يكنامادريدوستداشتني
تكرار 7سالگيدر 37سالگي
زيرپايخودشيفتههالهنشويد
نيش رفيق بدجوري درد دارد
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جنس دست دوم ميخريم حالش را ميبريم!
ضرورت تغيير شيوه خريد در شرايط دشوار اقتصادي

تحليلروزوعصرانه
باطعم ريحان وپونه
نیره ساری | جوان

گزارشي از
 مزرعههايخانوادگي
در بوستانهاي
منطقه14
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روزانه

j a v a n o n l i n e . i r
هر ماشيني يك قصه دارد

نيسانآبي

مرضيه باميري
از بچگي عادت داشتم توي ماشين كه مينشستم براي
خودم قصه ميبافتم و حاال در این ترافیک دوباره قصه بافیام
گل کرده بود .پيكان سبزكه ميديدم فكر ميكردم طرف چه
ماشين باز خفني هست كه ماشين قديمي را تر وتميز و تازه،
آنهم با رينگهاي اسپرت نگهداشته است .البد يك دستمال
يزدي هم دور دستش پيچيده و با دوستش در يك قهوه خانه
قرار املت و قليان دارد .ي��ك رنو ديدم و ياد معلم ادبياتمان
افتادم .با خودم حدس زدم صاحب ماش��ين يك خانم است
كه احتماالً آنقدر سرش شلوغ است كه وقت ندارد ماشينش
را كارواش ببرد .جالبت��ر و خندهدارتر از آن ،طرح لبخندي
بود كه روي خاكهاي كاپوت ماشين جلويي كشيده بودند و
مظلومانه نوشته بودند تو رو خدا منوبشور.

تحليل روز و عصرانه با طعم ريحان و پونه
گزارشي از مزرعههاي خانوادگي در بوستانهاي منطقه 14

ولي ماشينهاي كاميونت را دوست نداشتم .من را ياد خانه به
دوشيها و اثاثكشيهاي وقت و بيوقتمان ميانداخت .پي
داستانش را نگرفتم و نگاهم را از آن دزديدم .داستاني هم در كار
نبود .احتماالً دو تا كارگر با بدنهاي الغر ولي فرز و ورزيده عقب
ماشين خوابيدهاند تا به مقصد برسند .دختر بچهاي پشت يك
ماشين شاسي بلند به شيشه عقب زل زده بود و به رانندههاي
پشت سرش ميخنديد .فكر كردم اين جور آدمهاي پولدار
بچههايشان را چطوري تربيت ميكنند .اما چيزي كه بيش از
همه روي اعصابم بود همين موتورهاي گازي بود كه در ترافيك
البهالي ماشينها ويراژ ميدادند و به ريش پشت چراغ ماندهها
ميخنديدند.هميشهميپرسيدمچراموتورهازودترميروند؟
و مادرم هميشه در جواب ميخنديد .حاال درك ميكنم چرا.
احتماالً پول خريد ماشين ندارند ،يا حوصله ترافيك و شلوغي
ندارند و اصوالً آدم بياعصابي هستند .يا هرچي گشته كار پيدا
نكرده و حاال براي دادن اجارهخانه مجبور است پيكموتوري
باشد و يك لقمه نان در بياورد .البته شغل بدي هم نيست .هم
كله آدم باد ميخورد ،هم خنده آدمها از پشت شيشه ماشينها
لذت بيشتري دارد.
داشتمبرايمدلماشينهاقصهميساختمكهيكنيسانآبي
مثل جت از كنارمان گذشت .مثل خيلي از آدمها ترسناك بود
و بيكله .نيسان را ميگويم .خواستم بيخيال قصهاش بشوم
ولي نشد .مرد سبيل كلفت داشمش��تي ،پشت چراغ قرمز
بعدي نيش ترمز زد ،شيشه ماشين را پايين كشيد و به تكتك
بچههاي كار و خيابان ساندويچ و نوشابه داد.

ضمیمه کاشانه

مديرمسئول :محمد جواد اخوان
سردبير :غالمرضا صادقيان
دبير ويژهنامه :حسین گلمحمدی
مديرفنی :حسن فردی
همكاران تحريريه:
نیره ساری -حسینکشتکار
چاپ :همشهری

نيره ساري
برگزار ميكنيم.
عطر س��بزي دس��تچين مش��امم را پر كرد.
از مشكالتشان ميپرس��م و ميگويند« :معضل
پيرمرد مشغول چيدن سبزي است .قرمزيهاي
اصلي ما گربهها هس��تند .به دليل اينكه حفاظي
كه
انتهاي سبزي كه در دست دارد خبر ميدهد
براي كرته��ا وجود ن��دارد ،گربهها ب��ه راحتي
بساط عصرانه روي يك
مشغول تربچيني است .مرا ميبيند و لبخندي
وارد سبزي ميش��وند و گاهي س��بزيها از بين
زيرانداز نزديك كرت او
ميزند .با انرژي مضاعف از كشت اين محصول كه
ميرود».
مهيا است .چاي و نان بربري
حاصل دسترنج خودش است ،سبزيها را تعارف
گويا اين قس��مت مربوط به كرتهاي خانوادگي
تازه
پونه
و
ريحان
با
همراه
ميكند .با تش��كر از او عبور ميكن��م .به فاصله
است ،يعني هم آقا و هم خانم به صورت همزمان
شود
ي
م
مگر
كند.
ي
م
دلبري
كوتاهي گوش��ه ديگر زمين ،مرد ميانس��الي در
ميتوانند به باغچه خود رسيدگي كنند .قسمت
از اينهمه انرژي و آرامش
كرت ديگري با بيلچه در حال زير و رو كردن خاك
ديگري از پ��ارك مختص بانوان اس��ت .انگار اين
اس��ت .خانم جواني كه گويا همسر مرد ميانسال
قس��مت نظم خاصي دارد .دختر جواني مشغول
در اين گوشه از كالن شهر
است ،س��بدي پر از ريحان و ش��اهي و فلفل در
آبياري سبزيها با يك آبپاش خوش رنگ و لعاب
شلوغ و پرهياهو گذشت؟!
دست دارد .گوشه ديگر زمين دو دختربچه روي
است .بساط عصرانه روي يك زيرانداز نزديك كرت
زيراندازي مش��غول خاله بازي هستند .با نزديك
او مهياس��ت .چاي و نان بربري همراه با ريحان و
شدنم به بچهها ،خانم جواني كه مشغول آبياري
پونه تازه دلبري ميكند .مگر ميشود از اينهمه
لبخند
سبزيهاس��ت ،ناخواس��ته بر ميگردد و
انرژي و آرامش در اين گوشه از كالن شهر شلوغ
ميزند .از بوته گوجه و خيار نگويم و نپرسيد كه
و پرهياهو گذشت؟!
لذت عطرش وصف ناشدني است .اينجا نه شمال
ش��نيده بودم در پارك س��هند هم كه نزديكي
ايران و نه منطقه خاص و نزدي��ك به رودخانه و
همين پارك نارنج است ،يك مزرعه مشابه وجود
دشت است .اينجا نه باغچه دماوند و نه مزرعه كن
دارد .راهي پارك سهند ميشوم .قدم زنان از دور
است .اينجا مزرعههاي سبز كوچك و باغچههاي
حصاري را ميبينم كه دقيقاً ش��بيه حصار يك
نقلي در پايتختي اس��ت كه اكثرم��ان جز رنگ
مزرعه است .نزديكتر ميشوم .روي پالكاردي
خاكسترياش را نميبينيم .اينجا پارك نارنج در
نوشته مزرعه خانودگي ،تاسيس  .1400سركي از
فصل
به
فصل
شهرداري
كه
كشاورزي
منطقه  14تهران است .كرتهاي آماده
البهالي شاخههاي نخل و برگ كدوها به داخل مياندازم .محو سليقه صاحب
زدهام مرد جواني سالم
در اختيار متقاضيان محلي قرار ميدهد تا با ذوق و انرژي دستهاي خود يك مزرعه ميشوم .همينطور كه به بادمجان و خيارها زل 
باغچه خانوادگي داشته باشند.
ميكند .ميپرسم چرا اين همه بست و حفاظ؟! دوربينم را ميبيند ،متوجه
ميش��ود خبرنگارم و با گاليه ميگويد« :هر چه ميكاش��تم ،بچهها يا لگد
از خانم جوان ميپرسم سبزي هم ميخريد؟! با خنده ميگويد نه خودم و نه ميكردند يا نميگذاشتند به بار بنشيند ،به همين خاطر با هزينه شخصي اين
فاميل و اطرافيانم چند سالي است سبزي نميخريم .از مسافت منزل تا پارك توري و حفاظ را درست كردم تا از دست بچهها و گربهها در امان باشد».
سؤال ميكنم و ميگويد :سمت افسريه هستيم ،آپارتمان كوچكي داريم و هر چند خيار و بادمجان و فلفل دس��تچين ميكند و به م��ن ميدهد .لبريز از
روز بعد از آمدن همسرم از سركار راهي پارك ميشويم .گاهي با همين اميد و لذت ايده ناب مزرعه خانوادگي در دل پاركهاي محلي ش��دهام .همزمان
انرژي كشاورزي كوچك عصرگاهي ،تمام روزم را سپري ميكنم.
به اين فكر ميكنم چرا اس��تقبال مردم كم اس��ت و چرا اي��ن ايده در همه
سراغ پيرمرد ميروم .ميگويد بازنشسته اس��ت .ميخندد و ميگويد تمام پاركها و بوستانهاي شهرهاي بزرگ اجرا نميشود؟ اين ايده از آن دست
كرتهاي اطراف من براي پيرمردهاي بازنشس��ته اس��ت ك��ه عصر به عصر كارهاي خوبي اس��ت كه هيچ هزينهاي ندارد و هر چ��ه دارد ،فايده و لذت
جلسات تحليل مسائل روز را همزمان با سبزي كندن و علف چيني دور هم و نشاط است.
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همسرانه

j a v a n o n l i n e . i r

بايد بتوانيد به همسرتان زمان الزم
را براي كنار آمدن با سوگ همسر
سابقش بدهيد و با او همدردي
كنيد .فضايي آزاد براي صحبت
و درددل همسرتان ايجاد كنيد

طليعهاسداللهي*
يكي از پراس��ترسترين رويدادهاي زندگي،
مرگ همسر است و ازدواج با مردي كه همسرش
فوت كرده است ،چالشهاي زيادي دارد ،به ويژه
اگر فرزند نيز داشته باشد.
بايد بتواني��د به همس��رتان زم��ان الزم را براي
كنار آمدن با س��وگ همسر س��ابقش بدهيد و با
او همدردي كنيد .ناديده گرفتن غم همسرتان،
تالش براي ان��كار غمش و دعوت ك��ردن وي به
سكوت فقط مدتزمان سوگواري وي را طوالني
ميكند ،بنابراين بايد فضايي آزاد براي صحبت و
درددل همسرتان ايجاد كنيد.
زندگي كردن در خانهاي كه شما انتخاب نكردهايد
و در دكوراسيون و چيدمان آن دخالتي نداشتهايد
نيز چالشهاي مخصوص خود را دارد ،مث ً
ال اينكه
آن خانه پر از وس��ايلي اس��ت كه براي كودكان،
ي��ادآور خاطرات مادرش��ان اس��ت و ني��ز براي
همس��رتان يادآور خاطرات زندگي گذشتهاش.
در نظر داشته باش��يد زماني كه شما قصد ايجاد
تغييراتي در چيدمان منزل داريد ،ممكن اس��ت

با مقاومت كودكان مواجه شويد ،چراكه آنها فكر
ميكنند روح مادرش��ان اين تغييرات را دوست
ندارد .بايد ب��ه آنها اجازه دهيد خاطراتش��ان را
داشته باشند .صبر داشته باشيد .با گذشت زمان
آنها ياد ميگيرند كه شما را دوست داشته باشند
و به جايگاه و نظرات شما احترام بگذارند و چه بسا
به اندازه مادرشان محبوب شويد.
از موارد ديگري كه با آن روبهرو خواهيد شد ،ارتباط
همس��رتان و فرزندانش با خان��واده مادر مرحوم
كودكان اس��ت .بايد متوجه باش��يد كه فرزندان
همس��رتان بايد با پدربزرگ و مادربزرگش��ان
رابطه داشته باشند و شما نميتوانيد و نبايد مانع
اين ارتباط ش��ويد .پدرب��زرگ و مادربزرگ آنها
دخترشان را از دس��ت دادهاند و داغدار هستند و
ممكن است رفتارهاي اشتباه و نادرستي مرتكب
شوند .ممكن است به ش��ما به عنوان فردي نگاه
كنند كه جاي فرزندش��ان را گرفته ي��ا حتي به
اشتباه شما را مسبب مرگ فرزندشان بدانند.
مردي كه همسرش فوت كرده است ،بسيار نسبت
به فرزندانش حساس اس��ت .از آنجا كه از دست

دادن مادر فاجعه بزرگي است ،لذا او سعي ميكند
از فرزندانش صدچندان حمايت كند و نسبت به
هرگونه انتقادي(حت��ي انتقاد منطقي و صحيح)
نسبت به فرزندانش بسيار آس��يبپذير است ،به
ويژه اگر اين انتقاد از طرف همسر جديدش باشد،
زيرا او اين انتقاد را نه تنها سازنده قلمداد نميكند،
بلكه تصور ميكند همسر جديدش فرزندان او را
زير سؤال برده است.
به خاطر داش��ته باش��يد راهي كه پيشرو داريد
بسيار دشوار اس��ت ،بنابراين تواناييهاي خود را
براي عبور از اين راه ب��ه طور واقعي برآورد كنيد.
اگر در ذهن خود يك رابطه رمانتيك با همس��ر
آيندهتان و فرزندانش تصور كرديد ،رابطهاي پر از
احساس و بدون مشكل ،قطعاً در اشتباه هستيد.
بايد ق��وي و واقعبين باش��يد و اطمينان حاصل
كنيد ك��ه رابطه بين ش��ما و همس��رتان به قدر
كافي مستحكم و استوار اس��ت و از حمايتهاي
وي براي طي ك��ردن اين راه دش��وار برخوردار
خواهيد شد.
* دكتراي روانشناسي سالمت

القاي احساس دركشدگي يا تركشدگي؟

خوب گوش كن
به حرفهاي همسرجان!

مهمترين مهارت زندگي زناش��ويي هن��ر خوب گوش
دادن است .پس هر چقدر برايش وقت بگذاريد خوب است.
مهمترين نكته هم اين است كه در گوش دادن ،شما قصد
داريد با همس��رتان گفتوگو كنيد ،نه مجادله .قصد شما
روكمكني نيست ،پس جوابهاي از قبل آماده را از ذهنتان
پاك كنيد و واقعاً درك كنيد كه همسرتان چه خواستههايي
دارد و از چه چيزهايي ناراحت است و چه مشكالتي دارد.
موقع گوش دادن ،قضاوت نكنيد ،پيشداوري نكنيد ،به همه
حرفها گوش كنيد و در يكيدو تا از گفتهها نمانيد ،سعي
نكنيد از خودتان دفاع كنيد و ...بيزحمت دست از نصيحت
كردن و راهحل دادن برداريد .ش��ما اگ��ر راهحلهايتان
جواب ميداد كه وضعتان اين نبود .فقط بشنويد و همراهي
كنيد.
س��عي كنيد هنر خوب گوش كردن را ياد بگيريد كه از
90درصد ناراحتيها و دعواها جلوگيري ميكند .مگر همين
را نميخواهيد؟

اگر پرندهات را دوست داري ،چرا در قفس است؟

آقاي عزيز! كمي مهربانتر باش

مجيد محمد
درست مثل كس��ي كه هم از پرواز
خوش��ش ميآيد ه��م از پرن��ده ،اما
پرندهاش را در قفس انداخته باش��د.
مردهايي را ميگويم كه مدام در حال
بدرفتاري با زنان خود هستند ،آن هم
در خانه خودشان .اگر باور نميكنيد،
پس بخوانيد.
 )1به نظر برخي مردان به نقل از عباس
آقاي مردس��االر :زن باي��د خانهداري
كند ،بشويد ،جارو بزند ،در همين حال
خورش��ت را هم روي اجاق مراقب باشد نسوزد ،در همين حين به تلفن جواب
هم بدهد ،در همين حال در را براي مرد خانه باز كند .تازه بايد جلوي شوهرش
خوشعطر و زيبا ظاهر بش��ود .مردش هنوز ننشس��ته ،پس از خوشامدگويي
چاي دست او بدهد كه لبس��وز و لبدوز باشد .لباس فرداي ايشان را اتو بزند،
جورابهايش را بشويد .تازه اينها فقط بخش��ي از وظايف زنها در خانه است!
باقياش بماند.
 )2زن است ديگر ،اگر به خودش نرس��د ،خريد براي خودش نرود ،موهايش را
برايت رنگ نكند ،همين نصف توجهي هم كه به او داري ديگر نخواهي داشت!
ميگويد« :محسن جان يك كم پول ميدي من برم آرايشگاه؟» ميگويي« :چه
خبره؟ مگه عروسيه هي هر ماه بري آرايش��گاه؟ من پول زيادي ندارمها گفته
باشم ،»...يكي هم نيست به تو بگويد عزيز من! مرد نيست كه با يك ماشين هم
موهايش را كوتاه كند هم ريشش را ،هزار دنگ و فنگ دارد ...و چون درآمدي

ندارد ،به او باي��د زور گفت؟ و بابت هر
باري كه گف��ت :پ��ول در كارتم واريز
كن ،جوري برخورد كني كه از حرفش
پشيمان شود.
 )3تو هنگامي كه سر كار رفتي ،بيرون
از خانه آسمان را ديدي ،مردم را ،خيابان
را ،اص ً
ال همه جاي شهر را مرور كردي تا
غروب كه به خانه آمدي .همس��ر تو در
خانه بوده ،نه آفتاب را ديده ،نه مهتاب را.
آيا جواب اينكه بگويد من و بچه را پارك
ميبري ،اين است :چه خبره ،باز نقشه
كشيدي براي جيب من؟ نخير ،بگير بنشين ،سري قبل يادته كه »...مثل اينكه
سري قبل از يك روسري خوشش آمده بود و بقيه ماجرا...
 )4زنت به تو ميگويد« :سوئيچ ماشين رو ميدي من برم مهد دنبال يونس؟» تو
ميگويي« :نه ،ميري ميزني در و ديوار ».زنت سليقه به خرج داده و ميگويد:
«جاي مبلمان را عوض كردم ،قشنگ شد؟» در جواب ميگويي« :آخه اينجوري
كه نميشه .چرا گذاشتي جلوي پنجره؟ مگه عقل نداري تو؟!» ميگويد« :امسال
اگه موافق باشي دانشگاه شركت كنم!» به او ميگويي« :ميري قبول نميشي
پولمون رو هم خرج ميكني مياي» و...
 )5حاال گيريم كه عصبياش كردي ،كمي بلندتر از تو حرف زد (هميشه به صداي
خانمها هنگام دعوا دقت كنيد ،وقتي بلند ميشود همراه بغض و لرزان است) ،زن
است ديگر ،از تو كه مردي و هيبتي مهيب داري ،ظريفتر است ،دركش كن،
باهاش بدرفتاري نكن! كمي مهربانتر باش!

در گفتوگو با همس��رجانتان ،بيش��تر از هر چيزي،
نح��وه گ��وش دادن ش��ما خيل��ي مهم اس��ت ت��ا نحوه
صحبتكردنتان.
اگر قادر به گوش دادن نباشيد ،فاصله شما از همسرتان
بيشتر و بيشتر خواهد شد و خدايي ناكرده گرفتار جدايي
عاطفي ميشويد.
اگر همس��رتان حس كن��د موقع گفتوگ��و ،خوب به
حرفهايش گوش ميكنيد ،احساس دركشدگي خواهد
داشت تا اينكه احساس تركشدگي داشته باشد.
بايد هدفتان اين باش��د درس��ت مثل يك جاس��وس
خبره(!) ،اطالعات كاربردي از همسرتان به دست آوريد .با
اين نيت گوش كنيد و شبيه مجسمه نباشيد.
با جان و دل گوش كنيد و در چش��مان همس��رتان زل
بزنيد ،مدام نگاه كنيد ،تأثير عجيبي دارد.
* برگرفته از كتاب «كشف قانون جاذبه»
تأليف عيسي محمدي
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والدانه

j a v a n o n l i n e . i r
حسين گلمحمدي
خس��ته و كوفته از كار روزانه به خانه رسيدم و مثل
هميشه شكايتهاي زنم از دست اين بچ ه سازشناپذير
شروع شد«:بيچارم كرده ،عاصيم كرده ،چيزي نمونده
از دستش سكته كنم .محس��ن تو رو به خدا يه كاري
كن! شيطنت هم حدي داره» چه كار بايد ميكردم؟!
خوب ميدانستم كه اخم ،دعوا و تنبيه بدني نميتواند
رضا كوچولوي ما را عوض كند .از طرفي هم نميش��د
دست روي دست گذاشت و ش��اهد بدتر شدن اوضاع
شد ،شيطنتهاي پسر كوچولوي ما از حالت طبيعي
خارج ش��ده و وضعيت خطرناكي پيدا كرده بود .فردا
روز جمعه بود و تصميم گرفتم شب را تا دير وقت فكر
كنم ،بلكه به راهحل مناسبي برسم .مقالههاي متعددي
را خواندم ولي چيز بهدرد بخوري دستگيرم نشد .شب
از نيمه گذشته بود .تصميم گرفتم آبي به صورت بزنم
تا خواب از سرم بپرد .از برابر آينه كه گذشتم چشمم به
چهره خوابآلود و خستهام افتاد ،روي چهره مكث كردم
و در انديشه رضا كوچولو بودم كه چهره كمكم محو شد
و جاي آن را چهره كودكي بازيگوش گرفت كه كودكي
خود من بود .خواب از س��رم پريد و آنچه را بايد خيلي
پيش از اين كشف ميكردم دانستم .فردا روز آزمايش
بود و من بايد از اين آزمايش س��ربلند بيرون ميآمدم.
صبح كه شد به هر بهانهاي بود همسرم را فرستادم خرید
تا بتوانم نقشهام را عملي كنم ،رضاكوچولوي ما خسته
و كوفته از شيطنتهاي روز گذشته غرق خواب بود .به
سويش رفتم و بيني زمختم را به بيني كوچك و ظريف

او ماليدم .اول فكر كرد مگس يا پشهاي روي بينياش
نشسته ،ولي بعد كه چشمانش را باز كرد از ديدن چهره
پدر باالي سرش جا خورد .لبخندي زد و دوباره خوابيد.
اين بار گوشش را آرام گاز گرفتم .نالهاي كرد و با اخم و
عصبانيت از خواب پريد«:نكن بابا ...اَه»خواب از سرش
پريده بود و من فرصت را مناسب ديدم.
 رضا جان پاشو بازي كنيم ميخوام بخوابم خواب چيه باباجان! روز تعطيل بايد بازي كردبالش نرم زير سرش را بيرون كش��يدم و آرام زدم توي

آداب گفتوگو
با فرزند نوجوان

گوشم با
توست پسرم

زهرا شكوهي طرقي
تصور كنيد در خانه يك توپ شيطونك داريد كه با اولين پرتاب به
اين طرف و آن طرف ميخورد و از كنترلتان خارج ميش��ود .اگر در
خانه را باز كنيد خواهيد ديد مثل يك پسر بچه بازيگوش وارد كوچه و
خيابان ميشود و به اينسو و آنسو ميپرد .اين دقيقاً وضعيت يك پسر
نوجوان در خانه است!
ش��ما نه ميتوانيد دس��تهايش را ببنديد و نه ميتوانيد پاهايش را
به زنجير بكش��يد .ميخواهد از خانه بيرون بزند ،چراكه اتاق برايش
كوچك اس��ت .نه فقط اتاق بلكه دنيا با تمام بزرگياش در برابر روح و
جسم پر تكاپوي او كوچك به نظر ميرسد .طبعاً زير بار محدوديت و

شكمش .غيرتي شد از جا پريد و بالش را محكم زد توي
سرم .همين را ميخواستم .بالش را اين بار به شدت به
طرفش پرتاب كردم .تلوتلو خ��ورد و روي زمين افتاد.
دردش آمد ،اما پس��ر كوچولوي مغرور ما كه شرايط را
براي ش��يطنت آماده ديده بود ،نميخواست ميدان را
خالي كند .به س��متم حملهور ش��د و من در حالي كه
غش و ريسه ميرفتم پشت سر هم با بالش توي سرش
ميزدم .بالش پاره ش��د و صدها پر در فضا پراكنده شد.
رضا ترس��يد و گفت«:االن مامان مي��اد »...حرفش را
بريدم و گفتم«:نترس مامان خونه نيس��ت» و سپس

كنترل هم نميرود.
نوجواني ،به مرحله گذر از كودكي به بزرگس��الي گفته ميشود كه در
پسران در حوالي سنين  12تا  16س��ال و در دختران در سنين  10تا
 14س��الگي رخ ميدهد ،اما اين انتقال ،اص ً
ال ساده نيست و با مجموعه
مشكالتي همراه خواهد بود كه اصطالحاً آن را بحران نوجواني مينامند.
معموالً بسياري از نوجوانها با خانوادههايشان سر سازش ندارند و برخي
از والدين هم نميدانند صحيحترين واكنش در برابر تغييرات روحيات
و اخالق نوجوانانشان چيست و بايد چهكار كنند؟ براي آشنايي با اين
مرحل ه زندگي و گذر از آن شما نياز به يادگيري يكسري مهارتها داريد.
مرحله اول ،خوب گوش دادن اس��ت .ش��ما در وهل��ه اول نوجواني
را ميبيني��د كه ش��كايت ميكند«:پدر و مادرم ب��ه حرفهام گوش
نميدهن��د» و از طرفي والدين ه��م ميگويند « :بچهه��ا با ما حرف
نميزنند».
حلقه مفقوده اين وس��ط «خوب ش��نيدن» اس��ت .اگر ميخواهيد
فرزندتان شما را شنونده خوبي بداند و حاضر باشد با شما حرف بزند
بايد اصولي را در همصحبتي با او رعايت كنيد.
از جمالتي كه بار منفي دارند ،استفاده نكنيد«...چقدر گريه ميكني،
دوباره قهر كردي ،چقدر شلختهاي ،چقدر بد غذا ميخوري ،اص ً
ال اين
لباس بهت نمياد ،از اين كارت دست بردار وگرنه و ». ...با اين حرفها
شما تمام پلهاي ارتباطي بين خود و نوجوانتان را يكي پس از ديگري
خراب ميكنيد.
براي بهتر حرف زدن با فرزند نوجوان خود بايد در مرحله اول بهترين
وقت را پيدا كنيد كه تمام و كمال در اختيارش باشيد .اول بپرسيد«آيا
االن آمادگي حرف زدن دارد» بگوييد :آماده شنيدن هستيد نه قضاوت
و نصيحت .از احساس��ات خود با او صحبت كنيد .زماني كه هر دو در
توگو است .در مكالمات
ماشين تنها هستيد ،بهترين زمان براي يك گف 
نظر خودش را بپرسيد «نظر خودت چيه؟» كمتر واكنش نشان دهيد
تا فرزندتان بيشتر حرف بزند .به عالئم غيركالمي او توجه كنيد .سؤال
بپرسيد تا بدانيد منظور او را درست متوجه شدهايد .سرتان را به عالمت
توجه كردن تكان بدهيد .سعي كنيد از كلمات خودش استفاده كنيد.
گوشي را كنار بگذاريد و گاهي بگوييد« :گوشم با توئه».

دفترهاي مشق و كتابهايش را به طرفش پرت كردم.
اعتراض كرد«:بابا تورو خ��دا اينكارو نكن! خانم معلم
دعوام ميكنه ».با ش��يطنت جواب��ش را دادم«:پس تو
چرا كتابهاي منو پاره پوره ميكني؟» از حرصش رفت
سمت كتابخانه ،ولي شب گذشته توسط اينجانب خالي
شده بود .از سر بيچارگي برگشت كتابهايش را جمع
كند كه من پيشدستي كردم و زودتر آنها را برداشتم و
به هوا پرت كردم .در سن  37سالگي درست مثل دوران
 7س��الگي اينور و آنور ميپريدم و همه چيز را بههم
ميريختم .خانه در عرض نيم ساعت وضعيتي پيدا كرد
كه انگار زلزله آمده اس��ت .رضا گيج ،منگ و عصباني
به اين صحنه نگاه ميكرد ،اما همي��نكه به كارهايم
اعتراض ميكرد كارهاي خودش را به رخش ميكشيدم.
بيچارگي و تعجب از سر و رويش ميباريد .زنگ خانه به
صدا درآمد و رضا مثل آدمهاي جن زده به طرف در پريد
و سراسيمه فرياد كشيد«:مامان بدو بيا بابا ديوونه شده!»
همس��رم ابتدا از اوضاع خانه متعجب شد ،ولي با اشاره
من چيزهايي دستگيرش ش��د .به رضا نگاه كرد و به او
گفت«:پس تو هم وقتي خونهرو به هم ميريزي ديوونه
هستي!!» رضا كوچولوي ما رفتار خودش را عيناً جلوي
چشمهايشميديدوكمكمداشتعقبنشينيميكرد.
از آن روز به بعد رضا كوچولوي ما نه كام ً
ال سر به راه ،ولي
شيطنتهايش كمتر شد .در واقع موقع شيطنت اتفاق
نه چندان خوشايند روز جمعه فراموش نشدني به يادش
ميآمد .اما من هيچ وقت مزه شيرين آن روز را فراموش
نميكنم! تكرار دنياي قشنگ  7سالگي!

شما گرفتار
دام فرزندتان شدهايد

آيا از رفتار فرزند خود خش��مگين ،ش��رمنده و خجل ميشويد؟ آيا
متوجه ش��دهايد كه فرزندانتان اغلب ش��ما را عصباني ميكنند يا براي
جلب همكاري او ناچار هستيد به تهديد و فرياد متوسل شويد؟ آيا گاهي
اوقات درباره نحوه مهار رفتار كودكتان با همسر خود جر و بحث و مجادله
ميكنيد؟ اگر پاسخ شما به اين پرسشها مثبت است ،شما گرفتار دام
فرزندتان شدهايد.
ن گرفتار ميشوند:
دامهايي كه والدين در آ 
دام انتقاد و خردهگيري :درگيري فراوان و معموالً غيرضروري جنگ
قدرت با كودك اس��ت كه ش��امل برخورد پدر يا مادر با بدرفتاريهاي
كودك ميشود.
ً
دام تنهايشان بگذاريد :معموال با دام انتقاد و خردهگيري همراه است
و شامل بيتوجهي پدر و مادر نسبت به كودك است ،هنگامي كه رفتار
پسنديدهاي از خود نشان ميدهند يا هنگامي كه در كنار ساير كودكان
دوستانه بازي ميكنند.
دام فقط به خاط�ر بچهها :در مورد پ��در و مادراني صدق ميكند كه
ازدواج ناموفقي دارند و با دعوا و جر و بحثه��اي فراواني كه با يكديگر
دارند ،به جاي اينكه روشهايي را براي برطرف كردن اختالفات زناشويي
خود بياموزند« ،فقط به خاطر بچهها» با يكديگر زندگي ميكنند.
دام بينقص بودن پدر و مادر :نتيجه عالقه ما به كامل بودن است نه
به صالحيت داشتن و با كفايت بودن .از آنجا كه پدر و مادر كامل وجود
ندارد ،پروردن چنين سودايي در سر منجر به نااميدي ،تنفر و احساس
گناه و ناتواني ميشود.
دام فداشدن :به اين معناس��ت كه والدين خود را چنان درگير تربيت
كودك ميكنند كه نيازهاي عاطفي خود براي داشتن روابط زناشويي
مناس��ب ،مصاحبت و دوستي ،تفريح ،امور ش��خصي و شادي را ناديده
ميگيرند تا آنجا كه باعث خدش��ه دار ش��دن روابط زناش��ويي شده و
سرانجام به احساس نارضايتي و تنفر تبديل ميشود.
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جنسدستدومميخريمحالشراميبريم!
كسري محمديان
خريد جنس دست دوم چه ايرادي
دارد؟ راس��تش را بخواهيد عق ً
ال
و منطقاً هيچ اي��رادي ندارد .اگر
لوازم منزل دست دوم تميز ديديد
و به آن نياز داشتيد چه ايراد دارد
نصف قيمت و حتي پايينتر بخريد
و كلي صرفه جوي��ي كنيد .البته
معموالً آدمها دوست دارند وقتي
جنس و كااليي را ميخرند نو ،دست
اول و به عبارتي آكبند باشد .خب
اين يك ميل طبيعي است ،ولي
برخيآدمهاهمهستندكهيك
نوع وسواس دارند ،يعني وقتي
يك كااليي را بيش��تر از يكسال
اس��تفاده ميكنند ديگ��ر آن را نو
نميدانند و بيرون مياندازند و دوباره
آكبندهمان كاال را ميخرند .در شرايط اقتصادي
كنوني چنين كاري براي اقشار كمدرآمد و حتي
متوسط جز دور ريختن پول ،معناي ديگري ندارد.
خوش��بختانه در چند س��ال اخير زمينههاي ايجاد
فرهنگ استفاده از اجناس دست دوم به يمن گسترش
فضاي مجازي فراهم شده است .ش��ما با چرخ زدن
در اينترنت ميتوانيد با كمترين قيمت كاالي مورد

نياز خود را تهيه كنيد و براي مدتي آن كاال را داشته
باش��يد .البته با وجود ش��رايط اقتصادي سختي كه
در كشور ش��اهد آن هس��تيم ،قطعاً همه ما بايد در
نگهداري از وسايلي كه داريم بيش��تر از قبل تالش
كنيم ،چون جايگزين كردن كل ل��وازم منزل برابر
است با هزينههاي چندصد ميليوني .رقمهاي مبالغ

اجناس و لوازم منزل به حدي سرسامآور شدهاست كه
اگر يك وسيله برقي خراب شود جايگزين كردن آن
كار بسيار سخت و دشواري است.
بهترين كار اين است كه از اجناس و لوازمي كه داريم
خوب مراقبت كنيم و اگر مشكلي پيدا كردهاست آن را
دور نيندازيم ،بلكه تعميرش كنيم .دوم اينكه اگر لوازم

ماهرانه

j a v a n o n l i n e . i r
منزل ديگر قابل تعمير نيست در آگهيهاي فروش اجناس دست
دوم چرخي بزنيم .همانطور كه گفته شد به نوعي همه ما به
سمت استفاده از كاالهاي دست دوم كشيده ميشويم .هيچ
اشكالي هم ندارد .چرا بايد براي لوازم مصرفي كه قرار است چند
سالي استفاده كنيم و بعد دور بيندازيمش اين همه هزينه كنيم؟
ميتوانيم با كمترين قيمت دس��ت دوم تميز آن را خريداري
كرده و چند سالي هم ما از آن اس��تفاده كنيم .بهخصوص در
مورد مبلمان كه هميشه بيشترين پول را بابتش ميدهيم ،ولي
در موقع فروش با كمترين قيمت فروخته ميشود .اگر مبلمان
سالم و تميزي در سايتهاي خريد و فروش ديديد دست دست
نكنيد و بخريد .قرار است فقط تنوعي در خانه شما ايجاد شود،
پس براي اين تنوع زياد هزينه نكنيد .در ضمن خيليها هستند
كه به دليل پايين بودن درآمدشان آرزو دارند وسايل زندگي شما
را داشته باشند ،در اين صورت اگر قصد دور انداختن وسايل و
قرار دادن آن در كنار سطل زباله را داريد كمي دست نگه داريد،
يك بررسي جزئي كنيد و آن وسايل را به دست كساني برسانيد
كه واقعاً نيازمند آن هستند.
هيچ اتفاقي نميافتد و قرار نيست كسي ما را مسخره كند و به
ما بگويد كه جنس دست دوم استفاده ميكنيد .ما بايد طبق
بودجهاي كه داريم زندگي خود را مديريت كنيم .خريد جنس
اصال ايراد و اشكالي ندارد ،بهويژه وقتي در حد نو
دست دوم هم ً
بوده و زياد استفاده نشده است .يادمان باشد ما براي دل خودمان
زندگي ميكنيم نه ديگران.

شربتخانه

گلخانه

عمر گل دو روز نيست
اگه خوب بهش برسي

مرضيه باميري
در سالهاي اخير ميل به نگهداري و پرورش گل
در خانه از حوزه تخصصي خارج و تبديل به عالقهاي
عمومي شده است ،اما فقط خريد گل كافي نيست و
گياه هم مانند هر موجود زندهاي نياز به مراقبت و در
صورت بيماري نياز به درمان دارد.
اگر گل خريديد ،آن را تا دو هفته در گلدان خودش
در خانه نگهداريد و س��پس گل��دان آن را تعويض
كنيد ،چون ممكن است اين تغيير ناگهاني به گياه
شوك وارد كرده و رش��د آن را كند يا متوقف كند.
تا گل��دان گل را آورديد به آن ك��ود ندهيد .پس از
تعويض گلدان ،گل را كام ً
ال س��يراب و سپس طبق
برنامه آبياري مخصوص گياه اقدام كنيد .اگر گلدان
خريداري شده كوچك است ،لطفاً بر حسب عالقه
و تش��خيص خود آن را به يك گلدان بزرگ انتقال
ندهيد .گلدان متناسب با ريشه انتخاب شده است
و ش��ما فقط مجاز به انتخاب گلداني هماندازه و در

نهايت يك شماره بزرگتر هستيد .اگر گلدان بزرگ
را براي گل كوچك انتخاب كني��د تمام انرژي گل
صرف پركردن ريش��ه در فضاي گلدان ميش��ود و
شما گلهمند ميشويد كه چرا گلتان مدتها است
رشد نكرده است .اگر گل ميخريد حتماً اسمش را
از گلفروشي يا مسئول گلخانه بپرسيد تا در صورت
بروز مشكل ،بتوانيد از اينترنت ياري بگيريد.
اگر گلي را چند س��ال است داريد و رش��د آن كم يا
متوقف شده ،حتماً خاك آن را بررسي كنيد .خاك
پس از مدتي مواد مغذي خود را از دس��ت ميدهد و
بايد خاك مقوي مناسب با نوع گل جايگزين شود و
در آخر اينكه مطمئن شويد ،مسير عبور آب به بيرون
از گلدان باز است .اگر آب در ريشه باقي بماند باعث
پوسيدگي ش��ده و گل ش��ما را به مرور زمان از بين
خواهد برد .خالصه اينكه عمر گل دوروز نيست و اگر
خوب مراقبت كنيد سالها از مصاحبت با گلهايتان
لذت ميبريد.

معرفي شربتهاي گياهي سرشار از خاصيت

اين نوشداروهاي دلچسب را از دست ندهيد

افشرهها يا شربتهاي گياهي ازجمله نوشيدنيهاي
دلچسب ايرانيهاست كه عالوه بر عطر و طعم طبيعي
و گواراي آنها ،خواص فوقالعادهاي نيز دارند .در اين
مطلب به معرفي خواص چند شربت ميپردازيم:
عرق ب�رگ چنار :اف��رادي كه الغر هس��تند و
ميكوشند تا با شيوههاي مختلف چاق شوند ميتوانند
از اين شربت اس��تفاده كنند ،همچنين شربت برگ
چنار براي التيام تب و تنگي نفس بسيار مفيد است.
عرق بومادرون :بومادرون گياهي است كه گل
زرد رنگ زيبايي دارد .افشره اين گياه درمانگر ضعف
عضله قلب و التيامبخش احساس گرفتگي و درد در
ناحيه قلب است .از خواص ديگر اين گياه درمان گزگز
دست و خواب رفتگياست.
عرق شاتره :ش��ربت عرق ش��اتره مناسب براي
افراد گرمايي اس��ت و خواص بينظيري براي درمان
عطشهاي مداوم ،تشنگي و گرمازدگي دارد .استفاده از
افشره اين گياه ،خون را تصفيه كرده و صفرا بر است.

عرق خارشتر :نوشيدن شربت خار شتر خواص
زيادي دارد .تصفيه كننده خون و كبد ،شست و شو
دهنده كليهها و مفيد براي دفع س��نگ كليه و مثانه
است.
عرق آويش�ن :آويش��ن ،اي��ن گياه خوش��بو،
خوشمزه را دست كم نگيريد ،چراكه حريف بسياري
از بيماريها اس��ت .ش��ربت آويش��ن تقويتكننده
مفيدي براي بدن ،معده و بينايي است .ضد تشنج و
نفخ ،درمان كننده سرفه ،تنگي نفس ،درد مفاصل،
سياتيك ،خونريزيهاي رحمي ،كوفتگي عضالت و
ضدعفوني كننده مجاري تنفسي است.
عرق بابونه :بس��ياري از افراد معموالً اين گياه را
با خواص تقويت كننده مو ميشناسند؛ عالوه بر اين،
بابونه گياهي اش��تها آور ،هضم كننده خوراك ،ضد
تشنج و ضدعفوني كننده است و در رفع بيماريهاي
پوستي و محفوظ نگه داشتن زخم از آلودگي ميتواند
بسيار مفيد باشد.
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آگاهانه

افراد خودشيفته به دليل عشق
بيش از حد به خود ،ديگران را
ناديده ميگيرند و تعامل زياد
و صميمیت با چنين آدمهايي
به شما آسيب ميزند

j a v a n o n l i n e . i r

آيا احساس خوشبختي ميكنيد؟

من و اين همه خوشبختي
محاله!

نيره ساري
مهران مدي��ري در برنامه دورهمي ،چند س��ؤال ثابت
داشت كه معموال از همه ميهمانان خود ميپرسيد .يكي
از سؤاالت اين بود«:احساس خوشبختي ميكنيد؟» پاسخ
ميهمانان برنامه عمدتاً با بله و عميقاً ،به صورت مثبت بود.
شايد بتوان گفت اين سؤال و اين حس يكي از نسبيترين
مواردي اس��ت كه هر فردي به آن پاس��خ ميدهد .به اين
جهت ميگوییم خوشبختي مفهومی نسبي است ،چراكه
معموالً گذشته و ديروز خود را بهتر از امروز ميدانيم ،حال
را بدتر از آنچه هس��ت ميدانيم و ترس از آينده را بيشتر
از آنچه خواهد بود ميبينيم .حتي به لحاظ ديني و سبك
زندگي اس�لامي نيز زندگي با فكر گذش��ته و آينده مورد
نكوهش اس��ت و ما بايد از امروز خود به��ره ببريم و براي
همان لحظه زندگي كنيم.

يكنند
تحقير م 
شما را ن را بزرگ ببينند
تا خودشا

زير پاي
خودشيفتهها
له نشويد

خوشبخت ،كسي نيست كه مش��كلي ندارد و همه آنچه
را كه ميل قلبي اوس��ت ،در اختيار داش��ته باش��د ،بلكه
خوشبختي مفهومي نس��بي درون وجود هر فرد است .در
واقع اينكه كسي با مشكالت خود مشكلي نداشته باشد و
آن را بپذيرد ،نزديكترين مفهوم به خوشبختي را كسب
كردهاست .در بسياري از موارد ما به دنبال اين هستيم تا
ديگران خوشبختمان كنند و بيشتر اوقات ،آنها نميتوانند
ما را خوش��بخت كنند ،چراكه از عمق خواستههاي قلبي
ما بياطالع هس��تند .تنها يك نفر مس��ئول اصلي شادي
و خوشبختي ماست و آن خود ما هس��تيم .البته سايرين
كه اعضاي خانواده و عزيزان درجه يك ما ميش��وند ،در
خوش��بختي ما س��هيم هس��تند ،اما عامل اصلي خود ما
هستيم.
ما بايد بتوانيم با داش��تههاي خود احس��اس خوشبختي
كنيم .همين ك��ه عزيزان م��ا در صحت و س�لامت كنار
ما باش��ند ،يعني خوش��بختيم ،اگر تلفن م��ا زنگ خورد
و كسي پرس��يد كجايي؟ پس خوش��بختيم؛ اگر به كار و
درس مشغول هس��تيم ،پس خوش��بختيم؛ اگر زندگي و
روزمرگيهاي ما با يك دلخوش��ي كوچ��ك جلو ميرود،
پس خوشبختيم.
خوش��بختي يعني ت��وان ما ب��راي زندگي ك��ردن در هر
ش��رايطي و درك كردن اين مهم كه آنچه رخ ميدهد يا
داده است ،اصل ماجرا نيست ،بلكه شيوه مواجهه ما با آن
اهميت دارد .حاال جواب بدهيد ،آيا احساس خوشبختي
ميكنيد؟!

مهديه عظيملو
ش
آخرينباري كه او را ميديدم ،مدت زمان زيادي ميگذشت .يك گروه ش 
نفره بوديم كه از ترم اول تا زمان فارغالتحصيلي دوره كارشناسي سعي داشتيم با
هم باشيم .به خوبي شكل و ظاهرش را به ياد دارم .خوب خاطرم هست كه ظاهرش
آراسته و زيبا بود و لباسهايش گرانقيمت .به گفته خودش هميشه از لوكسترين
و گرانقيمتترين فروشگاهها خريد و هميشه با آب و تاب زياد از خود و سليقهاش

تعريف ميكرد كه من اينطوريام ،من اونطوريام ،من . . .بقيه بچهها نامش را
گذاشته بودند خانم خودشيفته! حتي جلو خودش هم ميگفتند ،اما خودش هيچ
شكايتي نداشت .چه بسا خوشش هم ميآمد .با اين حرفها و شنيدن اين الفاظ،
انگار يك جور حس متفاوتبودن به او دست ميداد .با وجود اينكه درگروه ما بود،
اما اكثر اوقات حالت منزوي و گوشهگير داشت .مگر در شرايطي كه ميخواست
درباره خودش حرف بزند يا اينكه داشتههاي خود را به ديگران بگويد .هيچوقت
نديدم كه بخواهد مثل دوس��تهاي ديگرم همدلي و همدردي داشتهباشد و
خودش را جاي ديگران بگذارد ،حتي شده به اين رفتار تظاهر كند .با كوچكترين
رفتار يا حرف كه باب ميلش نبود ،عصباني ميشد و سعي ميكرد هميشه حرف
اول و آخر ،حرف خودش باشد و ديدگاه آمرانه نسبت به ديگران و نگاه از باال به بقيه
داشتهباشد .بيترديد مشابه چنين آدمهايي را يك بار هم كه شده ديدهايد يا حتي
در دوستان و آشنايان سراغ داريد.
افراد خودشيفته به دليل عشق بيش از حد به خود ،ديگران را ناديده ميگيرند
و تعامل زي��اد و صميمیت با چنين آدمهايي به ش��ما آس��يب ميزند .افراد
خودشيفته معموالً افراد ديگر را ناديده میگیرند و از ديگران به عنوان وسيله
براي نيل به اهداف خود اس��تفاده ميكنند .آنها به هيچ عن��وان انتقادپذير
نیستند و كمكم حتي شرم و حيا را نيز از ميان ميبرند .اين در حالي است كه
فردي كه تا حد زيادي درگير بيماري خودشيفتگي يا نارسيسم است ،از خود
رفتارهايي نشان ميدهد كه اين رفتارها باعث ميش��ود ديگران نيز به طور
طبيعي از انجام دادن اين قبيل كارها و رفتارها احساس شرم كنند.
سوءاستفاده كردن از شرايط حاضر و بازي با افكار ديگران براي خودشيفتهها
مهم نیست و اين كار را مدام انجام ميدهند .كساني كه خودشيفته هستند ،به
طور قطع به دليل اينكه خود را كامل و بينقص تلقي ميكنند ،انگيزهاي هم
براي جايگزين كردن عادات پسنديده و نيكو به جاي رفتارهاي ناپسند ندارند
و مسخره و تحقير كردن افراد دور و بر خود را براي خود عادي ميدانند.
افراد خودشيفته صرفاً به روابطي رو ميآورند كه بتوانند مدام تحسين شوند و
تسلط كامل بر ديگران داشته باشن د تا تصويري باشكوه در ذهن اطرافيان از خود
بجا بگذارند .اگر اطرافيان س��عي بر قطع يا ممانعت به برقراري چنين رابطهاي
داشتهباشند ،افراد خودشيفته ش��روع به تحقير و بياعتبار كردن طرف مقابل
ميكنند و با پرخاشگري عكسالعمل نامناسبي از خود نشان ميدهند كه شايد
هيچكس انتظار آن را نداشتهباشد .با اين اوصاف ،توصيه اين است كه با چنين
افرادي به دنبال تجربه يك رابطه صميمي نباشيد ،چراكه به راحتي ما را تحقير و
به تعبيرخودشان زير پا له ميكنند!

امان از دست رفيق ناباب

نيش رفيق بدجوري درد دارد

از قديم گفتهاند امان از دس��ت رفيق ناباب و
چه خوب گفتهاند ،چراكه به قول شاعر در درس
همنشين فارسي نهم :تا تواني بگريز از يار بد /يار
بد بدتر بود از مار بد /مار بد تنها تو را بر جان زند/
يار بد بر جان و بر ايم��ان زند .خالصه اينكه نيش
رفيق بدجوري آدم را از پا درميآورد.
امامعل��ي(ع) فرزند خ��ود را از دوس��تي با چهار
گروه منع ميكند -1:احمق  -2بخيل  -3بدكار
 -4دروغگو.
ايش��ان ميفرمايند«:پس��رم! از دوستى با احمق
بپرهيز ،چراكه مىخواهد به تو نفعى رس��اند ،اما
دچار زيانت مىكند« ،».از دوستى با بخيل بپرهيز،
زيرا آنچه را كه سخت به آن نياز دارى از تو دريغ
مىدارد« ،».از دوستى با بدكار بپرهيز كه با اندك
بهايى تو را مىفروش��د ».و «از دوستى با دروغگو
بپرهيز كه او به سراب ماند؛ دور را به تو نزديك و

نزديك را دور مىنماياند».
در كتاب آدابالنفس آمدهاس��ت ك��ه حكيمي
درباره شرایط انتخاب دوست به فرزندش چنين
مىگويد :فرزن��دم! اگر خواس��تى رفيق انتخاب
كنى ،اين ش��رايط را در نظر بگير -۱ :رفاقت با او
مايه زينت تو باشد -۲ .اگر از او كمك خواستى به
تو كمك کند -۳ .تو را در گفتارت راستگو بداند.

 -۴اگر در جایى كمآوردى كمب��ودت را جبران
کند -۵ .اگر دستت را براى چيزى به سوى او دراز
كردي ،او هم دستش را به طرف تو دراز كند -۶ .در
مواقع نياز اگر كمتر به او رسيدگى كردي ،ناراحت
نشده و آبروى تو را حفظ كند -۷ .اگر از تو نيكى و
خوبى ببيند آن را به حساب آورده و اگر شكستى
در زندگى برايت پيش آمد به ياريت بشتابد -۸ .در
صورت تقاضا به تو عطا كند و اگر ساكت شدى و
درخواس��تت را نگفتي خودش در ابتدا اين كار را
انجام دهد -۹ .اگر حادثه ناگوارى برايت پيش آمد،
كمكهاى او برايت كافى باش��د -۱۰.در صورت
احتياج به مال ،تو را يارى كند.
و حس��ن ختام كالم اينكه ،امامحس��ن عسگري
عليهالس�لام فرمودند«:بهترين دوستانت كسي
اس��ت كه بدي تو را فراموش كرده و خوبيات را
يادآور شود».
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سفری به دریاچه تار و هویر

یکفنجانچایکوهی
باعطرآویشندرکنارتار

پریسا گربندی
هرچه باالتر میرویم ،هیجانمان بیشتر میشود.
هوا خنکتر ،آبشارها زیباتر و پرشتابتر و آسمان
آبیتر .چه کسی باور میکند در انتهای این جادههای
خاکی و در آن ارتفاع دریاچهای اینچنین دنج و زیبا
وجود داشته باشد .در بین راه بوی دلانگیز و آشنایی
به مشام میرسد .از یکی از همسفران باتجربهمان
که اتفاقاً راننده آفرود هم خودش هست ،میپرسیم
«این عطر چیس��ت» که یکدفعه ماش��ین را نگه
میدارد و با گفتن «ش��نیدن کی بود مانند دیدن»
از ماش��ین پیاده میش��ود و از ما هم میخواهد که
پیاده شویم تا زیباییهای اینجا را خودمان از نزدیک
ببینیم .همهما مشتاقانه پیاده میشویم و به دنباش
چند قدمی از یک تپ��ه باال میرویم ،چق��در زیبا!
دس��تههای کوچک و سبزرنگ آویش��ن کل تپه را
پوش��انده ،این عطری که کل جاده را پر کرده عطر
آویشن است .کمی از آن میچینیم تا همراه با چای
روی زغال دم کنیم و حس خوب تازگیاش جاری
ش��ود در وجودمان .آنقدر آویشن زیاد است که اگر
فرصت بود ،میشد برای دمنوش یکسالمان آویشن
تازه بیاوریم .رفیقمان کمی جلوتر دوباره میایستد.
اینبار شاخکهای چای کوهی با گلهای ریز بنفش
خود عجیب خودنمایی میکند.
دمنوشمان کامل شد؛ چای کوهی تازه و آویشن سبز
عطری ،آن هم وقتی روی چوب جنگلی دم بکشد
عجب معجونی میشود .این معجون میتواند ما را تا

از ابتدای جاده فیروزکوه تا
دریاچه تار حدود ًا یکساعت
و  10دقیقه راه آمد هایم.
دوستانمان میگویند تا پنج
شش دقیقه دیگر روی زیبای
دریاچه را میبینیم
تعطیلی آخر هفته دیگر شارژ نگه دارد .اص ً
ال میتواند
تمام انرژیهای ناخوب وجودمان را دفع و انرژیهای
خوب را جایگزینش کند.
هرچ��ه باالتر میرویم زیباییها بیش��تر و بیش��تر
میش��ود ،اما هدفمان رس��یدن به دریاچ��ه تار و
هویر اس��ت که نزدیکی روس��تایی به نام هویر در
۳۰کیلومتری شهرستان دماوند واقع شدهاند .این
دو دریاچ�� ه در فاصله  ۵۰۰مت��ری از یکدیگر قرار
دارند .از ابتدای جاده فیروزکوه تا دریاچه تار حدودا ً
یکس��اعت و  10دقیقه راه آمدهایم .دوس��تانمان
میگویند تا پنج ،ش��ش دقیقه دیگ��ر روی زیبای
دریاچه را میبینیم.
باالخره رس��یدیم ،عجب دریاچه زیبایی! کوههای
اطراف��ش زیبای��یاش را چن��د برابر کرده اس��ت،

درست مثل چراغآویزهای یک کلیسای قدیمی یا
آینهکاریهای یک عمارت چندصد ساله .گردشگرها
با همه نوع ماشینی آمدهاند؛ چه ماشینهای سبک
و چه آفرود .معموالً برای اینکه بیشتر خوش بگذرد
گروهی به اینجا میآیند .هر گروهی یکجا سایبان
زده و از طبیع��ت لذت میبرد .بعضیه��ا دارند غذا
درس��ت میکنند و برخی دیگر مشغول بازیهای
گروهی هس��تند و صدای خندهش��ان سر به فلک
کشیده است .درست است که ماهیگیری در اینجا
ممنوع است ،ولی در عوض میتوانیم قایقهای بادی
شخصی بیاوریم و هرچند س��اعت که میخواهیم
قایقس��واری کنیم .البته قبل از اینک��ه هوا تاریک
شود باید از این دریاچه زیبا دل بکنیم ،چون اینجا
مانند خیلی از جاهای دیدنی و تفریحی کشورمان
خیلی شناخته شده نیست و خیلی هم به آن توجهی
نشده ،بههمین خاطر نه برقکشی دارد ،نه لولهکشی
آب و کام ً
ال بکر و دس��ت نخورده اس��ت .بهتر است
صبح زود به اینج��ا بیاییم که قب��ل از تاریکی هوا
برگردیم ،چون هرچه در روز زیباس��ت میتواند در
شب ترسناک باشد.
قبل از ه��ر کاری با کمک دوس��تانمان چوبهای
خش��ک را جمع میکنیم تا آتش برای چای زغالی
دستچین خودمان آماده شود ،چون جدای از هوای
تازه ،دریاچه بکر ،کوههای زیبا و طبیعت فوقالعاد ه
اینجا ،همین دمنوش س��حرآمیز برای تازه کردن
جانمان کافیست!
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کرانه

j a v a n o n l i n e . i r

تاریخانه

«سازههایآبیشوشتر»دهمیناثرجهانیایران

موزه زنده
صنعت آب ایران باستان
اگر به ش��هر شوش��تر س��فر کردید ،به راحتی
میتوانید از اهالی این شهر س��راغ سازههای آبی
عظیم و باش��کوه آن را بگیرید و از گش��ت و گذار
در این مجموعه لذت ببرید .شاید بتوان گفت این
مجموعه را باید موزه زنده صنعت آب ایران باستان
نامگذاری کرد که س��ندی بر اثبات دانش بس��یار
پیشرفته ایرانیان در علوم آب در گذشته بوده است.
یکی از مواردی که شگفتی بسیاری از افراد را دربر
میگیرد ،نحوه کار کردن این مجموعه است که در
هزار و  700سال پیش با ابزارهای آن زمان چیزی
نبوده که به راحتی بتوان از کنارش گذشت.
دانش مهندسی در این منطقه در گذشته و طراحی
منحصربهفرد س��ازههای آبی شوشتر ،سبب ثبت

با لذیذترین نانهای محلی کردستان آشنا شوید

گتهآساوی را مردان پخت میکنند!

مرضیه بامیری
اگر عالقه به سفر دارید و از آن دسته افرادی هستید که مایلید مکانهای
جدید کشف کنید ،بهتر است توی هر منطقه از رسوم غذایی و خوشمزههای
آنجا اندکی اطالعات ،توشه راه کنید .نانهای محلی از جذابترین خوردنیها

برای گردشگران محسوب میشوند .اگر به دیار زیبای کردستان سفر کردید
خوردن این نانها را فراموش نکنید.
گِته آساوی :نانی خاص از خطه کردستان است .گته در زبان هورامی ،یعنی
شبیه بربری و آساوی به معنای آسیابی است ،زیرا از قدیم مردان آسیابان ،به
دلیل دوری از خانه نان را روی سنگ و آتش میپختند .در فرهنگ اکثر نقاط،
نان پختن از وظایف مادر خانه است ،ولی گته آساوی را مردان میپزند.
کلیزه َمزگه :از دیگر نانهای خوش��مزهی استان کردستان است .در پخت
این نان عالوه بر خمیر اصلی ،پیاز رنده ش��ده ،گردوی کوبیده و آویشن را با
هم مخلوط میکنند .این ترکیب را وسط خمیر میگذارند .سیاهدانه ،کشک
سابیده و گلرنگ را روی خمیر میمالند و به تنور میزنند .موقع خوردن هم
نان را با کره یا روغن حیوانی سرو میکنند.
نان کالنه :میان وعدهای خوشمزه در حوالی کردستان .پیازچه یا گیاهی به
نام پیچک را ریزریز میکنند و الی خمیر میریزند و وقتی روی س��اج نان را
پختند ،روی آن کره محلی میمالند.

آنها به عنوان دهمین اث��ر تاریخی جهانی ایران در
فهرست میراث تاریخی و فرهنگی یونسکو در سال
 ۲۰۰۹میالدی شده است.
در دوران هخامنش��یان و ساس��انیان از سازههای
آبی شوشتر در خوزستان برای بهرهبرداری هرچه
بیش��تر از آبهای زیرزمینی و منابع آب استفاده
میشده است.
نبوغ طراح��ی و خالقیت معماری در س��اخت این
س��ازهها ،امروزه باعث حیرت جهانیان میش��ود.
کاناله��ا ،آس��یابها ،پله��ا ،س��دها و تونلهای
گس��ترده ،با سیس��تم هیدرولیکی ب��رای هدایت
مناسب آب و جلوگیری از هدررفت آن ،نمونههایی
بینظیر از ش��اهکار معماری در تاریخ بش��ریت به
شمار میروند.
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گذرانه

j a v a n o n l i n e . i r

حکیما  نه

هادیانه

j a v a n o n l i n e . i r

أن یُری فی دین ُِک ْم َغ َ
لظ ًة.
إل َهو َوال َعبوا َفإن ّی أ ْک َر ُه ْ
س��رگرمی داش��ته باش��ید و تفریح کنید؛ چراکه خوش نمیدارم در دین ش��ما درشتی
نهج الفصاحة ،ص  ،259ح 531
و سختی دیده شود.

بساطنشاطبا سرگرمیهایخانوادگی
چند ابتکارساده برای سرگرم شدن خانواده

حسینکشتکار

برای بس�یاری از خانوادهها ،بازی کردن در
شبهای دورهمی یک س�رگرمی لذت بخش
است .شم ا همیشه نیاز به تهیه یک بازی فکری
گرانقیمتنداریدبلکه میتوانیدباچندوسیله
ساده و کامال ارزان ،بازیهای متنوعی را در کنار
یکدیگر انجام دهید ،در این مطلب شما را با چند
ایده متفاوت آشنا میکنیم.
 -1تاس بازی
این بازی ساده فقط به یک تاس نیاز دارد و یک هدف
دارد :رسیدن به  100امتیاز .در نوبت خود تاس بریزید
و امتیازهای به دست آمده را با هم جمع کنید .هر کسی
سریعتر به امتیاز  100برسد ،برنده بازی خواهد بود.
برای جذاب شدن بیشتر این بازی میتوانید یک عدد
مشخص را به عنوان عدد ممنوع انتخاب کنید .به این
صورت که اگر تاس شما عدد ممنوع بود ،یا یک دور از
بازی حذف میشوید یا به میزان همان عدد از امتیاز
خود به شخص بعدی میدهید .این بازی میتواند حتی
شلوغ ترین خانوادهها را در کنار هم سرگرم کند.
 -2جمله نویسی
در این نسخه از بازی با کاغذ و مداد ،همه اعضا دور یک
دایره مینشینند و یک نفر کلمه ای ساده را یادداشت
میکند و در وسط میگذارد دیگران باید با توجه به
کلمه وسط جمله ای معنا دار بنویسند  .در آخر همه
کاغذ را جمع کرده و به کس��ی که بهترین جمله را

بازیخانه

جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی
زده و بی حرمت��ی همیکرد .گفت :اگ��ر این نادان
نبودی کار وی با نادانان بدینجا نرسیدی.
دو عاقل را نباشد کین و پیکار
نه دانایی ستیزد با سبکسار
اگر نادان به وحشت سخت گوید
خردمندش به نرمی دل بجوید
دو صاحبدل نگه دارند مویی
همیدون سرکشی و آزرم جویی
و گر بر هر دو جانب جاهالنند
اگر زنجیر باشد بگسالنند
یکی را زشتخویی داد دشنام
تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام
بتر زآنم که خواهی گفتن آنی
که دانم عیب من چون من ندانی
گلستان سعدی  باب چهارم  در فواید خاموشی

نکتهدا  نه

نوشته امتیاز می دهند.نکته :با توجه به کلمه میتوان
از اشعار بزرگان و یا جمالت معروف مانند ضرب المثل
استفاده کرد.
 -3بسکتبال بادکنکی
تا به حال شده که بخواهید در داخل خانه بسکتبال
بازی کنی��د؟ با یک ایده ج��دی میتوانید به راحتی
و بدون هیچ دردس��ری این کار را انجام دهید .فقط
کافی اس��ت چند عدد بادکنک محکم را باد کنید و
از آنها به عنوان توپ بسکتبال خود استفاده کنید.
برای رسمیتر ش��دن کار از یک تکه نخ که به طرف
اطاق بسته میشود به عنوان تور بسکتبال استفاده
کنید  .بازی با بادکنک همیشه یکی از لذتبخشترین

جای عالمت سوال چه چیزی باید باشد

جواب این معمای جالب عدد  6نیست

جواب معما ها:
جواب ضربالمثل  :با یک دست نمیشود
دو هندوانه برداشت

فردا= دوشنبه

جواب اعداد  :کلمه  Rبا توجه به حرکت دنده
ماشین

جواب روز هفته  :سه شنبه
امروز= یکشنبه

پسربچه باهوش گفت:
دیروز اگر فردا بود
امروز یکشنبه بود
به نظر شما  پسربچه در چه
روزی از هفته این جمله را گفته است؟

تفریحات داخل منزل است.
 -4پانتومیم
این بازی هرگز قدیمی نمیش��ود .به دو تیم تقسیم
ش��وید و از هر تیم یک نفر را بخواهید که موضوعی
را انتخاب کند .این موضوع میتواند هر چیزی باشد.
ش��خص انتخاب ش��ده وظیفه دارد تا موضوع خود
را با بازی کردن به صورت پانتومی��م اجرا کند تا هم
تیمیهای او حدس بزنند .برای بهتر شدن بازی ،یک
دسته از عناوین را از قبل روی کاغذ بنویسید و آنها
را درون کاله یا کاسهای بیندازید تا شرکت کنندگان
مجبور ش��وند از آنها اس��تفاده کنند .هر تیمی که
بیشترین حدس درست را بزند ،برنده است.

بعضی چیزه��ا ربطی به میزان زور یا قدرت ش��ما
ندارد ،بعضی چیزها ربطی به میزان
تالش یا س��عی ش��ما ن��دارد،
بعضی چیزها و بعضی کارها را
نمیتوان انجام داد چون ظرفیت
انج��ام دادن آن ها وج��ود ندارد،
در آن واحد نمیتوان دو کار
مختلف را با ه��م انجام داد
چرا که در نهایت هیچکدام
به سرانجام درستی نمیرسد.
حال آیا میتوانید با توجه
به توضیحات و تصویر فوق
ضرب المثل معروف ایرانی
را حدس بزنید؟

فقط  3دقیقه فرصت دارید تا به کمک مداد مسیر صحیح اتصال نقطه قرمز را به نقطه آبی وصل نمایید.

