
ســبکبال باشــید، از زندگــی لــذت 

ــه. ــا هم ــران، ب ــا دیگ ــان، ب ــا خودت ــید، ب ــوب باش ــد، خ ببری
خــوب بخوریــد، خــوب بپوشــید، خــوب ســفر کنیــد، زندگــی را زیــاد 

ســخت نگیریــد.
ــروز  ــا هســت ام ــه م ــرای هم ــن ب ــد. ای ــا بخوانی ــم حتم ــه میکن توصی

ــا. ــردا م ــا ف ــادران م ــدر و م پ
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ســی عبــارت کلیــدی از مهاتمــا گانــدی
16. هــر خانــه ای دانشــگاه اســت و پــدر و مــادر، معلــم هــای آن 

هســتند؛
17. کارهایــی کــه یــک فــرد انجــام مــی دهــد، اولویتهــای او را نشــان 

مــی دهــد؛
18. نمیتوان بر دیگری سوار شد، مگر اینکه او خم شود؛

19. سیاســت مــداری کــه افــکار عمومــی را نادیــده میگیــرد در نهایــت 
بازنــده اســت؛

20. خطر سیاست ورزی در این است که در آن پِرنسیب نباشد؛
21. خطر دانش در این است که همراه با شخصیت نباشد؛

ــا زحمــت و کوشــش  ــن اســت کــه همــراه ب ــروت در ای 22. خطــر ث
نباشــد؛

23. فقر بدترین زمینه تولید و گرایش به خشونت است؛
24. نمیتــوان رفتــار و گفتــار ناپســند دیگــران را تغییــر داد، امــا 

می شــود نــوع واکنــش بــه آنهــا را تغییــر داد؛
ــردم  ــت م ــدن در خدم ــم ش ــود، گ ــردن خ ــدا ک ــن روش پی 25. بهتری

ــت؛ اس
26. مدیریــت، زمانــی در انحصــار زور بــود، هــم اکنــون بــر اســاس 

مــدارا بــا مــردم اســت؛
27. بــر خــود مســلط خواهــی شــد اگــر بتوانــی خــود را تغییــر 

ــی؛ ده
28. ارزش داشــتن آزادی بــه ایــن اســت کــه 
فرصــت اشــتباه کــردن در آن نیــز وجــود 

ــد؛ ــته باش داش
29. اگــر میخواهــی کارکتــر 
قــوی داشــته باشــی، بــا 

ــر؛ ــس بگی ــی ُان تنهای
مالیمــت  بــا   .30
را  جهــان  میتــوان 

داد. تغییــر 

1. اساس زیبایی، در زیبایی قلب است؛
2. عصبانیت و کم تحملی، دشمناِن ادراِک صحیح هستند؛

3. وقتی با یک مخالف روبرو میشوید با محبت بر او فائق آیید؛
4. ارزش آدمــی بــه ایــن اســت کــه چقــدر بــرای ســعادت دیگــران وقــت 

میگذارد؛
را  گوناگــون  روحیــات  و  هــا  ســلیقه  نتوانــد  کــه  فرهنگــی   .5

یافــت؛ نخواهــد  بقــا  دربرگیــرد، 
6. مــن بــه تســاوی حقــوق همــه انســانها اعتقــاد دارم ولــی خبرنــگاران 

و عکاســان حــق و حقــوق بیشــتری دارنــد؛
7. عملکرد انسان، نتیجه افکاری است که حمل میکند؛

ــه دســت میآیــد کــه میــان فکــر، بیــان و عمــل  ــی ب 8. خوشــبختی زمان
ــی باشــد؛ یــک فکــر هارمون

ــه  ــا ن ــی دارد، ام ــع فراوان ــرای نیازهــای انســان مناب ــن ب 9. کــره زمی
ــرص او؛ ــرای ح ب

10. اســتفاده از روش هــای غیــر خشــونت آمیــز، مهمتریــن ســالح 
ــت؛ ــد اس ــراد قدرتمن اف

11. دشمن واقعی انسان، ترس است؛
ــوع  ــر ن ــروزی در ه ــد، پی ــی دهی ــت م ــان را از دس ــی صبرت 12. وقت

ــد؛ ــت میدهی ــز از دس ــی را نی کشمکش
13. شــما نمیدانیــد ارزش یــک فــرد چقــدر اســت تــا 

زمانــی کــه او را از دســت میدهیــد؛
ــی  ــه خیل ــدن ک ــت ش ــگ جماع 14. همرن

فــردی  اســتقالل  اســت،  آســان 
می خواهــد؛ شــجاعت 
ــن  ــکوت بهتریـــ 15. س

بــه  واکنــــــــــــــش 
اســت؛ عصبانیــت 
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 محمدعلی صادقی پور ميبدی
 دکترای پزشکی 

دکترای تخصصی روانشناسی

بــرای مــادری کــه هــر روز صبــح چــای و نــان و پنيــرش بهانه ی 
ديــدن اســت و از خانه اش بــوی مهربانی با نســيم جانماز ســپاس 
 و دعــا، بهــاری دائمــی بــا طراوتــی بارانــی بــه مشــام ميرســاند.

آبگوشــت  گوشــت  وقــت  هيــچ  کــه  مــادری  بــرای 
نوه هــا  و  فرزنــدان  بــرای  تنهــا  نــه  و  نخــورد  را 
گذاشــت. خــودش  از  غيــر  همــه  بــرای   بلکــه 

خانــه اش  چوبــی  در  وقــت  هيــچ  کــه  مــادری  بــرای 
تنهــا  نداشــت،  قفلــی  اصــا  نبــود،  بســته 
می شــد. بــاز  انگشــت  بــا  کــه  داشــت   کلونــی 

بــرای مــادری کــه فقــط ده ســال و يــازده مــاه اســت کــه هــر 
ــد،  ــد و نمی گوي ــه نمی توان ــی ک ــه کودک ــده ب ــر وع روز و ه
کــه  اســت  کــرده  کاری  و  می دهــد  می دهــد، غــذا  آب 
ــت. ــده اس ــت ش ــی از محب ــمهايش اقيانوس ــا چش ــش ب  کودک

ــارو  ــه را ج ــی خان ــن خاک ــدر زمي ــه آنق ــادری ک ــرای م ب
ــرای  ــت. ب ــيده اس ــنگ رس ــه س ــر ب ــه ديگ ــت ک ــرده اس ک
مــادری کــه می رقصــد و آواز می خوانــد و می خنــدد تــا 
ــادران  ــای م ــرای موه ــد. ب ــه کنن ــادی را تجرب ــش ش فرزندان
ــت. ــان اس ــان پنه ــه موهايش ــی ک ــن، مادران ــرزمين م  س

بــرای مــادری کــه جــز خانــه مــادرش مامنــی نــدارد و بــرای 
مــادری کــه مادری نــدارد کــه برای نــاز کــردن، برای نــق زدن ، 
 بــرای گريســتن و بــرای هر بهانــه ی بی بهانــه ای به خانــه اش رود.

بــرای مــادری کــه هنــوز بــوی غذايــش باعــث غنــج 
رفتــن دل می شــود و بــا دســتان لرزانــش انارهــا را 
ــت. ــون اس ــان خ ــه دلش ــی ک ــد، انارهاي ــه می کن  دان

بــرای مــادری کــه بــرای دختــرش از تخم مــرغ 
ســياهدانه  بــا  و  می ســازد  عروســک  آب  پــز 
می ســازد. برايشــان  شــبق   چشــم 

ــدش کار  ــق فرزن ــه عش ــه ب ــادری ک ــرای م ب
ــت و  ــه اس ــاد گرفت ــم ي ــل را ه ــا موباي ــردن ب ک
ــتد. ــک می فرس ــش پيام ــی براي ــر زحمت ــا ه  ب

ــت  ــه در اس ــمش ب ــه چش ــادری ک ــرای م ب
ــه  ــادری ک ــرای م ــد و ب ــدش بياي ــا فرزن ت
ــد. ــادرش نيام ــی م ــکيد ول ــمش خش  چش
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آشنایی با ورزش یوگا
ــه و  ــاس مراقب ــر اس ــمانی ب ــات جس ــه ای از تمرین ــوگا مجموع ی
ارتبــاط بــا جهــان هســتی اســت. در ایــن ورزش بــا بهبــود تنفــس، 
متابولیســم بــدن در حالــت تعــادل قــرار گرفتــه و ســامت ریه هــا بــا 
افزایــش ظرفیــت آنهــا در ســطح باالیــی قــرار مــی گیــرد. تمرکــزات 
ــد اســت بلکــه  ــوای جســمانی مفی ــت ق ــرای تقوی ــا ب ــه تنه ــوگا ن ی
ــی  ــک مکمــل درمان ــد ی ــاده ای دارد مانن ــوق الع ــی ف ــرات درمان اث
بــرای بیمــاران آســمی یــا مشــکات تنفســی عمــل مــی کنــد و بــا 
دریافــت انــرژی حیــات و توزیــع بیــن غــدد داخلــی، موجــب تقویــت 
ــش و  ــا ایجــاد آرام ــوگا ب ــی شــود. ی ــز م ــدن نی ــی ب سیســتم ایمن
تعــادل ذهنــی همــراه بــا دورکــردن اضطــراب هــای عصبــی بــه طــور 
ــات  ــد. تمرین ــود می بخش ــراد را بهب ــامت روان اف ــمگیری س چش
مراقبــه ای یــوگا باعــث تنظیــم برنامــه غذایــی و نیــز خــواب افــراد 
شــده و بــه مــرور زمــان تناســب انــدام ایــده آل فــرد را بــه همــراه 

دارد.

هــر انســانی در طــی مراحــل زندگــی بــه کهولت مــی رســد و اعضای 
ــاال آهســته آهســته از  ــر ســن ب ــی خــود را در اث ــی قبل ــدن کارای ب
دســت مــی دهــد. همچنیــن مشــکات تنفســی و یــا بیمــاری هــای 
روماتیســمی بــه علــت کهولــت ســن افــراد را درگیــر مــی کنــد. در 
ایــن مــوارد انجــام حــرکات یــوگا مضــر مــی باشــد چــرا کــه انعطــاف 
بدنــی و نفــس گیــری خــوب الزمــه ورزش یــوگا بــوده و بــه افــرادی 
آمــاده نیــاز دارد. همچنیــن بــه علــت فشــار زیــادی کــه تمرینــات 
یــوگا بــر ســتون فقــرات وارد مــی کنــد، کســانی کــه دچــار پوکــی 
ــی بایســت نگــران  ــه کمــر هســتند م ــا دردهــای ناحی اســتخوان ی
وضعیــت خــود باشــند و حتمــا زیــر نظــر کارشناســان ایــن رشــته 

تمرینــات را انجــام دهنــد.

بــا یادگیــری صحیــح تنفس بــه روش هــای یــوگا فشــارهای وارده بر 
قلــب از بیــن رفتــه و اعضــای گوارشــی نیــز تســکین مــی یابــد. بدین 
ــن  ــه بی ــل رابط ــت و تعدی ــا تقوی ــی ب ــای عصب ــرک ه ــب مح ترتی
ــرار  ــن شــرایط ممکــن ق ــه و در بهتری ذهــن و جســم آرامــش یافت
ــوگا و نفــس گیری هــای  ــات مخصــوص ورزش ی ــرد. تمرین مــی گی
ــای  ــا و تنش ه ــخص، اضطراب ه ــی مش ــل زمان ــا فواص ــح ب صحی
عصبــی افــراد کــه در اثــر اتفاقــات روزمــره پیــش می آیــد را 
ــی شــکل  ــده آل ــه طــور ای ــرد ب ــی ف ــادل درون ــرده و تع برطــرف ک
ــق و  ــس عمی ــا تنف ــه ب ــن ک ــای مدیتیش ــک ه ــرد. تکنی ــی گی م
ــزان اســترس را  ــوگا می ــات ی تســلط ذهــن همــراه اســت در تمرین
بــه شــدت کاهــش داده و آرامــش کامــل درونــی را بــرای فــرد بــه 
ــوگا  ــا تنظیــم الگــوی خــواب صحیــح در تمرینــات ی همــراه دارد. ب
ــدون  ــق ب ــی عمی ــره دور شــده و خواب ــای روزم ــرد از اســترس ه ف

ــرد. ــه خواهــد ک ــی را تجرب تشــویش هــای ذهن
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یــک روش عالــی بــرای فعــال مانــدن مــادر بــاردار یوگاســت و بــرای 
داشــتن کودکــی ســالم تــر موثــر اســت. در دوران بــارداری تمرینــات 
آرامــش و تنفــس بــا وضعیــت هایــی مناســب کــه بــرای زن بــاردار 
ــد کــه الزم اســت  ــت کنی ــد. دق ســازگار باشــد، اســتفاده مــی کنن
بــرای انجــام حــرکات ورزشــی خــود از بهتریــن مــت یــوگا اســتفاده 
ــارداری موجــب خوابــی آرام و عمیــق  کنیــد. کاهــش اســترس در ب
ــای  ــک ه ــد. تکنی ــی کن ــی م ــت روح ــه را حمای ــده و زن حامل ش
تنفســی صحیــح کــه الزمــه زایمانــی آســان اســت در تمرینــات یــوگا 
اجــرا شــده و نفــس گیــری همزمــان بــا انقباضــات ماهیچــه ای بــه 
مــادران آمــوزش داده مــی شــود کــه در ایــن صــورت درد کمتــری 
ــوگا  ــات ی ــرای تمرین ــود. ب ــد ب ــان خواه ــه زن ــان متوج ــن زایم حی
ــف را انجــام  ــای مختل ــی متخصــص، ســبک ه ــر نظــر مرب ــد زی بای
دهیــد. زیــرا در طــی بــارداری بــا رشــد جنیــن مرکــز ثقــل تغییــر 

کــرده و تعــادل مــادر حاملــه بــه هــم مــی ریــزد.

کشــش عضــات در همــه آســاناهای یــوگا وجــود دارد و بــه مــرور بــا 
اصــاح قرارگیــری صحیــح ســتون فقــرات و اســتخوان هــا در حالــت 
کشــیده، قــد بلندتــر جلــوه مــی کنــد و انســان از حالــت خمودگــی و 
افتادگــی بــه وضعیــت راســت قامتــی در مــی آیــد. تمریــن موقعیــت 
درخــت یــا Vriksasana بــرای افزایــش قــد در یــوگا مــورد اســتفاده 
 Bjujangasana ــا ــرا ی ــت کب ــن وضعی ــرد. همچنی ــی گی ــرار م ق
چــون کشــش عضــات شــانه هــا، قفســه ســینه و ناحیــه شــکمی را 

در بــر مــی گیــرد نیــز موجــب کشــیدگی قــد مــی شــود.

ــت  ــات حال ــرای تمرین ــا ب ــای الزم مخصوص ــت ه ــن مراقب بنابرای
ایســتاده بایــد انجــام شــود و از دیــوار و صندلــی بــه عنوان پشــتیبان 
اســتفاده کنیــد. ســبک هــای آرام تــر و کندتــر یــوگا را بــرای دوران 
ــدن  ــاده ســازی ذهــن و ب ــار آم ــا در کن ــد ت ــارداری امتحــان کنی ب
زن بــاردار و همچنیــن تمرکــز بــر حفــظ ســامتی و دوری از تنــش 

هــای ایجــاد شــده، زایمانــی راحــت تجربــه کنیــد.

از آنجــا کــه بلنــد قــدی متناســب بــرای همــه افــراد زیبایــی ظاهری 
ــرد،  ــی ب ــاال م ــراد را ب ــس اف ــه نف ــاد ب ــزان اعتم ــز می ــته و نی داش
ــوگا  ــی باشــد. ی ــه م ــل توجــه از طــرف هم ــی قاب همیشــه موضوع
مــی توانــد تــا حــدودی قــد شــما را بلندتــر کنــد چــرا کــه ورزش 
یــوگا بــرای الغــری یــک راه حــل عالــی بــرای بهبــود وضعیــت بــدن 

اســت.
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ــی  ــم آذر )شــقایق( خانقل خان
زاده دارای مــدرک تحصیلــی 

ــش  ــاورزی گرای ــی کش کارشناس
ــتان  ــد شهرس ــی متول ــوم دام عل

مرودشــت اســت کــه در ســال ۱۳۸۲ 
بــا یک فــرد مهــری ازدواج نمــوده و در 

روســتای چــاه ســرگاهی بخــش مرکــزی 
شهرســتان مهــر ســاکن شــده اســت. 

شهرســتان ُمهــر یکــی از شهرســتان های 
ــز  ــت. مرک ــران اس ــارس ای ــتان ف ــی اس جنوب

ــت. ــر اس ــهر مه ــتان، ش ــن شهرس ای
ــد می باشــد  ــن دارای ســه فرزن ــادر کارآفری ــن م ای

ــری ۱۷ ســاله می باشــد  ــزرگ وی دخت ــد ب کــه فرزن
کــه از بــدو تولــد دچــار بیمــاری فلــج مغــزی شــدید 

شــده اســت.
ــول  ــد معل ــداری از فرزن ــه داری و نگه ــار خان وی در کن

ــد  ــه در تولی ــورداری روی آورده ک ــغل زنب ــه ش ــود ب خ
ــد. ــال می باش ــل فع عس

خانــم آذر خانقلــی زاده بــه تازگــی مجــوز پــرورش 
ــدازی  ــال راه ان ــه دنب ــه و ب ــل گرفت ــور عس ــه زنب ملک
ــر  ــور عســل در شهرســتان مه ــرورش ملکــه زنب ســایت پ
ــی  ــح مصنوع ــورد تلقی ــد رک ــی نمای ــالش م می باشــد و ت
ــد.  ــت نمای ــام خــود ثب ــه ن ــور عســل جهــان ب ملکــه زنب
همچنیــن ایــن مــادر کارآفریــن نمونــه ســال شهرســتان 
مهــر دارای دامــداری۲۷۰ راســی ســبک )بــز, کهــره( 

باشد. می 

ده
 زا

ی
قل

خان
ق( 

قای
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آذ

م 
خان

شماره 20زمستان 1400   زمستان 1400  شماره 20
24



مرحومه حدیثه حبیبیمرحومه حدیثه حبیبی

ــرت و  ــانه غی ــیدن را نش ــت؛ بخش ــه زیباس ــیدن همیش بخش
همــت انســان ها می داننــد. هدیــه دادن و هدیــه گرفتــن، 
هــواره یکــی از لــذت بخــش تریــن لحظه هــای زندگــی اســت 
ــد  ــته باش ــی داش ــا را در پ ــن لبخنده ــد زیباتری ــه می توان ک
ــت و  ــااراده، هم ــه ب ــتند ک ــان هایی هس ــان انس ــن می و در ای
وســعت نظــر خــود و بــا اهــدای عضــو، فرصتــی دوبــاره را بــرای 
ــد و  ــد می آوردن ــان پدی ــای آن ــاران و خانواده ه ــتن بیم زیس
ــازند  ــارور می س ــا ب ــود آنه ــر را در وج ــی بهت ــه فردای ــد ب امی
ــه  ــی و در جامع ــرت و شــهامت را در زندگ و حماســه ای از غی

ــد.  ــم می زنن رق
ــای خــود  ــر زیب ــا همــت و تدبی ــان کــه ب ــه حــال آن خوشــا ب

ــد. ــاری می کنن ــه آبی ــی را در جامع ــانیت و مردانگ انس
خوشــا بــه حــال آنــان کــه جســم سردشــان گرمــای هســتی 
ــود  ــی خ ــک زندگ ــب تاری ــند و در ش ــران می بخش ــه دیگ را ب

ــازند. ــن می س ــر را روش ــای دیگ ــراغ خانواده ه چ
و خوشــا بــه حــال خانواده هــا و انســان هایی کــه مظهــر 
صبــر، شــکیبایی، عطوفــت و مهربانــی می گردنــد و بــی ریــا و 

ــد. ــه می گردن ــود وارد معامل ــدای خ ــا خ ــت ب ــا صداق ب
آری خانواده هــای حبیبــی و کریمــی از آن گــروه انســان هایی 
هســتند کــه بــا همــت و تــالش خــود، تجســم عینــی غیــرت 
ــا اهــدای  ــگاه زیبــای خــود و ب ــا ن ــد و ب و بخشــندگی گردیدن
اعضــا بــدن فرزنــد دلبندشــان کــه در حادثــه دلخــراش 
تصــادف، زندگــی فانــی دنیــوی را وداع کــرد، زندگــی را بــرای 
ــر را  ــی بهت ــد و فردای ــش کردن ــذت بخ ــیرین و ل ــران ش دیگ

ــد.  ــرای همنوعــان خــود رقــم زدن ب
پــدر مرحــوم حدیثــه حبیبــی بــا بیــان اینکــه تقدیــر و 
ــه  ــا اینک ــار داشــت: ب ــزی نیســت اظه ــی را گری مصلحــت اله
مصیبــت بســیار ناگــوار و تلخــی برایمــان اتفــاق افتــاده، ولــی 
مــا انســان ها در تقدیــر و مصلحــت الهــی هیــچ گریــزی 

ــم.  نداری
ــه  ــی را ب ــته ایم زندگ ــود توانس ــم خ ــا تصمی ــه ب ــا از اینک ام
همنوعــان و هــم وطنــان خــود هدیــه کنیــم و چــراغ زندگــی 
آنهــا را روشــن کنیــم، بســیار خوشــحالیم و اطمینــان داریــم 
نــام و نشــان و خاطــرات فرزندمــان در ذهــن و افــکار عمومــی 

ــد.  بــرای همیشــه باقــی خواهــد مان
ــی  ــه حبیب ــه حدیث ــن ســعید کریمــی همســر مرحوم همچنی
ــر و  ــم و تفک ــه کرده ای ــدا معامل ــا خ ــا ب ــه م ــان اینک ــا بی ب
ــن  ــن اســت کــه هــر کســی در هرکجــای  ای ــر ای ــده ام ب عقی
کشــور و مملکــت عضــوی از اعضــای بــدن همســرم بــه او اهــدا 

ــد. ــودم می باش ــواده خ ــای خان ــده، از اعض گردی
شــایان ذکــر اســت مرحومــه حدیثــه حبیبــی )فرزنــد صفــدر 
حبیبــی( و همســر ســعید کریمــی از توابــع شهرســتان کازرون، 
ــر  ــه در اث ــد ک ــاگاه می باش ــتای دهپ ــور، روس ــتان فام دهس
ــتری و  ــن روز بس ــس از چندی ــادف و پ ــراش تص ــانحه دلخ س
ــی  ــنین جوان ــیراز و در س ــی ش ــتان رجای ــان در بیمارس درم
دار فانــی را وداع گفــت و بازمانــدگان بــدون هیــچ چشــم 
ــور  ــدان کش ــه نیازمن ــه ب ــن مرحوم ــدن ای ــای ب ــتی اعض داش

ــد. اهــدا گردی

بخشیدن همیشه بخشیدن همیشه 
زیباست بخصوص ...زیباست بخصوص ...
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کوه های ماهنشان یا آالداغ الر
یکی از شهرهای تاریخی ایران ماهنشان است که در ۱۱۳ کیلومتری غرب استان زنجان واقع شده است.

زنجــان از بزرگتریــن اســتان هــای شــمال غــرب ایــران اســت و یکــی از خــارق العــاده تریــن جاذبــه هــای طبیعــی اســتان زنجــان 
ــه آالداغ الر معــروف  ــه شــمار میــرود و ب ــا ب ــه هــای طبیعــی و منحصربفــرد دنی کــوه هــای رنگــی ماهنشــان اســت کــه از جاذب

می باشــد.
در مســیر شهرســتان خواجــه، آزاد راه زنجــان بــه میانــه تــا ۲۵ کیلومتــری شــمال شــرقی تبریــز واقــع شــده اســت. ماهنشــان یــا 
آالداغ الر نــام محلــی کوه هــا و تپــه هــای رنگارنگیســت کــه بلنــد تریــن قســمت ایــن شهرســتان یعنــی کــوه بلقیــس بــا ارتفــاع 
۳۳۰۰ متــر در آن قــرار دارد. در مــورد نــام منطقــه ماهنشــان، روایــات متعــددی وجــود دارد؛ برخــی از ایــن روایــات گویــای ایــن 

مطلب است که به علت قدمت زیاد و پیدا شدن آثاری از زندگی قوم ماد در این، 
ــه  ــام ب ــن ن ــان ای ــه مــرور زم ــه داده شــد کــه ب ــن ناحی ــه ای ــام » مادنشــان« ب ن

ــل شــده اســت.  ماهنشــان تبدی
ایــن مناظــر آنقــدر نــادر و عجیــب  هســتند کــه گاهــی تصــور می کنیــم 

در حــال دیــدن مناظــری از یــک ســیاره در یــک منظومــه شمســی 
دیگــر هســتیم. وجــود رنگهایــی همچــون قرمــز، قهــوه ای، ســبز، 

نارنجــی، زرد و ســفید چشــم هــای انســان را خیــره مــی کنــد.
ــه ویــژه  ــه ســبب رنگشــان ب ایــن کــوه هــا و تپــه هــای رســی ب
رنــگ قرمــز، قهــوه ای، ســبز، زرد، ســفید و نارنجــی در شــرایط 
نــور مناســب خصوصــا پــس از یــک بارندگــی انــدک کــه خاکها را 
کمــی خیــس مــی کنــد بــا آن contrast زیبــا، ســوژه بــی نظیــری 
بــرای عکاســان، فیلمســازان و طبیعــت گــردان بــه شــمار مــی رود.

نمونــه هــای مشــابه ایــن کــوه در چیــن، پــرو و جزیــره موریــس و 
ــده رســوبات  ــرار دارد کــه همگــی باقیمان ــا ق چنــد نقطــه دیگــر دنی

آتشنشــانی اســت.
امــا رنــگ کــوه هــای ماهنشــان بــه ســبب وجــود مــواد معدنــی موجــود در 

آن بــه خصــوص آهــن اســت.
در جزیــره رنگیــن کمــان هرمــز هــم از ایــن نــوع کــوه هــا وجــود دارد کــه در نــوع خــود 

بــه خاطــر خوراکــی بــودن خــاک آن منحصربفرد اســت.

دریاچه پری
دریاچــه پــری در دهســتان اوریــاد از توابــع بخــش مرکــزی 
شهرســتان ماهنشــان و ۱۵۲ کیلومتــری شــهر زنجــان و ۴۵ 
ــی از  ــه یک ــن دریاچ ــرار دارد. ای ــان ق ــهر ماهنش ــری ش کیلومت
ــت و  ــان اس ــتان ماهنش ــی شهرس ــای طبیع ــن جاذبه ه زیباتری
تقریبــاً تنهــا دریاچــه طبیعــی اســتان زنجــان محســوب می شــود. 
ــو می باشــد، در حــدود  ــر آن خندقل ــام دیگ ــه ن ــری ک دریاچــه پ

ــا در  ــیار زیب ــم اندازی بس ــا چش ــاحت دارد و ب ــع مس ۵۰۰ مترمرب
میــان یــک دشــت وســیع گســترده شــده اســت. بهتریــن زمــان ســفر 

ــد. ــتان می باش ــل تابس ــار و اوای ــر به ــه اواخ ــن منطق ــه ای ب

شهرستان ماهنشان
استان زنجان
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قلعه بهستان
قلعــه بهســتان یــا کهــن دژ در شهرســتان ماه نشــان در اســتان زنجــان و در نزدیکــی روســتای بهســتان و در کنــار رود قــزل اوزن جــای 
گرفتــه  اســت. دیرینگــی ایــن دژ بــه دوره مادهــا بازمی گردد.توجــه بــه ســاخت دیوارهــای حائــل در کنــار رودخانــه قــزل اوزن بــرای 

حفاظــت از قلعــه بســیار ضــروری اســت.
بنــای نخســتین ایــن دژ منســوب بــه دوره ساســانی اســت امــا در دوره اســالمی و ســده های ۵ تــا ۷ هجــری مــورد اســتفاده بوده اســت. 

بقایــای دژ بهســتان در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رسیده اســت.
ــه  ــا را ب ــد و اتاق ه ــا و ســنگ ها کرده ان ــه خاک ه ــوه و تخلی ــدن ک ــه کن ــدام ب ــه، اق ــا در نظــر داشــتن طــرح اولی ــه ب ســازندگان قلع
وجــود آوردنــد و بــه هــر تعــدادی کــه بــه اتاق هــای آن اضافــه شــده راه هــای ارتباطــی آن هــا بــه مجموعــه نیــز بــه صــورت داالن هایــی 

افــزوده شده اســت. برخــی از مــردم محلــی ایــن آثــار را بــه دلیــل شــکل عجیبشــان »دودکــش جــن« یــا »تخــت دیــو« می نامنــد.
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ديابــت بــارداری نوعــی ديابــت اســت کــه 
ــروز  ــارداری ب ــی در دوران ب ــور ناگهان بط

مــی کنــد. در آمريــکا از هــر 100 زن حاملــه، 
ــار  ــی دچ ــت حاملگ ــه دياب ــر ب ــا 8 نف 3 ت

ــر اســاس مطالعــه سيســتمايک  می شــوند. ب
کــه در ايــران انجــام شــده نشــان داده شــده 

ــارداري 5.88  ــت ب ــيوع دياب ــه ش ــت ک اس
ــد. ــرآورد گردي ــور ب ــد در کش درص

قبــًا ديابــت حامگــی بــه عنــوان هــر درجــه ای 
ــه  ــد ک ــی ش ــف م ــد تعري ــل  قن ــدم تحم از ع
ــخيص  ــارداری تش ــول ب ــار در ط ــن ب ــرای اولي ب

ايــن  اينکــه  از  نظــر  صــرف  می شــد،  داده 
ــد  ــارداری باش ــل از ب ــت قب ــن اس ــت ممک وضعي

ــن  ــد. اي ــته باش ــه داش ــارداری ادام ــد از ب ــا بع ي
تعريــف در حــال حاضــر تغييــر کــرده اســت. زنــان 
ــخيص  ــت تش ــه اول دياب ــه ماه ــه در س ــه ک حامل

ــه  ــان ب ــوان مبتاي ــه عن ــون ب داده مــی شــوند، اکن
ــوند.  ــی ش ــدی م ــه بن ــوع دو طبق ــت ن دياب

 بر اساس تعریف جدید:
ــه  ــه ماه ــه در س ــت ک ــی اس ــارداری ديابت ــت ب • دياب

ــه وضــوح  ــا ســوم تشــخيص داده مــی شــود و ب دوم ي
ــدارد. ــود ن ــوع دو وج ــت ن ــا دياب ــک ي ــوع ي ــت ن دياب

ــی از دو روش  ــا یک ــوان ب ــی ت ــارداری را م ــت ب ــخیص دیاب تش
ــام داد: انج

)1( روش يــک مرحلــه ای: تســت تحمــل گلوکــز خوراکــی 
75 گرمــی پــس از 8 ســاعت ناشــتايی

ــه خــون از او گرفتــه مــی شــود. ســپس  - ابتــدا يــک نمون
75 گــرم گلوگــز بــه صــورت محلــول را نوشــيده و پــس از آن 
دو نمونــه يــک ســاعته و دو ســاعته از او گرفتــه مــی شــود.

اگــر یکــی از ســه حالــت ذیــل ایجــاد شــود بــرای تشــخیص دیابــت 
بــارداری کافــی اســت:

ــی  ــتر از 92 ميل ــا بيش ــاوی و ي ــما مس ــتای پاس ــز ناش 1-گلوک

ــر ــی ليت ــرم در دس گ
ــرم در  ــی گ ــتر از 180ميل ــا بيش ــاوی ي ــاعته مس ــز 1 س 2- گلوک

ــر ــی ليت دس
ــرم در  ــی گ ــتر از 153 ميل ــا بيش ــاوی ي ــاعته مس ــز 2 س 3- گلوک

ــر  ــی ليت دس

دکتر محمدحسين شريفی
پزشک متخصص تغذيه بالينی

استاديار-عضو هيئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شيراز
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)2( روش دو مرحلــه ای : بــا صفحــه نمايــش 50 گرمــی )غيــر 
ــرای  ــی ب ــز خوراک ــرم گلوک ــال آن 100 گ ــه دنب ــتا( و ب ناش

ــد. ــا 50 گــرم  دارن کســانی کــه نتايــج مثبــت ب
ــا مصــرف 50 گــرم گلوکــز  ــارداری، ب ــا 28 ب -در هفتــه 24 ت

در حالــت غيــر ناشــتا و انــدازه گيــری گلوکــز يــک ســاعت 
ــر از 140  ــاعته کمت ــک س ــز ي ــزان گلوک ــه مي ــد، چنانچ بع
ميلــی گــرم در دســی ليتــر باشــد تســت منفــی تلقــی شــده 

و مرحلــه بعــدی الزم نيســت.
ــا مســاوی 140  -اگــر ميــزان گلوکــز يــک ســاعته بيشــتر ي
ميلــی گــرم در دســی ليتــر باشــد، الزم اســت مرحلــه 2 نيــز 

انجــام شــود .
ــا اســتفاده از 100  ــز ب ــه 2 انجــام تســت تحمــل گلوک -مرحل

گــرم گلوکــز پــس از 8 ســاعت ناشــتايی و گرفتــن 4 نمونــه 
ناشــتا، يــک ســاعته، دو ســاعته و در نهايــت ســه ســاعته.

ــت از 4  ــل 2 حال ــد حداق ــارداری بای ــت ب ــخیص دیاب ــرای تش ب
ــارداری  ــت ب ــا تشــخیص دیاب حالــت ذیــل وجــود داشــته باشــد ت

ــود: ــجل ش مس
ــی  ــاوی 95 ميل ــا مس ــتر و ي ــار بيش ــتای بيم ــز ناش 1.گلوک

ــر ــی ليت ــرم در دس گ
ــاوی 180  ــا مس ــتر و ي ــار بيش ــاعته بيم ــک س ــز ي 2.گلوک

ــر ــی ليت ــرم در دس ــی گ ميل
3.گلوکــز دو ســاعته بيمــار بيشــتر و يــا مســاوی 154 ميلــی 

گــرم در دســی ليتــر
4.گلوکــز ســه ســاعته بيمــار بيشــتر و يــا مســاوی 140 ميلی 

ــی ليتر ــرم در دس گ

توصیه مهم: 
ــوع  ــت ن ــه دياب ــاردار مبتــا ب ــان ب ــه تعــداد زن ــا توجــه ب ب
ــان دارای  ــود زن ــی ش ــه م ــده، توصي ــخيص داده نش دو  تش
فاکتورهــای خطــر برای ديابــت نــوع دو  در ويزيــت اوليه قبل 
از حاملگــی بــا اســتفاده از معيارهــای تشــخيصی اســتاندارد 
آزمايــش شــوند. زنــان مبتــا بــه ديابــت حاملگــی در معرض 
خطــر بيشــتری بــرای نوزادانــی هســتند کــه ماکروزومــی يــا 
ســاير عــوارض زايمــان دارنــد و خطــر ابتــا بــه ديابــت نــوع 
ــخيص،  ــس از تش ــد. پ ــی ياب ــش م ــارداری افزاي ــد از ب دو بع
مديريــت شــامل MNT، فعاليــت بدنــی، مديريــت وزن بســته 

بــه وزن قبــل از بــارداری و پايــش گلوکــز اســت.

علت بروز ديابت بارداری
ــه  ــت ک ــئله ای اس ــش وزن مس ــی و افزاي ــرات هورمون تغيي
در حاملگــی هــای ســالم رخ ميدهــد ولــی هميــن تغييــرات، 
ســاخت هورمــون انســولين را، کــه وظيفــه آن انتقــال قنــد 
ــل  ــدن مخت ــت، در ب ــلول اس ــه درون س ــون ب ــود در خ موج
ــرژی  ــدن ان ــد، ب ــی ده ــاق روی م ــن اتف ــی اي ــد. وقت می کن
الزم را از غذايــی کــه مصــرف مــی کنيــد، بدســت نمــی آورد. 
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عوامل خطر برای دیابت حاملگی به شرح ذیل است:
• شرح حال مثبت در خصوص ديابت در پدر، مادر، خواهر و يا برادر 

• سن 25 سال يا بيشتر 
• اضافه وزن و يا چاقی

• شــرح حــال ديابــت حاملگــی قبلــی و يــا زايمــان نــوزادی بــا وزن بيشــتر 
از 4 کيلــو 

• شــرح حــال ديابــت پنهــان )وضعيتــی کــه در آن قنــد خــون فــرد بــاال 
اســت ولــی نــه بــه حــدی کــه بــه عنــوان ديابــت تشــخيص داده شــود.(

سطح گلوکز در دیابت حاملگی باید در چه محدودایی کنترل گردد؟
بســياری از زنــان ممکــن اســت تنهــا بــا تغييــر ســبک زندگــی بــه اهــداف 
ــا ايــن حــال، در صــورت بــرآورده نشــدن اهــداف، بايــد  خــود برســند.  ب
داروهــا اضافــه شــوند.  انســولين داروی ارجــح اســت، زيــرا تــا حــد قابــل 
انــدازه گيــری از جفــت عبــور نمــی کنــد. متفورميــن و گليبوريــد ممکــن 
اســت اســتفاده شــوند، امــا هــر دو از جفــت عبــور مــی کننــد و بــه جنيــن 
ــی  ــی طوالن ــای ايمن ــد داده ه ــی فاق ــای خوراک ــه داروه ــند. هم ــی رس م

مــدت در زمينــه مديريــت ديابــت حامگــی هســتند.
اهــداف کنترلــی در ســه ماهــه اول تفاوتــی بــا ســاير زمــان هــای بــارداری 
نــدارد و شــامل رســاندن قنــد ناشــتا بــه کمتــر از 95، يــک ســاعته کمتــر 

از 140 و 2 ســاعته کمتــر از 120 ميلــی گــرم بــر دســی ليتــر مــی شــود.
ــش  ــی پاي ــت حاملگ ــه دياب ــا ب ــان مبت ــه زن ــود ک ــی ش ــه م ــداً توصي اکي
قنــد خــون خــود را منظــم و بصــورت روزانــه طبــق پروتــکل انجــام دهنــد. 
در برنامــه پايــش قنــد خــون خــود توصيــه شــده چهــار آزمايــش در روز 

انجــام گيــرد:  ناشــتا و 1 يــا 2 ســاعت بعــد از غــذا.
ــطح  ــن س ــا باالتري ــارداری ب ــان در دوران ب ــه زن ــت ک ــده اس ــزارش ش گ
گلوکــز خــون بســيار پاييــن، ميــزان بــروز نــوزادان کوچکتــر بــرای ســن 
حاملگــی را دارنــد، در حالــی کــه زنانــی کــه ســطح گلوکــز باالتــر هســتند، 

ــتند. ــی هس ــن حاملگ ــرای س ــر ب ــوزادان بزرگ ت ــر از ن باالت

مداخالت تغذیه درمانی در دیابت حاملگی:
نشــان داده شــده اســت کــه مداخــات تغذيــه درمانــی در زنــان مبتــا بــه 
ديابــت حامگــی در مقايســه بــا مراقبــت هــای معمولــی  در بهبــود ســطح 

گلوکــز خــون و نتايــج نــوزادی و مــادری مؤثرتــر اســت.

نتایج مداخالت تغذیه درمانی می تواند باعث:
• وزن کم هنگام تولد

• کاهش بروز ماکروزومی
• کاهش نياز به انسولين درمانی

• کاهش فشار خون مادر
• کاهش احتمال بستری شدن در بيمارستان

• کاهش مرگ و مير در بخش مراقبت های ويژه نوزادان
• کاهش زايمان زودرس

• کاهش ميزان ديستوشی شانه
• کاهش شکستگی استخوان

سه هدف مداخالت تغذیه درمانی  در دیابت حاملگی:
ــارداری توســط متخصــص  ــی در طــول ب ايجــاد تنظيمــات در برنامــه غذاي

ــا اهــداف زيــر ارايــه مــی گــردد. تغذيــه ب
ــز در  ــر گلوک ــظ مقادي ــون و حف ــز خ ــزان گلوک ــاندن مي ــل رس ــه حداق • ب

ــذا. ــد از غ ــل و بع ــدف،  قب ــدوده ه مح
ــش وزن  ــه افزاي ــرای دســتيابی ب ــرژی مناســب ب ــت ان ــان از درياف • اطمين

ــی. ــش وزن اضاف ــاب از افزاي ــارداری و اجتن ــی در دوران ب کاف
• تامين مواد مغذی ايمن و کافی برای سامت مادر و جنين.
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پایش گلوکز:
پايــش گلوکــز داده هــای مهمــی را در مــورد برنامــه غذايــی، بــه ويــژه دريافــت کربوهيــدرات ارائــه می دهــد.  
تعــادل بيــن مصــرف کربوهيــدرات و انســولين موجــود اســت کــه ســطح گلوکــز پــس از غــذا را تعييــن می کنــد. 
چالــش بــرای زنــان ايــن اســت کــه مقــدار کافــی کربوهيــدرات را بــدون افزايــش ســطح گلوکــز پــس از غــذا 
بــه بــاالی هــدف 140 ميلــی گــرم در دســی ليتــر در يــک ســاعت و يــا 120 ميلــی گــرم در دســی ليتــر در دو 

ســاعت مصــرف کننــد.
• دریافت کربوهیدرات در دیابت حاملگی: 

ــذای  ــای غ ــده ه ــردد. در  وع ــی گ ــيم م ــمت تقس ــه در 9 قس ــاز روزان ــورد ني ــدرات م ــول کربوهي ــدار معم مق
ــردد.   ــی گ ــرف م ــدرات مص ــهم کربوهي ــک س ــده ي ــان وع ــهم و در مي ــی 2 س اصل

ــولين  ــه انس ــت ب ــاد مقاوم ــث ايج ــه باع ــح ک ــه صب ــاعات اولي ــی در س ــای جفت ــح هورمون ه ــل ترش ــه دلي ب
ــول  ــور معم ــه ط ــه ب ــت. در نتيج ــوارتر اس ــه دش ــده صبحان ــد از وع ــز بع ــت گلوک ــوالً مديري ــود، معم می ش
کاهــش کربوهيــدرات در وعــده صبحانــه بــه 30 گــرم توصيــه مــی شــود. مطالعــات تحقيقاتــی قديمــی نشــان 
مــی دهــد کــه رژيــم غذايــی بــا شــاخص گليســمی پاييــن مــی توانــد نتايــج مطلوبــی را بــه همــراه داشــته 
باشــد. تحقيقــات در مــورد شــاخص گليســمی نشــان مــی دهــد کــه يــک پاســخ متغيــر بــزرگ از فــرد بــه فــرد 

وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد منحنــی غــذا بــرای هــر فــرد بســيار متفــاوت اســت.
• دریافت پروتئین

  از آنجايــی کــه مصــرف پروتئيــن بــه طــور کلــی ســطح گلوکــز پــس از غــذا را افزايــش نمــی دهــد، ممکــن 
اســت 30 تــا 60 گــرم از يــک غــذای پروتئينــی را بــا صبحانــه يــا ميــان وعــده هــا بــه عنــوان راهــی بــرای 

افــزودن کالــری بــدون تأثيــر بــر ســطح گلوکــز مصــرف کنيــد.
• دریافت چربی:

 بصــورت معمــول رژيــم غذايــی کــم چــرب بــرای دوران ديابــت حاملگــی توصيــه مــی گــردد.  مصــرف روغــن 
زيتــون و کانــوال بــرای مصــرف توصيــه مــی گــردد.

ــی، قنــد  ــا کربوهيــدرات پيچيده/کم چرب ــم غذايــی ب ــد کــه رژي ــا ايــن حــال، مطالعــات اخيــر نشــان داده ان ب
ــی آورد.  ــت م ــه دس ــی ب ــداف درمان ــر از اه ــون را پايين ت خ

فعالیت بدنی
بــه جــز مــوارد منــع مصــرف، خانمهــا مبتــا بــه ديابــت حاملگــی تشــويق مــی شــوند تــا حداقــل ســه بــار در 
هفتــه بــه مــدت 30 دقيقــه در روز در فعاليــت بدنــی منظــم شــرکت کننــد. فعاليــت بدنــی عــاوه بــر بهبــود 
کنتــرل قنــد خــون در زنــان مبتــا بــه ديابــت حاملگــی، فعاليــت بدنــی منظــم در دوران بــارداری، ناراحتی هــای 

رايــج بــارداری را بــدون تأثيــر منفــی بــر نتايــج مــادر يــا نــوزاد کاهــش مــی دهــد. 
ضرورت آموزش خود مدیریتی در کنترل دیابت حاملگی

زنــان مبتــا بــه ديابــت حاملگــی بايــد تمــام جنبــه هــای مديريــت ديابــت را يــاد بگيرنــد. بــا توجــه بــه مــدت 
نســبتًا کوتــاه ديابــت حاملگــی، زنــان بايــد ظــرف يــک هفتــه پــس از تشــخيص بــرای آمــوزش خــود مديريتــی 
ويزيــت شــوند. زنــان بايــد درک کننــد و بپذيرنــد کــه مديريــت ديابــت حاملگــی مهــم و قابــل دســتيابی اســت.

ثانيــًا، زنــان بايــد درک کننــد کــه داشــتن ديابــت حاملگــی يــک عامــل خطــر بــرای ايجــاد ديابــت نــوع دو پس 
ــارداری هــای آينــده اســت. بنابرايــن، دســتورالعمل هــا و مهارت هــا  ــت حاملگــی در ب ــرای دياب از زايمــان و ب
بــرای پيشــگيری از ديابــت در آينــده ضــروری اســت. عليرغــم مــدت کوتــاه ديابــت حاملگــی، ايجــاد تغييــرات 
در ســبک زندگــی در دوران بــارداری مــی توانــد اســترس زا و احساســی باشــد. تشــويق زنــان بــه صحبــت در 
مــورد نگرانــی هــا و احساســات خــود و اطمينــان دادن بــه آنهــا کــه بســياری از زنــان آن را تجربــه مــی کننــد.

آزمایش دیابت پس از پایان حاملگی:
• زنــان مبتــا بــه ديابــت حاملگــی بايــد بــرای ارزابــی ديابــت يــا پيــش ديابــت در هفتــه هــای 4 تــا 12 پــس 

از زايمــان بــا 75 گــرم تســت تحمــل گلوکــز )OGTT( آزمايــش شــوند.
• اگــر تحمــل گلوکــز  بــا 75 گــرم گلوکــز  طبيعــی اســت، بــا بصــورت متوالــی بســته بــه عوامــل خطــر ديگــر، 

بايــد هــر 1 تــا 3 ســال بعــد آزمايــش تکــرار گــردد.
زنــان بــا ســابقه ديابــت حاملگــی در طــول زمــان بــه ميــزان زيــادی در معــرض خطــر تبديــل بــه ديابــت نــوع 
ــت در  ــرفت دياب ــد از پيش ــی توان ــن م ــات متفورمي ــم مداخ ــی و ه ــبک زندگ ــات س ــم مداخ ــتند.  ه دو هس

زنــان مبتــا بــه پيــش ديابــت و ســابقه ديابــت حاملگــی جلوگيــری کــرده يــا آن را بــه تاخيــر بيانــدازد.
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به یاد دخترانی که...به یاد دخترانی که... زنده ياد استاد  محمد بهمن بيگی
برگرفته از کتاب

ايل من بخارای من
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بــه یــاد دخترانــی کــه خــون بــس شــدند! نــاز دخترانــی کــه بــرای نجــات پــدر، بــرادر، عمــو و بســتگان و تیــره و طایفــه، بــه 
اجبــار بــه عقــد ناشناســی در آمدنــد! دخترانــی کــه ابــزار و وســیله صلــح قبائــل مــی شــدند و در غربــت چــه حــرف هــا کــه 

نمــی شــنیدند و چــه زجرهــا کــه نمــی کشــیدند و برخــی از آنهــا چــه مظلومانــه کــه نمردنــد.
به یاد دخترانی که به طوایف دیگر شوهر داده شدند و دیگر کسی آنها را ندید و از سرنوشت آنها اطالعی نیافت.

به یاد مادرانی که در ایل ودر بین راه و در هنگام کوچ زاییدند و مردند.
به یاد مادران جوانی که تسلیم آل شدند.

بــه یــاد مادرانــی کــه ســالی یکبــار نــوزادی را بــه دنیــا مــی آوردنــد، از مرخصــی زایمــان، از پزشــک و مامــا، از کارت بهداشــت 
و مرکــز بهداشــت و نوبــت هــای ماهیانــه، از زایشــگاه و پزشــک خانوادگــی، از قطــره آهــن و رژیــم غذایــی ویــژه خبــری نبــود…

حتــی در روز زایمــان مشــک مــی زدنــد و نــان مــی پختنــد و در راه آب آوردن از چشــمه بــا درد زایمــان روبــرو مــی شــدند و 
یکــه و تنهــا، قهرمانانــه دوام مــی آوردنــد و بــا نــوزاد بــه چــادر بــر مــی گشــتند.

ــا دســت هــای پرچیــن و چــروک خــود معجــزه هــا  ــزرگ هــای قهرمــان ب در شــب هــای ســرد و تاریــک زمســتان، مــادر ب
مــی کردنــد! شــجاعت، زرنگــی، ایمــان و تــوکل آنهــا کارآمدتــر از بســیاری از داروهــا و امکانــات ایــن روزهــا بــود! آوای گلولــه 
ــود، شــادمانه  ــرون چــادر منتظــر ب ــه در بی ــدر ک ــی داد و پ ــو در بُنکــو م ــدی از حضــور میهمــان کوچول و شــیهه اســب، نوی

گوســفندی را ســر مــی بریــد.
امــا امــان از وقتــی کــه آل مــی آمــد و بســیاری از نوعروســان مــادران جــوان را مــی بــرد! پدربــزرگ هــا هرچــه بــه آســمان تیــر 
مــی انداختنــد فایــده ای نداشــت! هرچــه مادربــزرگ هــا صــورت و دســت و پاهــای زائــو را بــا ذغــال ســیاه مــی کردنــد بــی 

فایــده بــود! از قیچــی و کارد و تیشــه نیــز کاری بــر نمــی آمــد. بــه یــاد مــادران جوانــی کــه تســلیم آل مــی شــدند.
بــه یــاد مادرانــی کــه ســینه هایشــان سرشــار از مهــر و عاطفــه بــود و بــه فرزندانشــان شــیر شــهامت و صداقــت مــی دادنــد. بــه 

یــاد مادرانــی کــه همزمــان ســه طفــل همراهشــان بــود، یکــی در دســت و دیگــری در کــول و ســومی در شــکم.
بــه یــاد مادرانــی کــه ســینه هایشــان بــوی ِهــل و میخــک مــی داد و بــدون حضــور آنهــا بچــه هــا خوابشــان نمــی بــرد! بــه یــاد 
مادرانــی کــه اســب ســواران و تیرانــدازان کــم نظیــری بودنــد! بــه یــاد مادرانــی کــه در مســیر کــوچ بــا راهــزن و گــرگ درگیــر 

مــی شــدند و قهرمانانــه از جــان و مــال خویــش دفــاع مــی کردنــد.
بــه یــاد مادرانــی کــه صبحگاهــان زودتــر از بانــگ خــروس بیــدار مــی شــدند… بــه یــاد مادرانــی کــه همــواره مشــغول بودنــد و 

وقــت کــم مــی آوردنــد… بــه یــاد مادرانــی کــه دســت تنهــا، چــادر را بــار مــی کردنــد و چــادر مــی زدنــد…
بــه یــاد مادرانــی کــه همچنــان صــدای الالیــی آنهــا از دره هــا و کــوه هــا بــه گــوش مــی رســد، بــه یــاد مادرانــی کــه صــدای 
ِکل هــای زیبایشــان هنــوز در گوشــهایمان اســت…! بــه یــاد مادرانــی کــه صــدای خوانــدن و مشــک زدنهایشــان هنــوز از یوردهــا 
مــی آیــد، بــه یــاد مادرانــی کــه بــوی نــان داغ و آغــوز و دوغ و کنگــر ماســت بــا آنهــا معنــی داشــت…! بــه یــاد مادرانــی کــه 

مــرگ ناگهانــی همســران آنهــا خللــی در اراده شــان ایجــاد نکــرد، ســوختند و ســاختند تــا فرزنــدان خــود را بــزرگ کننــد.
بــه یــاد مادرانــی کــه ســیاه گیــس رفتنــد و بــه یــاد مادرانــی کــه گیــس ســفید تیــره و طایفــه بودنــد، بــه یــاد مادرانــی کــه 

بــه قــول خودشــان فقــط یــک کاله از مــردان کمتــر داشــتند…
به یاد مادرانی که هم آشپز بودند و هم خیاط، هم بافنده و هم چوپان، هم پزشک و هم ماما…

بــه یــاد مادرانــی کــه از شــوهران خــود فقــط محبــت مــی خواســتند، بــه یــاد مادرانــی کــه بــه شــوهر و فرزنــدان خــود عشــق 
مــی ورزیدنــد، بــا عشــق بــه آنهــا زندگــی مــی کردنــد و بــا عشــق بــه آنهــا مردنــد، بــه یــاد مادرانــی کــه کــم لطفــی هــا و بــی 
انصافــی هــای شوهرانشــان را تحمــل کردنــد و خــم بــه ابــرو نیاوردنــد…! بــه یــاد مادرانــی کــه ســال هــا از داشــتن لبــاس نــو 

محــروم بودنــد تــا شــاید پســران و دختــران جوانشــان لبــاس نــو داشــته باشــند...
بــه یــاد مادرانــی کــه درو کردنــد و خوشــه چیدنــد تــا شــاید بخشــی از نــان ســال خانــواده تهیــه گــردد، بــه یــاد مادرانــی کــه 
دستهایشــان ماننــد دســت هــای پدرهــا خشــن و محکــم بــود، بــه یــاد مادرانــی کــه جاجیــم هــا و گلیــم هــا و قالیچــه هــای 

رنگارنــگ مــی بافتنــد.

محّمد بهمن بیگی
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ایشــان مــادری بســیار فــداکار، مهربــان و دلســوز نــه تنهــا بــرای فرزنــدان و ســایر بســتگان خــود بلکــه بــرای تمامــی افــردای هســتند 
کــه بــه نحــوی بــا ایشــان ارتبــاط داشــته انــد. روحیــه ســخاوتمند، برخوردهــای مهربانانــه و تســلط ایشــان بــه اشــعار شــاهنامه 

فردوســی کــه در مجالــس مختلــف بــه فراخــور حــال و هــوای جلســه بــه صــورت بســیار 
دلنشــینی قرائــت مینماینــد، از بارزتریــن خصوصیــات ایشــان اســت.

ــا غیرتــی مثــال  ــد، ب علیرغــم اینکــه همســر خــود را در جوانــی از دســت دادن
ــه نگهــداری و تربیــت فرزنــدان خــود در شــرایط ســخت ایلیاتــی  زدنــی ب

و روســتایی پرداختنــد و فرزندانــی مومــن و مفیــد را تحویــل جامعــه 
ــردم و  ــوق م ــورد وث ــود م ــگاه خ ــک در جای ــر ی ــه ه ــد ک داده ان

ــد. ــوده ان منشــا خدمــات ب
ایشان داری پنج فرزند پسر و دختر هستند.

دختــران همگــی خانــه دار هســتند. پســران ایشــان 
نیــز بــه شــرح زیــر مــی باشــند:

۱- جبــار عزیــزی: آمــوزگار عشــایری و 
بازنشســته.

۲- علی ضامن عزیزی: کشاورز.
اســتاد  عزیــزی:  عزیــزاهلل   -۳

فیزیــک هســته ای و ذرات بنیــادی 
ــک  ــش فیزی ــی بخ ــات علم ــو هی عض

دانشــگاه شــیراز.
عزیــــزی:  ارژنـــــگ   -۴

پـــــــزشـــــــــــک 
متخصــــص اطفــال.

سرکار خانم کشور عزیزیسرکار خانم کشور عزیزی
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در زمانهــای قدیــم، مــردی ســاز زن و خواننــده ای بــود؛ بنــام »بردیــا« کــه بــا مهــارت تمــام مــی نواخــت و همیشــه در مجالــس 
شــادی و محافــل عروســی، وقتــی بــرای رزرو نداشــت. بردیــا چــون بــه ســن شــصت ســال رســید روزی در دربــار شــاه مــی نواخــت 
کــه خــودش احســاس کــرد دســتانش دیگــر می لرزنــد و تــوان ادای نــت هــا را بــه طــور کامــل نــدارد و صدایــش بدتــر از دســتانش 
مــی لرزیــد و کــم کــم صــدای ســاز و صــدای گلویــش ناهنجــار مــی شــود. عــذر او را خواســتند و گفتنــد دیگــر در مجالــس نیایــد.  
بردیــا بــه خانــه آمــد، همســر و فرزندانــش از ایــن کــه دیگــر نمــی توانســت کار کنــد و برایشــان خرجــی بیــاورد بســیار آشــفته 
شــدند. بردیــا غمگیــن و افســرده ســازش را کــه همــدم لحظــه هــای تنهاییــش بــود برداشــت و بــه کنــار قبرســتان شــهر آمــد. 
در دل شــب در پشــت دیــوار مخروبــه قبرســتان نشســت و ســازش را بــه دســتان لرزانــش گرفــت و در حالــی کــه در کل عمــرش 
آهنــگ غمگیــن ننواختــه بــود، ســازش را بــرای اولیــن بــار بــر نــت غــم کــوک کــرد و ایــن بــار بــرای خدایــش در تاریکــی شــب، 

فقــط نواخــت.
بردیــا مــی نواخــت و خــدا خــدا مــی گفــت و گریــه مــی کــرد و بــر گــذر عمــرش و بــر بــی وفایــی دنیــا اشــک مــی ریخــت و از خــدا 

طلــب مــرگ مــی کــرد. در دل شــب بــه نــاگاه دســت گرمــی را بــر شــانه هــای خــود حــس کــرد، ســر برداشــت تــا ببیند کیســت. 
شیخ سعید ابوالخیر را دید در حالی که کیسه ای پر از زر در دستان شیخ بود.

شــیخ گفــت ایــن کیســه زر را بگیــر و ببــر در بــازار شــهر دکانــی بخــر و کاری را شــروع کــن. بردیــا شــوکه شــد 
 و گریــه کــرد و پرســید ای شــیخ آیــا صــدای نالــه مــن تــا شــهر مــی رســید کــه تــو خــود را بــه مــن رســاندی؟

شیخ گفت هرگز.
بلکــه صــدای نالــه مخلــوق را قبــل از ایــن کــه کســی بشــنود خالقــش مــی شــنود و خالقــت مــرا کــه در خــواب بــودم بیــدار کــرد 

و امر فرمود کیسه زری برای تو در پشت قبرستان شهر بیاورم. 

ــرو در پشــت قبرســتان شــهر،  ــا امــر فرمــود ب ــه مــن در روی ب
ــت  ــرو و خواســته او را اجاب ــد ب ــرا مــی خوان ــی م مخلوق

 کــن. بردیــا صــورت در خــاک مالیــد و گفــت: 
ــا  ــادابی ام ب ــی و درش ــری در جوان ــا عم خدای

ــردم  ــرای م ــازهایی زدم ب ــا س ــتان توان دس
ــد  ــتانم لرزی ــون دس ــا چ ــهر ام ــن ش ای

ــد. ــود راندن ــرا از خ م

بــرای  فقــط  بــار  یــک  امــا 
خوانــــــدم. و  زدم   تــــــو 
ــرزان و  ــا دســتان ل ــو ب ــا ت ام

صــدای ناهنجــار مــن، مــرا 
خریــدی و رهایــم نکــردی 
صــدای  مشــــــتری  و 
ــم  ــاز و گلوی ــار س ناهنج
شــدی و باالتریــــــن 
ــی. ــتمزد را پرداخت  دس
ــو تنهــا پشــتیبان مــا  ت
در ایــن روزگار غریــب و 

بــی وفــا هســتی.
یا اهلل یا اهلل یااهلل

ــت  ــت و بزرگی ــه رحم ب
ــه  ــم ک ــوگندت میدهی س

ــا  ــت تنه ــچ وق ــا را هی م
نگــذار و زیــر بــار منــت 

ــده. ــرار م ــان ق ناکس
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پســا  بازنشســتگی  دوران  در  بــودن  مفــرح  و  شــاد 
ــام دادن  ــرای انج ــت ب ــن فرص ــد بهتري ــتغال ميتوان اش
ــای  ــان ج ــه ذهنت ــه گوش ــه هميش ــد ک ــی باش کارهاي
نداشــتيد. زمــان  انجامــش  بــرای  امــا   داشــته، 

چنــد روز یــا حداکثــر چنــد مــاه بعــد از اینکــه اطرافیانتــان 
بــه شــما میگوینــد کــه بازنشســتگیتان مبــارک، بــه ایــن فکــر 
ــری و  ــتراحت فک ــار اس ــن دوران در کن ــور در ای ــه چط ــاد ک ــد افت خواهی
ــد؟ ــذت ببری ــی ل ــید و از زندگ ــته باش ــره وری را داش ــن به ــمی، بهتری  جس

شــما  جلــوی  نمیتوانــد  چیــزی  هیــچ  شــدید،  بازنشســته  کــه  حــاال 
جدیــد  تجربه هــای  بــرای  را  خودتــان  کــه  رســیده  آن  وقــت  و  بگیــرد  را 
ندادنــش انجــام  بــرای  بهانــه  بزرگتریــن  »کار«  کــه  فعالیتهایــی  همــه   و 

بوده، آماده کنید.
ــار  ــه ب ــه در کول ــی از تجرب ــت انبوه ــی اس ــی زندگ ــت دوران طالی ــتگی، در حقیق دوران بازنشس

ــد. ــدم بگذاری ــم ق ــی ه ــا اوج کار آفرین ــد ت ــی توانی ــدک ســرمایه اقتصــادی م ــا ان ــه ب شماســت ک

سامت جسم و روانتان را با ورزش تضمين کنيد
یکــی از معمــول تریــن بهانــه هــا بــرای نپرداختــن بــه ورزش، کار و فعالیتهایی بــوده که حــاال تقریبــا از آنها خبری 
نیســت؛ بنابرایــن ورزش و فعالیتهای ســبک بدنــی میتواند یکی از مهمترین برنامه های این دوران برای ســالمت جســم، 
 روان و ذهــن شــما باشــد. ورزشــی را انتخــاب کنیــد کــه از آن لذت می برید یا همیشــه دوســت داشــتید آن را یــاد بگیرید.
کنــار در  میتوانیــد  اســت؛  نشــده  دیــر  تواناییتــان  بــه  بســته  عالقه تــان  مــورد  ورزش  بــه  پرداختــن   بــرای 

فوایدش، لذت هم ببرید.
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در روابط دوستی نوآوری کنيد
ایــن دوران را بــا دور شــدن از دیگــران و قطــع ارتبــاط بــا دوســتان و آشــنایان حیــف نکنیــد. دایــره ارتباطاتتــان را گســترش 
ــرزندگی دوران  ــاط و س ــاوت، در نش ــری متف ــدگاه فک ــا دی ــان ب ــن و سالش ــدا از س ــف ج ــای مختل ــا آدمه ــاط ب ــد. ارتب بدهی
بازنشســتگیتان تاثیرگــذار اســت. چــه فــردی درونگــرا باشــید و چــه برونگــرا، داشــتن دوســتان و خانــواده هــای قابــل اتــکا یکــی 

از مهمتریــن شــاخصهای طــول عمــر و ســالمت روان اســت. 

کار خير و داوطلبانه انجام بدهيد
ــد کوچــک  ــد و گره هــای هــر چن ــر و خداپســندانه بپردازی ــه انجــام کارهــای خی ــد، ب ــت داری ــی وق ــدازه کاف ــه ان ــه ب حــاال ک
ــاع  ــان در اجتم ــما همچن ــه ش ــرای اینک ــت ب ــی اس ــه راه ــای داوطلبان ــت در کاره ــد. فعالی ــاز کنی ــران ب ــی دیگ از زندگ
ــن  ــود. ای ــما ش ــراب ش ــث اضط ــخت باع ــفت و س ــد کاری س ــه تعه ــدون اینک ــید ب ــته باش ــال داش ــگ و فع ــوری پررن حض
ــه کســب و کارهــای کوچــک. ــا کمــک و مشــاوره ب ــا باشــد ی ــازه کاره ــه ت ــات کاری ب ــال تجربی ــد انتق ــا مــی توان  فعالیــت ه

سرتان را گرم کنيد
ــا در نظــر  ــن ســرگرمی ب ــد. ای ــف ســرگرمی داری ــای مختل ــرای بررســی گزینه ه ــی ب ــا بازنشســته شــدن، شــما فرصــت کاف ب
گرفتــن توانتــان هــر چیــزی مــی توانــد باشــد از پــرورش گلوگیــاه، موســیقی، نقاشــی، جمــع آوری تمبــر گرفتــه تــا هــرآن چــه 
کــه شــما را هیجــان زده میکنــد. البتــه بهتــر اســت ســرگرمی هایی را انتخــاب کنیــد کــه ارتبــاط شــما را بــا دیگــران بیشــتر 

میکنــد. پیداکــردن دوســتانی بــا عالیــق مشــترک بــرای تــداوم ایــن فعالیــت الزم اســت.

برای يادگيری يک مهارت جديد هيچوقت دير نيست
یادگرفتــن هــر مهارتــی در ایــن دوران، روحیــه شــما را شــاداب نگــه میــدارد و خــوش اخالقتــان میکنــد. قــدم 
ــرد. ــاال میب ــی ب ــل توجه ــزان قاب ــه می ــی را ب ــه زندگ ــد ب ــر، امی ــا هن ــارت ی ــه، مه ــک حرف ــری ی ــتن در راه یادگی  گذاش

اســت.  جوانــی  و  نوجوانــی  دوران  از  جذاب تــر  بســیار  دوران  ایــن  در  آموختــن  لــذت  کــه  باشــید  مطمئــن 
اســت. آن  عملکــرد  بهبــود  و  مغــز  داشــتن  نگــه  ســالم  بــرای  عالــی  روش  یــک  جدیــد  چیزهــای   یادگیــری 

روزهــا،  ایــن  شــوید.  حضــوری  کالس هــای  راهــی  جدیــد  مهــارت  یــک  یادگیــری  بــرای  نیســت  هــم  الزم 
تــا کنیــد  تحقیــق  کمــی  بایــد  فقــط  آنالیــن،  کالس هــای  از  شــده  پــر  اجتماعــی  شــبکه های  و   ســایتها 

کیفیت کالس مناسب باشد.

دل به جاده بزنيد
ــرای ایــن مرحلــه از زندگــی اســت. حــاال کــه زمــان، دربســت در  ســفر بــه وضــوح محبــوب تریــن و مطلــوب تریــن برنامــه ب
ــا  ــار ب ــن ب ــا ای ــار کرون ــد از مه ــاده ای را بع ــفرهای ج ــما نیســت، س ــع راه ش ــت کاری مان ــچ محدودی ــار شماســت و هی اختی

ــد. ــان کنی ــال امتح ــراغ ب ــا ف ــو و ب ــای ن تجربه ه
اگــر تمــام عمــر بــه کشــف زیبایی هــای کشــورمان بپردازیــم بــاز هــم وقــت کــم اســت. البتــه ایــن توصیــه مربــوط بــه زمانــی 
 اســت کــه شــرایط کرونایــی بهبــود پیــدا کنــد و امــکان ســفر بــدون نگرانــی از احتمــال مبتــال شــدن بــه کرونــا فراهــم شــود.

داشتن شغل جديد هم پيشنهاد بدی نيست
ایــن دوران، کار جدیــدی  از  بــرای اســتراحت و فکــر کــردن دربــاره اســتفاده مفیــد  از کمــی وقفــه زمانــی  بعــد 
اســت. بازنشســتگی  دوران  در  پــول  بــه  نیــاز  پیشــنهاد،  ایــن  بــرای  دیگــر  مهــم  دلیــل  البتــه  کنیــد.  شــروع   را 

بازنشســتگی  بپردازیــد.  خــود  قبلــی  شــغل  بــه  غیرمرتبــط  و  ســبک  نــو،  حرفــه  یــک  بــه  میشــود  توصیــه 
دقــت  امــا  ایــد،  داشــته  را  آن  آرزوی  همیشــه  کــه  اســت  شــغل هایی  کــردن  امتحــان  بــرای  خوبــی  فرصــت 
کنیــد. مشــورت  باتجربــه  افــراد  بــا  و  بســنجید  را  خــود  مالــی  تــوان  دوبــاره،  شــروع  هــر  از  قبــل  کــه   کنیــد 

با دل سير کتاب بخوانيد و فيلم ببينيد
در  و  ببینیــد  فیلــم  و  بخوانیــد  کتــاب  راحــت  خیــال  بــا  کــه  اســت  نشــده  فرصــت  احتمــاال  ســالها  ایــن  در 
کنــد. پیــدا  ادامــه  همچنــان  ســابق  روال  همــان  اســت  ممکــن  نجنبانیــد،  دســت  اگــر  هــم   بازنشســتگی 
ایــن اوضاعــی اســت کــه خیلــی هــا تجربــه کــرده انــد. از مرحلــه ای بــه مرحلــه دیگــر زندگــی وارد میشــویم، امــا دریــغ از یــک 
روز خالــی. بهتــر اســت از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد و بــا آرزوی وقت هــای فراغتــی کــه نداشــتید و بــه دلتــان مانــده بــود، 

حــاال تــا مــی توانیــد چهــار صفحــه مطالعــه کنیــد یــا فیلــم و ســریال روز ببینیــد.
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ســخنان اســتیو جابــز در آخریــن لحظــات عمــرش نــگاه شــما را بــه زندگــي عــوض 
ــه  ــال ب ــر ابت ــي در ســن ۵۶ ســالگي در اث ــاردر آمریکای ــل و میلی ــک شــرکت اپ ــز موســس و مال ــد. اســتیو جاب ــي کن م
ســرطان در گذشــت. ایــن مــرد شــگفت انگیــز کــه بــا ابتــکارات و خالقیــت هایــش تحــول بــي نظیــري در صنعــت موبایــل 
هــاي هوشــمند در دنیــا ایجــاد کــرد در آخریــن لحظــات عمــرش در تخــت بیمارســتان اینچنیــن گفــت:» مــن بــه قلــه 
موفقیــت در دنیــاي تجــارت رســیدم. در چشــم دیگــران زندگــي مــن، حــد اعلــي موفقیــت اســت. هــر چنــد در کنــار کار 
کمــي هــم از زندگــي لــذت میبــردم. در ایــن لحظــه در روي تخــت بیمارســتان دراز کشــیدم و تمــام زندگــي ام را مــرور 
میکنــم. االن فهمیــدم کــه تمــام موفقیــت و ثروتــي کــه انقــدر بــه آن افتخــار میکــردم بــا وجــود مرگــي کــه انتظــارم 
را میکشــد بــي معنــا شــده و رنــگ باختــه اســت. شــما میتوانیــد کســي را اســتخدام کنیــد کــه برایتــان درآمــد کســب 
کنــد. شــما میتوانیــد کســي را اســتخدام کنیــد کــه برایتــان رانندگــي کنــد. امــا نمیتوانیــد کســي را اســتخدام کنیــد تــا 
درد بیماري تــان را بــه جــاي شــما تحمــل کنــد. اشــیاء مــادي میتواننــد برگردانــده شــوند امــا یــک چیــز وجــود دارد کــه 

اگــر از دســت رفــت دیگــر برگردانــده نمــي شــود و آن زندگیســت.
وقتــي انســاني را بــه اتــاق عمــل جراحــي میبرنــد او میفهمــد کــه یــک کتــاب وجــود دارد کــه میبایــد خواندنــش را بــه 
اتمــام برســاند و آن کتــاب زندگــي ســالم اســت. در هــر مرحلــه از زندگــي کــه اکنــون بــه ســر میبریــد ســرانجام روزي 
میرســد کــه پــرده تئاتــر زندگــي پاییــن کشــیده مــي شــود و همــه چیــز تمــام مــي شــود«. اســتیو جابــز در واپســین 
لحظــات عمــر خــود در تخــت بیمارســتان میگویــد: دارایــي واقعــي عشــق بــه خانــواده، همســر، پــدر و مــادر و بســتگان و 
دوســتان اســت. هرچــه بزرگتــر و عاقــل تــر مــي شــویم کــم کــم میفهمیــم کــه داشــتن یــک ســاعت ۳۰ دالري بــا یــک 
ســاعت ۳۰۰ دالري تفاوتــي نــدارد. چــون هــر دو یــک زمــان را بــه شــما نشــان میدهنــد. کیــف پــول ۳۰ دالري داشــته 
باشــي یــا ۳۰۰ دالري تفاوتــي نــدارد زیــرا هــر دو یــک مقــدار پــول را در خــود جــاي مــي دهنــد. داشــتن ماشــین ۳۰ 
هــزار دالري یــا ۳ میلیــون دالري تفاوتــي ندارنــد زیــرا مســافت و مقصــد یکیســت و هــر دو مــا را بــه مقصــد میرســاند.

خانه تــان ۵۰ متــر باشــد یــا ۵۰۰۰ متــر فرقــي نــدارد چــون در هــر دو تنهایــي زجــرآور اســت. شــما خواهیــد فهمیــد 
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ــه دســت  ــادي ب ــي هــاي م ــا دارای کــه خوشــبختي هرگــز ب
نمي آیــد. 

ــا در کالس  ــید ی ــا باش ــت کالس هواپیم ــه در فرس ــما چ ش
معمولــي هواپیمــا باشــید فرقــي نــدارد اگــر هواپیمــا ســقوط 
کنــد همــه ســقوط مــي کننــد. بنابرایــن امیــدوارم بفهمیــد 
کــه خوشــبختي واقعــي در داشــتن خانــواده دوســتان و 
آشــنایان و خــوش گذرانــدن بــا آنهاســت. کســي کــه بــا آن 
هــا حــرف میزنیــد، میخندیــد، آواز میخوانیــد، بــازي میکنیــد 
ــبختي  ــت خوش ــن اس ــد ای ــي گویی ــخن م ــر دري س و از ه

واقعیســت.
پنج حقیقت غیر قابل انکار زندگي اینگونه است:

استیو جابز میگوید من به شما ۶ تا از بهترین پزشکان دنیا را معرفي میکنم:

آنها را در تمام مراحل زندگي با خود داشته باشید تا از یک زندگي سالم برخوردار باشید.
خداوند شما را دوست دارد.

1. نور آفتاب

4. رژيم غذايي درست

2. استراحت کردن

5. اعتماد به نفس

3. ورزش کردن

6. دوستان خوب

4. کسي که شما را دوست دارد، شما را به خاطر ديگري رها نخواهد کرد زيرا اگر 100 
دليل براي جدا شدن وجود داشته باشد او يک دليل براي ماندن خواهد يافت.

2. غذايتان را مانند دارويتان بخوريد زيرا مجبور 

خواهيد شد که دارو را به جاي غذا بخوريد.

3. تفاوت زيادي ميان انسان و انسان بودن 

وجود دارد. فقط عده کمي اين را ميفهمند.

5. وقتی به دنيا می آييد شما را دوست دارند و وقتی در حال مرگ هستيد هم شما را 
دوست دارند. اما مديريت اين دو فاصله زمانی با شماست.
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۶۰۰ گرم کرفس   
۴۰۰ گرم گوشت خورشتی  

۲ عدد پیاز   
۲ عدد لیمو عمانی  

۱ قاشق چای خوری نعناع تازه  

۱- در مرحلــه اول ســاقه ها و بــرگ کرفــس را جــدا کنیــد. ســپس ســاقه ها را بشــویید ســپس در یــک صافــی قــرار دهیــد تــا آب آن خــارج شــود. 

ســپس آن را بــر روی تختــه آشــپزخانه بــه صــورت یــک انــدازه خــرد کنیــد. یــک انــدازه بــودن ســاقه هــا در خورشــت ظاهــر زیباتــری ایجــاد می کنــد.

۲- برگ های کرفس را بشویید و آن را به همراه جعفری و نعناع بر روی تخته آشپزخانه به صورت ساطوری خرد و ریز کنید.

۳- در ادامــه یــک تابــه را انتخــاب کنیــد. ســپس آن را بــر روی اجــاق گاز بــا شــعله مالیــم قــرار دهیــد و  کرفــس خــرد شــده را بــه همــراه جعفــری 

و نعنــاع خــرد شــده را بــه تابــه اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد. کامــالً بگذاریــد آب ســبزی از بیــن بــرود و ســپس روغــن مایــع را بــه آن اضافــه کنیــد 

تــا ســبزی و کرفس هــا رسخ شــود.

۴- سبزی ها را پس از رسخ شدن از تابه خارج کنید و در گوشه ای بگذارید.

۵- ســپس پیازهــا را پوســت بگیــرد و بشــویید. آن هــا را بــر روی تختــه آشــپزخانه بــه صــورت نگینــی ُخــرد کنیــد و در یــک قابلمــه کــه می خواهیــد 

خورشــت را در آن بپزیــد، بریزیــد. البتــه کمــی روغــن بــه قابلمــه نیــز اضافــه کنیــد.

۶- بگذاریــد تــا بافــت پیازهــا کمــی نــرم شــوند و رنگشــان تغییــر کنــد. بعــد از طالیــی شــدن پیازهــا بــه آن هــا زردچوبــه اضافــه کنیــد. خــوب هــم 

بزنیــد تــا یکدســت شــوند و آن هــا را بــا هــم تفــت دهیــد.

۷- در ادامــه گوشــت ها را کــه از قبــل متیــز کــرده و شســته بودیــد و بــر روی تختــه آشــپزخانه بــه صــورت قطعــات خورشــتی )منظــور از گوشــت 

خورشــتی بــه اندازه هــای نســبتاً بــزرگ کــه بــه هنــگام پخــت قابــل مشــاهده باشــد( خــرد کــرده بودیــد، را بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و خــوب مــواد 

را هــم بزنیــد تــا یکدســت شــوند. گوشــت را بــه آرامــی تفــت دهیــد تــا رسخ شــوند. بــرای ایــن منظــور شــعله گاز را کــم کنیــد.

۸- بعــد از اینکــه گوشــت ها رسخ شــدند، رب گوجــه فرنگــی را بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد. زمانــی کــه رب گوجه فرنگــی رسخ شــد و 

رنــگ آن تغییــر کــرد، ســاقه هــای ُخــرد شــده کرفــس را اضافــه کنیــد و بگذاریــد بــا بقیــه مــواد خورشــت، تفــت داده شــود. ســپس بــه قابلمــه چنــد 

پیامنــه آب جــوش اضافــه کنیــد. شــعله اجــاق گاز را مالیــم کنیــد و اجــازه دهیــد گوشــت ها بــه آرامــی پختــه شــوند.

۹- اینــک زمــان اضافــه کــردن لیمــو عامنــی بــه خورشــت اســت. بــرای اینکــه تلخــی لیمــو عامنی هــا گرفتــه شــود، آن هــا را بــا یــک چنــگال ســوراخ 

کنیــد و بــه مــدت یــک ســاعت در یــک ظــرف آب قــرار دهیــد. ایــن کار را از قبــل انجــام بدیــد و ســپس لیموهــا را در ایــن مرحلــه بــه قابلمــه 

اضافــه کنیــد.

۱۰- مقــداری از گوشــت را امتحــان کنیــد، بعــد از اینکــه نیــم پــز شــده بــود بــه آن منــک و فلفــل اضافــه کنیــد و مــواد را هــم بزنیــد. ســپس بــه 

قابلمــه ســبزیجاتی را کــه رسخ کــرده ایــد را اضافــه کنیــد.

پخــن خورشــت کرفــس نیــاز بــه زمــان تقریبــاً زیــادی دارد و ماننــد تهیــه خورشــت قورمــه ســبزی بــا گــذر زمــان بیشــر جــا خواهــد افتــاد. در انتهــای 

پخــن خورشــت کرفــس مقــداری از آن را بچشــید و در صــورت نیــاز بــه آن منــک و مقــداری آبلیمــو طبیعــی یــا آبغــوره طبیعــی اضافــه کنیــد.

زمانی که خورشت کرفس آماده شد، آن را به همراه برنج  زعفرانی و ساالد شیرازی یا ماست رسو کنید.

خورش  رکفسخورش  رکفس
۲ قاشق غذا خوری جعفری    

به مقدار الزم روغن مایع   
۱ قاشق غذا خوری رب گوجه فرنگی   

به مقدار الزم نمک، زردچوبه و فلفل سیاه  
به میزان الزم آبلیمو طبیعی یا آبغوره طبیعی 

مواد الزم:مواد الزم:
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22 پيمانه سرخالی پيمانه سرخالی آرد سفيد  آرد سفيد  
33 عدد عدد تخم مرغ  تخم مرغ  

11 پيمانه پيمانه شکر   شکر   
11 پيمانه پيمانه پوره کدو حلوايی پوره کدو حلوايی 

11 قاشق مرباخوری قاشق مرباخوری بکينگ پودر  بکينگ پودر  
وانيل   وانيل         قاشق چايخوریقاشق چايخوری

نوک قاشق چايخوری نوک قاشق چايخورینمک    نمک   
11 قاشق چايخوری قاشق چايخوری رنده پوست ليمو رنده پوست ليمو 
11 قاشق غذاخوری قاشق غذاخوری آب ليمو ترش  آب ليمو ترش  

11 پيمانه پيمانه روغن مايع  روغن مايع  
گردوی نيم کوب   پيمانهگردوی نيم کوب   پيمانه

رمحله اولرمحله اول
برای تهیه کیک کدو حلوایی خوشمزه ابتدا فر را با دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد 

روشن می کنیم تا به طور کامل گرم شود. در ادامه قالب مورد نظرمان را با 
رمحله دومرمحله دومکاغذ روغنی یا روغن جداکننده کیک به طور کامل پوشش می دهیم.

در این مرحله تخم مرغ را به همراه شکر، وانیل و نمک داخل یک کاسه مناسب 
می ریزیم و با دور تند همزن به مدت ۴ تا ۶ دقیقه مخلوط می کنیم تا بافت 

مواد تغییر رنگ داده و رنگش کامال سفید مایل به کرمی شود. رمحله سومرمحله سوم
حاال رنده پوست لیمو ترش را به همراه آب لیمو ترش و روغن مایع به کاسه اضافه 

کرده و در حدی که مواد یکدست شوند، مخلوط می کنیم. در ادامه پوره کدو 
رمحله چهارمرمحله چهارمحلوایی را به کاسه اضافه کرده و به مدت یک دقیقه دیگر مخلوط می کنیم.

در این مرحله آرد را به همراه بکینگ پودر با هم ترکیب کرده، سپس دو مرتبه 
الک می کنیم. در ادامه ترکیب آرد را مجددا درون الک می ریزیم و این بار روی 

مواد درون کاسه الک می کنیم و در همین حین با لیسک مخلوط می کنیم. رمحله پنجمرمحله پنجم
پس از اینکه مایه کیک کامال یکدست شد، گردوی خرد شده را به مایه کیک 

اضافه کرده و در حدی مواد را مخلوط می کنیم که گردو به صورت یکدست در 
رمحله ششمرمحله ششمتمام مایه کیک پخش شود، سپس آنرا درون قالب می ریزیم.

در این مرحله قالب را در طبقه وسط فر قرار داده و اجازه می دهیم کیک به 
مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه بپزد. پس از اینکه کیک به طور کامل پخت و روی آن 
طالیی شد، آنرا از فر خارج کرده و پس از خنک شدن از قالب خارج می کنیم.

نو ش جاننو ش جانکیک کدوحلواییکیک کدوحلوایی

مواد الزم:مواد الزم:
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هاجــر »معــروف بــه »افســا«..يا »ابســا«.. شــيرزنی بــود از روســتای قاديــکای بــزرگ شــاهی کــه در اســب 
ســواری وتيرانــدازی مهــارت داشــت.

ميگوينــد ايــن زن چنــان چابــک بــوده کــه برپشــت اســب در حــال تاخــت جســت ميــزده وســوار ميشــده 
ودر حــال تاخــت تيرانــدازی ميکــرده.

در جريــان اشــغال مازنــدران بوســيله روســها در زمــان جنــگ جهانــی اول  افســا در راس عــده ای از ســواران 
قاديکايــی راه را بــر عــده ای از ســواران روس کــه مــی خواســتند بــه روســتای قاديــکای بــزرگ شــاهی 
دســتبرد بزننــد مــی بنــدد و در درگيــری پيــش آمــده درمنطقــه ای کــه اکنــون پــل ســه تيرناميــده ميشــود 

ســی نفــراز روســها بــه هاکــت ميرســند وبقيــه فــرار را بــر قرارترجيــح داده گريختنــد.
ــام ســه تيــر برگرفتــه از ايــن درگيريســت بعضــی هــا نقــل ميکنندچــون در ايــن  روايــت ميکننــد کــه ن
برخــورد ســی نفــر از روســها کشــته شــدند لــذا منطقــه برخــورد بــه ســی تيــر و بتدريــج ســه تيــر معــروف 
شــد. عــده ای نيــز اعتقــاد دارندکــه خــود افســا نيــز در درگيــری مــورد اصابــت ســه گلولــه واقــع شــد. لــذا 

منطقــه ســه تيــر ناميــده شــد.

شیرزنی به نام هاجر
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 او پزشک نيست اما دردها را ماهرانه  تشخيص ميدهد. 

 او نوازنده نيست اما ساز زندگی را خوب کوک ميکند. 

 او دعانویس نيست اما دعاهايش معجزه  ميکند.

 او  قاضی نيست اما خيلی عادالنه رفتار ميکند. 

او  معلم نيست اما خيلی خوب درس ميدهد.

 او  پرستار نيست اما دلسوزانه از بيمار مراقبت ميکند. 

 او کودک نيست اما همبازی توانايی در بازی های کودکانه است. 

 او ساعت نيست اما زمان انجام هر کاری را دقيق ياد آوری ميکند.

 او نگهبان نيست اما از حريم خانه جانانه محافظت ميکند.

 او استاد آواز نيست اما الاليی هايش موسيقی از  بهشت است. 

 او جنگجو نيست اما برای رفاه عزيزانش دالورانه با مشکات  ميجنگد.

 او نویسنده  نيست اما داستان زندگی را شيرين نقل ميکند. 

 او نقاش نيست اما نقش زيبايی از خوشبختی ترسيم ميکند. 

 او خورشید  نيست اما خانه را  با وجودش روشن  ميکند. 

 او هنر پیشه نيست اما وقتی بيمار است خوب نقش يک فرد سالم را بازی ميکند.

 او فرشته الهی است اما روی زمين زندگی می کند. 
  

او خدا نيست اما  به شدت قابل پرستش است.

او يک مادر است.

 تقدیم  هب همه ماردان تقدیم  هب همه ماردان

دعای مارد همیشه همراهتاندعای مارد همیشه همراهتان

او یک مادر است
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ــد دوم و دختــر اول  ــد شــد. ایشــان فرزن ــواده ده نفــری متول ســرکارخانم مهیــن حاجــی صادقیــان در شــهر اصفهــان در یــک خان
ــه کار تولیــد پوشــاک  ــر درس خوانــدن و کار منــزل ب ــود. عــالوه ب ــواده ده نفــری بعهــده ایشــان ب ــواده و تمــام مســئولیت خان خان
)DBA( بافــت مشــغول و پــس از اخــذ دیپلــم ازدواج نمــود. بقیــه تحصیــالت را در منــزل همسرشــان ادامــه داد و دکتــری مدیریــت

را اخــذ نمــود.
ثمــره زندگــی مشترکشــان ۳ فرزنــد پســر میباشــد کــه بــا وجــود شــرایط بــد اقتصــادی بــا کار و تــالش زیــاد آنهــا بــه مــدارج عالــی 

تحصیلــی دســت یافتــه انــد.
رزومه شغلی ایشان به شرح زیر میباشد:

• مدیر عامل شرکت گردشگری افق سازان
• مدیر اجرایی بنیاد آال

• مدیر عامل مرکز اتیسم اصفهان
• مدیر عامل انجمن اتیسم فارس

• عضو شبکه توانبخشی کشور
• عضو شبکه اتیسم کشور

از ســال ۷۴ الــی ۹۴ در بخــش هــای مختلــف مدیرعامــل بــوده انــد ولــی از ســال ۹۴ وارد دنیــای تــازه ای بنــام اتیســم شــد. ابتــدای 
ورود اطالعــی از ایــن اختــالل نداشــت و بــه پیشــنهاد دوســتان ایــن مســئولیت را پذیرفــت و مدیرعامــل مرکــز اتیســم اصفهــان کــه 

اولیــن مرکــز اتیســم ایــران بــود قبــول کنــد.
طی دوسال ضمن تحقیق و مطالعه راجع به اتیسم دو پروژه ملی برای بچه های اتیسم اجرا کرد. از جمله:

۱( ابتــدا زمینــی بــه متــراژ ۸۰۰۰ از یــک خیــر جهــت ســاخت اولیــن مرکــز جامــع اتیســم ایــران در اصفهــان دریافــت نمــود و بــا 
عشــق و عالقــه و تــالش کلیــه نقشــه هــای اجرایــی و زیــر ســاخت ها را آمــاده کردنــد.

۲( ساخت مرکز نگهداری کودکان اتیسم در باغی به متراژ سه هزار متر مربع که  اولین مرکز نگهداری در ایران بود.
۳( همچنیــن یــک ســاختمان چهــار طبقــه در اصفهــان جهــت آمــوزش کــودکان اتیســم توســط خیریــن خریــداری شــد و فعالیــت 

در زمینــه ارتقــا ســطح آمــوزش کــودکان اتیســم و  مرکــز حرفــه آمــوزی بــرای کــودکان و مــادران اتیســم ایجــاد گردیــد.

سرکارخانم دکتر مهین حاجی صادقیانسرکارخانم دکتر مهین حاجی صادقیان

مدیر عامل خیریه انجمن اتیسم استان فارسمدیر عامل خیریه انجمن اتیسم استان فارس
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دلنـوشتـه یکی از مادران و 

تجربـه او با فرزندش
ــا وزن 3/5  ــل ب ــگل وتپ ــری خوش ــدا پس خ

ــحال  ــی خوش ــن داد. همگ ــه م ــرم ب کيلوگ

بعــد از دوتــا دختــر ولــی نميدانســتم 

ــازه  ــال ت ــد از دو س ــن بع ــای م ــی ه بدبخت

ــری  ــه گي ــه گوش ــل ک ــه  اواي ــروع ميش ش

ــن  ــزد و م ــرف مي ــودش ح ــا خ ــرد و ب ميک

متوجــه نشــدم پســرم بيمــار اتيســم هســت 

ــراش  ــد و آرزو ب ــزاران امي ــه ه ــری ک پس

ــيد  ــتان رس ــن کودکس ــه س ــا ب ــتم ت داش

اونجــا اوج بدبختی هــای مــن بــود بعــدم کــه 

رفتــن بــه ايــن دکتــر و بــه آن دکتــر و انجام 

ــا  ــواع داروه ــکن و ان ــی اس ــی ت ام ارا ای، س

وهزينه هــای بيهــوده بــرای آمــوزش در چنــد 

ــه  ــود ک ــی ب ــن در حال ــی و اي ــز آموزش مرک

ــد.  دوتــا خواهــرش در ســنين دبســتان بودن

چــه زجرهــا کــه متحمــل شــديم. االن هــم 

کــه دارم ايــن متــن را بــرا شــما تايــپ ميکنم 

شــديد بــه هــم ريختــه وتمــام دســتم کبــود 

ــرم  ــوليت پس ــام مس ــن تم ــده و در ضم ش

ــت. ــن اس ــود م ــده خ بعه

ــای  ــواده ه ــی از خان ــال ۱۳۹۶ بعض ــه دوم س از نیم
و  کردنــد  مراجعــه  اصفهــان  بــه  شــیراز  اتیســم 
درخواســت داشــتند کــه ایشــان جهــت اجــرای اولیــن 
ــه  ــیراز مراجع ــه ش ــارس ب ــتان ف ــم اس ــز اتیس مرک
نماینــد کــه باالخــره بــا زحمــات جنــاب آقــای 
ــره انجمــن  ــات مدی ــور رئیــس هی ــم پ مهنــدس رحی
ــن  ــع خیری ــو مجم ــن عض ــم و همچنی ــابق اتیس س
بــه شــیراز  فروردیــن ۱۳۹۷  در  فــارس  ســالمت 
آمدنــد. حــدود هــزار کــودک اتیســم در شــیراز وجــود 
دارنــد کــه متاســفانه مرکــز جامعــی جهــت آمــوزش و 

ــت. ــود نداش ــودکان وج ــن ک ــی ای توانبخش
بــه گفتــه ایشــان ابتــدای ورود بــه اداره هــای مربوطــه 
مراجعــه مــی نماینــد و بــا اســتقبال مســئولین مواجــه 
مــی شــود و از ایــن موضــوع بســیار خوشــحال میگردد 
ــا  ــر انجمــن ب ــردم و دفت ــکار ک ــرژی شــروع ب ــا ان و ب
کمــک دکتــر بردیــده در فلکــه گاز شــیراز راه انــدازی 

شــد.
ــاه متوجــه مــی شــود  ــی پــس از گذشــت چنــد م ول
همــکاری مفیــدی از طــرف بعضــی از مســئولین 
ــواده  ــدارد و کارشــکنی برخــی از خان اســتان وجــود ن
ــت شــد چــون بعضــی از  ــر عل ــد ب ــای اتیســم مزی ه
ــره انجمــن  ــان درخواســت عضویــت در هیــات مدی آن
کردنــد.  مخالفــت  امنــا  هیــات  کــه  داشــتند  را 
ــرار  ــه اص ــکالت ب ــام مش ــود تم ــا وج ــان ب ــی ایش ول
ــت  ــن مقاوم ــا انجم ــات امن ــا و هی ــواده ه ــه خان بقی
ــه متــراژ  ــاغ بزرگــی ب می نماینــد و پــس از دوســال ب
ده هــزار متــر توســط جنــاب آقــای علــی زارعــی مدیر 
عامــل فــرش ایرانیــان  اجــاره مــی نماینــد و بــا کمــک 
ــن  ــی از بهتری ــور یک ــارج از کش ــل و خ ــن داخ خیری
ــه  ــد و روزان ــدازی کردن مرکــز اتیســم در شــیراز راه ان
کــودکان زیــادی بــه بــاغ جهــت آمــوزش و توانبخشــی 

ــد. ــع میکنن مراج
ــی، کار  ــار درمان ــد از: گفت ــز عبارتن ــن مرک ــدف ای ه
درمانــی، موســیقی درمانــی، آب درمانــی، حیــوان 
درمانــی، ماســه درمانــی، تپــه نــوردی، ماســاژ درمانــی 
ــودکان  ــان ک ــر درم ــالوه ب ــن ع ــد. انجم و...  میباش
ــواده  ــی خان ــرایط رفاه ــردن ش ــم ک ــعی در فراه س
هــای اتیســم نیــز دارد و بــا برگــزاری دورهمــی و ســفر 

ــا را دارد.  ــواده ه ــه خان ــک ب ــعی در کم س
ــک  ــد ی ــر ۵۰ تول ــفانه از ه ــان: متاس ــه ایش ــه گفت ب
ــاز  ــه نی ــد ک ــد ش ــم خواه ــه اتیس ــال ب ــودک مبت ک
ــای  ــود فضاه ــا وج ــی دارد. ب ــوزش و توانبخش ــه آم ب
ــرش  ــه پذی ــادر ب ــی ق ــای آموزش ــود فض ــاد و کمب زی
ایــن کــودکان نمیباشــیم و بایســتی فضــای آموزشــی 
ــد.  ــاد میباش ــه زی ــتلزم هزین ــه مس ــم ک ــاد نمایی ایج

گردآورنده زهرا سمیعی یزدی
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تفاوت آدم هایتفاوت آدم های
بزرگبزرگ

متوسطمتوسط
کوچککوچک

 انسان های بزرگ زودتر از دیگران سالم می دهند.

 انسان های متوسط در سالم کردن عجله ای ندارند.

انسان های کوچک اما منتظرند دیگران به آن ها سالم کنند.

 انسان های بزرگ به فکر حفظ جایگاه دیگران هستند.

 انسان های متوسط فقط به فکر حفظ جایگاه خود هستند.

 انسان های کوچک به فکر نابودی جایگاه دیگران هستند.

 انسان های بزرگ اول فکر می کنند، بعد حرف می زنند.

 انسان های متوسط اول حرف می زنند، بعد فکر می کنند.

 انسان های کوچک اصال فکر نمی کنند.

 انسان های بزرگ بدی های دیگران را فراموش می کنند.

 انسان های متوسط خوبی های دیگران را فراموش می کنند.

 انسان های کوچک قبول ندارند که چیزی را فراموش می کنند.

 انسان های بزرگ انتقاد پذیرند.

 انسان های متوسط انتقاد گریزند.

انسان های کوچک انتقاد ستیزند.

 انسان های بزرگ پول را خرج دیگران می کند.

 انسان های متوسط پول را خرج خود می کنند.

انسان های کوچک اما خود را خرج پول می کنند.
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 انسان های بزرگ طبق برنامه عبادت می کنند.

 انسان های متوسط بدون برنامه عبادت می کنند.

انسان های کوچک اصال عبادت نمی کنند.

 انسان های بزرگ در هر فرصتی می اندیشند.

 انسان های متوسط فرصت اندیشیدن پیدا نمی کنند.

انسان های کوچک اصال نیازی به اندیشیدن نمیبینند.

 انسان های بزرگ بی جهت حرف نمی زنند.

 انسان های متوسط خیلی حرف می زنند.

انسان های کوچک فقط حرف می زنند.

انسان های بزرگ اهل مطالعه و مطالبه اند. 

 انسان های متوسط اهل مقایسه و مناظره اند.

انسان های کوچک اهل مغالطه و مناقشه اند.

 انسان های بزرگ انرژی فراوانی به شما می دهند.

 انسان های متوسط نه انرژی می دهند و نه انرژی می گیرند.

 انسان های کوچک اما انرژی فراوانی از شما می گیرند.

 انسان های بزرگ به حال دوستان مفیدند.

 انسان های متوسط دوستان به حالشان مفیدند.

انسان های کوچک اصال دوستی ندارند تا به حالشان مفید باشد.

 انسان های بزرگ اشتباهات خود را جبران می کنند.

 انسان های متوسط اشتباهات خود را تکرار می کنند.

انسان های کوچک اصال قبول ندارندکه در زندگی اشتباه 
می کنند.

 انسان های بزرگ می دانند چرا کار می کنند.

انسان های متوسط نمی دانند چرا کار می کنند.

انسان های کوچک اصال کاری نمی کنند.

 انسان های بزرگ خواسته های دیگران را تامین می کنند.

انسان های متوسط تقاضای تامین خواسته هایشان را توسط 
 دیگران دارند.

انسان های کوچک خواسته هایشان را به دیگران تحمیل 
 می کنند.

 انسان های بزرگ به فکر جلب رضایت خداوند متعال هستند.

 انسان های متوسط به فکر جلب رضایت مردم هستند.

انسان های کوچک آنقدر از خود راضی اند که هیچ کس از
 آن ها راضی نیست.

 انسان های بزرگ با توجه به واقعیت های مهم تصمیم می گیرند.

انسان های متوسط با توجه به وقایع نه چندان مهم تصمیم 
 می گیرند.

انسان های کوچک اصال تصمیمات مهمی نمی گیرند؟

 انسان های بزرگ برای هر کاری مشاوره می کنند.

 انسان های متوسط همواره مشاهده می کنند.

انسان های کوچک فقط مشاجره می کنند.
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وقتی با جهان هستی، همسو شويد، مورد حمايت ابر و باد و مه 
وخورشيد و آسمان و زمين و فرشتگان قرار می گيريد. برای کمک 

گرفتن از تمام انرژی های جهان هستی و رشد و تعالی، بايد 10 
قانون زير را بپذيريد و به آنها عمل کنيد:

1- قانون خاء:
هر انسانی که خالی شود، قدرتمندتر می شود. خالی شويد از کينه، 

حسادت، دروغ، نفرت و گناه. هر چه دانش داريد به ديگران ياد 
بدهيد تا درها برای ورود علم جديد باز شود.

2- قانون حرکت:
هر چيزی که جاری ست قوی تر است و هر جا سکون باشد فقر 
است. آب زالل هم اگر چند روز در جايی راکد بماند به ُمرداب 

تبديل می شود.

3- قانون نظم :
در زندگی روی نظم حرکت کنيد تا مغزتان هم به اين نظم عادت کند. 

هدف هايتان را بنويسيد و اقداماتتان را با نظم انجام دهيد و باور کنيد که 
با فعاليتهای منظم به نتيجه مضاعف می رسيد.

4- قانون پاکی:
يکی از قوانين مهم طبيعت، پاکی است موهبت های الهی جذب ناپاکی ها 

نمی شوند. گناه، ناپاکی است و عمر انسان را کم می کند و موهبت های الهی را 
دفع می کند.

قوانین همسویی با جهان هستیقوانین همسویی با جهان هستی
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شادي و نیکي برای همه شما عزیزان« »به امید زندگی سرشار از تندرستي، 

5- قانون بارش:
ــد  ــتی، بباري ــد دوس ــرام، بباري ــد احت ــر، بباري ــد مه بباري
ــتی،  ــان هس ــد. جه ــد امي ــده، بباري ــد خن ــق، بباري عش
جهان بخشــش اســت هــر قــدر درياهــا بخــار آب بيشــتری 
ــد  ــذب خواهن ــتری ج ــاران بيش ــتند، ب ــمان بفرس ــه آس ب

کــرد. 

6- قانون سحرخيزی:
تمــام گياهــان در اوليــن ســاعات روز فتوســنتز مــی کننــد. 
ــتر  ــما بيش ــيد رزق و روزی ش ــحرخيزتر باش ــه س ــر چ ه
ــی و  ــاط، زيباي ــادمانی، نش ــاد، ش ــر زي ــول عم ــت. ط اس

ــت. ــحرخيزی اس ــش در س آرام

7- قانون جمع:
يکــی از راههــای همســو شــدن بــا کائنــات، قانــون جمــع 
اســت. باهــم غــذا بخوريــد، باهــم دعــا کنيــد، بــا هــم نماز 
بخوانيــد، باهــم بــازی کنيــد. تنهايــی، افســردگی، بيمــاری 
و ناهماهنگــی بــا جهــان هســتی، فقــر و فاکــت مــی آورد.

8- قانون هماهنگی:
هماهنگــی بــا هســتی يعنــی چــون هســتی، اهــل بخشــش 
و رهايــش باشــی. از ناسپاســی ديگــران نرنجيــد. خودتــان 
ــيد.  ــگ باش ــتی هماهن ــان هس ــا جه ــيد. ب ــگزار باش سپاس

ــويد. ــيده ش ــا بخش ــيد ت ــت ببخش بی مّن

9- قانون تنّوع:
ــش  ــه آرام ــان را ب ــّوع انس ــد. تن ــا بگردي ــازه ه ــال ت دنب
می رســاند و موهبت هــای الهــی را جــذب مــی کنــد 
ــد و  ــی ياب ــش م ــه کار، افزاي ــم روحي ــّوع داري ــی تن وقت

ــم. ــی کني ــذب م ــتری را ج ــرژی بيش ان

10- قانون کار ما:
ــر  ــاب دارد. ه ــا، بازت ــال م ــی اعم ــا يعن کارهای م
ــر کار  ــد و ه ــی مان ــما م ــدی درون ش کار ب
خوبــی نيــز بــه خــود شــما بــر مــی گــردد. 
ســلولهای مغــز انســان بــه کلمــات مهــر 

ــد. ــی دهن ــت م ــخ مثب ــز پاس آمي
هر ذره ای محبت را می فهمد.
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ــت  ــی و از دس ــر از تنهاي ــچ دردی باالت ــم هي ــه می داني هم
دادن عزيــزان نيســت اينکــه هــر روز برايــت خبــری از شــهادت 
ــم  ــی را خ ــر آدم ــر ه ــد کم ــه را بياورن ــردان خان ــی از م يک
ــی  ــار باش ــر روز در انتظ ــه ه ــت اينک ــخت اس ــد. س می کن
ــان  ــور عزيزم ــار کش ــه و کن ــا در گوش ــود، ام ــری نش و خب
ــاری  ــر و بردب ــی از صب ــوه هاي ــيارند. اس ــراد بس ــن اف ــر اي نظي
ــت از  ــدازه دس ــن ان ــا اي ــک آدم ت ــود ي ــر می ش ــل، مگ و تحم
ــد.  ــه دارد ببخش ــر چ ــی ه ــع از زندگ ــی توق ــد و ب ــش بکش دل
بانــوی ايثارگــر خراســان رضــوی مريــم کارگــر عزيــزی متولــد 

ــد. ــی باش ــاه 1330 م 2 مهرم
ــا قبــل از شــروع جنــگ تحميلــی زندگــی آرامــی داشــت و  ت
بــا همســر و فرزندانــش بــا هــم زندگــی می کردنــد، بــا شــروع 
ــی و  ــه زندگ ــز ب ــرد ني ــن نب ــيب های اي ــی آس ــگ تحميل جن
ــس از  ــی پ ــی اش را يک ــردان زندگ ــرد و م ــوذ ک ــواده او نف خان

ــرو نيــاورد. ــر اب ديگــری از او گرفــت امــا خــم ب
بانــو مريــم فرزنــد شــهيد محمــد کارگــر عزيــزی، مــادر شــهيد 
ــاری  ــی غف ــد عل ــهيد محم ــر ش ــت، همس ــاری دوس ــی غف عل
ــنعلی  ــدی و حس ــهيد مه ــوار دو ش ــر بزرگ ــت و خواه دوس

می باشــد.
شــهادت بــرادر کوچکــم مهــدی که 15 ســال بيشــتر نداشــت 
بــه عنــوان اوليــن شــهيد خانــواده لقــب گرفــت. مهــدی در 
ســال 1362 در منطقــه مهــران بــه شــهادت رســيد همزمــان 
بــا شــهادت مهــدی پــدرم نيــز از ناحيــه چشــم و اصابــت 

چنــد ترکــش بــه بــدن بــه شــدت مجــروح شــد.
در پايــان ســال 1362 يعنــی 12 اســفند نيــز 
همســرم محمــد علــی بــرای هميشــه از پيــش 
مــا رفــت و بــرای مــدت هــای طوالنــی 

ــد. ــر مان مفقوداالث
ــات  ــون، عملي ــر مجن ــی در جزاي محمدعل
ــد و  ــه مــدت 16 ســال گمنــام مان خيبــر ب
در ســال 1378 اســتخوان هايش را بــه 
ــد؛   ــم آوردن ــاک براي ــک پ ــراه ي هم
و  داد  پايــان  انتظــارم  بــه  ايــن  و 
ــا  ــد ت ــا مان ــه بيــن م حرف هــای نگفت
روزی کــه دوبــاره همديگــر را ببينيــم 
ــدم و  ــن مان ــه م ــد ک ــور ش و اينط
ــان 6  ــه آخرينش ــدم ک ــدا و7 فرزن خ

ــت.  ــتر نداش ــاه بيش م
رفتــن محمدعلــی بــه جبهــه خيلــی 
ــد و  ــب آم ــک ش ــد. ي ــه ش يکمرتب
ــده  ــت ب ــم کــن و رضاي گفــت حال
ــوز در  ــروم هن ــه ب ــه جبه ــا ب ت
شــوک شــهادت بــرادرم مهــدی 
ــال از او  ــان ح ــا هم ــودم و ب ب
ــم  ــردم و گفت ــت ک درخواس
ــهيد  ــر ش ــور اگ ــم بخ قس
ــهادتت  ــواب ش ــدی در ث ش

ــم.  ــريک باش ش

ابنو مریم، مادری 
که بوی 

هبشت یم دهد
رسکار خامن 

مریم کارگر عزیزی
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در ســال 1362 و تــا اســفند همــان ســال بــرادرم 
ــروح  ــد مج ــدرم 70 درص ــد، پ ــهيد ش ــدی ش مه
و جانبــاز شــدند و همســرم محمــد علــی هــم 
ــام  ــا تم ــن مصيبت ه ــام اي ــا تم ــد. ب ــر ش مفقوداالث
ــد تکيــه گاهشــان  ــم بود،کــه باي ــه فرزندان فکــرم ب
ــود  ــا خ ــی دادم و ب ــال م ــا را پروب ــودم و آنه ــی ب م
ــه خــودم مســلط  ــم ب تمريــن مــی کــردم کــه بتوان
باشــم و محکــم تــر از قبــل بــه زندگيــم ادامــه دهم.
ــرادرم  ــراه ب ــه هم ــی ب ــرم عل ــال 1366 پس در س
ــروه  ــی در گ ــازم جبهــه شــدند. عل ــی ع حســن عل
تخريــب و بــرادرم در تيــپ امــام رضــا بودنــد. وقتــی 
ــرای  ــز ب ــا ني ــد آنه ــهيد کاوه را آوردن ــر ش ــه پيک ک
ــدد  ــه مج ــی ک ــتند. زمان ــهد برگش ــه مش ــم ب مراس
ــودم  ــواده خ ــد خان ــه برون ــه جبه ــتند ب ــی خواس م
ــد و  ــی دادن ــن نم ــازه رفت ــی اج ــه عل ــرم ب و همس
ــد آن  ــی آي ــادم م ــت. ي ــادرت تنهاس ــد م می گفتن
ــح برنگشــت  ــا صب ــه حــرم رفــت و ت ــی ب شــب عل
ــه مــن  ــار را ب ــادر هميــن يکب ــد گفــت م وقتــی آم
ــی  ــدرم خال ــنگر پ ــم س ــی خواه ــده نم ــازه ب اج

ــد. بمان
ــته  ــوز نتوانس ــد هن ــی کن ــم، دل دل م ــم خان مري
ــا  ــد ت ــن او کن ــه رفت ــی ب ــودش را راض ــت خ اس
اينکــه يــک شــب از طريــق تلويزيــون امــام خمينــی 
ــا  ــد »جوان ه ــی گوي ــه م ــی ک ــد در حال ــی بين را م
جبهــه را پــر کننــد و هــر کــس مــی توانــد اســلحه 
ــاند«  ــه برس ــه جبه ــودش را ب ــرد خ ــت بگي ــه دس ب
تصميمــش قطعــی مــی شــود دلــم نخواســت حــرف 
ــا رغبــت آن برگــه را  ــد پــس ب اماممــان زميــن بمان
امضــا کــردم. علــی بــا هميــن مجــوز بــرای آخريــن 
بــار بــه جبهــه رفــت و ديگــر برنگشــت و ايــن، بــار 

ــود کــه او را مــی ديــدم. آخــری ب
علــی نيــز در 27 فرورديــن 1366 در عمليــات نصــر 
منطقــه مريــوان همچــون پــدرش مفقــود االثــر شــد 
ــرم  ــی پس ــری از گمنام ــا خب ــا مدته ــن ت ــی م ول
ــازه  ــييع جن ــم تش ــه در مراس ــا اينک ــتم ت نداش
ــال  ــان س ــت هم ــی در ارديبهش ــن عل ــرادرم حس ب
ــچ  ــچ پ ــم پ ــا ه ــه ب ــنيدم ک ــم ش ــان اطراف از زن
ــم  ــوش هاي ــرف ميزدن.گ ــته ح ــد و آهس می کردن
ــم  ــرش ه ــد پس ــی گفتن ــا م ــردم آنه ــز ک را تي
ــی  ــه حال ــد چ ــت نمی داني ــده اس ــر ش مفقوداالث
ــد  ــم ش ــتم خ ــا پش ــاره همانج ــردم، يکب ــدا ک پي
نشســتم و ديگــر نمی توانســتم برخيــزم امــا ســعی 

ــم. ــل کن ــا را تحم ــه اينه ــردم هم ک
بــا پايان جنــگ و اعــام قطعنامــه 598 از ســوی امام 
و بازگشــت اســرا بــه کشــور بــاری ديگــر بــرق اميــد 
ــردم  ــز ميک ــه را تمي ــد خان ــن ش ــمانم روش در چش
ــتکان و  ــن اس ــد کارت ــتم و چن ــد شکس ــی قن و کل
ليــوان بــرای پذيرايــی از مهمانــان خريــداری کــردم. 
دو قــاب عکــس کوچــک از همســر و پســرم داشــتم 
ــراغ  ــا س ــردم و از آنه ــزل آزادگان می ب ــه من ــه ب ک
ــان يافتــن اســامی  ــا پاي گمشــدگانم را می گرفتــم. ب
آزادگان ديگــر بــه کلــی نااميــد شــدم، دلــم لرزيــد 
ــاز  ــت. و ب ــم ياف ــا نخواه ــانی از آنه ــر نش ــه ديگ ک
خــود را ســرگرم فرزندانــم کــه هــر کــدام مشــغول 
درس و تحصيــل بودنــد کــردم و ايــن دلهــره و چشــم 
ــن  ــاه 1375 تلف ــر م ــا تي ــت ت ــه داش ــی ادام براه
خانــه بــه صــدا درآمــد خبــر شــهادت پســرم علــی 
ــه  ــود را ب ــده ب ــص ش ــوان تفح ــه مري ــه در منطق ک
مــن دادنــد. بــرای پســرم  مراســم تشــييع و تدفيــن 
بــا شــکوهی گرفتــم همانطــور کــه ميخواســتم بــرای 
ــال  ــان س ــرداد هم ــم. در م ــرج کن ــش خ دامادي
ــر  ــز ب ــدرم ني ــی، پ ــهادت عل ــد از ش ــاه بع ــک م ي
اثــر جراحــت هــای شــديد جنــگ کــه از دو چشــم 
نابينــا شــده بــود و در بــدن چنــد ترکــش داشــت در 

ــه شــهادت رســيد. بيمارســتان ب
در تمــام ايــن ســالها دردهای زيــادی را تجربــه کردم 
ــد و  ــان دردی را دوا نمی کن ــه گفتنش ــد ک ــر چن ه
ــل دردی کــه حضــرت زينــب  دردهــای مــن در مقاب
ــام  ــت. در تم ــز اس ــيار ناچي ــيد بس ــا کش در کرب
ايــن ســال ها اقتــدای مــن بــه حضــرت زينــب بــود 
ايشــان همــه عزيزانشــان را در راه خــدا دادنــد و بــا 
ايــن وجــود فکرشــان بــه کاروانــی بــود کــه بايــد به 
مقصــد مــی رســاندند مــن نيــز در ســال های جنــگ 
ــدر  ــدند و پ ــهيد ش ــرادرم ش ــد و دو ب ــوهر، فرزن ش
جانبــازم نيــز بعــد از ســالها تحمــل درد، بــه لقــاء ا... 

پيوســت.                                                  
 به قلم: نرگس غفاری دوست

دختر کوچک مريم کارگرعزيزی
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ای که ميپرسی نشان عشق چيست؟

عشق چيزی جز ظهور مهر نيست

عشق يعني مشکلي آسان کني

دردي از درمانده اي درمان کني

در ميان اين همه غوغا و شر

عشق يعني کاهش رنج بشر

عشق يعني گل به جاي خار باش

پل به جاي اين همه ديوار باش

عشق يعني تشنه اي خود نيز اگر

واگذاري آب را، بر تشنه تر 

عشق يعني دشت گل کاري شده

در کويري چشمه اي جاري شده

عشق يعني ترش را شيرين کني

عشق يعني نيش را نوشين کني

هر کجا عشق آيد و ساکن شود

هر چه ناممکن بود، ممکن شود

نشان عشق

موالنا
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میدونی چیه؟ من از هر اتفاقی که
تو زندگیم افتاد راضیم اگه خوبخوب بود زندگیمو قشنگ کرد
و اگه بدبد بود، منو ساخت مدیونم به همه آدمای زندگیم که

خوباشون بهترین حس رو بهم دادن و بداشون بهترین درسا رو
می دونی دیگه االن فقط دنبال آرامشم خیلی ام زندگی رو سخت 

نمیگیرم و دنبال اینکه چرا اینجوری شد یا نشد نیستم
من مطمئنم روزای خوب تموم نشدن تو هم سخت نگیر رفیق...
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مادراِنعالی...دختراِنعالیتر!
مــادر بــودن ســخت تريــن شــغل دنياســت. مخصوصــًا اگــر قــرار باشــد مــادر يــک دختــر باشــيد! اکنــون آينــده ی 

يــک نســل، در دســتان شماســت!

حسود نباشید!
خيلــی هــا فکــر مــی کننــد حســادت، در زنــان بيشــتر از مــردان وجــود دارد. چــه ايــن عقيــده، درســت باشــد، 

چــه نادرســت؛ خوشــبختانه حســادت را مــی تــوان در هــر دو جنــس، بــه خوبــی حــل کــرد.
و این کار نیز با استفاده از دو روش زیر انجام میگیرد:

1. فکــر کــردن: بــه موضوعاتــی فکــر کنيــد کــه بــرای خودتــان، اقــوام يــا دوســتانتان، دربــاره حســادت، رخ داده 
ــه  ــر کين ــود و دي ــی ش ــمگين م ــود زود خش ــه: »حس ــد ک ــوده اي ــث ب ــن حدي ــداق اي ــز مص ــما ني ــا ش ــت. آي اس
ــی )ع(  ــام عل ــيد. ام ــوب بينديش ــران( خ ــان و ديگ ــای آن )در خودت ــار و ضرره ــن آث ــه اي ــی رود.«  ب ــش م از دل
می فرماينــد: »حســادت نتيجــه ای جــز زيــان و ناراحتــی کــه دلــت را سســت و تنــت را بيمــار میگردانــد بــه بــار 

ــی آورد.« نم
2. مطالعــه: داســتان هايــی دربــاره ی اينکــه حســادت ســبب بــروز 

چــه مشــکاتی شــده اســت، بخوانيــد. آيــا تــا بــه حــال به 
ايــن موضــوع، دقــت کــرده بوديــد کــه اوليــن گنــاه، 

حســادت بــوده اســت؟ آنــگاه کــه شــيطان بــر 
آدم حســد ورزيــد و بــه او ســجده نکــرد!
ــک  ــدام چ ــاره، م ــن ب ــان را دراي خودت

کنيــد و بــه محــض ديــدن نشــانه ای 
ــع  ــود، آن را رف ــادت در خ از حس

ــه  ــيطان ب ــون »ش ــد! چ کني
ســپاهيانش مــی گويــد: ميان 

مــردم حســد و تجاوزگــری 
ايــن  بياندازيــد چــون 
ــا  ــر ب ــدا براب ــزد خ دو، ن

ــت.« ــرک اس ش
ــای  ــانه ه ــب نش مراق
ــادت در دخترتان  حس
هــم باشــيد! اگــر 
ــان  ــد دخترت می بيني
ــه  ــی ک ــه چيزهاي ب
دارنــد،  دوســتانش 
حســودی می کنــد، 
ايــــن احســــاس را 
پيــش از آنکــه زندگی 

ــود کنــد از بين  او را ناب
ببريــد. مــی توانيــد بــا 

داســتانهايی  خوانــدن 
کودکانــه درايــن بــاره 

بــرای او، ايــن کار را بکنيــد. 
ــه  ــد ک ــان باش ــه يادت البت

شــخصيت دخترتــان را زيــر 
ســوال نبريــد!

شماره 20زمستان 1400   زمستان 1400  شماره 20
54



ــا  ــد ي ــرای خري ــد ب ــزرگ ش ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــان ب ــی دخترت ــه وقت ــت ک ــن اس ــش اي ــی از روش هاي يک
ــا  ــد ت ــرون ببري ــود بي ــراه خ ــم او را هم ــی ه ــتيد. گاه ــرون بفرس ــه بي ــزل  او را ب ــور من ــی ام ــام برخ انج
ــه چشــم ببينــد. انتخــاب لبــاس، وســايل  ــد کــردن و تصميــم گيری هــای مختلــف شــما را ب نحــوه ی خري
ــه  ــر عهــده ی خانم هاســت. اگــر ب ــزرگ ديگــر ب ــه، يخچــال و بســياری از چيزهــای کوچــک و ب منــزل، خان
ــا از همــان ســنين کودکــی تصميماتــی بگيــرد، احتمــاالً در بزرگســالی تصميمــات  ــان کمــک کنيــد ت دخترت
بهتــر و عاقانه تــری خواهــد گرفــت. ايــن تصميمــات، شــايد در کودکــی بســيار جزئــی و ســاده باشــند )مثــًا 
از بيــن چنــد مــورد لبــاس مناســب، خــودش يکــی را بــرای مهمانــی فــردا شــب، انتخــاب کنــد( ولــی تمرينــی 

ــد. ــد ش ــده خواهن ــم او در آين ــای مه ــم گيری ه ــرای تصمي ب
شــما بــه عنــوان مــادر يــک دختــر، بايــد برخــی گام هــای مهــم را بدانيــد تــا بتوانيــد در تربيــت او موفق تــر 

ــل کنيد. عم

برای دخترتان، قصه بگویید
ــد  ــی بدهد.تأکي ــی از زندگ ــد مثبت ــان، دي ــه دخترت ــد ب ــوب می توان ــای خ ــه ه قص

ميکنيــم: قصــه هــای خــوب!
ــردی  ــش ف ــه قهرمان ــد ک ــی کني ــف م ــتانی را تعري ــان داس ــرای دخترت ــی ب وقت
مثبــت و دارای خصوصيــت مثبتــی اســت، دخترتــان از  ويژگــی مطلــوب و مثبــت او  

ــد. ــری ميکن الگوگي
همچنيــن وقتــی دخترتــان ميبينــد قهرمانــش عليرغــم مشــکات فراوانــی کــه در 
طــول قصــه داشــته، ولــی در نهايــت پيــروز مــی شــود، صبــر، بردبــاری، اميــدواری، 

خســته نشــدن و جــا نــزدن در مســير خــوب و ... را بــه طــور عملــی مــی آمــوزد.
ــد  ــه تأکي ــن نکت ــر اي ــا ب ــدد، باره ــتانهای متع ــان داس ــن بي ــم در ضم ــرآن کري ق

ــت. ــه اس ــی نهفت ــا و عبرتهاي ــانه ه ــتان، نش ــنيدن داس ــه در ش ــت ک ــرده اس ک
عــاوه بــر ايــن، گــوش دادن قصــه ســبب مــی شــود کــودک، دوســتان بيشــتری 

پيــدا کنــد. دوســتانی کــه ويژگــی هــای خوبــی دارنــد و بــا او مهربــان هســتند.
فايــده مهــم ديگــر قصــه گويــی بــرای فرزندتــان ايــن اســت کــه او کــم کــم بــه 
ــه  ــر شــود از شــما ميخواهــد ک ــی بزرگت ــد ميشــود و وقت ــه من ــز عاق ــه ني مطالع
ــتن  ــه دانس ــه ب ــد. عاق ــودش آن را بخوان ــا خ ــد ت ــتانی بخري ــاب داس ــش کت براي
ــان، نهادينــه  ــد در دخترت ــا قصــه گويــی هــای خــوب شــما مــی توان و مطالعــه، ب

شــود.
ــرای  ــان و فرصتــی مناســب ب ــی، ايجــاد زم و نتيجــه ی مهــم آخــر از قصــه گوي
کنــار هــم بــودن شماســت. عــادت بــه خلــوت مــادر و دختــر همــراه بــا خاطراتی 
ــا قصــه گويــی همــراه اســت و  ــه يــاد ماندنــی!  کــه در کودکــی ب شــيرين و ب
بعــد هــا کــه دختــر نوجوانــی شــد، بــه راحتــی مشــکات ناشــی بلــوغ يــا 
ــرا  ــرد. زي ــرح خواهدک ــما مط ــا ش ــی اش را ب ــی و احساس ــائل عاطف مس
ــا مــادرش خلــوت کنــد و در ايــن لحظــات، همراهــی  ــاد گرفتــه ب ي

شــيرين او را حــس کــرده اســت.

تصمیم گیری را به او بیاموزید
ــه  ــه چ ــت! اينک ــن اس ــم گرفت ــی، تصمي ــر زندگ سرتاس
موقــع از خــواب بيــدار شــويم. چــه لباســی بپوشــيم. چــه 
چيــزی بخوريــم. کجــا برويــم. بــا چــه کســی دوســت شــويم. 
ــه رابطــه ای را تمــام کنيــم  ــم. چگون ــه حقمــان را بگيري چگون
و... . بســياری از مــا بــا حمايــت بيــش از انــدازه از دخترمــان، بــه او 
ظلــم مــی کنيــم و آســيب مــی رســانيم. مــادران بايــد دربــاره اينکــه 
ــا همســر خــود  ــه دخترشــان بدهنــد ب ــا چــه حــد آزادی ب چــه مقــدار پــول ي
مشــورت کــرده و تصميــم بگيرنــد. بــه طــور کلــی، هيــچ راه کلــی يــا ســاده ای 

وجــود نــدارد.

نق زدن کافی است
ــد،  ــر نزني ــوهرتان غ ــه ش ب
بــه ويــژه جلــوی دخترتــان! 
ــی  ــه ی ذهن ــر زدن نتيج غ
ــت،  ــان اس ــغول و پريش مش
زيــرا مســائل کوچــک و 
جزئــی را بــی جهــت بــزرگ 
ــک  ــت ي ــد. آن وق ــی کني م
کاه، کــوه مــی شــود! دربــاره  
فکــر  درســت  مســائل، 
ــی  ــته نگاه ــه گذش ــد. ب کني

ــا  ــرس ه ــه ت ــد و ب بيندازي
ــوردی  ــی م ــای ب ــی ه و نگران

ــيد.  ــد، بينديش ــته اي ــه داش ک
ــی دارد، آن  ــکلی، راه حل ــر مش اگ

ــوان،  ــا تمــام ت راه حــل را بيابيــد و ب
ــدارد،  ــی ن ــر راه ــا اگ ــد. ام ــه کار ببري ب

ــی  ــفته و  زبان ــی آش ــه ذهن ــد ک ــازه ندهي اج
نالــه کننــده، اول روح شــما را نابــود کنــد و بعــد 
احتــرام و ارزشــتان را در مقابــل دخترتــان! قــرآن 
ــه مصيبــت و گرفتــاری  ــه کســانی کــه ب کريــم ب
ــنهاد  ــوکل را پيش ــر و ت ــوند، صب ــی ش ــار م دچ
می کنــد. و اينکــه بدانيــم خداونــد مراقــب 
ــوچ  ــا ک ــن دني ــی از اي ــت و روزی همگ ماس

کنيــم. می 
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تاريــخ يــک عکــس: ايــن عکس در ســال 
ــری  ــده، دخت ــه ش ــد گرفت 1972 در ايرلن
ــود، در  ــی خ ــزد زخم ــاح نام ــا س ــه ب ک
حــال نبــرد بــا ارتــش بريتانياســت. نامزد 
ــتان  ــه بيمارس ــال ب ــد از انتق ــر بع دخت
از مــرگ نجــات پيــدا ميکنــد ولــی 
ــد.  ــرد می کن ــا لحظــه مــرگ نب ــر ت دخت
زمانــی کــه فرمانــده انگليســی متوجــه 

ــر در  ــک دخت ــا ي ــه ب ــود ک می ش
نبــرد بــوده ايــن جملــه را بــا 

ــه ای  ــرد: از ملک ــه ک ــود زمزم خ
ــال  ــه ح ــه ب ــم ک ــاع می کني دف
ــی  ــد در حال ــی نميکن ــا توجه م
ــه  ــه ب ــر اينگون ــن دخت ــه اي ک
ســرزمين و نامــزد خــود وفــادار 
و پايــدار اســت. ســپس دســتور 
ــر  ــد دخت ــه جس ــی ب داد کس
نزديــک نشــود تــا ايرلنــدی هــا 

ــن  ــد. اي ــن کنن ــد او را دف جس
ــاد روز زن در  ــوان نم ــر بعن تصوي

ــا  ايرلنــد انتخــاب  شــد و بعدهــا ب
ــد: ــن ش ــه مزي ــن جمل اي

»از ارتبــاط بــا زن قــوی نهــراس، شــايد 
ــو   ــش ت ــا ارت ــه او تنه ــد ک روزی برس

ــد...« باش

روز    زن  
 در

 ایرلند
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سخن بزرگان
ــی  ــک، نيکــی هــای امــروزت را فرامــوش مــی کننــد، ول ای مال

ــاش. نيکــوکار ب
امام علی )ع(

کســی کــه بــه پشــتکار خــود اعتمــاد دارد ارزشــی برای شــانس 
ــت. قائل نيس

دکتر احمد حلت

اگــر نيــت يکســاله داريــد گنــدم بکاريــد. اگــر نيــت ده ســاله 
داريــد درخــت بکاريــد و اگــر نيــت صــد ســاله داريــد انســان 

تربيــت کنيــد.
اميرکبير

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت
حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو
حافظ

گاندی خطاب به همسرش
تــو نبايــد آن کســی باشــی کــه مــن ميخواهــم و نبايد آن کســی 
ــن  ــی از م ــو ميخواه ــه ت ــی ک ــی. کس ــو ميخواه ــه ت ــم ک باش
ــد  ــن باي ــت. م ــا آرزوهاي ــتند و ي ــت هس ــا کمبودهاي ــازی ي بس
ــودت  ــن خ ــد بهتري ــو باي ــو و ت ــرای ت ــم ب ــودم باش ــن خ بهتري

ــرای مــن. باشــی ب

ــد  ــی فهمن ــتانت م ــری دوس ــی اوج ميگي ــه در زندگ ــی ک هنگام
تــو چــه کســی بــودی. امــا هنگامــی کــه تــو زميــن ميخــوری آن 

وقــت تــو ميفهمــی کــه دوســتانت چــه کســانی بودنــد.
سقراط

بــه گذشــته خــود هرگــز نمــی انديشــم، مگــر آن کــه بخواهــم از 
آن نتيجــه ای بگيــرم.

جواهر لعل نهرو
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کوهنــوردی مــی خواســت از بلندتریــن کــوه هــا بــاال بــرود، و بــه فتــح قلــه آن نائــل آیــد او پــس از ســال هــا فعالیــت و آمــاده 
ســازی خویــش کار پیــش بینــی شــده خــود را آغــاز کــرد، ولــی از آنجــا کــه افتخــار ایــن کار را فقــط بــرای خــود مــی خواســت، 
تصمیــم گرفــت تنهــا و بــی کمــک دیگــران از کــوه بــاال بــرود. او کار خــود را زمانــی آغــاز کــرد کــه هــوا رفتــه رفتــه رو بــه تاریکی 
میگذاشــت، امــا قهرمــان جســور مــا بــه جــای آنکــه بطــور معمــول چــادر بزنــد و شــب را زیــر چــادر بــه صبــح برســاند، و آنــگاه بــا 
آمادگــی بیشــتر تصمیــم خــود را عملــی ســازد، شــبانه بــه بــاال رفتــن از کــوه پرداخــت، هــوا کامــال تاریــک شــده بــود. درتاریکــی 
هیــچ چیــز دیــده نمیشــد، ســیاهی شــب همــه جــا را پوشــانده بــود، آنشــب مــاه و ســتاره هــا هــم پشــت انبوهــی از ابــر پنهــان 
شــده بودنــد. کوهنــورد بــه تــالش خــود ادامــه میــداد و فقــط بــه پیــروزی و فتــح قلــه فکــر میکــرد در حالیکــه مســافتی کمتــر 
از دو متــر بــه فتــح قلــه نمانــده بــود، ناگهــان ســنگی از زیــر پایــش فــرو ریخــت و بــه ســرعت بــه طــرف دره پرتــاب شــد. در آن 
ســیاهی دهشــتناک ســقوط همچنــان ادامــه داشــت و او در آن لحظــات سرشــار از هــراس، تمــام خاطــرات زندگــی اش را بــه یــاد 
آورد. اینــک پــس از آن همــه پیــروزی هــا و شکســت هــا فکــر میکــرد کــه تــا چــه انــدازه بــه مــرگ نزدیــک شــده اســت در آن 
لحظــات ســنگین، ســکوت را شکســته و چــاره ای جــز فریــاد نداشــت، از بــن جــان بانــگ بــر آورد “خدایــا کمکــم کــن“ ، ناگهــان 
در کمــال نــا امیــدی و اضطــراب احســاس کــرد طنابــی بــه دور کمــرش حلقــه خــورده و وســط زمیــن و هــوا معلــق مانــده اســت. 
حلقــه شــدن طنــاب بــه دور کمــرش مانــع از ســقوط کاملــش شــده بــود. در همیــن لحظــه ناگهــان بانگــی پــر طنیــن در دل 
کــوه پیچیــد کــرا میخوانــی؟ و چــه مــی خواهــی؟ گفــت: خــدا را میخوانــم تــا نجاتــم بدهــد، کوهنــورد کــه خــود را میــان مــرگ 
و زندگــی ســرگردان میدیــد، امــا بــاورش بــه یقیــن مبــدل نشــده بــود مســبب معجــزه پیچیــدن طنــاب بــه دور کمــر خــود 
را فرامــوش کــرده و بــا تمــام تــوان طنــاب را چســبیده بــود. صــدا گفــت واقعــاً بــاور داری کــه میتوانــم تــو را نجــات 
دهــم کوهنــورد گفــت: بلــه، تــو تنهــا کســی هســتی کــه میتوانــی مــرا نجــات بدهــی، نــدا آمــد اگــر بــر ایــن 
بــاور هســتی بــا کاردی کــه در کمــر داری طنــاب دور کمــرت را پــاره کن.کوهنــورد بــا تردیــدی شــگفت 
ــه رهــا  ــوان بیــش از پیــش طنــاب را چســبید و ب ــا تمــام ت انگیــز ایــن حقیقــت را قبــول نکــرده و ب
کــردن آن نپرداخــت. روز بعــد، گــروه نجــات آمدنــد و جســد منجمــد شــده یــک کوهنــورد را پیــدا 
کردنــد کــه طنابــی بــه دور کمــرش حلقــه شــده بــود در حالیکــه تنهــا یــک متــر بــا زمیــن 
فاصلــه داشــت!! افســوس کــه مــا مــردم ســخت بــه طنــاب زندگــی خــود چســبیده ایــم و 
بــا اینکــه از در و دیــوار پیــام خــدا را میشــنویم هرگــز بــر آن بــاور نبوده ایــم کــه 
خــدا در هــر حــال مــا را خوبــی هــای مــا را و 
 بــدی هــای مــا را فرامــوش نمــی کنــد.

ــان زا و  ــای طوف ــن دري *در اي
ايــن کشــتی ســرگردان

*تاشــی کــن بــه جــای 
ــدا  ــا خ ــان ب ناخداي

ــازی س

زنده ياد استاد ناصر امامی
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کودک صبر و استقامت را می آموزد. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه بردباری و تحمل باشد،  

کودک عدالت خواهی را می آموزد. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه عدالت و مساوات باشد،  

کودک عناد ورزی و کینه توزی را می آموزد. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه دشمنی و خصومت باشد،  

کودک خداشناسی را می آموزد. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه نام خدا و یاد خدا باشد،  

کودک درستکاری و راست گویی را می آموزد. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه درستی و صداقت باشد،  

فردی خجالتی و متزلزل بار می آید. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه استهزا و ریشخند باشد،  

فردی متکی به نفس بار می آید. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه تشویق و تحسین باشد؛  

فردی مضطرب و پرخاشگر بار می آید. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه زور و پرخاشگری باشد،  

فردی امین و رازدار بار می آید. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه رازداری و اعتماد باشد،  

فردی از خود راضی و خود بزرگ بین بار می آید. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه توجه و تایید بیش از حد باشد، 

فردی گوشه گیر و خود کوچک بین بار می آید. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه سرزنش و تحقیر باشد،  

فردی استوار و ثابت قدم بار می آید. اگر کودک در دوران رشد احساس امنیت و ایمنی کند،  

فردی اجتماعی بار می آید. اگر کودک به قدر کافی در بازی های گروهی شرکت کند،  

فردی مسئول بار می آید. اگر رفتارهای کودک مورد سوال و جواب قرار گیرد،  

فردی قدرشناس بار می آید. اگر به رفتارهاي درست کودک توجه شود یا پاداش داده شود، 

فردی کنجکاو بار می آید. اگر به سوال های کودک با دقت و ساده پاسخ داده شود،  

کودک نظم و ترتیب را می آموزد. اگر زندگی کودک مبتنی بر برنامه و اصول و ضوابطی باشد،  

کودک وفای به عهد را می آموزد. اگر در تماس با کودک به قول های داده شده عمل شود،  

موجب اعتماد به نفس او می شود. اگر رفتارهای درست کودک مورد تایید و تصدیق قرار گیرند،  

یاد می گیرد خود و دیگران را دوست بدارد. اگر کودک در دوران رشد به قدر کافی دوست داشته شود،  

دکتر احمد به پژوه
استاد روان شناسي دانشگاه تهران

تربیتی تربیتیمنشور  منشور 

کودکان چگونه رفتار می کنند؟کودکان چگونه رفتار می کنند؟

همان گونه که با آنها رفتار می شــودهمان گونه که با آنها رفتار می شــود
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موفقیت یکی از 
فرزندان بنیاد مادر 

در استان یزد

معرفی مدیر عامل  
دالرام السادات رضوی، متولد سال 1373، مدیرعامل رشکت کیمیا.

دانشجوی دکری سلولی و مولکولی دانشگاه اصفهان. 

معرفی شرکت
رشکــت کیمیــا فعالیــت خــود را از ســال 1397 بــه صــورت آزمایشــگاهی رشوع بــه کار کــرد و محصــوالت خــود را تولیــد و همچنیــن ســنجش بــازار و نیــاز 

مشــریان را آغــاز منــود. در ســال 1399 بــا پذیــرش در پــارک علــم و فنــاوری، تولیــد و فــروش محصــول بــه صــورت نیمــه صنعتــی آغــاز و همچنیــن ســبد 

کاالیــی محصــوالت رشکــت گســرش یافــت. 

اهداف و و چشم انداز
هــدف اصلــی رشکــت کیمیــا تولیــد محصــوالت بهداشــتی، آرایشــی و مراقــب پوســت بــر پایــه مــواد طبیعــی و گیاهــی بــدون اســتفاده از نگهدارنده هــای 

شــیمیایی میباشــد. مدیرعامــل امیــدوار اســت در آینــده مــردم کشــور محصــوالت تولیــد شــده ایرانــی و طبیعــی را بــه محصــوالت مشــابه خارجــی و شــیمیایی 

ترجیــح داده و ایشــان نیــز بتواننــد بــا حامیــت مــردم، بــه تولیــد هرچــه بهــر محصــوالت طبیعــی اقــدام مناینــد. امیــد اســت نــام رشکــت کیمیــا همــراه بــا نــام 

رشکت هــای معتــر خارجــی در فروشــگاه در ذهــن مــردم باشــد و دنبــال محصــوالت بــا نــام کیمیــا باشــند.

زمینه فعالیت و محصوالت
تولید محصوالت بهداشتی و آرایشی بر پایه ترکیبات گیاهی و طبیعی از اصلی ترین هدف این رشکت می باشد.

رشکــت کیمیــا، ســفیداب پنبــه روی کــه از قدیــم بــه صــورت ســنتی و پــودری اســتفاده میشــد را بــه صــورت سوسپانســیون در آورده و بــرای اســتفاده در 

ظــروف مخصــوص مــام بســته بنــدی کــرده و آمــاده اســتفاده بهینــه و راحــت تــر میباشــد. بــه دلیــل ســختی اســتفاده ایــن پــودر کــم کــم جــای خــود را بــه 

محصــوالت شــیمیایی و خارجــی میــداد. ایــن رشکــت بــا ابتــکار و نــواوری ایــن مــاده معدنــی بــا خــواص فــوق العــاده را بــه چرخــه مــرف بازگردانــده و 

همچنیــن قــر جــوان جامعــه بــه دلیــل آگاهــی و اســتقبال اســتفاده از محصــوالت طبیعــی، اســتفاده از محصــوالت کیمیــا را در انتخــاب اول خــود قــرار 

میدهنــد. در گام بعــدی رژلــب هــای گیاهــی، بــامل لــب، کــرم ضــد لــک، صابــون هــای دستســاز و... بــه ســبد کاالیــی رشکــت اضافــه شــد.

چالش ها و مشکالت
بزرگرین چالش برای هر تولید کننده عرضه به بازار و تبلیغات محصول میباشد. برای محصوالت کیمیا به دلیل استقبال همشهریان به خوبی تبلیغات کالمی 

شکل گرفت. اصلی ترین چالش، اخذ مجوزها و فرایند تولید محصوالت می باشد. همچنین آگاهی از سختی مسیرهای تولید و راه اندازی کار. نظر اصلی 

رسکار خانم رضوی برای رشوع هرکاری این است که عنوان کسب و کار جایش اشتباه شده، به نظر ایشان باید گفت اول کار بعد کسب. این باید در ذهن 

جوانان جا بیوفتد که تا کاری نکنی کسبی نداری! برای حل این مسائل، بهرین راهکار برگزاری جلسات یا فایل های صوتی از تجربیات بزرگان کسب و 

کارهای بزرگ که این راه را طی کرده اند برای تازه وارد های صنعت کمک بزرگی میکند. 
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بچه که بودم آرزو داشتم خيلی پولدار شوم!
و اوليــن چيــزی هــم کــه دلــم ميخواســت بخــرم يــک 

يخچــال بــرای »ننــه  نخــودی« بــود. 
ــه  ــود ک ــا ب ــل م ــای مح ــرزِن تنه ــودی پي ــه  نخ نن

ــود... ــده ب ــه دار نش ــت بچ هيچوق
می گفتنــد در جوانــی شــاداب و ســرحال بــود و بــرای 

ــت. ــال می گرف ــت و ف ــود می ريخ ــه نخ بقي
پيــر کــه شــد، ديگــر نخــود بــرای کســی نريخــت؛ امــا 

»نخــودی« مانــده بــود تــِه اســمش.
زمســتان و تابســتان آب يــخ می خــورد، ولــی يخچــال 

. شت ا ند
ــب  ــک قال ــا و ي ــه ی م ــد دِر خان ــبها می آم ــه، ش نن

ــت. ــخ می گرف ــزرگ ي ب
ــه  ــتيم ک ــه داش ــک کاس ــان، ي ــِی يخچالم ــوی جايخ ت

ــود.  ــودی« ب ــه  نخ ــه ی نن ــمش »کاس اس
ننه با خانه ی ما ندار بود. 

ــو، و  ــد ت ــدون در زدن می آم ــود ب ــاز ب ــر ب ــه اگ دِر خان
اگــر ســِر شــام بوديــم يــک بشــقاب هــم می آورديــم 

بــرای او.
با بابا رفيق بود! 

برايــش شــال گردن و جــوراب پشــمی می بافــت و 
ــا پــدر تــوی هــر جملــه اش يــک  در حيــن صحبــت ب

»پســرم« می گفــت.
ــوی  ــتيم و ت ــان داش ــه مهم ــتان ک ــب تابس ــک ش ي
ــار زد و وارد  ــرده را کن ــه، پ ــم؛ نن ــع بودي ــاط جم حي

ــد. ــاط ش حي
ــوی  بچــه ی فاميــل کــه از ديــدن يــک پيــرزن کوچول

ــود، جيــغ زد و گريــه کــرد.  مــو حنايــی ترســيده ب
ننه بهش آبنبات داد.

ولی نگرفت و بيشتر جيغ زد.
بچــه  را آرام کرديــم و کاســه ی ننــه نخــودی را از 

آورديــم.  برايــش  جا يخــی 
ــوی زنبيــل ننــه انداخــت،  ــب يــخ را ت ــا وقتــی قال باب

ــت: ــش گف آرام به
»ننه! از اين به  بعد در بزن!«

ننــه، مکــث کــرد و بــه بابــا نــگاه کــرد؛ بــه مــا نــگاه 
ــت... ــرف رف ــد بی ح ــرد و بع ک

بعد از آن، ديگر پِی يخ نيامد. 
کاســه ی ننــه  نخــودی مدتهــا تــوی جايخــی يخچالمان 

مانــد و روی يــخ اش، يــک اليــه برفــک نشســته بــود...
ــم دِر  ــا رفتي ــا باب ــتم و ب ــه را برداش ــب، کاس ــک ش ي

ــه.  ــه ی نن خان
در را باز کرد.

به بابا نگاه کرد. 

گفت: »ديگه آِب يخ نمی خورم، پسرم!«
قهــر نکــرده بــود؛ ولــی نگاهــش بــه بابــا غريبــه شــده 

. د بو
او تــوی خانــه ی مــا کاســه داشــت، بشــقاب داشــت و 

يــک »پســر«. 
ــزدن و  ــک در ن ــل، ي ــی ناقاب ــک دِر آهن ــک در، ي ي
حــرف پــدر ننــه را بــرد بــه دنيــای تنهايــی خــودش و 
ايــن واقعيــت تلــخ را يــادش آورده بــود کــه »پســرش« 

پســرش نبــوده!
ننه  نخودی يک روز داغ تابستان از دنيا رفت...

تــوی تشــييع  جنــازه اش کاســه ی يــخ ننــه را انداختيم 
تــوی کلمــن و بابــا قــِد يــک پســِر مــادر مــرده اشــک 

ريخــت و مــدام آب يــخ خــورد.
يــک حــرف، يــک نــگاه، يــک عکــس العمــل... چقــدر 

آثــار تلخــی بهمــراه دارد.... 
کاسه يخ؛ انگار بهانه ی عشق و مهربانی بود...

خــدا ميدونــه کاســه يــخ هــر کــدوم از مــا کــی؟ کجــا؟ 
ــانی!!! ــال دل چه کس در يخچ

ــد و  ــورد ش ــت و خ ــت و شکس ــک گرف ــار برف ــزار ب ه
ــده نشــد... دي

حواسمان به يکديگر باشد.
ــر را  ــوای دل همديگ ــن روزگار، ه ــم اي ــچ و خ در پي
ــه  ــه بوت ــی را ب ــت و مهربان ــيم و محب ــته باش داش

فراموشــی نســپاريم.
ــرده  ــی پژم ــت در نامهربان ــت، پش ــم گل محب نگذاري

ــود... ش
ــر را  يکديگـــ
ــه  صميمانــــ
ــت  دوســـــ

بداريــم...
ــر  ــون عمــ چ
اون  زندگــی  و 
ــه  ــزی ک چيــ
ــم  فکـرميکنيـ
ــی  ــت خيل نيس
ــت... ــاه س کوت

»کاسه یخ ننه نخودی«»کاسه یخ ننه نخودی«
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سرکار خانم سرکار خانم طیبه ارسالنطیبه ارسالن
نماینده منتخب بنیاد مادرنماینده منتخب بنیاد مادر

در استان یزددر استان یزد

ــود  ــوری وج ــش ام ــان آفرین ــدا در جه ــام خ ــه ن ب
دارد کــه در همــه عصرهــا و بــرای همــه نســل هــا 
ــا و  ــای زیب ــی از واژه ه ــادر یک ــت م ــمند اس ارزش
پــر معنایــی اســت کــه در عیــن ســادگی روایتگــر 
طیبــه  اســت  فــداکاری  و  مهربانــی  از  دریــای 
ــم  ــلطان روز نه ــد و س ــی محم ــد عل ــالن فرزن ارس
ــان  ــه جه ــده ب ــزد دی ــهر ی ــن ۱۳۴۷ در ش فروردی
ــه  ــتان ب ــواده و دوس ــع خان ــه در جم ــود او ک گش
ســهیال معــروف اســت. پــس از طــی دوره ابتدایــی 
و راهنمایــي ودبیرســتان در ســال ۱۳۶۵ موفــق 
ــی  ــال زندگ ــن س ــد در همی ــم ش ــب دیپل ــه کس ب
مشــترک خــود را شــروع کــرد. میــوه بــاغ زندگــی 
ــید  ــام س ــه ن ــری ب ــرش پس ــا همس ــترک او ب مش
ــام دالرام  ــه ن ــری ب ــد ۱۳۶۶ و دخت ــجاد متول س
ــت. ــد ۱۳۷۳ اس ــال متول ــادات در س س

ســهیال ارســالن هنگامــی کــه پســرش دو ســاله 
ــوزش و  ــی آم ــع کاردان ــل در مقط ــود تحصی ب
ــرد  ــاز ک ــی( آغ ــوم تربیت ــی )عل ــرورش ابتدای پ
و ســال ۱۳۷۰ بــه جمــع معلمیــن پیوســت 
ــن  ــرد. ای ــش دبســتانی شــروع ک در مقطــع پی
بانــوی یــزدی کــه سرنوشــت خــود را بــا 
ــدان پیونــد زده در بخــش  ــه نیازمن کمــک ب
ــازی  ــی مشــاوره و توانمندس ــددکاری اجتماع م
ــت  ــه داد. عضوی ــود را ادام ــت خ ــوان فعالی بان
و  هــا  دلگرمــی  از  خیریــه  موسســه های  در 
ــت.  ــوکار اس ــوی نیک ــن بان ــای ای ــرگرمی ه س
عنــوان  بــه   ۱۳۹۶ مــاه  آذر   ۲۶ درتاریــخ  
نماینــده بنیــاد مــادر در اســتان یــزد برگزیــده 
ــت  ــق و محب ــدی از عش ــای جدی ــا دنی ــد ت ش
را تجربــه کنــد در گســترش حــس مادرانــه بــه 
دیگــر فرزنــدان جامعــه او را وادار کــرد در عیــن 
ادامــه تحصیــل در رشــته روانشناســی ســازمانی 
کارشناســی  در مقطــع  و صنعتــی  ســازمان 
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــاد ی ــا ایج ــد ب ارش
خانوادگــي در زمینــه ی تولیــد لــوازم آرایشــی و 
بهداشــتی درخدمــت فرزنــدان ایــن مــرز وبــوم 

ــد. باش

دعای مارد همیشه همراهتان
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ــد  ــل می کنن ــم نق ــان حکي از لقم
ــال  ــيصد س ــن س ــود م ــه فرم ک
ــردم را  ــف، م ــای مختل ــا داروه ب
ــدت  ــن م ــردم؛ و در اي ــداوا ک م
طوالنــی بــه ايــن نتيجــه رســيدم 
کــه: هيــچ دارويــی بهتــر از 

ــت؛ ــت نيس محب
ــم  ــن دارو ه ــر اي ــيدند: و اگ پرس

ــر نکــرد چــی؟ اث
لقمــان حکيــم لبخنــدی زد و 
ــش  ــدار دارو را افزاي ــت.. مق گف

ــده! ب
جواب سام را با سام بده،

ــع،  ــا تواض ــکر را ب ــواب تش ج
جــواب کينــه را بــا گذشــت، 
جــواب بــی مهــری را بــا محبــت،
راســتی،  بــا  را  دروغ  جــواب 
ــتی، ــا دوس ــمنی را ب ــواب دش ج
ــوری،  ــا صب ــم را ب ــواب خش ج

ــی، ــا گرم ــرد را ب ــواب س ج
ــردی،  ــا م ــردی را ب ــواب نام ج
ــويق،  ــا تش ــتکار را ب ــواب پش ج
ــکوت،  ــا س ــی ادب را ب ــواب ب ج
بــا  را  نــگاه مهربــان  جــواب 

ــد، لبخن
جــواب لبخنــد را بــا خنــده، 
جــواب مايــوس را بــا اميــد، 

جــواب منتظــر را بــا نويــد،
جواب گناه را با بخشش.

ــچ  ــز و هي ــچ چي ــت هي هيچوق
کــس را بــی جــواب نگــذار. 
مطمئــن بــاش هــر جوابــی بدهی 
ــک  ــوری، ي ــک ج ــک روزی، ي ي
ــردد. ــی گ ــاز م ــو ب ــه ت ــی ب جاي
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در تاریــخ و زندگــی بشــر همــواره مــادر و مــادري جایــگاه و مقامــی واال داشــته اند. مــادر نمـــاد مهــر و محبــت 
و ایثــار و از خودگذشــتگی اســت و مــادري فضیلتــی ملکوتــی اســت. پــدران مهـــر و صفــا و فــداکاري و صداقــت در 

عالی تریــن شــکل خــود در رســـالت عشـــق ورزیـــدن در فراینـــد پــرورش فرزنــد متجلــی میگردد. مــادران نقــش عظیم 
و گســترده اي در زندگــی فرزنــدان خـــود ایفــا میکننــد. مطالعــات نشــان می دهــد سال هـــاي اول کـــودکی دوره اســـت 
کـــه در آن بخـــش مهمــی از رشــد و بالندگــی رخ می دهــد و در دامــان گرم یک مـــادر کارآمـــد و فضـــا و محـــیط آرام 
خانــواده دریچه هــاي یادگیــري در ســال هاي رشــد کــودک گشــوده می شــود. بنابرایــن رابطــه مــادر و فرزنــد یــک امــر 
حیاتــی اســت. او در نقــش مربــی در تســهیل رشـــد همـــه جانبـــه کـــودک ماننــد عواطــف اجتماعــی، رشــد جســمانی، 

شــناختی و نیــز اســتقالل کــودک نقــش دارد. 
در طــول پنــج ســال اول زندگــی بیــش از هــر زمــان کــودکان دریافــت کننــدگان روابــط انســانی بــه زیباتریــن شــکل آن 
همــراه بــا نــگاه محبــت آمیــز و کلمــات دلنــواز هســتند و چگـــونگی تعامـــل مــادران بــا فرزنــدان و درگیر شـــدن آنـــان 
در فعالیـت هـــاي رشـــدي کودکـــان رخ مـی دهـــد. دلبستگی امن کودک با مادر رشد شناختی، عـــاطفی و اجتمـــاعی 
او را تســـهیل مـی کنـــد. رفتــار مثبــت اجتماعــی آنــان را افزایــش می دهــد و اطمینــان می دهــد کــه فرزنــدان قادرنـــد 

کـــه عملکــرد بهتــر اجتماعــی و تحصیلی داشــته باشــند.
خانــواده نخســتین و مهم تریــن هســته و نهــاد فراگیــر ســازنده جامعــه اســت. تربیـــت مـــادران در بســتر عشــق و محبت 
و آرامــش و امنیــت اثراتــی بــس پایــدار در شــخصیت کــودک بـــه جـــاي میگــذارد. تأکیــد بــر نقــش مــادر هرگــز بــه 
معنــاي کمرنــگ کــردن و یــا کــم اهمیـــت جلـــوه دادن نقــش پــدر نیســت. پــدران مســئولیت ســنگین صیانــت از حریم 
خانــواده و رشــد همــه اعضـــاي آن و در نهایــت مدیریــت کالن را برعهــده دارنــد و اثــر بخشــی نقش مادر بـــر آن اســـت 
کـــه خـــود یــک الگــوي عملــی از تمامــی بایدهایی اســـت کـــه بـــه فرزنـــدان منتقـــل مـی شـــود. کـــودک زمینه هاي 
ــدار  ــه و پای ــودک نهادین ــزد و در ک ــم می آمی ــادر دره ــوش م ــوازش در آغ ــیرین ن ــه ش ــا تجرب ــد را ب ــري و رش یادگی
می شــود. عشـــق بـــدون قیـــد و شـــرط مـــادر موجـــب مـی گـــردد تـــا الگوپذیري از مادر در او تشــکیل شــود. پس به 
جــرأت میتــوان گفــت جامعــه ســالم و پویـــا در گــرو ســالمت و پایــداري خانــواده اســت کــه از انســان هاي ســالم، بالنــده 

و رشـــد یافتـه تشـــکیل شده است.
خداوند در تکریم مادران عنایتی خـــاص دارد و وعـــده بهشـــت ر ا در حرمـــت و تکـــریم عزتمندانه مادران مورد تأکید 
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قــرار داده اســت. پــس میتــوان گفــت کــه ســالمت 
خـــانواده در گــروه نقــش آفرینی ســـازنده زنـــان در 
ســـاماندهی و روابـط پویـاي خـانواده اسـت. تربیـت 
ــه را  ــت جامع ــک تربی ــواده بی ش ــدان در خان فرزن

درپــی خواهــد داشــت.
اخیــر  آنکــه خانــواده در دهه هــاي  بــا وجــود 
هماننـــد ابعـــاد بســـیاري در جوامـــع در معـــرض 
ــی  ــوده اســت ول تغییــر اســت و تحوالتــی عظیــم ب
نقش فراگیر زنان در ایجـــاد آرامـــش روانـــی و رفع 
نیازهــاي عاطفــی، جامعه پذیــري، خداشناســی و 
پــرورش معنــوي همچنـــان تـــداوم دارد و مــادران 
ــتحکام  ــم و اس ــود تحکی ــوي خ ــت معن ــا مدیری ب
خانــواده و در نهایــت ســالمت و بالنـــدگی جامعــه را 

ممکــن می ســازد.
نکته هاي کلیدي درباره نقش تربیتی مادر:

ـ مــادر یــک الگوي خــوب تربیتی اســت. فرزندشــان 
را دوســت میدارنــد و بــا رفتــار خــود ایــن عشــق و 
ــار از  ــگاه سرش ــد )ن ــه او نشــان میدهن ــت را ب محب
ــن و  ــه گفت ــن، قص ــوش گرفت ــه او، در آغ ــه ب عاطف

ــت(. ــاي اوس ــه حرف ه ــوش دادن ب گ
ـ مــادر یــک بهشــت امن اســت. کودکان در آغـــوش 
مـــادران آرامـــش و امنیـــت را تجربـــه میکننــد و با 

ــد. ــه خــواب می رون آســودگی ب

داســتان  غالــب  در  کــودک  بــا  زدن  حــرف  ـ 
ــه  ــک پارچـ ــاي او در یـ ــه حـرف هـ ــوش دادن ب گ
کــردن فعالیت هــاي مغــز کــودک در ســال هاي 
ــن  ــه ایـ ــد و در نتیجـ ــی کمــک مـی کنـ اول زندگ
یکپارچگــی انســان عملکــردي هماهنــگ دارد کــه او 
را بــه ســمت رفتـــار اجتمـــاعی و همکـــاري تــوأم با 

همدلــی ســوق می دهــد.
ـ توجــه بــه رفــاه بهیســتی کــودک مراقبــت مطلوب 

جســمانی، عاطفی و ذهنـــی از کـــودک می کند.
ــد. از  ــز مـی کنـ ــودک تمرک ــت ک ــاط مثب ــر نق ـ ب
ابعـــاد مثبـت رفتـاري او بـــراي تشـخیص یادگیري 
ــاطفی  ــاي عـ ــا حمایـت هـ ــد و ب او اســتفاده می کن

خـــود بـــر اعتمـــاد بـــه نفــس آنـــان می افزایند.
ــوب  ــاي مطل ــی و ارزش ه ــراث فرهنگ ــادران می ـ م
ــب  ــش و در قال ــت و آرامـ ــه را در بســتر امنی جامع
مثــال به کــودک منتقــل میکنند )کتـــاب خوانـــدن 
بـــراي آنهـا، فعالیـــت هـاي شـاد و لذتبخش، حضور 
والدیــن و برنامه هــاي مــورد عالقــه کــودک( نقــش 
مــادر در تربیــت بــا اینگونــه فعالیت هــا پیونــد 

ــد. ــت می کن ــی را تقوی خانوادگ
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ســــــواری، مــرد 
ناتوانــی را ســر راه 

ــه از او  ــد ک ــود دي خ
کمــک ميخواســت. مــرد 

ــال او  ــه ح ــش ب ــوار دل س
ســوخت از اســب پيــاده شــد 
و او را از جــا بلنــد کــرد و روی 

اســب گذاشــت، تــا او را بــه 
ــاند. ــد برس مقص

مــرد ناتــوان وقتــی بــر 
ــد،  ــوار ش ــب س اس

را  اســب  دهنــه 
ــت:  ــيد و گف کش

ــردم  ــب را ب اس
ــت.  و گريخـــ

از  پيــش  امــا 
ــود  ــه دور ش آن ک

داد  اســب  صاحــب 
ــب را  ــا اس ــو تنه زد: ت

را  نبــردی، جوانمــردی 
ــب  ــردی. اس ــود ک ــم ناب ه

ــن  ــوش ک ــا گ ــو. ام ــال ت م
ــه  ــه هيــچ کــس نگــو چگون ب

ــت آوردی.  ــه دس ــب را ب اس
ديگــر  ميترســم  زيــرا 

هيــچ اســب ســواری 
ــم  ــاده ای رح ــه پي ب

ــد. نکن
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هر نفس نو می شود دنیا و ما               بی خبر از نو شدن اندر بقا

گــر چــه بــه ظاهــر مــادر بــرگ گل زینلــی در ششــم آبــان مــاه ۱۴۰۰ رخــت از ایــن جهــان بــر بســت، ولــی حضــور و نــگاه عاشــقانه 
وی همیشــگی و مســتدام اســت لــذا دلتنگــی خــودم از عــدم حضــور فیزیکــی ایشــان بــا ذکــر خاطــره ای بیــان می کنــم.

صبــح یکــی از روزهــای نیمــه ابــری فروردیــن مــاه ۱۳۹۴، مــادر از خــواب بیــدار شــد و بــر خــالف همیشــه نمــاز را بــا تیمــم بــه 
ــالم  ــحال و س ــود را خوش ــدان خ ــی فرزن ــور نگران ــه تص ــرد، ب ــان می ک ــوالم کتم ــر س ــت و در براب ــی نداش ــال خوش ــای آورد ح ج
جلــوه مــی داد گرچــه از درون بــه خــود مــی پیچیــد. بــی توجــه بــه پاســخ وی بــه بیمارســتان تلفــن زدم در اســرع وقــت وی را بــه 
بیمارســتان مرکــزی شــیراز MRI منتقــل نمودیــم. پــس از تشــریفات اداری و معاینــات پزشــکی تصمیــم بــه آنژیوگرافــی گرفتــه شــد، 
ــون مشــکل  ــا عمــل بال ــود کــه ب ــه قلــب علــت ناراحتــی ب ــو، گرفتگــی شــدید دو عــدد از رنگ هــای اصلــی منتهــی ب بعــد از آنژی
برطــرف نشــد نیــاز بــه اِســتند داشــت بــه یــاری خــدا و پزشــک حــاذق بیمارســتان جنــاب آقــای دکتــر محمــودی عمــل بــا موفقیــت 

انجــام گردیــد.
ــار  ــول چه ــاوت در ط ــت متف ــا حال ــت ام ــیاری اس ــه بس ــال ب ــه مبت ــوق روزان ــداد ف روی
ســاعت انجــام اقدامــات فــوق بــه دلیــل حضــور حقیــر و برادرانــم همــواره چهــره مــادر 

ــادا باعــث دلتنگــی شــود. ــا مب ــد ت ــو از عشــق و لبخن شــاد و نگاهــی ممل
ایــن تنهــا نــگاه و چهــره مــادر اســت کــه در لحظــه مــرگ و زندگــی می توانــد در 
ــه جــای اظهــار درد و  ــرژی داد ب ــه مــا ان ــروز دهــد. او ب ــد از خــود ب حضــور فرزن
رنــج و تعــب معاشــقه می کــرد خطــوط حــس نگاهــش تــا ابــد در نظــرم محــو 
ــت و  ــار، عطوف ــت، ایث ــه حجــم عشــق، محب ــگام ب ــد شــد او در آن هن نخواه
مهربانــی مبــدل شــده بــود. او عینیــت آرمان هــای انســانی و آســمانیم بــود، 
مــن بــه چشــم خــود بهشــت را دیــدم زیــرا اگــر بهشــت حقیقــی را آرمــان 
بنامیــم تجلــی آن اندیشــه پــاک مــادر اســت کــه خداونــد در خانــه همــه 
ــق در  ــی و کمــال مطل ــی زیبای ــرار داده اســت چــون وجــودش تجل ق

قالــب محســوس بــه نــام مــادر بــرای همــه آفریــده شــده اســت.

مادر، تجلی زیبایی و کمال مطلق

نعمت اله نعمتی
 فرزند بنياد بين المللی مادر
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زنده یاد محّمد نمازیزنده یاد محّمد نمازی
زندگی:

محمــد نمــازی کودکــی را در هندوچیــن و جوانی را در شــیراز و تهران ســپری کرد و درســال 
۱۳۰۳ بــه قصــد ســیاحت بــه آمریــکا رفــت، امــا این ســفر سرنوشــتش را تغییــر داد و نزدیک 
بــه بیســت ســال در آنجــا اقامــت کــرد. او در فاصلــه دو جنــگ جهانــی دوم توانســت تجــارت 
دریایــی موفقیت آمیــزی در هنگ کنــگ بــه وجــود آورد و پــس از موفقیــت در فعالیت هــای 
اقتصــادی، در ســال ۱۳۲۳ بــه ایــران بازگشــت. امــا گرچــه نیــت اصلــی اش ایجــاد مجتمــع 
بهداشــتی و درمانــی بــود، ولــی پــس از بازگشــت بــه ایــران متوجــه شــد کــه آب آشــامیدنی 
وضعیــت مناســبی نــدارد و تصمیــم گرفــت عــالوه بــر ســاخت مجتمــع درمانــی - آموزشــی، 
ــال ۱۳۲۷  ــه درس ــد ک ــداث کن ــیراز اح ــی در ش ــهر، آب لوله کش ــن ش ــارکت انجم ــا مش ب
 تکمیــل شــد. بدیــن ترتیــب، شــیراز اولیــن شــهر ایــران بــود کــه دارای آب لوله کشــی شــد.

ــت«  ــهرت داش ــی ش ــد تختخواب ــتان پانص ــه بیمارس ــدا ب ــه ابت ــازی »ک ــتان نم بیمارس
ــازی  ــتان نم ــازی و هنرس ــودکان نم ــگاه ک ــازی، پرورش ــتاری نم ــی پرس ــگاه عال آموزش
از جملــه مؤسســات خیریــه ای اســت کــه او در شــیراز بــه راه انداخــت. وی کــه 
درآمــد آب شــیراز را وقــف بیمارســتان کــرد. اقداماتــش مــورد توجــه شــاه قــرار 
ــر  ــازی و دیگ ــد نم ــاج محم ــز ح ــیراز را نی ــهر ش ــانی ش ــتور داد برق رس ــت و دس گرف
شــود. بیمارســتان  وقــف  نیــز  آن  درآمــد  و  بگیرنــد  به عهــده  شــیراز   نیکــوکاران 

ایــران در واشــینگتن  نمــازی در ســال ۱۳۲۸ بنیــاد خیریــه ای نیــز به نــام بنیــاد 
ســاله   ۲۲ انحصــار  لغــو  از  پــس   ۱۳۳۳ آذر  در  زاهــدی  فضل الــه  کــرد.  تأســیس 
دولــت بــر بازرگانــی خارجــی، نمــازی را بــه عنــوان وزیــر مشــاور وارد دولتــش 
داشــت.  به عهــده  هــم  عــالء  حســین  دولــت  در  را  ســمت  همیــن  او  و   کــرد 
محمــد نمــازی در ۷۶ ســالگی در بیمارســتان نمــازی کــه خــود بنیانگــذار آن بود، درگذشــت 

و در همانجــا به خــاک ســپرده شــد.

ســالروز  فروردیــن   ۲0
ــد نمــازی درگذشــت محّم

 )زاده ســال  ۱۲۷۵ شیراز-درگذشــته ۲۰ 
فروردین ۱۳۵۱ شــیراز( نیکوکار شــیرازی 
ــیراز  ــازی ش ــتان نم ــذار  بیمارس  و بنیانگ
خانواده هــای  از  نمــازی  خانــدان 
دوره  از  شــیراز  نیکــوکار  و  سرشــناس 
ــارت  ــه تج ــد ک ــه بودن ــه و قاجاری زندی
ــد،  ــورهای هن ــی در کش ــای بزرگ خانه ه
ــتند. ــر داش ــگ و مص ــگ کن ــن، هن  چی

ــر  ــدر او، در اواخ ــازی، پ ــن نم محمدحس
دوره قاجاریــه کــه بیماری هــای گوناگــون 
در شــیراز شــیوع داشــت و تعــداد زیــادی 
افــراد بی سرپرســت و بی پنــاه در ایــن 
نوانخانــه  می کردنــد،  زندگــی  شــهر 
ــکان  ــرای اس ــی در دروازه کازرون ب بزرگ
یــک  همچنیــن  و  بی ســرپناه  افــراد 
درمانــگاه در خیابــان قاآنــی تأســیس 
کــرد. او درســال ۱۳۰۴ ایــن درمانــگاه را 
ــاختمان های  ــی از س ــد یک ــف و درآم وق
خــود در کشــور چیــن را بــه تأمیــن 

داد. اختصــاص  آن  هزینه هــای 
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دکتــر مریــم ذاکــری نیــا درســال ۱۳۳۱ در شــیراز بــه دنیــا آمــد و تــا پایــان دوره دبیرســتان را در شــیراز گذرانــد. وی کــه از دوران ابتدایــی 
بــه رشــته ی خــون شناســی و ســرطان عالقــه منــد بــود در آزمــون کنکــور ســال ۱۳۵۱ رتبــه ۲۶ را کســب کــرد و ۸ ســال دوره ی پزشــکی 

عمومــی و ۴ ســال دوره ی تخصــص داخلــی و ۳ ســال نیــز دوره ی فــوق تخصــص خــون و ســرطان را در شــیراز ســپری نمــود.
در دورانــی کــه اکســترن بــود بمــدت ۳ مــاه بــه کشــور کانــادا رفتنــد و در دانشــگاه مــک گیــل واقــع در مونتــرال مشــغول بــه کار شــدند 
آن جــا همــه بیمــاران ســن باالیــی داشــتند امــا در ایــران در آن زمــان بیمــاران جــوان در اثــر ابتــال بــه بیمــاری حصبــه مــی مردنــد و 
ایــن در حالــی بــود کــه در کشــور ایــران از نظــر آموزشــی و از نظــر بیمــار تفــاوت چندانــی وجــود نداشــت در نتیجــه تصمیــم گرفتنــد 
ــا  ــی ۵۹ ب ــالهای ۵۸ ال ــه کشــور بازگشــتند. در س ــن ب ــردم میه ــه م ــت ب ــرای خدم ــد و ب ــه دهن ــران ادام ــود را در ای ــالت خ ــه تحصی ک
ویزیــت بیمــاران روســتایی بــا جهــاد ســازندگی همــکاری داشــتند. در ســال اول رزیدنتــی و بــا شــروع جنــگ تحمیلــی و کمبــود تعــداد 
رزیدنت هــای داخلــی مجبــور بودنــد کــه در طــول هفتــه بــه صــورت شــبانه روز در بخــش بماننــد و فقــط یــک روز بــه منــزل برگردنــد.

وی مؤســس نخســتین بخــش پیونــد مغــز اســتخوان اســتاندارد ایــران مــی باشــد و انگیــزه ایشــان بــرای ایجــاد بخــش پیونــد مغــز اســتخوان 
ایــن بــود کــه در کشــور ایــن بخــش را داشــته باشــیم تــا بتــوان بــه بیمــاران صعــب العــالج کمــک کــرد. وی بــا کمــک اســتاد خــود مرحــوم 
پروفســور حــق شــناس از ایتالیــا پذیــرش گرفــت و دوره ی پیونــد مغــز اســتخوان را در آن کشــور ایتالیــا گذرانــد کــه ۶ مــاه طــول کشــید 
و ســپس بــا کمــک رئیــس وقــت دانشــگاه ایــن بخــش را راه انــدازی نمــود کــه از ســال ۶۹ فعالیــت هــای مربوطــه را شــروع کردنــد و در 
خــرداد مــاه ســال ۷۲ بــه بهــره بــرداری رســید. در آن زمــان وزیــر بهداشــت آقــای دکتــر ملــک زاده و رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
شــیراز آقــای دکتــر تابعــی بودنــد کــه کمــک زیــادی بــه راه انــدازی نخســتین بخــش پیونــد مغــز اســتخوان اســتاندارد در ایــران نمودنــد.

 ،CP ــه ــرروی بیمــاران نورولوژیــک از جمل ــی را ب ــا کمــک همــکاران خــود ســلول درمان ــران ب ــار در ای ــرای اولیــن ب وی در ســال ۱۳۹۰ ب
پارکینســون و آتروفــی مخچــه را انجــام دادنــد کــه بیشــتر بیمــاران از ۱۰ تــا ۲۰ درصــد وضــع بهتــری پیــدا کردنــد. وی در ســال ۱۳۶۲ بــه 
دلیــل درمــان موفقیــت آمیــز مجروحــان جنگــی موفــق بــه کســب تقدیــر نامــه از ســوی ریاســت جمهــوری گردیــد. در ســال ۱۳۷۵ موفــق 
بــه کســب جایــزه جشــنواره تحقیقاتــی علــوم پزشــکی رازی گردیــد. در ســال ۱۳۷۹ نیــز موفــق بــه کســب عنــوان پزشــک نمونــه ســال 
گردیــد. طــی مراســمی در بیمارســتان نمــازی همــراه بــا ســرکار خانــم دکترقمــر حســینی الهاشــمی از ایــن پزشــک نمونــه هــم بخاطــر 
۳۶ ســال خدمــت بــه جامعــه پزشــکی اســتان و ایــران تجلیــل بــه عمــل آمــد. گــروه مشــاهیر فــارس انتخــاب ایــن بانــوی شایســته را بــه 

عنــوان پزشــک برجســته کشــور تبریــک گفتــه و بــرای ایشــان آرزوی موفقیــت دارد.
ــر  ــم و تاث ــه تال ــواده ســالمت کشــور، مای ــوی فرهیختــه، اســتاد »دکتــر مریــم ذاکــری نیــا«، از اســاتید نامــدار خان ضایعــه درگذشــت بان
فــراوان گردیــد. بانویــی شایســته کــه حیــات پربرکتــش، در عرصــه متعالــی خدمــت بــه ســالمت بیمــاران، سرمنشــاء بــرکات بســیار بــود و 
حضــور ارزنــده اش در مقــام اســتادی و پــرورش فرزندانــی شایســته بــرای خانــواده ســالمت ، یــاد و نامــش را تــا همیشــه جاویــدان ســاخته 

و ســایه ســار حضــورش، برگــی زریــن در دفتــر تاریــخ مجموعــه علــوم پزشــکی شــیراز خواهــد بــود.
بی شک شخصیت علمی و اخالقی ارزشمند این بانوی مکرمه، برازنده مقام واالی استادی بود.

روحشان شاد و یادشان رگامی   باد

استاد:استاد:
دکتر مریم ذاکری نیادکتر مریم ذاکری نیا
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 1- روز تولد ديگران را به خاطر داشته باش. 
 2- حداقل سالی يکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.

 3- برای فردايت برنامه ريزی کن.
 4- از عبارت »متشکرم« زياد استفاده کن.
 5- بدان در چه وقت بايد سکوت کنی.

 6- زير دوش آب برای خودت آواز بخوان.
 7- احمقانه رفتار مکن.

 8- برای هر مناسبت کوچکی جشن بگير.
 9- اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر.

 10- هميشه در حال آموختن باش.
 11-آنچه می دانی به ديگران بياموز.
 12- روز تولدت يک درخت بکار.

 13- دوستان جديد پيدا کن اما قديميها را از ياد مبر.
 14- از مکانهای مختلف عکس بگير.

 15- راز دار باش.
16- فرصت لذت بردن از خوشی هايت را به بعد 

 موکول نکن.
 17- به ديگران متکی نباش.

18- هيچ وقت در مورد رژيم غذاييت با کسی 
 صحبت نکن.

 19- اشتباه هايت را بپذير.
20- بدان که تمام اخباری که می شنوی 

 درست نيست.
21- بعد از تنبيه به جای بچه هايت)تنبيه 

بدنی هرگز( . آنها را در آغوش بگير و 
 نوازش کن.

 22- گاهی برای خودت سوت بزن.
23- شجاع باش، حتی اگر نيستی 

وانمود کن که هستی، هيچکس 
نمی تواند تفاوت بين اين دو را 

 تشخيص دهد.
24- هيچوقت سالگرد ازدواجت را 

 فراموش نکن.
 25- به کسی کنايه نزن.

26- از بين کتاب هايت آنهايی را 
امانت بده که بازگشتشان برايت 

 مهم نباشد.
27- به بچه هايت بگو که 

 آنها فوق العاده اند.
 28- سحر خيز باش
29- سعی کن 

هميشه خيلی 

هفتاد نکته از نکات کتب روانشناسی

شماره 20زمستان 1400   زمستان 1400  شماره 20
70



 هوشيار باشی . شانس گاهی اوقات خيلی آرام در می زند.
 30- هميشه ساعتت را پنج دقيقه جلو بکش.

 31-کسی را که اميدوار است هيچگاه نا اميد نکن شايد تنها داروی او باشد.
 32-وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آنها برنده شوند.

 33-هيچگاه در دستگاه پيغام گير تلفن پيام بی معنی و نامفهوم نگذار.
 34-وقت شناس باش. 

 35-از افراد ناشايست دوری کن.
 36-در پول دادن به بچه هايت خسيس نباش.

 37-اصالت داشته باش.
 38-هيچ وقت به رقيبت اعتماد نکن.

 39-از حدی که الزم است مهربانتر باش.
 40-وقتی عصبانی هستی به هيچ کاری دست نزن.

 41-بهترين دوست همسرت باش.
42-تا وقتی شغل بهتری پيدا نکرده ايی شغل فعليت را از 

 دست مده.
43-سعی کن مفيد ترين و با احساس ترين آدم روی 

 زمين باشی.
 44-از کسی کينه به دل نگير. 

 45-برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شو.
 46-شکست را به راحتی بپذير.

 47- وقتی پيروز شدی فخر فروشی نکن.
 48- خودت را در گير مسائل بی اهميت نکن.

49- هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر 
 می آيد.

 50- هميشه به قولت وفادار باش.
 51- تا می توانی جدايی ها را به وصل تبديل کن.

52- عادت کن که هميشه حتی زمانی که ناراحت 
 هستی خودت را سرحال نشان دهی.

 53- زندگی را سخت نگير.
 54- هيچ وقت قمار بازی نکن.

55- وقتی با کار سختی روبرو شدی به خودت تلقين 
 کن که شکست غير ممکن است.

 56- از وسايلت به خوبی محافظت کن.
57- انتظار نداشته باش که پول برايت خوشبختی 

 بياورد.
 58- برای تغيير دادن ديگران بيش از اين تاش نکن.

 59- هميشه خوش ظاهر و شيک پوش باش.
60- پل ها را از بين نبر شايد مجبور شوی بار ديگر از 

 رودخانه عبور کنی.
 61- خودت را دست کم نگير.

 62- متواضع و فروتن باش.
 63- گاهی فراموش کن.

 64- قدرت بخشندگی را از ياد مبر.
65- نسبت به مردمی که به تو می گويند خيلی صادق و بی ريا 

 هستی محتاط باش.
 66- دوستی های قديم را دوباره تازه کن.

 67- سعی کن زندگی همواره برايت پيام داشته باشد.
 68- کتاب مورد عاقه ات را برای بار دوم بخوان.

69- طوری زندگی کن که روی سنگ قبرت بنويسند: شخصی که از هيچ چيز در 
 ز ندگيش پشيمان نبود .

70-بدان در چه وقت بايد سکوت کنی ...
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طی شد این عمر تو دانی به چه سان؟
پوچ و بس تند چنان باد دمان

همه تقصیر من است این
و خودم می دانم
که نکردم فکری،

که تأّمل ننمودم روزی،
ساعتی یا آنی

که چه سان می گذرد عمر گران؟
کودکی رفت به بازی، بفراغت، به نشاط

فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات
همه گفتند:کنون تا بچه است بگذارید بخندد شادان

که پس از این دگرش فرصت خندیدن نیست،
بایدش نالیدن

من نپرسیدم هیچ که پس از این ز چه رو نتوان خندیدن؟
نتوان فارغ و وارسته ز غم همه شادی دیدن؟

همچو مرغی آزاد هر زمان بال گشادن؟
سر هر بام که شد خوابیدن

من نپرسیدم هیچ که پس از این ز چه رو بایدم نالیدن؟
هیچ کس نیز نگفت: زندگی چیست،چرا می 

آییم………؟
بعد از چند صباح به چه سان باید رفت؟

به کجا باید رفت؟
با کدامین توشه به سفر باید رفت؟

من نپرسیدم هیچ، هیچکس نیز به من هیچ نگفت.

نوجوانی سپری گشت به بازی، به فراغت، به نشاط.
فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات

بعد از آن باز نفهمیدم من،که چه سان عمر گذشت؟
لیک گفتند همه که جوانست هنوز،

بگذارید جوانی بکند،
بهره از عمر بََرد کامروایی بکند.
بگذارید که خوش باشد و مست
بعد از این باز ورا عمری هست

یک نفر بانگ بر آورد که او از هم اکنون باید فکر آینده کند.
دیگری آوا داد: که چو فردا بشود فکر فردا بکند.

سومی گفت: همانگونه که دیروزش رفت،
بگذرد امروزش، همچنین فردایش

با همه این احوال
من نپرسیدم هیچ که چه سان دی بگذشت؟

آن همه قدرت و نیروی عظیم به چه ره مصرف گشت؟
نه تفّکر، نه تعّمق و نه اندیشه دمی،

عمر بگذشت به بی حاصلی و مسخرگی.
چه توانی که زکف دادم مفت،

من نفهمیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت.
قدرت عهد شباب، می توانست مرا تا به خدا پیش بََرد،

لیک بیهوده تلف گشت جوانی
هیهات

آن کسانی که نمی دانستند زندگی یعنی چه رهنمایم بودند،

گذر عمر
نسرين صاحب
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عمرشان طی می گشت بیخود و بیهوده،
ومرا می گفتند که چو آن ها باشم،

که چو آنها دایم
فکر خوردن باشم،فکر گشتن باشم، فکر تأمین معاش،

فکر ثروت باشم، فکر یک زندگی بی جنجال، فکر همسر 
باشم.

کس مرا هیچ نگفت
زندگی ثروت نیست،

زندگی داشتن همسر نیست،
زندگانی کردن فکر خود بودن و غافل ز جهان بودن نیست،

من نفهمیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت.
ای صد افسوس که چون عمر گذشت معنیش می فهمم.

حال می پندارم هدف از زیستن این است رفیق:
من شدم خلق که با عزمی جزم پای از بند هواها ُگَسلَم

گام در راه حقایق بنهم
با دلی آسوده

فارغ از شهوت و آز و حسد و کینه و بخل،
مملو از عشق و جوانمردی و زهد

در ره کشف حقایق کوشم،
شربت جرأت و اّمید و شهامت نوشم،

زره جنگ برای بد و نا حق پوشم
ره حق پویم و حق جویم و پس حق گویم

آنچه آموخته ام بر دگران نیز نکو آموزم
شمع راه دگران گردم و با شعله ی خویش،

ره نمایم به همه گر چه سرا پا سوزم.
من شدم خلق که مثمر باشم، نه چنین زائد و بی جوش و 

خروش،
عمر بر باد و به حسرت خاموش

ای صد افسوس که چون عمر گذشت معنیش می فهمم
کاین سه روز از عمرم به چه ترتیب گذشت:

کودکی بی حاصل، نوجوانی باطل، وقت پیری غافل
به زبانی دیگر:

کودکی در غفلت؛ نوجوانی شهوت؛ در کهولت حسرت
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»خار مردی، جان ببای قروون«»خار مردی، جان ببای قروون«

نامگــذاری روز هــا فرصتــی بــرای سپاســگزاری از افــراد مرتبــط بــا مناســبت هــا مــی باشــد.يکی از ايــن 
مناســبت هــا روز والدت حضــرت علــی)ع( روز پــدر و روز مــددکار اجتماعــی اســت. ضمــن تبريــک همــه 
ــاد  ــده ي ــز مــی نويســم.از دوســت عزيــزم زن ــرای پــدران عزي ايــن مناســبت هــا ايــن يادداشــت را ب
فرهــود جالــی کندلوســی کمــک مــی گيــرم و  بخشــی از شــعر ايشــان در بــاره پــدر را بــه همــه پــدران 
ايــران زميــن از جملــه پــدر مهربــان خــودم تبريــک مــی گويــم. ضمــن اينکــه يــادی مــی کنــم از همــه 
پدرانــی کــه دســت شــان از ايــن دنيــا کوتــاه ســت و بــرای ســامتی و طــول عمــر باعــزت همــه پــدران 

زنــده  دعــا مــی کنــم. متــن نوشــته شــده بــه زبــان گيلکــی مــی باشــد.

روو�ن
ای �ق سو�ت دل ص�ن م �ب /د�ی روو�ن

ای �ق �ب ا�ن �ب ار مردی �ب �ن

) فدای پدر خوبم بشوم/پدری که صورتی سوخته اما دل باصفا دارد(

راره ر و �بِ  �پِ
�ت

�پ و�ق ه�ی
کرده  اد �ن اره/ �ی گی و دو�ش �ب د� �ن لاصه رن

�ن

) خالصه این که زندگی بر دوش او سوار است / ولی هیچ گاه پدر و 

برادر)خانواده( خود را فراموش منی کند(

ا او�ن ک�ش و �ب حم�ق اره مردی رن ا/ �ن �ب ِ �ب
ا�ن مو �ب �ی اد �ب م، �ی ِ

و�ق ر �ب �پِ

) پدر گفتم ویاد پدر خودم افتادم/ که مردی زحمت کش و با وفاست(

ه آسمو�ن
ا ام ا �ب َ �ن �ب م�ی ه،/، َمَمه رن و�نِ

گِی س�ق د� �ن ا رن �ب ِ �ب
ا�ن �ب

)پدر عزیز ستون زندگی است/ ولی مادر همچون زمین وپدر هم  آسامن 

است (

�ن دِل درد ّسه �ق
َ ه �ن ووم �قِ

َ
روو�ن �ب

مرد/، �ق
ُو�ن رم �ب م�ی

َ
ِ دا �ب

ر�ت �ی
ه �ن �ق

) فدای غیرتت بشوم پدر جوامنرد/فدا تن خسته ات بشوم(

د �ی
وو�ن رو س�ن له �ب �ی ردا و �پ

ا �ن د /، �ق ا صد ام�ی ه �ب �ن �ب
�ق
و ره 

رورن و سش

) شب و روز باامید تالش می کنید/تا بچه های شام رو سفید باشند(

ه �ی
اراصن ه �ن َرک که وو�ن وو�ن �قِ ه/،�ب �ی ارن ه �ب کرسش

ه �ن که َو�پ �ن ا ا�ی �ب

) بااینکه بچه ها همچنان به فکر بازی هستند/ کمی که جوانرت می شوند 

تازه ناراضی هم می شوند(

ه ار وو�ن �ش ه و�ی ارن مرده �ق
َ
ر که �ب ه/، �پِ ه کار وو�ن سا سر�گرم سش

أ
� که ا �ب

) از بس که رس گرم کار می شوند/بعداز فوت پدر تازه بیدار می شوند(

ور
ه �ن ار�ن ه را��ت و�ن �ن ال �ق �ی �ت سر/ �ن

سش ه �پ ر کوه دره �ق ِ �پِ
دول�ت

)بواسطه حضور پدر پشتوانه بزرگی را داریم/خیاملان راحت هست و از 

مشکالت هم خربی نداریم(

وه گی و د� دار �ب د� �ن هال رن
وه/، �ن ا هموار �ب دی و �ب ل�ن ی �ب

س�ق �پ

) پست وبلندی زندگی با دست پدر هموار می شود/نهال زندگی به دست 

او درختی می شود(
روو�ن

ه �ق ر �ق ا�ن �پ کگردم �ب ه دور �ب /،�ق وو�ن ا رن ه �ب وو�نِ
 �ن

ن
ر مردی وص� �ی

سش

) شیر مرد، با زبان منی توان تو را توصیف کرد/ دورت بگردم وفدایت شوم 

پدر جان(

دکتر سيد حسن موسوی چلک
رئيس انجمن مددکاران

اجتماعی ايران
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مادر همه جان و تنم 
شوق نفس کشيدنم 

از کجای زندگيم بگم که تو کنارم نبوده باشی؟
ــم  ــه بغل ــود و هميش ــختم ب ــن س ــه راه رفت ــی ک ــای کودک از روزه

ــا و  ــرما پاه ــه از س ــم ک ــتانی بگ ــرد زمس ــبهای س ــردی؟ از ش ميک
ــردی ــرم ميک ــتات گ ــتامو الی دس دس

يا از نخوردن ها تا من سير بشم 
از بيمار شدنم بگم باالی سرم تا صبح مينشستی 

مــادرم از زبــری دســتاهات کــه ناخــن هايــش هميشــه بــا رنــگ 
ــه  ــره ی هميش ــم، از چه ــت بگوي ــت براي ــده اس ــی ش ــا نقاش حن

خســته ات  
مادر چقد زود پير شدی!! 

اصا آيا تو جوان هم بوده ای؟!
از زمانی که بياد دارم صورت چروک داشتی با چشمانی خسته...

ــه  ــتای پين ــه دس ــه ب ــار ک ــر ب ــودی، ه ــم ب ــرد زندگي ــن ف ــوی تري ق
ــتی و  ــودت گذش ــدر از خ ــره، چق ــم ميگي ــم دل ــگاه ميکن ــته ات ن بس
کار کــردی تــا مــن احســاس راحتــی کنــم و مــن اميــدوار بــودم روزی 

ــم؟! ــران کن ــور جب ــی چط ــم. ول ــران ميکن ــم وجب ــزرگ ميش ب
چطور جوانی تورا باز پس بگيرم!! و تقديمت کنم... 

ــم  ــو راه ميرفت ــای ت ــد بج ــم،کاش ميش ــت باش ــم دردهاي ــور مره چط
ــری!!  ــو راه مي ــا زان ــداری و ب ــتادن ن ــوان ايس ــه ت ــم ديگ ــی ميبين وقت

تو دلم گريه ميکنم آخه تو طاقت اشکهای مرا نداری... 
ــختی  ــبهای س ــه ش ــم و چ ــم ديدي ــختی باه ــای س ــه روزه ــان چ مام

ــم...  ــم گذراندي ــار ه کن
قسم راستت جون منه، چون منو از خودت بيشتر دوست داری...

کاش ميشــد پنجــاه ســال بــه عقــب برگــردم و مــن بــاز کودکــی بشــم 
تــو آغوشــت کــه احســاس امنيــت ميکنــه... 

ــن  ــدم اي ــه و هم ــش من ــی آواز آرام ــت از بچگ ــرآن خواندن ــدای ق ص
ــو... ــای ت روزه

مــادرم کاش ميشــد زمــان بايســته و تــو بــرای هميشــه کنــارم باشــی، 
دنيــای مــن بــا تــو زيباســت.

کاش ميشــد انتخــاب کنــم چــه کســی را دوســت دارم تــا آخــر عمــرم 
ــدم  ــه ق ــدم ب ــو ق ــا ت ــن ب ــه. م باش
زندگــی کــردم و نفــس کشــيدم. 
ــزه  ــو معج ــای ت ــادرم دع م
جــای  هــر  ميکنــه، 
بــه  کــه  زندگيــم 
ميرســم  بن بســت 
ــای  ــه دع ــرم ب دلگ

ــتم. ــو هس ت
عزيــزم  مامــان 
ــرام  ــده ب ــول ب ق
ــه  ــی آخـــ بمون
تــو  بــدون  مــن 
ــه  ــو ک ــم، ت نميتوان
ــن  ــداری م ــت ن دوس

بخــورم! غصــه 
شيرين حق پرست
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مردهای زمان من فرشته اند؛
دوست دارند، برايشان بخندی؛

بهترين لباس را که بپوشی؛
خوشحال می شوند

گاهی وقتها مثل بچه ها مظلومند؛
وقتی از سِر ذوق می خندند، ديدنی می شوند؛

بسيار درد کشيده اند؛
دردهايشان را در دِل بزرگشان پنهان می کنند؛

بيشتر وقتها خود را از ياد می برند؛
در ليست خريد سهمی برای خود نمی گذارند...

هيچ وقت نگاهشان به روزهای تقويم
نيست تا در انتظار روزی که از آن خودشان هست باشند.

مثل زنها، برای هديه های گران قيمت بال بال نمی زنند؛
نه اينکه از هديه خوشحال نمی شوند؛ نه..نه...

اينکه به آنها اعتبار بدهی، خوشحال ترند...
برای ايستادِن فرزندانشان، آهسته و بی صدا خميده می شوند؛

به سفيدِی موهايشان، می نازند...
هر دانه موی سفيدشان کتابی از رنج و زحمت است.

نزديکترين پيرايِش محل را انتخاب می کنند...
در هيچ جاِی دفتِر زندگيشان چشم و هم چشمی ديده نمی شود...

از دفتِر قسطشان می فهمی که حواسشان جز به خودشان، به همه چيز هست؛
وقتی عاشق می شوند، دنيا را برايت زير و رو می کنند؛

اينکه به آنها بگويی اين کار را فقط به خاطر تو انجام داده ام، دنيا را از شادی 
به هم می ريزند؛

مردهای زمان من از خيلی چيزها گذشته اند؛
گاهی وقتها باچيزهای خيلی ساده شاد می شوند؛

دنبال مغازه های گران قيمت، برای خريد لباس نيستند؛
وقتی از کار روزانه خسته می شوند، همه ی دلخوشی شان يک فنجان چاِی 

داغ با چاشنِی محبت است؛
کافی است هر چند وقت جمله ی دوستت دارم را بشنوند؛

همين جمله خرابشان می کند؛
مهربانترشان می کند؛

گاهی وقتها با يک غذاِی ساده مست می شوند؛
و برايت شاعر می شوند؛

غم هايشان را نمی گويند؛
درِد دل زياد دارند اما گاهی وقتها از بيانش خجالت می کشند؛

گاهی هم مثل بچه ها به ياد کودکی شان شيطنت های شيرين دارند؛
شايد شيطنت هايشان هم از سِر دلتنگی باشد؛

زمان کمتری درخانه اند؛
حتی گاهی وقت ها بعد از مهمان هايشان به خانه می رسند؛

بيشتر وقت ها شب و روز را از ياد می برند
آنها ياد گرفته اند، کتاِب تاش را ورق بزنند...
مردهاِی زمان من ساده و دوست داشتنی اند؛

عاشق هم می شوند؛
برای عاشق شدن، ساده گام برمی دارند؛

اما وقتی عاشق شدند،
حاضرند برايت آواز بخوانند، الاليی بخواند و حتی برقصند...

وقتی اينجور آدم ها درکنارت هستند؛
پس اينجا بهشت است وآنها فرشته اند؛

آری مردهاِی زمان من فرشته اند.
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 طبِق باورهاِی شرقی، بدِن زن ها متفاوت از بدِن مردان است.
بدین ترتیب که انرژ ی زمین در بدن و دروِن زنان در گردش است.

انرژی زنان، انرژی  جاذب است. 

این انرژی زنانه به قدری قوی است که در زندگی خانوادگی، اکثِر افراِد 
خانه تمایل دارند در اطراِف فردی باشند که نیروِی مرکز گرا در او از 

همه قوی تر است که این فرد معموالً مادِر خانواده است که نبود او کامالً 
 مشخص و محسوس است.

این که بچه ها عادت دارند همیشه بدانند مادر کجاست و اگر مادر از 
خانه بیرون رود به شکل عجیبی متوجه می شوند و دائم می پرسند مامان 

 کجاست؟
از همین نیروی جادویی در زن نشأت می گیرد.

 زن ها معموالً نقطه ی ثقِل خانه هستند. 

مسئولیت روانی را به منظوِر تامین و حفِظ سالمت سایر افراد خانواده، بر 
 عهده دارند.

به همین دلیل وقتی زنی تغییری در جهِت بهبود برمی دارد، تمام افراِد خانه 
 )چه او بچه داشته باشد یا نداشته باشد( از این بهبود بهره می برند. 

سالمِت خانواده و جامعه به تنهایی بستگی به سالم شدن و سالم ماندِن زن 
 دارد. 

 یعنی خانم خانه که غمگین است، همه خانواده  آشفته می شود. 

زناِن زخمی، زناِن افسرده، و زنان رنجور بدوِن این که بدانند و یا بخواهند، 
 می توانند براِی خود و عزیزان شان منشاء درد باشند! 

  قدرِت سالمت بخشی هر زن آن قدر عظیم است که می توان ادعا کرد: 

با یک گل بهار می شود.
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رسکار خانم رسکار خانم وجیهه نظریوجیهه نظری  

نماینده بنیاد مارد نماینده بنیاد مارد 

رد استان رمزکیرد استان رمزکی

        ای نسخه ارسار الهی هک تویی                                   و ای آینه جمال شاهی هک تویی

    بیرون ز تونیست رههچ رد عالم هست                             از خود بطلب آن هچ خواهی هک تویی

ــه  ــد دوم ب ــواده متوســط فرزن ــد ۱۳۵۴/۰۴/۰۵ تهــران در یــک خان ــب وجیهــه نظــری متول اینجان
ــر  ــان مقدس ت ــا برایش ــه ارزش ه ــی ک ــم. والدین ــرادر می باش ــر و ۳ ب ــدم و دارای ۲ خواه ــا آم دنی
ــدرم کــه  ــه وجــودش افتخــار می کنــم و پ ــود؛ مــادر بســیار مذهبــی کــه ب ــی ب از هرمســأله دنیای
اکنــون در قیــد حیــات نیســت بادســتان زحمتکــش و نــان حــالل بــه مــن انســان زندگــی کــردن و 
انســان بــودن و مــرام و معرفــت را آموخــت. دی مــاه ســال ۱۳۷۰ در ســن ۱۶ ســالگی بــا همســرم 
کــه فــردی ایثارگــر و جانبــاز بــود ازدواج کــردم کــه ارزش هــای نظــام و خدمــت بــه جامعــه و تقــوا 
و خداشناســی اصــول نظــام ارزشــی  ایشــان بــود. ثمــره ایــن ازدواج دو فرزنــد دختــر اســت کــه ســال 
۱۳۷۲ فرزنــد دار شــدم. ســاجده عزیــزم کــه امــروز خــودش هــم دســتی بردامــن خدمــت جامعــه 
دارد، کارشناســی ارشــد میکروبیولــوژی از دانشــگاه واحــد علــوم تحقیقــات تهــران اســت و فرزنــد 
دومــم ســتایش عزیــز متولــد ۱۳۸۰ دانشــجوی تــرم چهــارم دانشــگاه سراســری اصفهــان در رشــته 
اقتصــاد مشــغول بــه تحصیــل می باشــد. من،همســرم و فرزندانــم فــراز و نشــیب های بســیاری را در 
زندگــی تجربــه کردیــم تــا اینکــه بنــده در ســال ۱۳۸۱ مشــغول بــه فعالیت هــای اجتماعــی شــدم 
بــه علــت اینکــه مــرگ و فقــدان از دســت دادن پــدرم روحیــه مــرا بــه شــدت تضعیــف نمــوده بــود 
بــه لطــف خداونــد و بــرای آرامــش و تســلی خــودم بــه صــورت داوطلبانــه و فــی ســبیل اهلل مشــغول 
خدمــت بــه خلــق خــدا شــدم کــه امــروز   تجربــه ۲۰ ســاله خــود را در مســیر خدمــت بــه بنــدگان 
صالــح را بخواهــم در یــک جملــه بگویــم اگــر زمــان دوبــاره بــه عقــب برگــردد بازهــم ایــن مســیر 
مقــدس و نــوع دوســتی و خدمــت بــه همنوعــان را انتخــاب اول خــود می دانــم و در نهایــت بایــد 

بگویــم زندگــی در واقــع مســیری اســت و هیــچ مقصــدی وجــود نــدارد.
و سخن آخر:

        خدایا چنان کن سرانجام کار  توخوشنود باشی و ما رستگار

شماره 20زمستان 1400   زمستان 1400  شماره 20
78



ــل  ــرح ذي ــه ش ــی( ب ــری )فرج ــه نظ ــب وجيه ــه کاری اينجان ــيله رزوم ــن وس بدي
ــردد: ــی گ ــم م ــان تقدي ــتحضار حضورت اس

۱- از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷ عضو افتخاری سرای سالمندان ابراهیم آباد
۲- از ســال ۱۳۸۷ لغایــت ادامــه دارد مدیرعامــل انجمــن بانــوان نیکــوکار اســتان مرکــزی حامــی 

نیازمنــدان جامعــه
۳- از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ رئیس هیئت مدیره انجمن آلزایمر استان مرکزی

 ۴- از ســال ۱۳۹۲ لغایــت ادامــه دارد مؤســس و رئیــس هیئت مدیــره موسســه خیریــه امــام رضــا 
ــر  ــه ذک ــام( الزم ب ــت )ایت ــدان بی سرپرس ــبانه روزی فرزن ــداری ش ــز نگه ــزی مرک ــتان مرک )ع( اس
اســت فعالیــت اصلــی بنــده از ســال ۱۳۹۲ در ایــن مرکــز می باشــم کــه در ۴ مقطــع ســنی فعالیــت 
ــه ذکــر می باشــد  ــر الزم ب ــا ۱۸ ســال دخت ــر، ۱۲ ت ــا ۱۲ ســال دخت ــد. مقطــع ســنی  ۶ ت می نمای
مقطــع ســنی دختــران تــا ســال ۸ می باشــد. مقطــع ســنی  ۶ تــا ۱۲ ســال پســر ۱۲ تــا ۱۸ ســال 

ــد. ــر می باش پس
 ۵- از سال ۱۳۸۸ عضو هیئت امنای موسسه خیریه شجره طوبی

۶- در سال ۱۳۸۸ جزء زن نیکوکار برتر استان مرکزی
۷- سال ۱۳۹۰ حامی انجمن نابینایان و کم بینایان استان مرکزی

۸- مدیــر برگــزاری۱۰ جشــنواره بــزرگ غــذا و ۶ جشــنواره بــزرگ هفــت ســین، شــمع و شــیرینی 
در شهرســتان اراک

۹- از سال ۱۳۹۴ لغایت ادامه دارد عضو هیئت مدیره موسسه رعد مهربانی
 ۱۰-  سال ۱۳۹۴ نماینده بنیاد فرهنگی بین المللی مادر در استان مرکزی
۱۱- نماینده نمونه از طرف بنیاد فرهنگی بین المللی مادر در سال ۱۳۹۷ 

ــوده و بابــت  ــه توضیــح می باشــد تمــام فعالیت هــای اشاره شــده به صــورت فــی ســبیل اهلل ب الزم ب
ــت داشــته  ــوده ام و بصــورت عضــو افتخــاری فعالی ــت ننم ــی دریاف ــه وجه ــا تابه حــال هیچ گون آنه

و دارم.
 وجهه نظری )فرجی(
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مارادونــا، اســطوره فوتبــال دنيــا، مدتــی بــه خاطــر افســردگی پــس از تــرک اعتيــاد در بخش روانپزشــکی بســتری 
بــود، وقتــی مرخص شــد حــرف قشــنگی زد:

اونجــا ديوانــه هــای زيــادی بودنــد، يکــی ميگفــت مــن چ گــوارا هســتم همــه بــاور مــی کردنــد، يکــی می گفــت 
مــن گانــدی ام همــه قبــول می کردنــد. ولــی وقتــی مــن گفتــم مارادونــا هســتم همــه خنديــدن و گفتــن هيــچ 

کــس مارادونــا نميشــه. 
اونجا بود که من خجالت کشیدم که چه بر سر خودم آوردم...

ــار از روزگار آدم در ميــاره و دقيقــا گرفتــار چيــزی ميشــی کــه فکــر ميکنــی هرگــز در  ــا غــرور دم ــن دني در اي
ــره! تــو هــم مثــل بقيــه يــک انســانی، و فکــر نکــن کــه اگــه ســمت بعضــی  دامــش نخواهــی افتــاد... يــادت ن

ــه روی بعضــی کارهــا خــط بکــش... ــری گرفتــار نميشــی. پــس قاطعان چيزهــا ب
گذشته زندگيت مهم نيست؛ 

امروزت مهمه که چه گذشته ای رو برای فردات ميسازی...
منطقه ی زندگی مهم نيست... منطق زندگی مهمه...
اهل کجا بودن مهم نيست... اهل و بجا بودن مهمه...

تاريخ تولد مهم نيست... تاريخ تحول مهمه...
ذهنت رو طوری آموزش بده که در هر شرايطی آروم باشه.

يــا يــه مشــکل رو حــل کــن يــا رهــاش کــن، ولــی هيچوقــت بــا يــه مشــکل زندگی 
. . . نکن

ــی  ــپرده م ــاک س ــه خ ــالگی ب ــد و در 75 س ــالگی ميميرن ــراد در 20 س ــی اف بعض
ــوند... ش

يه دشمن آشکار، هزار برابر بهتر از يه دوست دورو و نامرده...
تفکــر بيــش از حــد درمــورد مســائل بــی ارزش علــت اصلــی بســياری از رنــج هايــی 

ــيم. ــت که ميکش س
ــه شــما  يکــی از شــجاعانه تريــن تصميــم هــا، دورريختــن آدم هايــی ســت کــه ب

آســيب مــی زننــد.
ــته  ــزی وابس ــچ چي ــس و هي ــچ ک ــه هي ــت رو ب ــبختی و آرامش ــت خوش ــچ وق هي

ــن... نک
هوشمندانه تاش کردن رو يادبگير...

يادبگير کارهاتو اينطور اصولی و درست حسابی انجام بدی...
هشدار!! به زودی شاهد اين صحنه در دنيای واقعی خواهيم بود!

زندگی کوتاهه؛ مهربون باشيم...
وقتــی تنهاييــم، دنبــال دوســت ميگرديــم، پيدايــش کــه کرديــم، دنبــال 
ــال  ــی، دنب ــم در تنهاي ــتش دادي ــی از دس ــم، وقت ــش ميگردي ــب هاي عي

ــم. ــش ميگردي خاطرات
مراقب قلب ها باشيم، هيچ چيز آسان تر از قلب نمی شکند.
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rsula von der Leyen is the European 
Commission (EC) President. She took the 

office in 2019 and is responsible for allocating 
portfolios to each Commissioner and setting 
the EC’s policy agenda. Her role also requires 
her to represent the EC at European Council 
meetings, G7 and G20 summits, summits with 
non-EU countries and major debates in the 
European Parliament and the Council. Prior 
to this, she served as Germany’s Defence 
Minister in 2013 under the Angela Merkel 
government.
She played a pivotal role during the Russia-
Ukraine war and the EC has pledged EUR 
9.1 billion for the internally displaced and 
refugees. She is also an active climate change 
activist and is vocal about gender equality.
Described as a ‘workaholic’ by Vogue, Ursula 
von der Leyen is a mother of  seven— David 
von der Leyen, Sophie von der Leyen, Donata 
von der Leyen, twins Victoria and Johanna 
von der Leyen, Egmont von der Leyen, and 
Gracia von der Leyen. While serving as 
Germany’s federal minister for family affairs 
from 2005 to 2009, she introduced the concept 
of  ‘conservative feminism’ and coined the term 
‘parental leave’ instead of  ‘maternity leave.’

ppointed as the 116th 
Associate Justice of 

the US apex court on 7 
April 2022, Ketanji Brown 
Jackson is the first woman 
of  colour to take the 
position.
Her two daughters Talia 
and Leila Jackson were by 
her side as she emerged 
victorious with a 47-53 vote 
tally. After Stephen Breyer 
retired, President Joe Biden 
was in search of  a strong 
and unwavering candidate 
to fill the gap and Jackson 
was the ideal fit.
For Jackson, her daughters 
are of  utmost importance. 
According to a CNN 

report, on the first day 
of  her Supreme Court 
confirmation hearing that 
was on 22 March 2022, 
Brown addressed her 
daughters and said, “Girls, 
I know it has not been easy 
as I have tried to navigate 
the challenges of  juggling 
my career and motherhood. 
And I fully admit that I did 
not always get the balance 
right. But I hope that you 
have seen that with hard 
work, determination, and 
love, it can be done. I am so 
looking forward to seeing 
what each of  you chooses to 
do with your amazing lives 
in this incredible country.”

Ursula von der Leyen
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ommitted to bring about change and develop 
the lives of  women and children, this 

philanthropist was also a paediatrician previously.
Priscilla Chan heads the Chan Zuckerberg 
Initiative which she founded with her husband, 
Mark Zuckerberg, in late 2015. One of  the world’s 
biggest philanthropic investment houses, the 
initiative aims at eradicating diseases, improving 
education as well as addressing the needs of  local 
communities.
Its mission “is to build a more inclusive, just, and 
healthy future for everyone.” In collaboration 
with the Bill and Melinda Gates Foundation as 
well as the Bloomberg Philanthropies, Chan’s 
initiative has contributed a large sum of  USD 225 
million for Resolve, a global health programme 
aimed at reducing deaths from heart attacks and 
strokes, across 60 low-income nations.
A doting mother of  two daughters— Max and 
August— Chan eschews from limelight and 
dedicates her time to the company and The 
Primary School, which she has founded. It 
provides better health and education facilities 
to children and families in East Palo Alto and 
the Belle Haven neighbourhood in Menlo Park, 
California.

tate Bank of  India’s (SBI) first female 
Chairperson and one of  the country’s 
leading bankers, Arundhati Bhattacharya is 

an example that it is never too late to take up new 
roles and responsibilities.
After entering the coveted SBI office in 2013, 
post Pratip Chaudhuri, Bhattacharya has had an 
impeccable career in banking and leadership. She 
has given SBI new dimensions and led it through 
various successes.
Though she retired in 2017, Bhattacharya 
continued working. In 2020, she returned as the 
CEO and Chairperson of  San Francisco based 
software company Salesforce, leading its India 
operations. In 2016, Arundhati Bhattacharya 
was included in the Forbes list of  Most-Powerful 
Women in the World at the 25th spot. She is the only head of  an Indian organisation to feature 
in Fortune‘s World’s Greatest Leaders list, where she got the 26th spot in 2017.
She has a daughter named Sukrita Bhattacharya. As a mother, Bhattacharya once thought of 
quitting work but stood strong and sailed through. She has chronicled the experiences of  her 
four decade long career and what it is like to have a family while working, in her book titled 
Indomitable – A Working Woman’s Notes on Life, Work and Leadership, which is published by 
HarperCollins.

Priscilla Chan
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ne of  the most sought after political 
leaders and female heads of  nation, 

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern 
shows the world that nothing is impossible even 
if  you are a mother.
She entered office at the age of  38 and was one 
of  the world’s youngest female Prime Ministers 
and the country’s youngest PM in 150 years. 
Becoming the world’s second female leader 
to give birth, while serving her term in office, 
Ardern welcomed her daughter, Neve Te Aroha 
Ardern Gayford, on 21 June 2018. She took a 
six-week maternity leave and even announced 
that her partner Clarke Gayford will be a stay-
at-home father.
In March 2019, Ardern took a strong stance 
in condemning the gun violence at two 
Christchurch Mosque attacks that took the lives 
of  nearly 51 individuals. And within days, she 
confirmed a reform in the country’s gun laws. 
During the COVID19- pandemic, Adern set an 
example worldwide. Not only did she impose 
a strict closure on borders and a national 
lockdown but also announced that she and her 
cabinet will take a 20 percent pay cut due to the 
economic slowdown. ‘Jacindamania’ continued 
when she was re-elected as PM in 2021
In January 2022, Ardern cancelled her own 
wedding plans as the country was witnessing a 
rise in Omicron cases and she herself  took to 
isolation after contracting the virus.

o-chair and co-founder of  the Bill and 
Melinda Gates Foundation, Melinda 

French Gates is a renowned philanthropist, 
businesswoman and an advocate for women’s 
and children’s rights. Heading key initiatives, 
planning strategies and reviewing results and 
goals of  the Foundation has been her main 
focus and contribution.
Working towards gender-equality is her prime 
focus. Through her work, Gates has shown 
that empowering women, which includes their 
education and awareness about their rights, can 
bring about a host of  positive changes in society.
Gates also launched Pivotal Ventures, which 
is “an investment and incubation company 
working to drive social progress for women and 
families in the United States,” as per the Bill 
and Melinda Gates Foundation website.
Recipient of  the 2016 Presidential Medal of 
Freedom along with Bill Gates, she is a mother 
of  three children— Jennifer Katharine Gates, 
Phoebe Adele Gates and Rory John Gates. Her 
book The Moment of  Lift: How Empowering 
Women Changes the World (2019) is an 
account of  her travels and all the wonderful and 
inspiring women she has met and worked with, 
who can be role models, too, for young girls out 
there.

Jacinda Ardern

Melinda French Gates
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he former First Lady of  the United States of  America is an inspiration for generations 
of  women, who dare to dream. She works tirelessly to uplift the living conditions of  the 

next generation and advocates for their rights.
Michelle Obama has raised her voice to spread awareness about childhood obesity and kids’ 
development. She worked extensively with farmers, in partnership with Walmart, to reduce 
the cost of  their produce and remove harmful ingredients from readymade food products in 
2011. She has also been instrumental in passing the Healthy, Hunger Free Kids Act as part of 
her ‘Let’s Move!’ campaign to make America’s kids healthy.
She has tirelessly campaigned to educate young women about their self  worth, their rights and 
their strong place in the society. In a 2016 interview with Oprah Winfrey, Obama said that 
women must learn to prioritise their life, their time and value. If  women only strive to pacify 
others, it will eventually take a toll on their personal lives and affect their children too.
With a number of  books like Becoming, Michelle Obama In Her Own Words and others to 
her credit, this strong woman has put her family and kids at par with her career in politics and 
social work.
Sharing an anecdote, Obama revealed that since Sasha and Malia were quite young when 
Barack Obama took up office at the White House, she did not want them to get any wrong 
notions from the overbearing appearance of  the butlers serving them. She replaced the butlers’ 
tuxedos with polo shirts and slacks and has been pivotal in making the White House quite 
an accessible and open space. She asked the White House staff  to let the girls make their 
own beds. She also told them to let the girls help in cleaning the dishes and setting the tables 
instead of  doing it themselves. She did this to make them independent and grow with respect 
to different spheres of  life.

Michelle Obama
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The most successful moms
 in the West

Take a look at these powerful mothers who are ruling the west

“Who run the west? Girls.” Beyoncé’s words from this song is a tribute to all those fearless 
women who have shattered the glass ceiling and made a mark for themselves. Today, many 
women, who are mothers too, are ruling the west in their own fields and are role models for 
the youth. These successful moms prove that careers can be built and voices can be raised along 
with taking care of a family. They inspire more women to believe in their dreams, indeed.
The concept originated in the US, where every year, the second Sunday of May is celebrated 
as Mother’s Day. This year it falls on 8 May and will be celebrated globally. It started when 
Philadelphia resident Anna Jarvis organised a service for her late mother on 12 May 1907 
in West Virginia. Her mother played a pivotal role in organising women’s groups to spread 
health, harmony and friendship. Soon Mother’s Day celebrations spread to other American 
states and it was made official when President Woodrow Wilson declared it a national holiday 
in 1914.
From being heads of nations to dominating the sports west to passing verdicts, running 
successful businesses, or handling work meetings, women are ruling every walk of life. They 
show that being a mother is not a weakness, instead it is a strength.

eyoncé Knowles-Carter, better known as just 
Beyoncé, is a celebrated singing sensation 

and songwriter, who dominates the stage, red 
carpet and music shelves everytime she makes an 
appearance or releases an album.
The -28time Grammy Award winning pop star 
is the only artist after Mariah Carey to hit the 
Billboard Hot 100 across three decades— 1990s, 
2000s, 2010. She hit her first no 1 spot of  the 2020s 
decade with a feature in Megan Thee Stallion’s 
“Savage” remix. Beyoncé also created history by 
becoming the first solo artist, six of  whose albums 
debuted at No 1 on the Billboard Top 200 chart, 
consecutively.
Her sixth album Lemonade grossed a whopping 
653,000 equivalent album units (units correspond 
to the buying of  a single album copy) in the launch 
week in 2016. In 2018, Beyoncé became the first 
woman of  colour to headline the Coachella 
music festival. The intense rehearsal and power 
packed performance was celebrated in her Netflix 
documentary titled Homecoming.
Queen Bey (as she is fondly called) married 
American rapper Jay Z in 2008 and is a mother to 
three adorable kids— Blue Ivy Carter and twins 
Rumi and Sir.

Beyonce
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Ingredients:
1 cup walnut chopped 
(optional)
 1 squash 1-3/4 lb/875 g
 3 eggs
 1 1/4 cup packed dark brown 
sugar
 1 cup vegetable oil
 1 1/2 cups all-purpose flour
 2 teaspoons baking powder
 1 1/2 teaspoon ground 
cinnamon
 1 teaspoon baking soda
 1/2 teaspoon ground ginger
 1/2 teaspoon salt
 1/4 teaspoon ground cloves
 1/4 teaspoon nutmeg

METHOD:
On baking sheet, toast walnuts 
(if using) in °350F (°180C) 
oven until fragrant, about 8 
minutes. Let cool; set aside.
Halve and seed squash; roast, 
cut side down, on foil-lined 
baking sheet in °425F (°220C) 
oven until tender when 
pierced with fork, 30 to 60 
minutes. Let cool. Scoop out 
flesh; purée in food processor 
to make 2 cups (500 mL). 
(Make-ahead: Store in airtight 
container for up to 24 hours.)
In large bowl, whisk together 
eggs, sugar and oil until 
smooth. In separate bowl, 
whisk together flour, baking 
powder, cinnamon, baking 
soda, ginger, salt, cloves and 
nutmeg; stir into egg mixture 
alternately with squash, 
making 3 additions of dry 
ingredients and 2 of squash. 
Fold in walnuts (if using). 
Scrape into parchment paper–
lined -13 x -9inch (3.5 L) metal 
cake pan.
Bake in °350F (°180C) oven 
until cake tester inserted in 
centre comes out  clean, about 
35 minutes. Let cool on rack 
for 15 minutes. Remove from 
pan; let  cool completely.
Enjoy!

  PumpkinPumpkin
CakeCake
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Ingredients:
1 pound meat (beef or lamb), washed and cut into cubes
1 large onion, peeled and chopped
1 head of celery, washed, cut into -1inch pieces
2 bunches fresh flat-leaf parsley, finely chopped
1 bunch fresh mint, finely chopped or 2-3 tablespoons dried mint
2 large cloves of garlic, minced
2-3 tablespoons lime/lemon juice (can be adjusted to your liking)
1/2 teaspoon turmeric
Salt and pepper to taste
Vegetable oil
Water

METHOD:
In a large pot, saute chopped onions in 3 tablespoons of vegetable oil over medium-high 
heat until they become light golden brown. Add the garlic and saute for an additional 
2-3 minutes. 
Add the turmeric and the meat, stir and brown the meat on all sides. Add salt and pepper 
to taste. 
Then add 2-3 cups of water, bring to a boil, reduce the heat to medium-low, cover, and 
cook.
In a large frying pan, heat 2-3 tablespoons of oil over medium-high heat, saute celery 
until soft, add parsley and mint, stir well and saute for another 3-4 minutes.
Add the sauteed vegetables to the pot, adjust the seasoning, add more water if needed, 
cover and continue cooking for another hour and a half or when the meat is fully cooked.
Add the lime juice toward the end of cooking.
Serve with rice and salad.
Enjoy!

  CeleryCelery
stewstew
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Prevention

There are no guarantees when it comes to preventing gestational diabetes  —  but the  more 
healthy habits you can adopt before Pregnancy, the better. If you’ve had gestational diabetes, 
these healthy choices may also reduce your risk of having it again in future pregnancies or devel-
oping type 2 diabetes in the future.

-Eat healthy foods. Choose foods high in fiber and low in fat and calories. Focus on fruits, vegeta-
bles and whole grains. Strive for variety to help you achieve your goals without compromising taste 
or nutrition. Watch portion sizes

-Keep active. Exercising before and during pregnancy can help protect you from developing gesta-
tional diabetes. Aim for 30 minutes of moderate activity on most days of the week. Take a brisk 
daily walk. Ride your bike. Swim laps. Short bursts of activity — such as Parking further away from 
the store when you run errands or taking a short walk break — all add up.

-Start pregnancy at healthy weight. If you’re planning to get pregnant, losing extra weight before-
hand may help you have a healthier Pregnancy. Focus on making lasting changes to your eating 
habits that can help you through pregnancy,such as eating more vegetables and fruits.

-Don’t gain more weight than recommended. Gaining some weight during Pregnancy is typical and 
healthy. But gaining too much weight too quickly can increase your risk of gestational diabetes. Ask 
your health care provider what a reasonable amount of weight gain is for you.
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-Serious breathing difficulties. Babies born early may experience respiratory distress syndrome a 
condition that makes breathing difficult 

-Low blood sugar (hypoglycemia). Sometimes babies have low blood sugar (hypoglycemia) shortly 
after birth. Severe episodes of hypoglycemia may cause seizures in the baby. Prompt feedings and 
sometimes an intravenous glucose solution can return the baby’s blood sugar level to normal.

-Obesity and type 2 diabetes later in life. Babies have a higher risk of developing obesity and type 
2 diabetes later in life.

-Stillbirth. Untreated gestational diabetes can result in a baby’s death either before or shortly after 
birth.

Complications that may affect you

Gestational diabetes may also increase your risk of:

-High blood pressure and preeclampsia. Gestational diabetes raises your risk of high blood pres-
sure, as well as preeclampsia — a serious complication of pregnancy that causes high blood pres-
sure and other symptoms that can threaten both your life and your baby’s life.

-Having a surgical delivery (C-section). You’re more likely to have a C-section if you have gestation-
al diabetes.

-Future diabetes. If you have gestational diabetes, you’re more likely to get it again during a future 
pregnancy. You also have a higher risk of developing type 2 diabetes as you get older.
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Causes

Researchers don’t yet know why some women 
get gestational diabetes and other don’t. Excess 
weight before pregnancy often plays a role. 

Usually, various hormones work to keep 
blood sugar levels in check. But during 
pregnancy, hormone levels change, making it hard-
er for the body to process blood sugar efficiently. 
This makes blood sugar rise. 

Risk factors: Risk factors for gestational diabetes 
include:

Being overweight or obese. Not being physically 
active. Having prediabetes. Having had gestation-
al diabetes during a previous pregnancy. Having 
polycystic ovary syndrome. Having an immediate 
family member with diabetes. Having previously 
delivered a baby weighing more than 9 pounds 
(4.1 kilograms). Being of a certain race or ethnic-
ity, such as Black, Hispanic, American Indian and 
Asian American

Complications

Gestational diabetes that’s not carefully managed 
can lead to high blood sugar levels. High blood 
sugar can cause problems for you and your baby, 
including an increased Likelihood of needing a sur-
gery to deliver.

Complications that may affect 
your baby

If you have gestational diabetes, your baby may be 

at increased risk of:

-Excessive birth weight. If your blood sugar level is 
higher than the standard range, it can cause your 
baby to grow too large. Very large babies — those 
who weigh 9 pounds or more  — are more likely 
to become wedged in the birth canal, have birth 
injuries or need a C-section birth.

-Early (preterm) birth. High blood Sugar may in-
crease the risk of early labor and delivery before 
the due date. Or early delivery may be recom-
mended because the baby is large.
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Gestational diabetes is diabetes diagnosed for the first time during pregnancy  (gestation). Like 
other types of diabetes, gestational diabetes affects how your cells use sugar (glucose). Gestational 
diabetes causes high blood sugar that can affect your  Pregnancy and your baby’s health .While 
any pregnancy complication is concerning, there’s good news. During pregnancy  you can help 
control gestational diabetes by eating healthy foods, exercising and, if necessary, taking medica-
tion. Controlling blood sugar can keep you and your baby healthy and prevent a difficult delivery.
If you have gestational diabetes during pregnancy, generally your blood sugar returns to its usual 
level soon after delivery. But if you’ve had gestational diabetes, you have a higher risk of getting 
type 2 diabetes. You’ll need to be tested for changes in blood sugar more often.

Symptoms

Most of the time, gestational diabetes doesn’t cause noticeable signs or symptoms .Increased 
thirst and more-frequent urination are possible symptoms.

When to see a doctor

If possible, seek health care early — when you first think about trying to get pregnant — So your health 
care provider can check your risk of gestational diabetes along with your overall wellness. Once you’re 
pregnant, your health care provider will check you for gestational diabetes as part of your prenatal care.  
If you develop gestational diabetes, you may need checkups more often. These are most likely to 
occur during the last three months of pregnancy, when your health Care provider will monitor your 
blood Sugar level and your baby’s health.
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Behestan castle is a historical castle located in Mahneshan County in Zanjan 
Province, Iran, near Behestan village and next to Ghezel Ozan river. The first 
building of this fort belongs to the Sasanian Empire, but it was used in the 
Islamic period and the 5th to 7th centuries AH. The remains of Behestan castle 
have been registered in the Iran National Heritage List as number 1458. The 
exact date of this castle is still unclear, so that in various texts the time of its 
construction has been attributed to the period of the Medes, Achaemenids 
and Sassanids. Behestan Castle is one of the 20 historical castles of Mahneshan 
city of Zanjan province, the period of their use is estimated to be up to the 
fifth century AH. The rulers of that period, according to the special conditions 
of that time, started to build this fort to defend themselves and the people 
against the enemies. The castle has several floors. The upper floors of Behestan 
Castle were built for defense and the lower floors were built as slums and 
food storage. The builders of this castle, according to the original plan they 
had in mind, started digging mountains and emptying rocks and soils, thus 
creating rooms. Over time, as the number of rooms increased, they added 
communication corridors to the building in the form of corridors.

Behestan Behestan 
castlecastle
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Aladaghlar National Geological Park, also known as Aladaghlar (Landform) 
Geopark, is located near the city of Zanjan in IRAN’s northwestern Zanjan 
province. “Rainbow mountains” in Iran are very real.
Your eyes are not deceiving you. This layer cake of amazing colors is a real 
landscape located at Aladaghlar Landform Geological Park in zanjan Province, 
a remote region in northern central Iran.
Even for the undeniably powerful Mother Nature, creating something this 
arty wasn’t easy. It, in fact, took 24 million years of painstakingly laying down 
mineral deposits to form these rocks, like pouring different colors of sand 
into a jar. Over time these weighty layers were compressed into rock, and 
then a slight and unthinkably slow ripple from the collision of the IRAN 
and Eurasian tectonic plates rumpled the landscape into those magnificent 
undulations to complete the effect (meanwhile also giving rise to the Alborz 
mountains). Thus the amazingness of Rangin Kamani was formed.
The rock forms of Rangın Kamani range in color from deep red to yellow 
and green, the highly contrasting bands of color glowing most intensely 
after rainfall. As the setting sun casts golden rays and a lacework of shadows 
across the landscape, the visual effect becomes even more stunning.

Aladaghlar Aladaghlar 
National National 
Geological ParkGeological Park
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Postures. While standing, sitting or lying on the 
ground, you’ll gently move your body into differ-
ent positions aimed at developing your strength, 
flexibility and balance. Props — such as blan-
kets, cushions and belts — might be used to 
provide support and comfort.

Cool down and relaxation. At the end of each 
prenatal yoga class, you’ll relax your muscles 
and restore your resting heart rate and breathing 
rhythm. You might be encouraged to listen to 
your own breathing, pay close attention to sensa-
tions, thoughts and emotions, or repeat a mantra 
or word to bring about a state of self-awareness 
and inner calm.

Are there styles of yoga that aren’t recommend-
ed for pregnant women?

There are many different styles of yoga — some 
more strenuous than others. Prenatal yoga, ha-
tha yoga and restorative yoga are the best choic-
es for pregnant women. Talk to the instructor 
about your pregnancy before starting any other 
yoga class.

Be careful to avoid hot yoga, which involves do-
ing vigorous poses in a room heated to higher 
temperatures. For example, during the Bikram 
form of hot yoga, the room is heated to approx-
imately 105 F (40 C) and has a humidity of 

40 percent. Hot yoga can raise your body temperature too much, causing a condition 
known as hyperthermia.

Are there special safety guidelines for prenatal yoga?

To protect your health and your baby’s health during prenatal yoga, follow basic safety 
guidelines. For example:

Talk to your health care provider. Before you begin a prenatal yoga program, make sure 
you have your health care provider’s OK. You might not be able to do prenatal yoga if 
you are at increased risk of preterm labor or have certain medical conditions, such as 
heart disease or back problems.

Set realistic goals. For most pregnant women, at least 30 minutes of moderate physi-
cal activity is recommended on at least five, if not all, days of the week. However, even 
shorter or less frequent workouts can still help you stay in shape and prepare for labor.

Pace yourself. If you can’t speak normally while you’re doing prenatal yoga, you’re 
probably pushing yourself too hard.

Stay cool and hydrated. Practice prenatal yoga in a well-ventilated room to avoid over-
heating. Drink plenty of fluids to keep yourself hydrated.
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Prenatal yoga: What you need to know
Prenatal yoga can be a great way to prepare for childbirth. Find out if  this 

type of  prenatal exercise is right for you.

If you’re pregnant and looking for ways to relax or stay fit, you might be considering 
prenatal yoga. But did you know that prenatal yoga might also help you prepare for 
labor and promote your baby’s health?

Before you start prenatal yoga, understand the range of possible benefits, as well as 
what a typical class entails and important safety tips.

What are the benefits of prenatal yoga?

Much like other types of childbirth-preparation classes, prenatal yoga is a multifac-
eted approach to exercise that encourages stretching, mental centering and focused 
breathing. Research suggests that prenatal yoga is safe and can have many benefits for 
pregnant women and their babies.

Prenatal yoga can:

Improve sleep

Reduce stress and anxiety

Increase the strength, flexibility and endurance of 
muscles needed for childbirth

Decrease lower back pain, nausea, headaches 
and shortness of breath

Prenatal yoga can also help you meet and bond 
with other pregnant women and prepare for the 
stress of being a new parent.

What happens during a typical prenatal yoga 
class?

A typical prenatal yoga class might involve:

Breathing. You’ll be encouraged to focus on 
breathing in and out slowly and deeply through 
the nose. Prenatal yoga breathing techniques 
might help you reduce or manage shortness of 
breath during pregnancy and work through con-
tractions during labor.

Gentle stretching. You’ll be encouraged to gently 
move different areas of your body, such as your 
neck and arms, through their full range of motion.
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Wangari Maathai,
 2011-1940 

Environmental activist

Wangari Maathai was a 
Kenyan environmental activist 
who founded the Green Belt 
Movement which campaigned 
for the planting of trees, 
environmental conversation and 
women’s rights. The first woman 
in East and Central Africa to earn 
a doctorate degree, Maathai 
was elected to parliament and 
appointed assistant minister 
for Environment and Natural 
Resources from 2005-2003. 
Her work was internationally 
recognized when, in 2004, she 
became the first African woman 
to receive the Nobel Peace 
Prize for her contribution to 
sustainable development, peace 
and democracy.
God bless you, mothers. When 
all the victories and defeats of 
men’s efforts are tallied, when 
the dust of life’s battles begins 
to settle, when all for which we 
labor so hard in this world of 
conquest fades before our eyes, 
you will be there, you must be 
there, as the strength for a new 
generation, the ever-improving 
onward movement of the race.

~Gordon B. Hinckley
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I learned from my mother how to love
the living, to have plenty of vases on hand
in case you have to rush to the hospital
with peonies cut from the lawn, black ants
still stuck to the buds. I learned to save jars
large enough to hold fruit salad for a whole
grieving household, to cube home-canned pears
and peaches, to slice through maroon grape skins
and flick out the sexual seeds with a knife point.
I learned to attend viewings even if I didn’t know
the deceased, to press the moist hands.
of the living, to look in their eyes and offer
sympathy, as though I understood loss even then.
I learned that whatever we say means nothing,
what anyone will remember is that we came.
I learned to believe I had the power to ease
awful pains materially like an angel.
Like a doctor, I learned to create
from another’s suffering my own usefulness, and once
you know how to do this; you can never refuse.
To every house you enter, you must offer
healing: a chocolate cake you baked yourself,
the blessing of your voice, your chaste touch.

What I Learned from my Mother 
by Julia Kasdorf
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Success Can Be The 
Greatest Architect

Success is not the key to happiness
Happiness is the key to success
I have succeeded
I have not achieved all my goals
But I have succeeded
In being happy
In finding happiness
In finding beauty around me
In finding joy in what I have now
I have stopped searching the world to 
find happiness
Because I found it inside of me
Success isn’t all money
Success isn’t all power
Success isn’t all social status
Success isn’t all glamour and luxury 
Success isn’t all materialistic things.
Success can not be touched, felt or 
seen, It’s a feeling.
Success is when you are happy with 
now. Just as it is, with all its flaws. 
Without feeling the need for any-
thing outside your heart and soul. 
When you are happy in the darkest 
place simply
because you are alive and enjoying 
life.
That’s when you have succeeded in 
life.
Success can be simple and not the 
world greatest mystery.

by Sadaf Mohammadi
Train of Life1
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