
دکوراسیون
داخـــــــلی 

 نامه ای به هواپیامی
مسافربری قبل از پــرواز

بحران عاشقی
یا دوران عاشقی!؟

بعد از یک روز تالش و خستگی همه 
موقعیت  و  شغلی  رشایط  هر  با 
اجتامعی نیاز به فضایی بریا پشت رس 

گذاشنت اسرتس و خستگی و ...

بنده اصال به این موضوع کاری ندارم که اهل کجا هستی، روسی هستی، 
توپولف هستی، کپل اف هستی، رشقی هستی، غربی هستی. یانکی 

هستی، بانکی هستی، بابکی هستی، بی بکی هستی، 

فیلم درباره زندگی یک زن وکیل به نام 
بیتا است که در کار خود تبحر دارد و 
بیشرت پرونده های مربوط به طالق را 

قبول می کند ...

مژده ای دل که مسیحا  نفسی مــــــــــی آیدمژده ای دل که مسیحا  نفسی مــــــــــی آیدمژده ای دل که مسیحا  نفسی مــــــــــی آید
ازدواج سبز؛ جدی یا فکاهی؟!
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سخن اول

ــت  ــث دوس ــی از مباح ــدن یک ــنت و خوان ــاز نوش ــر ب  از دی
داشــتنی و مــورد عالقــه بــر  مــی باشــد.  انســانها از ادوار 
ــا و منظــور خــود  ــف دیدگاهه ــه طــرق مختل ــز ب گذشــته نی

ــان منــوده انــد. را بی
ــود  ــکار خ ــارب و اف ــنت، تج ــا نوش ــانها ب ــواره انس آری، هم
ــران  ــد دیگ ــی دهن ــازه م ــد و اج ــی گذارن ــرتاک م ــه اش را ب
در ایــن افــکار بــا آنهــا ســهیم شــوند و حتــی نظــرات خــود 
را بیــان کننــد یکــی از ایــن اشــکال نوشــتاری در عرصــه 

ــدگان  ــوب خوانن ــتقبال خ ــا اس ــه ب ــت ک ــالت اس ــارض مج ح
روبــرو شــده بــه گونــه ای کــه بــا وجــود شــبکه هــای 
مختلــف اطــالع رســانی مبتنــی بــر وب همچنــان خواننــدگان 
مجــالت رشــد چشــمگیری داشــته و ایــن امــر نشــان دهنــده 
ــه  ــک مجموع ــنت ی ــت گرف ــه در دس ــت ک ــوع اس ــن موض ای
از  جذابــرت   بســیار  مجلــه  و  کتــاب  هامننــد  نوشــتاری 
خوانــدن انــواع پیامهــای اینرتنتــی در فضاهــای مجــازی مــی 
ــاد و  ــی ش ــاد فضای ــبز ایج ــد س ــه لبخن ــدف مجل ــد. ه باش
متفــاوت بــا ارائــه مطالــب بــروز ، جــذاب و خواندنــی مــی 
باشــد تــا شــام خواننــده عزیــز را بــرای لحظاتــی از مشــکالت 
و گرفتــاری هــا دور کنــد و بــه شــام آرامــش روحــی و روانــی 

ــرت کارهــا بدهــد . ــرای انجــام به ب
مــا در ایــن مجلــه قصــد داریــم کــه بــه دو موضــوع بانــوان 
و طنــز بیشــرت بپردازیــم زیــرا  اعتقــاد داریــم در ایــن زمینــه 

کمــرت کارشــده اســت .

و بــه ایــن جملــه ایــامن داریــم کــه  اگــر مــا بانوانــی شــاد 
ــواده ای شــاد و خوشــحال داریــم  داشــته باشــیم قطعــا خان
و اگــر خانــواده هــا شــاد باشــند در واقــع جامعــه شــاد 
ــش  ــف نق ــع مختل ــواره در جوام ــوان هم ــود. بان ــد ب خواه
ــری و  ــکل گی ــا  در ش ــرا آنه ــد. زی ــی مناین ــا م ــوری ایف مح
طــرز تعلیــم و تربیــت آینــدگان نقــش کلیــدی دارنــد و 
بــه نحــوی خانــواده هــای امــروزی مــا بــا مدیریــت بانــوان 
شــکل مــی گیــرد. ضمــن اینکــه بانــوان علــی رغــم فعالیــت 
روزمــره خانــه، در بســیاری از خانــواده هــا در خــارج از 
منــزل نیــز فعالیــت مــی مناینــد و دوش بــه دوش مــردان در 
هزینــه هــای زندگــی فعــال هســتند. اگــر مــا بــر ایــن بــاور 
ــواده  ــواده اســت و خان باشــیم کــه همــه چیــز در گــرو خان
در گــرو بانــوان، پــس مــا نیــز بایســتی بــرای تعالــی و 
ــه ای  ــا جامع ــم ت ــالش کنی ــواده هــا ت ــادران خان ــت م پیرف

ــیم. ــته باش ــراز داش ــی رسف ــاد و ایران آب

 مهدی صالحی
صاحب امتیاز و مدیر مســئول

ت رقیه)س( ح�ض
بزن مرا كه یتیمم ، هبانه الزم نیست ...
مرا كه دانه اشك است دانه الزم نیست

به ناله انس گرفتم ، ترانه الزم نیست
ز اشك دیده به خاك خرابه بنوشم

به طفل خانه به دوش، آشیانه الزم نیست
نشان آبله و سنگ و كعب نى كافى است

دگر به الله رویم نشانه الزم نیست
به سنگ قرب من بى گناه بنویسید

اسیر سلسله را تازیانه الزم نیست
عدو هبانه گرفت و زد و به او گفتم

بزن مرا كه یتیمم ، هبانه الزم نیست
مرا ز ملك جهان گوشه خرابه بس است
به بلبلى كه اسیر است النه الزم نیست
حمبتت خجلم كرده ، عمه دست بدار

براى زلف به خون شسته ، شانه الزم نیست
به كودكى كه چراغ شبش سر پدر است

دگر چراغ به بزم شبانه الزم نیست
وجود سوزد از این شعله تا ابد ))میثم ((

سرودن غم آن نازدانه الزم نیست 

)ع( ت�ب امام حسن مب

من جگر پاره ي زهرايم و پاره جگرم 
مهه را يارم و خود از مهه مظلوم ترم 

خانه ام قتلگه و يـار ستمگر قاتل 
سوخته از شرر زهر، ز پا تا به سرم 

عمر من بود حمرّم، مهه روز و مهه شب 
قاتل از زهر جفا کشت به ماه صفرم 

لب فرو بستم و ديدم که اهانت مي کرد 
قاتـل مـادر مظلومه مـن بـر پدرم 

با وجودي که خزان ُکشت هبارامن را 
طشت شد باغ گل و الله ز خون جگرم 
من که طاووس هبشتم به چه جرم و گنهي 

سوختـه از شـرر دوزخيان بال و پرم؟ 
قسمتم بود به مسجد که ز طفلي هر روز 

قاتـل مـادر خـود را سـر منبـر نگـرم 
تا در آن کوچه رخ ياس نيب گشت کبود 

تريه شد صورت خورشيد به پيش نظرم 
مضطرب بـودم و لرزيدم و حيـران بودم 

که چسان مادر خود را به سوي خانه برم 
در مهان حلظه که شد مادر من نقش زمني 

مـن نگـه کـردم و او گفت خدايـا پسرم 
»ميثم« از آه تو گر سوخت جهان، نيست عجب 

از شـرار جگـر و سـوز دلـت بـا خبـرم

 امام رضا)ع(
مزار توست هبشت وصال داور من 

مهيشه در مهه جا، قرب توست در بر من 
ز راه دور مهان نيّت زيارت تو 

بود به نزد خداوند، حجّ اکرب من 
به خاک زائر کويت قسم! نگاهم کن 

که خاک مقدم زوّار تو شود، سر من 
به گوش مهچو اذامن، رضا رضا مي گفت 

از آن زمان که به من شري داد، مادر من 
من و زيارت قرب تو، اي امام رئوف! 
بدون رأفت تو، اين نبود باور من 

رسد چو مرگ ز ره، اوّل حيات من است 
اگر به روي تو افتد، نگاه آخر من 

شيب که خواب تو ديدم، سحرگهان مي رفت 
به بوستان جنان، بوي گل ز بسرت من 

شنيده ام که سه جا، روز حمشري با ما 
خدا کند که بود حلظه حلظه، حمشر من 

ز بوي عطر نفس هاي زائر حرمت 
مهاره روح واليت، دمد به پيکر من 
ز شعر »ميثم« اگر جان مرده، زنده شود 
رواست، کز تو بود نظم روح پرور من

ر در وصف:
گ
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سالم اول

مژده ای دل که مســیحا نفســی می آید
که زانفاس خوشــش بوی کســی می آید

الهــی! اگــر یکبــار بگویــی بنــده مــن، از عــرش بگــذرد خنــده 
. من

بیامــوز تــا رس دیــن بدانیــم. برفــروز تــا در تاریکــی منانیــم. 
تلقیــن کــن تــا آداب رشع بدانیــم. توفیــق ده تــا خنــگ 

ــه  ــو ســاز ک ــد، ت ــه دیگــران ندانن ــواز ک ــو ن ــم. ت طمــع نرانی
دیگــران نتواننــد. همــه را از خودپرســتی رهایــی ده. مــه 
را بــا خــود آشــنایی ده. همــه را از مکــر شــیطان نگاهــدار. 
همــه را از کیــد نفــس آگاه دار. گریختــه بــودم تــو خوانــدی. 
ترســیده بــودم بــر خــوان تــو نشــاندی. ابتــدا مــی ترســیدم 
ــه  ــون مــی ترســم ک ــش، اکن ــالی خوی ــه ب ــری ب ــرا بگی ــه م ک
ــا  ــه از دنی ــی ده ک ــش، تقوای ــای خوی ــه عط ــی ب ــرا بفریب م
ــه  ــی ده ک ــم. یقین ــی برخوری ــه از عقب ــی ده ک ــم، روح بربی
ــرص  ــود ح ــا صع ــی ده ت ــود و قناعت ــاز نش ــا ب ــر م در آز ب

ــاز نشــود. مــا ب
یکبــار دیگــر آغــاز میکنیــم بــا نــام و یــاد خداونــد زیباییهــا 
هــا،  محبــت  و  هــا  دوســتی  خداونــد  هــا،  مهربانــی  و 
ــاد داد بخشــنده وعاشــق باشــیم.  ــا ی ــه م ــه ب ــدگاری ک آفری
ــن  ــه ارحمــن الراحمی ــم و البت ــدی کــه رحــامن و رحی خداون
اســت. خداونــد هســتی بخشــی کــه عشــق را آفریــد و مــا را 

ــیم. ــامل برس ــه ک ــا ب ــرار داد ت ــات ق ارشف مخلوق
خداونــدی کــه بــه مــا آموخــت ببخشــیم و شــکرگزار باشــیم. 
یکدیگــر را دوســت بداریــم و از هــر چــه پلیــدی و پلشــتی 
در روزگار اســت دوری جوییــم. خداونــدی کــه بــه مــا عقــل 
ــه دســت  ــم را ب ــا از خردجمعــی برخوردارباشــیم و قل داد ت

مــا داد تــا بنویســیم و بــه آن قســم خــورد.
ــد از  ــن راه نش ــد از ای ــی باش ــر گفتن ــت اگ ــد گف کالم را بای
راه دیگــر از ایــن در نشــد از در دیگــر متــام درهــا کــه بــاز 
نیســت، متــام راههــا کــه همــوار نیســت. خدایــا یکبــار دیگــر 
ــا دادی.  ــت م ــه دس ــم را ب ــه قل ــم ک ــی کنی ــکر م ــو را ش ت
ــا آن  ــن روزگاران را ب ــره انگیزتری ــن و خاط ــه بهرتی ــی ک قلم
ســپری کــرده ایــم. بــه هــر حــال ایــن هــم تجربــه ای دیگــر 
ــر روی  ــد را ب ــم لبخن ــد آنکــه بتوانی ــه امی ــد ســبز ب ــا لبخن ب
لبــان شــام عزیــزان بنشــانیم و یکبــار دیگــر بــا شــام باشــیم. 

بــه امیــد روزهــای بهــرت و شــادتر.
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روابط

آیا تا به حال عاشق شده اید؟!

انســانها در توصیــف کلمــه عشــق ممکن اســت عشــق بــه خداوند، عشــق 
بــه یــک عقیــده، عشــق بــه یــک قانــون یــا مؤسســه، عشــق بــه جســم، 
عشــق بــه طبیعــت، عشــق بــه غــذا، عشــق بــه پــول، عشــق بــه آموخــنت، 
عشــق بــه قــدرت، عشــق بــه شــهوت، و یــا عشــق بــه انــواع مفاهیــم دیگر 
در نظــر باشــد و افــراد مختلــف بــرای افــراد و چیزهــای مختلــف درجــه 

دوســت داشــنت متفاوتــی را بــروز می دهنــد.
ــن  ــت، همچنی ــی اس ــوع آن زیبای ــه موض ــت ک ــت اس ــی مثب ــق لّذت عش
ــه  ــت ک ــدید اس ــه ای ش ــا جاذب ــف و ی ــه ای لطی ــق، عالق ــی عمی احساس
ــی  ــد در حوزه های ــدارد و می توان ــم ن ــی در موجــودات و مفاهی محدودیت

غیرقابــل تصــور ظهــور کنــد.
در بعضــی از مواقــع، عشــق بیــش از حــد می توانــد شــکلی تنــد، ســخت 
ــاک اســت و گاه  ــان آور و خطرن ــرد کــه گاه زی ــه خــود بگی و غیرعــادی ب
احســاس شــادی و خوشــبختی می باشــد. اما در کل عشــق باور و احساســی 
عمیــق و لطیــف اســت کــه بــا حــس صلح دوســتی و انســانیت در تطابــق 
ــا  ــران ی ــورد دیگ ــه در م ــق و عاطف ــاس عمی ــی احس ــق نوع ــت. عش اس
جذابیــت بی انتهــا بــرای دیگــران اســت. در واقــع عشــق را می تــوان یــک 
احســاس ژرف و غیرقابــل توصیــف انســانی دانســت کــه فــرد آن را در یــک 
رابطــه دوطرفــه بــا دیگــری تقســیم می کنــد. بــا این وجــود کلمه »عشــق« 
در رشایــط مختلــف معانــی مختلفــی را بازگــو می کنــد: عــالوه بــر عشــق 
رمانتیــک کــه آمیختــه ای از احساســات و میــل جنســی اســت، انــواع دیگــر 
عشــق ماننــد عشــق عرفانــی و عشــق افالطونــی، عشــق مذهبــی، عشــق 
بــه خانــواده را نیــز می تــوان متصــور شــد، درواقــع ایــن کلمــه را می تــوان 
ــد  ــرح بخــش، مانن ــتنی و ف ــز دوســت داش ــر چی ــه ه ــه ب ــورد عالق در م

فعالیت هــای مختلــف و انــواع غــذا بــه کار بــرد.
 اواژه عشق:

واژه عشــق از عشــقه گرفتــه شــده و آن گیاهــی اســت بــه نام لبــالب، چون 
بــر درختــی پیچــد آن را بخشــکاند. عشــق صــوری درخــت جســم صاحبش 
ــتی  ــت هس ــخ درخ ــوی بی ــق معن ــا عش ــد، ام ــک و زردرو می کن را، ُخش
اعتبــاری عاشــق را خشــک ســازد و او را از خــود مبیرانــد. عشــق در لغــت 

افــراط در دوســت داشــنت و محبــت تــام معنــی کرده انــد.
در زبــان فارســی بــه کســی کــه دارای احســاس عشــق نســبت بــه کســی 
دیگــر اســت، دلــداده و بــه کســی کــه مورداحســاس عشــق طــرف دیگــر 
اســت؛ دلــرب یــا دلربــا می گوینــد. واژه عشــق در ادبیــات فارســی بــه ویــژه 
ادبیــات غنایــی، پایــگاه و اهمیتــی ویــژه و واال دارد و بســیاری از شــاعران 
پارســی، درباره  عشــق و عاشــقی، وصف معشــوق و ســختی های عاشــقی، 
اشــعاری بــا ارزش ادبــی واال دارنــد. همچنیــن گاهــی اوقــات، ایــن کلمــه 
ــه عرفــان و  ــز آمده اســت کــه در مقول ــه خــدا نی ــاره عشــق انســان ب درب

مذهــب می گنجــد.
عشــق بــه معنــی باخــنت، دو تــا را یکــی کــردن، عشــق یعنــی زن را فهمیــدن 
مــرد را فهمیــدن، عــذاب کشــیدن، عاشــق شــدن، شاعرشــدن، کامــل شــدن، یا 

ناقــص شــدن، عشــق یعنــی بــی صرب شــدن، شــاد شــدن، غمگیــن شــدن و....
عشــق را انســان تاییــد منــی کنــد، بلکــه عشــق انســان را تاییــد مــی کنــد 
و بــه چــاه خــودش مــی انــدازد. عشــق بیشــرت از تنفــر رشوع مــی شــود 
و بــه عشــق تبدیــل مــی شــود. انســان بخاطــر عشــق حتــی مــرگ را هــم 
تحمــل مــی کنــد. عشــق نیازمنــد بحث هــای طوالنــی و دقیــق اســت، امــا 
جنبه هــای گوناگــون آن را می تــوان از راه بررســی چیزهایــی کــه »عشــق« 

یــا عاشــقانه »نیســتند« تریــح کــرد.
عشــق بــه عنــوان یــک احســاس مثبــت )وشــکل بســیار قــوی 
ــی  ــا ب ــر )ی ــل تنف ــه مقاب ــوالً درنقط ــنت«( معم ــت داش »دوس
احساســی محــض( قــرار می گیــرد و در صورتــی کــه درآن عامل 
میــل جنســی کمرنــگ باشــد و یــک شــکل خالــص و محــض 
رابطــه رمانتیــک را متضمــن باشــد، بــا کلمــه شــهوت قابــل 
قیــاس اســت؛ عشــق در صورتــی کــه یــک رابطــه بیــن فــرد 
ودیگــر افــراد را توصیــف کنــد کــه درآن زمزمه هــای رمانتیــک 

زیــادی وجــود دارد در مقابــل دوســتی و رفاقــت قــرار می گیرد؛ با 
وجــود آنکــه در برخــی از تعریف هــا »عشــق« بروجود رابطه دوســتانه 

ــد دارد. ــن دو نفــر در بافت هــای خــاص تأکی بی
عشــق در معنــای عــام خــود بیشــرت بــه وجــود رابطــه دوســتانه 
بیــن دونفــر داللــت دارد. عشــق معمــوالً نوعی توجــه واهمیت 
دادن بــه یــک شــخص یــا شــیء اســت کــه حتــی گاهــی ایــن 
عشــق محــدود بــه خــود منی شــود )مفهــوم خودشــیفتگی(. 
ــی  ــن وجــود در مــورد مفهــوم عشــق نظــرات متفاوت ــا ای ب
وجــود دارد. عــده ای وجــود عشــق را نفــی می کننــد. 
عــده ای هــم آنــرا یــک مفهــوم انتزاعــی جدیــد می داننــد 
و تاریــخ »ورود« ایــن واژه بــه زبــان انســان ها و در واقــع 
ــا اندکــی پــس از آن  اخــرتاع آن را طــی قــرون وســطی ی
می داننــد کــه ایــن نظر بــا گنجینه باســتانی موجــود در 
زمینــه عشــق و شــاعری در تضــاد اســت. عــده دیگــری 
هــم می گوینــد کــه عشــق وجــود دارد و یــک مفهــوم 
انتزاعــی رصف نیســت، امــا منی تــوان آن را تعریــف کــرد 
و در واقــع کمیتــی معنــوی و متافیزیک اســت. برخی از 
روان شناســان اعتقــاد دارنــد کــه عشــق عمــل بــه عاریــه 
ســپردن »مرزهــای خــودی« یــا »حــب نفس« بــه دیگران 
ــق  ــق را از طری ــد عش ــعی دارن ــم س ــده ای ه ــت. ع اس

جلوه هــای آن در زندگــی امــروزی تعریــف مناینــد.
 اموالنا در مورد عشق می گوید: 

هرچــه گویــم عشــق را رشح و بیــان/ چــون به عشــق آیم 
خجل باشــم از آن

  عقــل در رشحــش چــو خــر در گل بخفــت / رشح عشــق 
و عاشــقی را عشــق گفت.

 عشــــــق
تسخ�ی  یم کند

ــر را دور  ــرد، مت ــدازه مــی گی ــد انســان را ان هنگامــی کــه خداون
قلبش می گذارد نه دور سرش.. نورمن وینسنت پیل(.

...عشــق صبــور اســت، عشــق مهربــان اســت. هرگــز حســادت 
نمی کنــد، هرگــز بــه خــود نمی بالــد، مغــرور نیســت. گســتاخ 
نیســت و خودخــواه نیســت، بــه ســادگی خشــمگین نمی شــود، 
خطاهــای دیگــران را بــه خاطر نمی ســپارد. عشــق از همدمی با 
شــیطان لذت نمی برد بلکه دوســت دار حقیقت اســت. همواره 
حافــظ اســت، همــواره بــه دیگران اعتمــاد دارد، همــواره امیدوار 
اســت و همواره پاینده اســت. عشــق هرگز شکســت نمی خورد. 
براســتی آیــا تــا بــه حــال عاشــق شــده ایــد؟! بــه نظــر شــما عشــق 
چیســت؟! فــرق بیــن عشــق حقیقــی و مجــازی چیســت؟! میگــن 
انســانی کــه عاشــق نباشــه بیمــاره! نظــر شــما در ایــن مــورد 
چیســت؟! تفاوت هــای فرهنگــی میــان کشــورها و اقــوام مختلف 

امــکان دســتیابی بــه یــک معنــای همگانــی و فراگیــر درمــورد کلمه 
عشق را تقریبًا ناممکن ساخته  است.

  مهه جا را
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حتــام شــام هــم ایــن رضب املثــل را شــنیده ایــد کــه مــی گوینــد 
هــر ســخن جایــی و هــر نکتــه مکانــی دارد. یــا اینکــه؛ لبخنــد 

یــا خنــده بــر هــر درد بــی درمــان دواســت. البته خنــده با 
لبخنــد تفــاوت دارد کــه در ایــن مــورد نیــز در مبحث 

دیگــری صحبــت خواهیــم منود.
آیــا تــا بــه حــاال برایتــان اتفــاق افتــاده اســت که 

در یــک جمــع لبخنــد بزنیــد و بعــدا از ایــن 
کارتــان پشــیامن شــوید و یــا بــه دیگــری 

ــا دار  ــان معن ــن لبخندت ــه ای ــد ک بگویی
بــود. بــه قــول معــروف لبخنــد داریــم 
تــا لبخنــد. اگر بــا ما موافق هســتید. 
بــه شــام خواننــدگان گرامــی مجلــه 
لبخنــد ســبز پیشــنهاد مــی کنیــم. 
مطلــب ذیــل را بــا دقــت بخوانید 
و بــا انــواع و اقســام لبخنــد آشــنا 

شوید.
مــی گوینــد؛ 19 نــوع مختلــف 
لبخنــد شناســایی شــده کــه این 
لبخندهــا شــامل 16 نــوع لبخند 
ــت و  ــاس رضای ــل از احس حاص
ــم  ــا ه ــس ب ــت. پ ــادمانی اس ش
میریــم کــه داشــته باشــیم انــواع و 
اقســام لبخنــد را. از لبخنــد ژوکوند 

گرفتــه تــا لبخنــد تلــخ، شــیرین، 
ــس. ــادار و مل معن
 1. فواید لبخند:

اگــر قــرار اســت کــه لبخنــد بزنیــد بهــرت 
اســت از فوایــدی کــه لبخنــد زدن بــا خــود 

بــه دنیــای شــام مــی بخشــد، آگاه شــوید. فواید 
زیــر دالیلــی هســتند کــه شــام را وادار مــی کننــد 

لبخندتــان را در طــول روز بــا دیگــران رشیــک شــوید.
  لبخنــد چهــره شــام را زیباتــر می کنــد. لبخند زدن یــک راه 

کــم خــرج اســت کــه خــود را زیباتــر کنیــد. فقط کافیســت چهره 
خنــدان و اخمــوی یــک نفــر را تصور کنیــد. کدام زیباتراســت؟

    یــک لبخنــد ســاده در زندگــی مــی توانــد بــه شــام بســیار کمــک 
کنــد. لبخنــد بیــش از کلــامت حــرف بــرای گفــنت دارد. اگــر در میان 
جمــع اشــتباهی کــرده ایــد کــه موجــب رشمندگــی شــام شــده، اگــر 
بیــن شــام و دیگــری دلخــوری پیــش آمــده و اگــر احســاس تنهایی و 
افرسدگــی مــی کنیــد یــک لبخند ســاده همــه چیــز را به فراموشــی 
مــی ســپارد. لبخنــد شــام بــه دیگــران نشــان مــی دهــد کــه پذیــرای 

آنهــا هســتید و آمــاده ایــد کــه همــه چیــز را رس و ســامان دهیــد.
    لبخنــد تفاهــم و اعتــامد را بــا خــود بــه همــراه مــی آورد. لبخنــد 
یــک حــس متقابــل را منتقــل مــی کنــد کــه نشــان مــی دهــد شــام 
خــود را بــا آنهــا در یــک ســطح مــی بینیــد؛ چــه رو در رو بــا کســی 
باشــید و چــه در مقابــل گروهــی از مــردم. لبخنــد این حــس را القاء 
مــی کنــد کــه بــه طــرف مقابــل می گویــد: "مــن حــس خوبــی دارم 

و قــرار اســت کــه از لحظــات بــا هــم بــودن لــذت بربیــم".
    لبخنــد زدن "واقعــا" بــه شــام احســاس خوبــی مــی دهــد. حتــی 
اگــر کمــی احســاس  کرختــی و بــی حوصلگــی مــی کنیــد، کمــی 
افــکار مثبــت بــه ذهــن خــود تزریــق کنیــد و یــک لبخند نیز بــه آن 
اضافــه کنیــد. "اندورفینــی" کــه در بــدن ترشــح می شــود باعث می 
شــود فشــارهای جســمی و تنش های احساســی شــام کاهش یابد.

    لبخنــد زدن بــه دیگــران نیــز حــس خوبــی مــی دهد. لبخند شــام 
از فاصلــه دور قابــل تشــخیص اســت و بــه دیگــران اطمینــان مــی 
دهــد کــه شــام شــخص مهربــان و دوســت داشــتنی هســتید و بــه 

آنهــا حــس خوبــی منتقــل مــی کنــد.
    خطــوط چــروک شــام وقتــی کــه حاصل لبخند زدن باشــند شــکل 
بهــرتی دارن تــا وقتــی کــه حاصــل اخــم هــای شــام باشــند. لبخنــد 
هــای شــام   شــخصیت شــام را بازگــو مــی کننــد و هــر چــه از ســن 

شــام بیشــرت مــی گــذرد بیشــرت خــود را نشــان مــی دهنــد.
    لبخنــد بهرتیــن تضمیــن بــرای ســالمت روح و جســم شــام اســت. 
لبخنــد زدن، ســالمت، شــادمانی، دوســتی، مؤفقیت و عمــر طوالنی 

را بــا خــود بــه ارمغــان مــی آورد.
 2.از لبخند خجالت نکشید

اگــر زیــاد بــه لبخنــد زدن عــادت نداریــد، غلبــه بر اســرتس و بدبینی 
نســبت بــه لبخنــد زدن نیــاز بــه متریــن دارد. امــا مثــل هــر عــادت 

دیگــری بــا گذشــت زمــان راحــت تــر مــی شــود.
نکاتی که باید در ذهن داشته باشید:

ــه نظــر مــی رســد. احســاس اســرتس و  ــد همیشــه خــوب ب لبخن
خجالــت در مــورد زیبایــی لبخنــد بــی مــورد اســت. بــاور داشــته 
باشــید کــه بــا لبخنــد زدن دوســت داشــتنی تــر بــه نظــر می رســید.

لبخنــد زدن یک عمل حرفه ای اســت. قرار نیســت که لبخنــد زدن در 
محــل کار شــام را غیــر حرفه ای نشــان دهد، بر عکس لبخنــد زدن 
بــه شــام شــخصیت انســانی مــی بخشــد و باعــث مــی شــود 
کارهــا بهــرت پیــش بروند. مردم لبخنــد زدن را نشــانه تایید 

و تحســین مــی دانند.
لبخنــد شــام را واقعــی تــر نشــان مــی دهــد. اگــر 
ــد زدن شــام را  ــه لبخن ــید ک ــی ترس ــن م از ای
آســیب پذیــر نشــان دهــد ، بــه لبخنــد های 
رابــرت دنیرو فکــر کنید. لبخنــد بازیگران 
ســینام در عیــن حالــی کــه واقعــی 
نیســتند امــا حــس نیرومنــدی همــراه 
بــا اعتــامد بــه نفــس را بــه شــام 
منتقــل مــی کننــد. پــس، از لبخنــد 
ــه  ــرای نشــان دادن اعتــامد ب زدن ب
نفــس خــود اســتفاده کنیــد کــه نه 
تنهــا شــام را آســیب پذیــر نشــان 
منــی دهــد، بلکــه شــام را نیرومنــد 
ــرژی  ــدرت و ان ــار از ق ــر و رسش ت

نشــان خواهــد داد.
 3. لبخند واقعی: 

ــم و  ــرس، خش ــگام ت ــه در هن اگرچ
ــر  ــکان پذی ــد زدن ام ــی لبخن ناراحت
اســت، امــا کپــی کــردن یــک لبخنــد 
ــع  ــت. در واق ــانی نیس ــی، کار آس واقع
تنهــا 10 درصــد از مــردم قــادر بــه تقلیــد 
یــک لبخنــد واقعی هســتند. در یک لبخند 
واقعــی عــالوه بــر دهــان، چشــمها نیــز مــی 
خندنــد و گوشــه چشــم هــا جمــع مــی شــود 
و در واقــع کل صــورت بــا هــم لبخنــد مــی زننــد. 
امــا در یــک لبخنــد غیرواقعــی اگــر چــه لــب و دهــان 
مــی خندنــد امــا بقیــه اجــزاء صــورت بــی روح باقــی مــی 
ماننــد. یــک لبخنــد واقعــی حاصــل شــادی درون، احساســات 
مثبــت و تصویــری زیبــا از اعــامق وجــود شــام اســت. افــکار مثبــت 
و شــاد در ذهــن خــود بپرورانیــد. آســان تریــن راه بــرای یــک لبخنــد 
زیبــا و واقعــی ایــن اســت کــه احســاس شــادی و خوشــحالی کنیــد. 
بــه چیــزی کــه واقعــا عاشــق انجــام دادنــش هســتید یــا به شــادترین 
لحظــه زندگــی تــان فکــر کنیــد. عاشــق دیگــران و زندگی تان باشــید. 
ایجــاد یــک لبخنــد دوســتانه و واقعــی هنگامــی کــه عاشــق زندگی و 
آدمهــای اطــراف خود باشــید خیلی آســانرت اســت. بــرای متــام آنچیزی 
کــه داریــد شــکرگذار باشــید؛ لبخند بــه طور طبیعــی به صورت شــام 
خواهــد نشســت.  کمــی شــیطنت و دیوانه بــازی بد نیســت. رشایط 
ســخت، مــا را بیــش از انــدازه جــدی مــی کننــد. زندگــی را بــه صــورت 
یــک چالــش و ماجراجویــی ببینیــد. در هــر رشایطــی کــه هســتید در 
خلــوت کمــی دیوانــه بــازی در بیاوریــد و بــا دیگــران شــوخی کنیــد.

 4. لبخند چشمی:
لبخنــدی کــه از اعــامق قلــب شــام بیایــد، به چشــم هایتان کشــیده 
مــی شــود. شــاید خیلــی شــنیده باشــیم کــه شــخصی "چشــمهایش 
لبخنــد میزننــد". چشــم هــای شــام رسچشــمه ی حقیقت هســتند. 

چشــمها مــی درخشــند و شــادی را منعکــس مــی کننــد.
بــرای اینکــه دقیقــا درک کنیــد کــه چشــامن شــام چگونــه لبخنــد 
میزننــد، روبــروی یــک آینــه بایســتید و ســعی کنیــد لبخنــد بزنیــد 
البتــه بــا چشــم هــا. بــرای راحتــی بیشــرت بــا کاغــذی نیمــه پاییــن 
صــورت خــود را بپوشــانید و لبخنــد بزنیــد. ممکــن اســت ببینید که 
در حالــی کــه لبخنــد زده ایــد امــا تغییــری در چشــمها بــه وجــود 
نیامــده و صــورت شــام کامــال بــی روح اســت. بــا کمــی متریــن و 
تســلط بــر ماهیچــه هــای صورت مــی توانیــد این حالت چشــمهای 
خنــدان را بــه حافظــه ماهیچه هــای خود بســپارید و در هــر زمانی 

کــه اراده کردیــد بــا متــام چهــره و چشــمهایتان لبخنــد بزنیــد.
ادامه دارد...

Fun

لبخند زدن به دیگران نیز حس 
خوبی می دهد. لبخند شما 
از فاصله دور قابل تشخیص 

است و به دیگران اطمینان می 
دهد که شما شخص مهربان و 
دوست داشتنی هستید و به 
آنها حس خوبی منتقل می کند

لبخنــد شــما را واقعــی تــر نشــان مــی دهــد. اگــر از ایــن مــی ترســید کــه لبخنــد زدن           
شــما را آســیب پذیــر نشــان دهــد ، بــه لبخنــد هــای رابــرت دنیــرو فکــر کنیــد

 چگونه 
؟ ن�ی ض لبخند �ب
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طنز

ــان در مــورد پخــت غــذا کمــک  ــه همرست ــچ وقــت ب 1- هی
فکــری ندهیــد کــه چــه غذایــی درســت کنــد اجــازه دهیــد او 

اســتقالل فکــری داشــته باشــد.

2- ســعی کنیــد بیشــرت غذاهایــی را کــه پختــه اســت، بخوریــد 
ــن  ــی نشــود. ضم ــرده از دســت شــام عصبان ــی نک ــا خدای ت
اینکــه ایــن کار جلــوی چــاق شــدن ایشــان را هــم مــی گیــرد!
3- بــه همرستــان در جمــع کــردن خانــه کمــک نکنیــد شــاید 
ایــن ریخــت و پــاش ظاهــری یــک جــور دیزایــن جدیــد باشــد 

کــه شــام از آن بــی اطــالع هســتید!

ــقابها  ــردن بش ــع ک ــه جم ــد رشوع ب ــذا خوردی ــی غ 4- وقت
نکنیــد شــاید همرستــان دوســت دارد یــک ربــع دیگــر ظروف 
را جمــع کنــد و شــام بــا ایــن کار او را در رودربایســتی قــرار 

ــد! داده ای

ــواده از اجــرای موســیقی  ــا خان ــد ت 5- در حــامم آواز بخوانی
زنــده بــی بهــره نباشــند و از اینکــه آنهــا را بــه کنــرست منــی 
بریــد، گالیــه نکننــد. همچنیــن بــا انجــام ایــن کار شــام یــک 
ــد و در رشــد و گســرتش  ــز انجــام داده ای عمــل فرهنگــی نی

فرهنــگ بخصــوص موســیقی کمــک کــرده ایــد! 

ــد  ــه ان ــم گفت ــد چــون از قدی ــزل را جــارو نکنی ــز من 6- هرگ
اگــر مــرد منــزل را جــارو کنــد، مهــامن مــی آیــد. بخصــوص در 

اواخــر مــاه کــه حقــوق دریافــت نکــرده ایــد! 

7- وقتــی همرستــان منــزل را جــارو مــی کنــد شــام پاهایتــان 
ــد روی زمیــن بشــینید بهــرت  ــه اگــر بتوانی ــد. البت ــر نداری را ب
اســت تــا آشــغال زیــر شــام مبانــد و مــی توانیــد در مــورد ایــن 
آشــغالها تــا شــب بــا همرستــان صحبــت مناییــد و از ایــن هــم 

صحبتــی لــذت بربیــد! 

ــد  ــه خری ــی اقــدام ب ــه تنهای ــد هرگــز ب 8- اگــر مهــامن داری
میــوه نکنیــد تــا بعــداً  متهــم نشــوید ایــن چــه بنجــل هایــی 

بــود کــه خریــدی؟!

9- بــرای اینکــه حضــور پــر رنــگ شــام در زمینــه نظــارت بــر 
ــان  ــه همرست ــی ک ــوم باشــد زمان ــی معل ــب زندگ ــام جوان مت
غــذا مــی پــزد بــه آشــپزخانه رفتــه و بــه غــذا ناخونــک زده و 
از آن ایــراد بگیــرد و در پایــان بگوییــد اشــکال نــدارد دفعــه 

بعــد بهــرت درســت کــن!! 

ــدل لباســی  ــاید م ــد ش ــو نکنی ــها را شــام ات ــز لباس 10- هرگ
چــروک باشــد و شــام ندانیــد و اشــتباهی آن را اتــو کنیــد و 
یــا شــاید مــدل چــروک مــد باشــد و همرستــان بخواهــد بــه 

مــد روز بگــردد!

11- بــرای تلویزیــون دو عــدد کنــرتل تهیــه کنیــد و یکــی را به 
همرستــان اختصــاص دهیــد تــا او هــم بتوانــد برنامــه هــای 
مــورد عالقــه خــود را ببینــد. البتــه یادتــان باشــد کــه کنــرتل 
ایشــان بــدون باطــری باشــد و یــا اگــر باطــری دارد، باطــری 

آن خالــی باشــد!  

12- آب بــازی یکــی از بــازی هایــی اســت کــه خامنهــا خیلــی 
دوســت دارنــد. ســعی کنیــد بــرای هربــار آب خــوردن از یــک 
لیــوان جدیــد اســتفاده کنیــد تــا آنهــا هــم در منــزل رسگرمــی 
داشــته باشــند. البتــه تاکیــد مــی شــود ایــن کار را در پــارک یــا 
محیــط خــارج از خانــه انجــام ندهیــد، زیــرا جــرم محســوب 

مــی شــود و خودتــان بایــد آنهــا را بشــورید!

13- بــرای تلویزیــون دیــدن و خوابیــدن برنامــه منظم داشــته 
باشــید بــه ایــن ترتیــب ســاعت 20 اخبــار شــبکه خــرب ســاعت 
ــبکه  ــار رسارسی ش ــاعت 21 اخب ــبکه دو س ــار ش 20:30 اخب
ــار  ــار شــبکه ســه و ســاعت 22:30 اخب یــک ســاعت 22 اخب
ــال نداشــت. متــام  ــر آن شــب فوتب ــد و اگ شــبکه دو را ببینی
ــردا رسحــال  ــح ف ــا صب ــد ت ــا را خامــوش کــرده و بخوابی برقه

بــه رس کار برویــد!  

ــه خوانــدن  14- حداقــل روزی 3 ســاعت از وقــت خــود را ب
روزنامــه و حــل کــردن جــدول آن اختصــاص دهیــد و در 

ایــن زمــان هیــچ کار دیگــری نکنیــد تــا فرهنــگ مطالعــه در 
ــه شــود! ــواده شــام نهادین خان

15- هــر زمــان همرستــان لبــاس جدیــدی خریــد و یــا تغییــر 
جدیــدی کــرد خیلــی از خودتــان واکنــش شــدید نشــان 
ندهیــد بلکــه ایــن اوج هیجــان را ســالی یــک یــا نهایــت دو 
ــان شــگفت زده شــود  ــا همرست ــد ت ــروز دهی ــار از خــود ب ب
چــون ارائــه احساســات همیشــگی باعــث یــک نواختــی 

ــی مــی شــود!  زندگ

16-  زمان هایــی را بــرای اینکــه همرستــان تنهــا باشــد و 
خــوب فکــر کنــد اختصــاص دهیــد مثــل زمــان پــاک کــردن 
ــن  ــر از ای ــای دیگ ــوه و زمانه ــنت می ــان شس ــا زم ــبزی و ی س
دســت ســعی کنیــد در ایــن زمانهــا شــام نیــز بــه اســرتاحت 
ــار  ــا چه ــن دو ت ــرت کوچــک حــدودا بی ــک ُچ ــه و ی پرداخت

بــرای اینکــه حضــور پــر رنــگ شــما در زمینــه نظــارت بــر تمــام جوانــب زندگــی معلــوم باشــد  
زمانــی کــه همســرتان غــذا مــی پــزد به آشــپزخانه رفتــه و به غــذا ناخونــک زده ایــراد بگیــرد و در 

پایــان بگوییــد اشــکال نــدارد دفعــه بعــد بهتــر درســت کــن!! 

توسط | مهدی  صالحی

بــرای اینکــه در زندگــی زناشــویی زوجیــن خــدای ناکــرده محیــط شــیرین و پــر از عســل شــان تلــخ نشــود، 
بایســتی نــکات ایمنــی را رعایــت نمــوده و بــه طریقــی کانــون گــرم خانــواده را گــرم تــر نماینــد و اجــازه 
ندهنــد خــدای ناکــرده کار بــه جاهــای باریــک بکشــد. یــادم مــی آیــد چنــد ســال پیــش خانم و آقایــی برای 
خریــد بــه خیابــان رفتــه بودنــد. زن رو بــه همســرش کــرد و گفــت: عزیــزم بــه نظــر شــما کفش پاشــنه بلند 
بخــرم یــا پاشــنه کوتــاه، مــرد هــم بــا لبخنــد تمســخرآمیزی گفــت: اگه از من می پرســی گالش بخــر، برای 

سر من بهتره!!
پــس اگــر مــی خواهیــد کارتــان اینجاهــا نرســد، یکدیگــر را درک نماییــد. البتــه در ایــن بیــن آقایــان نقــش 

موثر و بسزایی در تحکیم روابط زناشویی دارند که رعایت نکات ذیل از جمله آن می باشد.

ن در خانه... آقا�ی
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ــد! ســاعت بزنی

ــان بپرســید »چــه کار  ــار از همرست ــد دقیقــه یــک ب 17- هــر چن
مــی کنــی؟ « و او هرچــه جــواب داد! شــام بگوییــد  »راحــت باش، 
ــدر  ــه چق ــد ک ــی کنی ــات م ــه او اثب ــن کار ب ــا ای ــاش« ب راحــت ب

برایتــان اهمیــت دارد!!

ــان دارد کار مــی کنــد خیلــی آرام بــدون  18- زمانــی کــه همرست
اینکــه دیــده شــوید بــه پیــش او برویــد و پــخ کنیــد تــا او برتســد 
و بــا ایــن کار خســتگی او بیــرون رفتــه و لبخنــد مــی زنــد البتــه 
ــدن  ــکان آســیب دی ــد چــون ام ــرک کنی ــع محــل را ت ــی رسی خیل

شــام هــم وجــود دارد! 

19- از همرستــان بعضــی وقتهــا چیزهایــی را بخواهیــد البتــه 
خیلــی چیزهــای ســختی نباشــد کــه  آن بنــده خــدا هــم بتوانــد به 

راحتــی انجــام دهــد ، بــه قــول معــروف آنهــا ضعیفــه!! هســتند 
کارهایــی در حــد آوردن یــک لیــوان آب و نــه بیشــرت.

ــعی  ــد و س ــت کنی ــذا درس ــام غ ــار ش ــت یکب ــد وق ــر چن 20- ه
کنیــد از متــام ظــروف آشــپزخانه اســتفاده کنیــد تــا خمــس بــه آنها 
تعلــق نگیــرد و اجــازه دهیــد همرستــان ایــن ظرفهــا را بشــوید تــا 

او هــم در ایــن عمــل خــدا پســندانه رشیــک شــود!

به هرحال هدف ما از بیان این مطالب 
مخترصی از کارهایی است که به تحکیم روابط 
زناشویی و پایین آمدن آمار طالق منجر می 
شود و الغیر.... امید است مورد توجه و پسند 
آقایان قرار گرفته باشد!!

منو مهتاب و نسیم ودریا
در کنار ساحل

آمد کمکم باران
صورتم را بوسید
و گلی با شادی

دست در دستم داد
چند بیتی برسود

غزل از شوق دل خوشحامل
ناگهان

همرسم پیدا شد
همه دخرتکان در رفتند

تن من گشت سیاه
مهریه شد اجرا

بخت من هم خوابید
باز شکرش باقی است

نفسی می آید
کنج این زندانم

 عشق 
و زندان

هرگــز لباســها را شــما اتــو نکنیــد شــاید مــدل لباســی چــروک باشــد و شــما ندانیــد و 
اشــتباهی آن را اتــو کنیــد و یــا شــاید مــدل چــروک مــد باشــد و همســرتان بخواهــد 

بــه مــد روز بگــردد!
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خنده هوایی

بنــده اصــال بــه ایــن موضــوع کاری نــدارم کــه اهــل کجــا هســتی، 
روســی هســتی، توپولــف هســتی، کپــل اف هســتی، رشقی هســتی، 
غربــی هســتی. یانکــی هســتی، بانکــی هســتی، بابکــی هســتی، بی 
بکــی هســتی، فــرازی هســتی، تابانــی هســتی، از قلــه هــای زاگــرس 
ــی،  ــی، ماهان ــی هســتی، آســامنی، کهکشــانی، مامان هســتی، ایران

معراجــی یــا....
اصــال کاری نــدارم کــه رسوقــت مــی پــری، تاخیــری هســتی آنهــم 
چهــار، پنــج ســاعت با گــردن کلفتی جواب مســافر را مــی دهــی.....!! 
داداش قربــون اون شــکل رنــگ کــرده و رنــگ پریده ات بشــم، قبل از 
پریــدن و بیــرون رفــن یــه دســتی به شــکل و شــامیل خــودت بکش. 
خــواب آلــوده و بــی حــال میخــوای بری بیــرون. خوب معلومه ســگ 
دســتت مــی بــره، میــری تــو باقالــی هــا.... اینقــدر کــه پــول در آوردن 
بــرای صاحبــات مهمــه. جــون مــردم و مســافرها هــم براتــون مهــم 
باشــه!! ایشــاال اون جعبــه ســیاهت بخــوره تو رس اســتکبار جهانــی از 

دســتش راحــت بشــیم تــا بهونه ای نداشــته باشــی!
داداش، قبــل از بیــرون رفــن، یک آچارکشــی، تعویــض روغنی، گریس 
کاری. یــه رس بــرو میــدون شــوش چنــد حلقــه الســتیک دســت دوم 
بخــر بنــداز زیــرت تــا نرتکــی، الســتیکی الزم بشــی. بابــا، حارضیــم به 

جــای اون کتلــت هــا و کوکوهــای آنچنانــی و یــا پلوهــای هنــدی یــه 
دســتی بــه رس و روی خــودت بکشــی. تــا مــا خیاملــان از پدر و مــادر، 
مــادر بــزرگ، عمــه و خالــه مــان کــه مســافر تو هســتند راحت باشــه. 
اصــال نپــر. دنیــا کــه بــه آخر منــی رســه. یــه کاری نکن موتــورت بیفته 
تــو اسالمشــهر و دنبــال اون تــوی داشــبورد و زیــر صندلــی مســافر 
بگــردن. آخــه یکــی نیســت بهــت بگــه داداش مگــه موتــور گازیــه 

اینجــوری بــی خیــال قضیه شــدی.
ــاغ  ــتم از ب ــی خواس ــور گازی م ــا موت ــی ب ــر دوران جوان ــده حقی بن
فــردوس مولــوی بــرم میــدون ولــی عرص شــیش دفعه شــمع و پالتین 
و ژیگلــور موتــورم رو چــک مــی کــردم. 600 مســافر رو ســوار کــردی. 
بــی خیــال داری میــری دنبال پــول درآوردن. مگه مفتی میــری داداش. 
خالصــه از مــا گفــن. اگــه حــال و روز خوبــی نــداری. بــرو تــو آشــیانه 
مــا زمینــی میریــم. داداش یــه حرکتــی از خــودت نشــون بده. قبــل از 
پــرواز . یــه عطســه ای، رسفــه ای. نشــونه ای از بیامریــت نشــون ایــن 
مســئوالن پــرواز بــی حــال بــده. شــاید فکــری بکنــن! تــا دیــروز کــه 
در تحریــم بودیــم منــی تونســتیم بــرات دکــرت و دوا بیاریــم. یه مدتی 
هــم کــه تحریــم هــا را دور زدیــم یــه رسی وارد کردیــم، امــا علی رغم 
دور زدن تحریــم هــا و خــوردن دوا بــه شــام، بــاز هــم کــه بلند نشــده 

و روی آســمون نرفتــه داری دور مــی زنــی. اون دور زدن بــا دور زدن 
شــام خیلــی فــرق داره. حــاال تــو هــم دور زن شــدی؟! 

بابــا یــه لحظــه بــه فکــر اون 600 تــا مســافر روی آســمون بــاش کــه 
ــد  ــه.......!! نخن ــا رفت ــر از اون ــام جلوت ــور هواپی متوجــه میشــن موت
ــا  ــوز در دســت بررســیه. آق ــازه موضــوع هن ــن......!! ت ــه ک ــا گری آق
ایــن بررســی تــون منــو کشــته، بــی صداقتــی تــون منــو کشــته....! 
شــاید اســتکبار جهانــی توطئــه کــرده و اصــال ایــن موتــوری کــه تــوی 
اسالمشــهر افتــاده مــال پرایــد یــا آردی بــوده شــاید هــم متعلــق بــه 
یکــی از ژیانهــای قدیمــی بــوده که افــرادی معلــوم الحال با اســتفاده 
از تاریکــی شــب شــبانه آن را در زمیــن کشــاورزی رهــا کــرده و خــود 

نیــز متــواری گشــته انــد.....!!!
ببیــن مــن دارم زمینــی میــرم مشــهد، ولــی یه فکــری به حــال خودت 
بکــن. واللــه تــو از همــه مــا رسحــال تر بــودی. نکنــه رفتی تو مــدارس 
مــواد زدی؟  اگــه مشــکلی داری بگــو. یارانــه ات را قطــع کــردن بگــو. 
بــرو تــو ســایت اعــرتاض بــزن، مــا هــم رفتیــم امــا نــه ســایتی بــود و 
نــه خــری..... مــی دونــم تــو هــم رس کاری امــا الاقــل مشــکل کارت 
ســوخت کــه نــداری..... ایشــاال بــزودی رسعقــل بیایــی و زمانــی کــه 

حــال نــداری، یــا مریضــی پــرواز نکنــی .

ی  ی مسافر�ب مه ای به هواپ�ی �ض
قبل از پـــرواز

جناب هواپیمای مسافربری سالم، االن که این نامه را برای تو می 
نویسم، اصال حال و روز خوشی ندارم. اما می دانی بهترین و عزیزترین 
افراد خانواده ها را با خودت به همراه داری. قبل از پرواز چند خواهش 
از شما دارم. درست است که جان دار نیستی و عاطفه انسانی نداری، 
اما می دانم بیشتر از شرکتهایی که تو را این طرف و آن طرف می 
کنن. حرف دل مرا می شنوی و درک می کنی و اینقدر..... نیستی!
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ســاخت ایــن کاردســتی ســاده و زیبــا خیلــی راحــت اســت و شــما مــی توانیــد بــا وســایلی کــه در منــزل 
برایتــان کاربــرد نــدارد و از آنهــا هیــچ اســتفاده ای نمــی کنید این کاردســتی متفــاوت و جالب را بســازید

مقدمــه: بــا آموزش ســاخت کاردســتی ســاده بــرای کــودکان در خدمت 
تــان هســتم. شــام مــی توانیــد کاردســتی هــای جالــب و زیبایــی بــا 
ــد.  ــا درســت کنی ــرای بچــه ه ــتفاده ب ــدون اس ــی و ب ــایل بازیافت وس
ســاخت کاردســتی هــای جالــب و خلــق ایــده هــای جدیــد بــرای همه 
مــا لــذت بخشــه و کمــک مــی کنــد کارهــای هــری جدیــدی انجــام 

بدهیــم. بــا ایــن آمــوزش متفــاوت مــا را همراهــی مناییــد.
نحوه ساخت کاردستی ساده با مواد دور ریختنی:

ســاخت ایــن کاردســتی ســاده و زیبــا خیلــی راحــت اســت و شــام مــی 
توانیــد بــا وســایلی کــه در منــزل برایتــان کاربــرد نــدارد و از آنهــا هیــچ 
اســتفاده ای منــی کنیــد ایــن کاردســتی متفــاوت و جالــب را بســازید. 
وســایلی کــه بــرای ســاخت ایــن مــدل کاردســتی نیــاز داریــد شــامل 
ــذی  ــتامل کاغ ــی دس ــای مقوای ــی، رول ه ــابه خال ــای نوش ــی ه قوط
و وســیله هایــی از ایــن دســت اســت کــه مــی توانــد بــرای ســاخت 
جاقلمــی بــه مــا کمــک کنــد. عــالوه بــر ایــن هــا بــه مقــداری پارچــه و 

چســب نیــز احتیــاج داریــم.
بــرای رشوع وســایل و قوطــی هایــی کــه آمــاده کردیــد را بــا پارچــه و 

بــه کمــک چســب بپوشــانید.
 روی یــک تکــه مقــوای ضخیم طــرح چیدمان جاقلمی را بکشــید و آن 

را  بعــد از بــرش زدن بــا پارچه کامل بپوشــانید.
وســایلی را کــه از قبــل آمــاده کــرده ایــد بــا دقــت روی ســطح صافــی 
کــه بــا پارچــه پوشــانده بچســبانید. کاردســتی مــا تقریبــا آمــاده اســت. 
حــاال بــا کمــک گرفــنت از ســلیقه شــخصی تــان ایــن کاردســتی ســاده 

را تزییــن کنیــد.
بــرای تزییــن میتوانیــد از انــواع بــرش هــای پارچــه اســتفاده کنیــد. مثال 
بــا پارچــه هــا انــواع گلهای پارچــه ای بســازید و یــا از تورهــا و نوارهای 

مختلــف بــرای تزییــن این کاردســتی اســتفاده کنید.
ایــن هــم منونــه تکمیــل شــده کاردســتی مــا کــه میتوانیــد عــالوه بــر 
ــدان اســتفاده  ــوان جــای وســایل آرایــش و حتــی گل ــه عن جاقلمــی ب

کنیــد. 

؟! ضل جا مدادی بساز�ی  م�ض
ض

چگونه �ب وسایل اضا�
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ــذت  ــا ل ــاده و زیب ــتی س ــن کاردس ــاخت ای ــم از س امیدواری
بــرده باشــید و حتــام بــرای بچــه هــا درســت کنید. دوســتهای 
هرمنــد بــرای مشــاهده مــدل هــای بیشــرت و آمــوزش هــای 
متنــوع تــر حتــام رسی بــه بخــش کاردســتی هــر در خانــه 

بزنید.
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مزدوج کده

حجــت االســالم مرتضــوی کیــارسی در گفــت و گــو با فــارس ضمــن انتقاد 

از طــرح ازدواج ســبز کــه اخیــرا از ســوی معاون ســاماندهی امــور جوانان 

وزارت ورزش و جوانــان مطــرح شــده اســت، گفــت: بــه اعتقــاد بنــده 

ــه جــوان کالفــه رسدرگمــی در جامعــه  جــوان و موضوعــات مربــوط ب

اســت کــه بــه دلیــل مهــم بــودن و بــزرگ بــودن عــده ای از مــا اهمیــت 

آن را درک منی کنیــم و برخــی نیــز حــارض نیســتند بــه خاطــر اهمیــت و 

بــزرگ بــودن ایــن مســئولیت آن را بــه شــانه بکشــند.

وی ادامــه داد: امــا هــر از چنــد گاه بــرای خالــی نبودن عریضه مســئوالن 

ــالش  ــی ت ــئوالن دولت ــاد و مس ــردم نه ــازمان های م ــی س ــور اجتامع ام

ــد،  ــرح کنن ــی را مط ــای نوی ــد و طرح ه ــان دهن ــودی نش ــد خ می کنن

ــور  ــذار در ام ــای تأثیرگ ــل اعتن ــچ طــرح قاب ــون هی ــا متاســفانه تاکن ام

ــواده  ــور ازدواج و خان ــاور ام ــن مش ــت. ای ــته اس ــود نداش ــان وج جوان

اظهــار داشــت: در وزارت ورزش و جوانــان هــم مســئوالن گاهــی عــرض 

ــک  ــه ی ــه بیشــرت ب ــد ک ــه می دهن ــی را ارائ ــد و طرح های ــدام می کنن ان

فکاهــی شــباهت دارد،  وزارت ورزش جوانــان در بخش ســاماندهی امور 

ــه نشــان می دهــد مســئوالن  ــی مطــرح می شــود ک ــان موضوعات جوان

می خواهنــد بگوینــد مــا هــم جوانــان را دوســت داریــم در حالیکــه مــا 

بــه دنبــال ازدواج ســبز و ازدواج قرمــز نیســتیم 

بلکــه بایــد ازدواج هــا مهربانانــه باشــد، 

مشــکل جامعــه مــا بــوق زدن یــا نــزدن در 

خیابان هــا و یــا نخریــدن گل نیســت طالق 

بــه خاطــر بــوق زدن هــای زیــاد یــا 

بــه خاطــر نخریــدن یــا خریدن 

ــد. وی  ــه وجــود منــی آی گل ب

افــزود: مشــکل جوانــان در 

ــز اســت  حــوزه ازدواج دو چی

ــرم افــزاری و  یکــی در حــوزه ن

دیگــر در حــوزه ســخت افــزاری اســت. در 

حــوزه نــرم افــزاری ســطح شــناخت جــوان 

از اهمیــت بنیــان خانــواده بایــد بــاال بــرود 

چــرا کــه خانــواده متــام واحدهــای اجتامعی 

را تغذیــه می کنــد و می توانــد مولــد متــام نهادهــای تأثیرگــذار در یــک 

جامعــه باشــد.

وی ترصیــح کــرد: مشــکل دوم در حــوزه ازدواج جوانــان مســائل ســخت 

ــائل  ــوع مس ــتغال و در مجم ــکن و اش ــد وام ازدواج، مس ــزاری مانن اف

اقتصــادی اســت، بنابرایــن مشــکل جوانــان نه گل اســت و نه بــوق، بلکه 

فکــر در حــوزه خانــواده و پــول جهــت امــکان برگــزاری نظــام خانــواده 

اســت. ایــن مشــاوره ازدواج ادامــه داد: آنچــه کــه وزارت ورزش و جوانــان 

ــد وقتــی معــاون  هــم اکنــون انجــام می دهــد مشــکلی را حــل منی کن

وزیــر از افــراد متخصــص اســتفاده نکنــد و نظــرات آنهــا را جویــا نشــود 

بــه جایــی می رســیم کــه بــه جــای حــل مشــکل موضوعاتــی مطــرح می 

شــود کــه بیشــرت یــک فکاهــی اجتامعــی اســت.

 مضحکه ای به نام طرح ازدواج سبز!

ــان از اجــرای  ــان وزارت ورزش و جوان   معــاون ســامان دهــی امورجوان

طرحــی بــا عنــوان »ازدواج ســبز« بــا هــدف » اصــالح الگوهــای اجتامعی 

و زیســت محیطــی« خــرب داده اســت.

در نــگاه اول بــه نظــر می رســد وزارت ورزش و جوانــان تکانــی بــه 

خــود داده و پــس از مدت هــا غفلــت از مقولــه »جوانــان« می خواهــد 

موضوعــات مرتبــط بــا جوانــان را نیــز ماننــد ورزش مــورد توجــه قــرار 

دهــد و طبعــا ایــن کنجــکاوی درمی گیــرد کــه »ازدواج ســبز« چیســت؟

 پاســخ مبتکــر ایــن ایــده از ایــن قــرار اســت: » در ایــن طــرح قصــد داریم 

شــاخص های محیــط زیســتی و ازدواج را بــه عنــوان دو امــر اجتامعــی و 

محیــط زیســتی ترکیــب کنیــم و الگــوی جدیــدی بــا عنــوان ازدواج ســبز 

را بــه جوانــان ارائــه کنیــم. در ایــن الگــو مــواردی کــه مــی توانــد کمــک 

کننــده محیــط زیســت باشــد بــه عنــوان مــالک و معیــار قــرار داده ایــم.  

ــی ها و  ــرصف آب در عروس ــد م ــی مانن ــاخص ها موضوعات ــن ش در ای

ســایر مراســم  مرتبــط  بــا ازدواج مدیریت می شــوند. همچنین مســائلی 

از جملــه اســتفاده از گل طبیعــی و فرهنــگ غلطــی که به عنوان شــادی 

اســتفاده مــی شــود و آلودگی هــای زیســت محیطــی ایجــاد می کننــد 

ماننــد بــوق زدن هــای مکــرر درســطح خیابــان و ایجــاد ترافیک برداشــته 

می شــود.«

دقــت مــی فرماییــد؟ مشــکل اصلــی دربــاره ازدواج، مراســم عروســی 

ــزان  ــن مشــکالت وجــود دارد: »می اســت! در مراســم عروســی هــم ای

مــرصف آب، فرهنــگ غلــط در شــادی و گل هــای طبیعی«! البته ایشــان 

ــاره گل هــای طبیعــی روشــن منی کنــد کــه  منظــور دقیــق خــود را درب

مــرصف شــود خــوب اســت یــا نشــود. بــه نظــر منــی رســد توصیــه شــان 

بــه مــرصف کــردن باشــد چــون در حــال حــارض مــرصف مــی شــود و 

ایــن طــور احســاس مــی شــود کــه مشــکل ایشــان بــا مــرصف اســت. اما 

طبیعــی بــودن یــا نبــودن گل هــا چــه ربطــی بــه معاونــت امــور ســامان 

دهــی دارد؟ گل چــه طبیعــی چــه مصنوعــی یک کاالســت و ایــن کاال در 

جاهــای گوناگــون مــرصف مــی شــود. آیــا منظورشــان این اســت اگــر آب 

کمــرت مــرصف کنیــم و گل طبیعــی هم اســتفاده نکنیم یا اســتفاده کنیم 

ایــن ازدواج ســبز مــی شــود؟!

از ایشــان می تــوان پرســید: چــرا ایــن پــروژه را تنهــا بــا ســازمان حفاظــت 

ــرصف آب  ــکل در م ــر مش ــته اید؟ اگ ــان گذاش ــت در می ــط زیس محی

مراســم عروســی اســت چــرا در ایــن طــرح مشعشــع بــا وزارت نیــرو یــا 

ــد؟! ســازمان آب و فاضــالب همــکاری منی کنی

اگــر منظــور اســتفاده نکــردن از گل طبیعــی باشــد مــی تــوان پرســید: در 

ختــم و عــزا کــه گل نربیــم و بــه جــای آن بــه ایتــام و خیریــه هــا کمــک 

کنیــم، در بیامرســتان هــا و هنــگام عیــادت هــم کــه نبایــد گل بربیــم 

چــون ممکن اســت حساســیت زا باشــد، در عروســی ها هــم گل طبیعی 

مــرصف نکنیــم؟! آیــا منظورتــان ایــن اســت؟ پــس گل طبیعــی را کجــا 

بایــد مــرصف کــرد؟ خنــده دار و در واقــع گریــه آور نیســت کــه فــردی به 

خــود اجــازه دهــد بــه نــام محیــط زیســت گل طبیعــی را تخطئــه کنــد؟

ــا از محــل مالیات هــای  ــا مــردم کار می کننــد ومالیــات می پردازنــد ت آی

آنــان افــرادی بــه منصــب برســند و حقــوق و مزایــا بگیرنــد کــه چنیــن 

ســخنانی از آنــان صــادر شــود؟

آخــر، مــرصف آب چــه ربطــی بــه ازدواج دارد یــا شــام چــه کاره هســتید 

کــه بگوییــد فــالن شــادی غلــط اســت یــا درســت؟ ایــران، کشــوری کثیــر 

االقــوام اســت و هــزاران ســال اســت کــه مــردم مطابــق ســنت های خــود 

بــه شــادی مــی پردازنــد یــا در فقــدان عزیزان شــان به ســوگ نشســته اند.

 ایــن ســخنان بــه قــدری مضحــک اســت کــه در بــادی امــر انســان تصور 

مــی  کنــد در حــال خوانــدن مطلــب طنز اســت.

ازدواج، پیــامن یــک زندگــی مشــرتک و ایجــاد یــک بنیــاد اســت. موضــوع 

محــدود بــه مراســمی در یــک شــب نیســت کــه میــزان مــرصف آب و 

نــوع شــادی و طبیعــی بــودن یــا نبــودن گل هــای جشــن، ســبزی آن را 

تعییــن کنــد! ممکــن اســت دو نفــر ازدواج کننــد و جشــنی نگیرنــد کــه 

ایــن بحــث هــا موضوعیــت داشــته باشــد. دل آدم بــه حــال ایــن کشــور 

مــی ســوزد کــه چقــدر نــگاه تنــگ و کوچکــی در برخــی دســتگاه هــا 

جریــان دارد کــه خیــال مــی کننــد ازدواج هــامن مراســم عروســی اســت. 

ایــن مراســم هــر چــه باشــد، مجلــل یــا محقــر، پــر مــرصف یــا با امســاک 

ــی کارش! آن دو  ــی رود پ ــود و م ــی ش ــام م ــت و مت ــاعت اس ــد س چن

هســتند و ســال هــای ســال پیــش رو. ســبزی اگر باشــد کــه باید باشــد در 

مناســبات و روابــط اســت.

ســخنان شــادی آور آقــای معــاون در خــربی کــه ایســنا منتــر کــرده بــا 

ایــن جملــه خامتــه مــی یابــد کــه برخــی از الگوهــای اجتامعــی غلــط که 

در حــال حــارض مــورد توجــه نیســتند اما ممکــن اســت در آینده بــه آنها 

توجــه شــود نیــز مــد نظــر قــرار دارند. یعنی ایشــان علــم غیب هــم دارد 

و مــی دانــد در آینــده چــه اتفاقــی رخ خواهــد داد و مــی خواهــد جلوی 

آنهــا را هــم بگیــرد و نــام ایــن مضحکــه را هم گذاشــته ازدواج ســبز!

ازدواجــی ســبز اســت کــه عاقالنــه و باشــناخت و احــرتام متقابــل انجــام 

شــود. ربطــی بــه گل هــا و آب مرصفــی در مراســم نــدارد!

 الگوهــای یــک جامعــه در طــول قــرون و با مولفــه های گوناگون شــکل 

گرفتــه و امثــال آقــای رســتمی منــی تواننــد برای مــردم الگو تعییــن کنند. 

الگــوی مــردم شــخصیت های سیاســی و فرهنگــی و هــری و اجتامعــی 

است.

واقعــا اگــر در مراســم ازدواج گل طبیعــی اســتفاده نکننــد، شــادی نکنند، 

بــوق نزننــد و آب مــرصف نکننــد ازدواج ســبز شــکل گرفته اســت؟ تا این 

حــد ســاده انــگار شــده ایم؟! 

ض  ازدواج ســــ�ب

        
جدی �ی   

 ؟!فاکیه

مشاور ازدواج و خانواده با بیان اینکه مشکل ازدواج جوانان بوق زدن  

یا نزدن و خرید گل طبیعی یا مصنوعی نیست، گفت: طرح هایی مانند 

وزارت ورزِش جوانان مطرح شده است.ازدواج سبز بیشتر به یک فکاهی اجتماعی شبیه است که از سوی 

 در این طرح قصد داریم شاخص های 
محیط زیستی و ازدواج را به عنوان دو امر 
اجتماعی و محیط زیستی ترکیب کنیم و 
الگوی جدیدی با عنوان ازدواج سبز را به 
جوانان ارائه کنیم. در این الگو مواردی که 
می تواند کمک کننده محیط زیست باشد 

به عنوان مالک و معیار قرار داده ایم

ازدواج، پیمــان یــک زندگــی مشــترک و ایجــاد یــک بنیــاد اســت. موضــوع محــدود 
بــه مراســمی در یــک شــب نیســت کــه میــزان مصــرف آب و نــوع شــادی و طبیعی 

بــودن یــا نبــودن گل هــای جشــن، ســبزی آن را تعییــن کنــد! 
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Hot Topic
مناینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه ســخنان رییس 
ــان درســت ادا نشــده اســت،  ــه حــق زن ــر این ک ــی ب ــور مبن جمه
گفــت: حــق زن ایــن نیســت کــه کار کنــد ایــن اســت کــه دولــت، 

مــردان را از نظــر مالــی تأمیــن کنــد.
بــه گــزارش »انتخــاب«، آیــت اللــه ســید یوســف طباطبایی نــژاد، در 
دیــدار مســؤوالن و رسمربیــان حلقه هــای شــجره طیبــه صالحیــن 
اســتان اصفهــان، بــا اشــاره به اهمیــت فعالیت  حلقه هــای صالحین، 
ــه خاطــر معضــل طــالق  ــه ب گفــت: بســیاری از مشــکالت جامع
اســت. وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: طــالق موجــب رسگردانــی و 
بالتکلیفــی خانم هــا می شــود و مشــکالت زیــادی را در آینــده و بــه 
ویــژه در ازدواج مجــدد بــرای آنهــا بــه دنبــال دارد، حتــی اگر تصمیم 
بــه عــدم ازدواج بگیرنــد هــم تنهایــی و تجــرد بــرای آنها مشــکالت و 
عواقــب بســیاری بــه دنبــال دارد، در زمینــه طــالق مشــکالت مــردان 
پــس از جدایــی کمــرت از خانم هــا اســت، از ایــن رو طــالق بــه ویــژه 

بــرای بانــوان فســاد را در پــی دارد.
مناینــده ولــی فقیه در اســتان اصفهان بر لزوم ریشــه یابی و آســیب 
شناســی طــالق در کشــور تأکیــد کــرد و افــزود: حتام باید مشــکالت 
و نواقصــی کــه وجــود دارد برطــرف شــود تــا شــاهد کاهــش طــالق 
ــا پرداخــت وام حــل  در جامعــه باشــیم، نقــص و مشــکل فقــط ب
نخواهــد شــد و نیازمنــد فعالیت هــای ریشــه ای و بنیادیــن اســت، 
ــورد  ــکالت را م ــد مش ــرف بای ــواده دو ط ــالف خان ــگام اخت در هن
بررســی و قضــاوت قــرار دهنــد. آیــت اللــه طباطبایــی نــژاد بــا بیان 
این کــه بخــش عمــده طالق هــا مربــوط بــه ازدواج هــای خیابانــی، 
دانشــجویی و اینرتنتــی می شــود ترصیــح کــرد: بایــد به نســل جوان 
اطــالع رســانی کــرد و بــرای آنهــا تبییــن کــرد کــه بهرتیــن دوســت و 
خیرخــواه انســان والدیــن او هســتند و بایــد بــه تذکــرات و نصایــح 
آنهــا توجــه کننــد. وی بــا اشــاره بــه وام خریــد خــودروی پرداخــت 
شــده از ســوی دولــت اظهــار کــرد: حــدود 3 و نیــم هــزار میلیــارد 
ــرای فــروش ماشــین های مانــده در انبارهــا پرداخــت  تومــان وام ب
شــد، ایــن کار غلطــی اســت، بــه زور و بــا اســتفاده از وام منی تــوان 
اقتصــاد را رونــق بخشــید، اگــر قرار اســت وامــی پرداخت شــود باید 
اولویــت در اشــتغال بــه مــردان اختصــاص داده شــود و بنــده بارهــا 
بــر ایــن مطلــب تأکیــد کــرده ام. امــام جمعــه اصفهــان اظهــار کــرد: 
این کــه بنــده تأکیــد بــر اولویــت اشــتغال مــردان بــه جــای بانــوان 
دارم توهیــن بــه خانم هــا نیســت بلکه اســالم تأکید دارد کــه مخارج 
ــان،  ــه زن ــر عهــده مــردان باشــد و ن ــد ب و هزینه هــای زندگــی بای

اســالمی  حکومــت  و  دولــت  یــد در  با
برطــرف  مــردان  مالــی  مســائل 

شــود تــا مشــکالتی نظیــر ازدواج هــم 
برطــرف شــود.

ــتان  ــه در اس ــی فقی ــده ول مناین
اصفهــان بــا اشــاره 

بــه اهمیــت 
ج  وا زد ا
در حــل 

مشکالت 
کــرد: آنچه جامعــه ترصیــح 

کــه اســالم دســتور داده اســت بــه نفــع زن اســت، بیشــرت مســائلی 
کــه در اســالم مطــرح می شــود بــه ســود زنــان و در راســتای حفــظ 
کرامــت و شــأنیت بانــوان اســت و بایــد ایــن مســائل به درســتی در 
جامعــه تریــح و تبییــن شــود، زنــان حتــی بــرای کارهــای خانــه و 
شــیردادن بچــه هــم می تواننــد از همــرس خود پــول دریافــت کنند، 
همــه مخــارج برعهــده مــردان اســت و بــه همیــن دلیــل اشــتغال 
آنهــا بایــد در اولویــت باشــد. وی ادامــه داد: حکومــت اســالمی باید 
منافــع مالــی مــردان را تأمیــن کنــد تا آنهــا بتواننــد به زنــان خدمت 
کننــد، کســانی کــه بــرای رأی آوردن به عنــوان طرفــداری از زنان آنها 
را فریــب می دهنــد و دامئــا شــعار حامیــت از حقــوق زنــان رس مــی 

دهنــد بایــد بــه اشــتغال مــردان توجــه کننــد، ایــن درســت نیســت 
کــه زن شــاغل باشــد و مــرد بیــکار، مــرد تحقیــر می شــود وقتــی 
ــان از  کــه بخواهــد از همــرس خــود پــول بگیــرد در حالــی کــه زن
این کــه شوهرشــان از آنهــا حامیــت مالــی می کننــد 

ــد. ــذت می برن ل
آیــت اللــه طباطبایــی نــژاد بیــکاری مــرد را 
ــی  موجــب ناراحتی هــای شــدید روحــی و روان

ــه همــه  ــن کار غلطــی اســت ک ــرد و گفــت: ای ــر ک ــردان ذک در م
ــد  ــم می گوی ــی ه ــای روحان ــد، آق ــام می دهن ــم انج ــا ه دولت ه
حــق زنــان درســت ادا نشــده اســت، حــق زن ایــن نیســت کــه کار 
کنــد ایــن اســت کــه دولــت، مــردان را از نظــر مالــی تأمیــن کنــد تــا 

آنهــا بــا بانــوان ازدواج و بــه آنــان خدمــت کننــد.
امــام جمعــه اصفهــان در ادامــه ترصیــح کــرد: بعضــی کارهــا اســت 
کــه مختــص زنــان اســت و انجــام دادن آن از ســوی مــردان اشــکال 
ــدان پزشــکی  ــی، پرســتاری، دن ــر مامای رشعــی دارد، مشــاغلی نظی
ــم و  ــوان اســت، معل ــد حضــور بان و همــه اقســام پزشــکی نیازمن
مــدرس و اســتاد دانشــگاه زن نیــاز واقعــی جامعــه  اســت اما برخی 
کارهایــی کــه بیــن زن و مــرد مشــرتک اســت نظیــر کار در رشکت ها 

و مغازه هــا اولویــت بایــد بــا مــردان باشــد.
وی بــا بیــان این کــه حیــا و خجالــت کشــیدن نعمــت اســت ابــراز 
کــرد: اگــر حیــا و خجالــت از بین برود مشــکالت بســیاری بــه وجود 
خواهــد آمــد و موجــب فســاد خواهــد شــد، بایــد فعالیــت زنــان در 
مغازه هــا و ادارات و رشکت هــا ممنــوع باشــد، بــه جــای آن اســباب 

و لــوزام حضــور زنــان در کارهــای تخصصــی بانــوان فراهــم شــود.
مدیــر حــوزه علمیــه اصفهــان بــا اشــاره بــه کمبود پزشــک و پرســتار 
زن گفــت: بــه وزیــر علــوم هــم در جلســه ای تذکــر دادم کــه کشــور 
مــا انــگار در برخــی مســائل دارای رسپرســت و متولی نیســت، نباید 
اینجــور باشــد کــه دخــرتان رشــته های مهندســی معــدن برونــد امــا 
کمبــود پزشــک و پرســتار زن داشــته باشــیم، معــدن جــای مناســبی 
بــرای کار بانــوان نیســت و حضــور دخــرتان در ایــن رشــته ها 

برخــالف اســالم اســت.
ــه در اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: معنــی  مناینــده ولــی فقی
این کــه از دخــرتان مــا عکــس منتــر مــی شــود کــه راننــده تریلــی 
و کامیــون هســتند ایــن اســت کــه هنــوز ته دل مــا آمریکایی اســت 
و هنــوز مســلامن واقعــی نشــده ایم، شــاه هــم می گفــت رســیدن 
بــه دروازه متــدن از طریــق نامســتوری و برهنگــی زنــان و دخــرتان 
ــکاری از  ــل بی ــل معض ــر ح ــد ب ــن تأکی ــود. وی ضم ــرس می ش می
طریــق اولویــت بخشــی بــه اشــتغال مــردان ترصیح کــرد: بایــد زنان 
بداننــد یکــی از اصلی تریــن و مهم تریــن فعالیت هــای آنــان خانــه 
ــه داری اشــتباه  ــد خان داری اســت، متأســفانه برخــی فکــر می کنن
اســت، زنانی هســتند که در یــک اداره مشــغول فعالیتهای خدماتی 
هســتند ولــی کارهــای خانــه خــود را انجــام منی دهنــد، حامیــت از 
ازدواج و مبــارزه بــا طــالق از طریــق اشــتغال مــردان تــا حــد زیــادی 

برطــرف خواهــد شــد.
ــر  ــی دیگ ــان را یک ــدن زن ــدار ش ــژاد پول ــی ن ــه طباطبای ــت الل آی
ــراز کــرد:  ــه ازدواج دانســت و اب ــل ب از عوامــل طــالق و عــدم متای
ــت،  ــه اس ــالق در جامع ــای ط ــی از علت ه ــاد یک ــای زی مهریه ه
روحیــه زن و مــرد بســیار متفــاوت اســت، مهریه هــای بــاال موجــب 
گرایــش زنــان بــه طــالق خواهــد شــد، برخــی بــه علــت این کــه بــه 
عاقبــت کار خــود فکــر منی کننــد درخواســت طــالق می دهنــد و بــا 
گرفــنت مهریــه بــه صــورت جــدا زندگــی می کننــد و حاصــل ایــن کار 

فســاد خواهــد بــود.
امــام جمعــه اصفهــان در ادامــه اظهــار کــرد: بانــوان هــم می تواننــد 
ــد و  ــرتش دهن ــه گس ــردان در جامع ــرت از م ــیار بیش ــاد را بس فس
ــرتش  ــزایی در گس ــش بس ــد نق ــم می توانن ه
معروفــات و معــارف دینــی در جامعــه 
داشــته باشــند و علــت این کــه تأکیــد 
ــه  ــوزه علمی ــوان وارد ح ــم بان داری
شــوند بــه همیــن علــت اســت.

امام جمعه اصفهان:

ن  فعالیت ز�ض
در مغازه ها، ادارات 

کت ها  و �ش
ید ممنوع شود! �ب

 معنی این که از دختران ما
 عکس منتشر می شود
 که راننده تریلی و کامیون
هستند این است که
 هنوز ته دل ما
 آمریکایی است و

مسلمان هنوز 

نشده ایمواقعی 

آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایــی نــژاد: این کــه بنــده تأکیــد بــر اولویــت اشــتغال 
مــردان بــه جــای بانــوان دارم توهیــن بــه خانم هــا نیســت بلکــه اســام تأکیــد دارد که 

مخــارج و هزینه هــای زندگــی بایــد بــر عهــده مــردان باشــد و نــه زنــان
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ــا  ــا ب ــن ت ــت مشــورت ک ــا گــوش های ــگام ازدواج بیشــرت ب  هن
ــی( ــل آملان ــت. )رضب املث ــم های چش

 بنده ترجیح میدم با جیبم مشورت کنم!
 هیــچ زنــی در راه رضــای خــدا بــا مــرد ازدواج منــی کنــد. 

)اســکاتلندی(
 نه اینکه آقایان بخاطر رضای خدا ازدواج می کنن...!!

 مــردی کــه بــه خاطــر “پــول” زن می گیــرد، بــه نوکری مــی رود. 
)رضب املثل فرانســوی(

 فرقــی منــی کنــه، در هــر صــورت اون قضیــه نوکــری رس جــای 
خودشه...!!

 بــا همــرس خــود مثــل یــک کتــاب رفتــار کنیــد و فصــل هــای 
خســته کننــده او را اصــالً نخوانیــد. )ســونی اســامرت(

 اینجوری فقط فصل اولش رو باید خواند!!
 لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست. )چینی(
 چی می خوریم که قدرت بازو داشته باشیم!

 بــرای یــک زندگــی ســعادمتندانه، مــرد بایــد “کــر” باشــد و زن 
ــس( “الل”. )رسوانت

 مردهــا کــه در خانــه کــر مــادرزاد هســتند البتــه موقــع پــول 
دادن. خانــم هــا هــم الل و غیــرالل فرقــی نــدارن، منظورشــونو 

مــی رســونن...!!
 اصــل و نســب مــرد وقتــی مشــخص مــی شــود کــه آنهــا بــر رس 

مســائل کوچــک بــا هــم مشــکل پیــدا مــی کنند. )شــاو(
 همــر مربوطــه از روز اول اصــل و نســب بنــده رو بــرده تــو 
ــا اصــل و نســب)فامیل(  ــارا ب انبــاری قایــم کــرده، دزد نــره! اجب

خــودش زندگــی مــی کنیــم!!!
 زنی سعادمتند است که مطیع شوهر باشد. )یونانی(

 البتــه آقایــان بخاطــر دور منانــدن از قافلــه، مطیــع تــر بــه نظر 
ــن!! می رس

 زن عاقل با داماد “بی پول” خوب می سازد. )انگلیسی(
 و مردعاقل بدون پول ازدواج منی کند!

 زن مطیع، فرمانروای قلب شوهر است. )انگلیسی(
 این انگلیسی ها هم دلشون خوشه!

 زن و شــوهر اگــر یکدیگــر را بخواهنــد در کلبــه ی خرابــه هــم 
زندگــی مــی کننــد. )آملانــی(

ــه  ــو خراب ــره ت ــاد می ــدش دام ــال اول کاره داداش. بع ــن م  ای
ــن! ــی دونی ــون م ــم خودت ــه اش رو ه ــه. بقی میخواب

 دامــاد زشــت و بــا شــخصیت بــه از دامــاد خــوش صــورت و بــی 
لیاقت. )لهســتانی(

 خــدا برکــت بــده بــه گریــم و بوتاکــس....!! منظــورم اون 
نیســتو....!

ــح مــی  ــد ترجی ــه پیرمــرد ثرومتن ــر را ب  دخرتعاقــل، جــوان فقی
ــی( دهــد. )ایتالیای

 اگه پیدا کردی سالم مارو بهش برسون!
 دامــاد کــه نشــدی از یــک شــب شــادمانی و عمــری بداخالقــی 

محــروم گشــته ای. )فرانســوی(
 غصه نخور شرتیه که در خونه همه می خوابه!

 دو نــوع زن وجــود دارد؛ بــا یکــی ثرومتند 
مــی شــوی و با دیگــری فقیــر. )ایتالیایی(

 و با سومی زندگی می کنی....!
 در موقــع خریــد پارچــه حاشــیه آن را خــوب نگاه 

کــن و در موقــع ازدواج دربــاره مــادر عــروس تحقیــق کن. 
)آذربایجانی(

ــادر عــروس نیســت، حاشــیه هــای دورشــه  ــده م  مشــکل بن
داداش!

ــی.  ــاره کن ــرای یافــنت زن مــی ارزد کــه یــک کفــش بیشــرت پ  ب
)چینــی(

 اگه کفشت چینیه، دو جین بخر!!
ــار  ــری اختی ــار شــوهرت را در دســت بگی ــر خواســتی اختی  اگ

ــپانیایی( ــر. )اس شــکمش را در دســت بگی
 قربون آدم چیز فهم....!

ــه  ــو ب ــه ت ــت ک ــی خواس ــر زن  اگ
خاطــر پــول همــرسش شــوی بــا او 
ازدواج کــن امــا پولــت را از او دور 

نگــه دار. )ترکــی(
 اگــر هــم دروغ گفــت و پــول 

نداشــت، خــودت را از او دور 
نگــه دار!!

یــک  ازدواج مثــل   
ــت، گاهی  هندوانه اس
خــوب مــی شــود و 
گاهــی هــم بســیار 

بــد. )اســپانیایی(
 بــر و بخــر، بــه 

چاقــو.....!! رشط 
زودش  ازدواج،   
و  بــزرگ  اشــتباهی 
دیــرش اشــتباه بزرگرتی 

)فرانســوی( اســت. 
تکــرارش  و   
هی  شــتبا ا
 ! ! . . . . . عظیــم

قــرض  بــا   
دامــاد  اگــر 
بــا  شــدی 
ه  خنــد

خداحافظی 
)آملانــی( کــن. 

 بدون قرض هم خداحافظی کن....!!
 اگــر مــی خواهــی بــرای یــک روز معــذب باشــی مهــامن 

دعــوت کــن. اگــر مــی خواهــی یــک ســال عــذاب بکشــی پرنــده 
نگــه دار و اگــر مــی خواهــی مــادام العمــر در عــذاب باشــی ازدواج 

کــن! )چینــی(
ــان  ــت ت ــوری جمعی ــه ج ــا چ ــی ه ــم بادام ــام چش ــس ش  پ
ــن...!! ــس گرفتی ــی و زیراک ــون فتوکپ ــده!! از خودت ــاردی ش میلی

ــه غصــه نقــد و  ــی و موهــوم را ب  زناشــویی غصــه هــای خیال
ــد. )آملانــی( موجــود تبدیــل مــی کن

 سیلی نقد به از حلوای نسیه....!
 دوام ازدواج یــک قســمت روی محبــت اســت و نُــه قســمتش 

روی گذشــت از خطــا. )اســکاتلندی(
 انسان جایز الخطاست....!

ــر را  ــد، دو نف ــت نکن ــرسش دق ــاب هم ــی در انتخ ــر کس  اگ
ــناس( ــت. )ناش ــرده اس ــت ک بدبخ

 آقای ناشناس؛ راست بگو، اولی هستی یا دومی...؟!
 انتخــاب پــدر و مــادر دســت خــود انســان نیســت، ولــی مــی 
توانیــم مــادر شــوهر و مــادر زن مــان را خودمــان انتخــاب کنیــم. 

)پــرل بــاک(
 مادرو ببین، دخرتو بگیر!

 بــا زنــی ازدواج کنیــد کــه اگــر “مرد”بــود، بهرتیــن دوســت شــام 
مــی شــد. )بــردون(

 داداش اگه پیدا کردی به فکر آبدار خونه ما هم باش!!
 ازدواج پیونــدی اســت کــه اگــر از درختــی بــه درخــت دیگــر 
بزننــد، اگــر خــوب گرفــت هــر دو “زنــده” مــی شــوند و اگــر 

“بــد” شــد هــر دو مــی میرنــد. )نیوتــن(
 ازدواج پیونــدی هــم مثــل میــوه پیونــدی نیــاز بــه هــرس 

داره!
جنــگ  بــه  رفــنت  از  بیشــرت  ازدواج   
)کریســتین( خواهــد.  مــی  “شــجاعت” 

 آخ. کجایی پرس شجاع...!!
 تــا یــک ســال بعــد از ازدواج، مــرد و 
زن زشــتی هــای یکدیگــر را منــی بیننــد. 

)اسمیلر(
 چــون بــا دلشــان زندگــی مــی کنــن، 

نــه بــا عقــل شــان!
 پیش از ازدواج چشــم 

 مدیریت محترم مجله لبخند ســبز از بدو تاســیس و شــکل گیری مبنای کار را به پرداختن 
بــه مطالــب شــاد، ســرگرم کننــده و طنزآلــود اســتوار نمــوده اســت. مــا هم کــه در آبدارخانه 
نشــریه بیــکار نشســته بودیــم، فرصــت را غنیمــت شــمردیم و تصمیــم گرفتیــم دســت بــه 
قلــم شــویم و در کنــار حرفــه شــریف آبدارخانــه چنــد ســطری قلــم بزنیــم. البتــه نــه قلــم 

بنایی و نقاشی، بلکه نوشتاری.
بــه همیــن خاطــر در گام اول بــه ســراغ ضــرب المثــل هــای خارجــی رفتیــم، اینجــوری نــه 
کســی از دســتمان ناراحت میشــه و نه کســی شــکایت می کنه و برچســب چپ و راســت 
نثارمــان میکنــه. تــازه اینجــوری یــه ترفیــع هــم جهــت دســت انداختــن خارجــی هــا مــی 
گیریــم. بــه هــر حــال اینجــوری خودمــون هــم بیشــتر دوام میاریــم. خدایــی دلتــون از مــا 

نگیره. فقط مطالب من باب لبخند است و بس. آقا بزن زنگو بریم داخل گود......
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ن  یتــا ها
را بــاز کنیــد و 
بعــد از ازدواج آنها را 
روی هــم بگذاریــد. 

)فرانکلیــن(
 پــس کــی رس 

بریــم؟! کار 
بــدون  خانــه   
زن، گورســتان اســت. 

)بالــزاک(
 و خانــه بــا زن..... تــان!! 
)جــای نقطــه چیــن را خودتــان 
هــا،  گزینــه  – همــه  کنیــد  پــر 

ــام داره!( ــر ش ــه نظ ــتگی ب بس
 تنها عالج عشق، ازدواج است. )آرت بوخوالد(

 البتــه بــرای پریــدن از رس آدمیــزاد....! از قدیــم گفــن گرســنگی 
نکشــیدی عشــق از کلــه ات بپره!

 ازدواج عبارتســت از ســه هفته آشــنایی، ســه ماه عاشــقی، ســه 
ســال جنگ و ســی ســال تحمــل! )ناشــناس(

 و بقیــه اش: 1- درد، 2- خوشــبختی، 3- ریاضــت، 4- حامقــت. 
هــر چهــار گزینــه. هیچکــدام. یــا گزینــه....!!

آن.  “قلــب”  زن  و  اســت  خانــه  “مغــز”  شــوهر   
)ســیریوس(

ــی  ــه ای رو ب ــچ خون ــدا هی  خ
ــه.... ــه....! والل ــب نکن قل

 عشــق، ســپیده 
ازدواج  دم 

ازدواج  و  اســت 
شــامگاه عشــق. )بالــزاک(

 و فردای ازدواج؛ آوردگاه عشق!!
 قبــل از ازدواج دربــاره تربیــت اطفــال شــش نظریــه 

داشــتم، امــا حــاال شــش فرزنــد دارم و دارای هیــچ نظریــه 
ای نیســتم. )لرد لوچســرت(

 داداش، صداقتت منو کشته!!
 مردانــی کــه مــی کوشــند زن هــا را درک کننــد، فقــط موفق 

ــن  ــد. )ب ــا ازدواج کنن ــا آنه ــی شــوند ب م

) بیکر
 خدایی باز هم درک منی کنند...!!

ــد و زن روی  ــی کش ــط م ــته اش خ ــرد روی گذش ــا ازدواج، م  ب
ــده اش. )ســینکالویس( آین

 پس تکلیف حال چی میشه؟!
 خوشــحالی هــای واقعــی بعــد از ازدواج بــه دســت مــی آیــد. 

)پاســتور(
 بشنو و باور نکن!! ببخشید باور کن.....!

 ازدواج کنیــد، بــه هــر وســیله ای کــه مــی توانیــد. زیــرا اگــر زن 
خوبــی گیرتــان آمــد بســیار خوشــبخت خواهیــد شــد و اگــر گرفتار 

یــک همــرس بــد شــوید فیلســوف بزرگــی مــی شــوید. )ســقراط(
 وســیله نــدارم، یعنــی داشــتم فروختــم زن بگیریــم. فیلســوف 
هــم کــه بشــم وقتــی پارتــی نــدارم، بایــد بیــکار خیابانهــا را مــرت 

کنــم!!
ــه  ــنت ب ــش از رف ــار و پی ــی دو ب ــگ یک ــه جن ــنت ب ــل از رف  قب
خواســتگاری ســه بــار بــرای خــودت دعا کن. )دانشــمند لهســتانی(

ــوان  ــه ت ــن ب ــن. آمی ــم ک ــی ام رح ــه جوان ــودت ب ــا، خ  خدای
ــه....! س

 مطیع مرد باشید تا او شام را بپرستد. )کارول بیکر(
 صد بار بهش گفتم، گوش منی کنه...!!

 مــن تنهــا بــا مــردی ازدواج مــی کنــم کــه عتیقــه شــناس باشــد 
تــا هــر چــه پیرتــر شــدم، بــرای او عزیزتــر باشــم. )آگاتــا کریســتی(

 دوســت دارن عتیقــه شــناس باشــن، از میــراث فرهنگــی مــی 
ترســن! بعــد هــم آقایــان دوســت دارن همیشــه بــه روز باشــن!!

 هــر چــه متأهــالن بیشــرت شــوند، جنایــت هــا کمــرت خواهــد 
ــرت( شــد. )ول

 و البتــه آمــار کارتــن خوابهــا و حبســی کشــیده هــا فزونــی می 
یابد!

 هیــچ چیــز غــرور مــرد را بــه انــدازه ی شــادی همــرسش بــاال 
ــد. ــه خــودش مــی دان ــوط ب ــرد، چــون همیشــه آن را مرب منــی ب

)جانسون(
 خدایی یه ذره غرور برای ما باقی منونده....!!

 زن مــی توانــد بــا مــردی کــه زندگــی خوبــی نداشــته 
باشــد، ازدواج کنــد، امــا منــی توانــد مــردی را کــه شــنونده 

خوبــی نیســت، تحمــل کنــد. )کینهابــارد(
 پــس دو تــا گــوش مــی خــواد نــه شــوهر!! البتــه زندگــی 

هــا همــه خوبه فقــط درصــدش بــاال و پایینــه!!!
 وقتــی بــرای عروســی ات خیلــی هزینــه کنــی، مهــامن هایــت 

یــک  ــودت را را  ــی و خ ــی کن ــحال م ــب خوش ش
عمــری ناراحــت! )روزنامــه نــگار 

ایرلنــدی(
 بــا یــه ســفر زیارتی یا ســیاحتی 

قــال قضیه رو بکــن.....!!
 تــا قبــل از ازدواج فقــط مــرگ مــی توانــد دو عاشــق دلــداده را 
از هــم جــدا کنــد امــا بعــد از ازدواج تقریبــا هــر چیــزی مــی توانــد 

ســبب جدایــی آنــان شــود! )سامرســت مــوام(
 البته بستگی به جیب مرد داره....!!

 ازدواج بــا یــک زن مثــل خریــدن کاالیــی اســت کــه مــدت هــا 
مشــتاقانه از پشــت ویرتیــن متاشــایش کــرده ایــد، امــا وقتــی بــه 
خانــه مــی رســید از خریدنــش پشــیامن می شــوید. )جیــن کر(

 رشمنده! پس از فروش پس گرفته منی شود....!! 
ــار  ــاره ی آن اظه ــی درب ــی توان ــرده ای من ــا ازدواج نک  ت

نظــر کنــی. )شــارل بودلــر(
 بعد هم جیگرش رو نداری....!!

 زندگــی زناشــویی مثــل تئاتر اســت، مــردم صحنه 
زیبــا و آراســته آن را مــی بیننــد، درحالــی کــه زن و 
شــوهر بــا پشــت صحنــه درهــم 
ــرای آن رس و  ــه و پرماج ریخت
کار دارنــد. )فرانســیس بیکــن(

ــو  ــناریو داره این ــه و س ــیون صحن ــه دکوراس ــتگی ب ــه بس  البت
ــزن....!! ــد ب ــا لبخن ــد آق ــم..... نخن جــدی گفت

 ازدواج پدیده ای است برای تکامل مرد. )سانسکریت(
 و البته شناخت زن.....!!

 ازدواج مثــل شــهر محــارصه شــده اســت؛ کســانی کــه داخــل 
شــهرند ســعی دارنــد از آن خــارج و آنهــا که خارج هســتند کوشــش 

دارنــد کــه داخــل شــوند! )فرانکلیــن(
 شهر، شهر فرنگه، از همه رنگه....!

ــار  ــا اعتب ــه دنی ــه در هم ــره ای اســت ک ــرارداد دو نف  ازدواج ق
ــن( ــارک توای دارد. )م

 البته با مدرک معتر.... )روابط عمومی هتل داران(!!
 ازدواج مجموعــه ای از مــزه هاســت هــم تلخــی و شــوری دارد، 

هــم تنــدی و ترشــی و شــیرینی و همینطــور بــی مزگی.)ولــرت(
 بــی مــزه گــی هــا شــو بــزار پــای خوشــمزه گــی هــای مــن...!! 

ــدر خندیدیم(! )چق
 تــا ازدواج نکــرده ای منــی توانــی دربــاره آن اظهــار نظــر کنــی. 

)شــارل بودلــر(
 بری، رفتییو، حاال از ما گفن از شام هم نشنیدن....!!

 ازدواج مقــدس تریــن قراردادهــا محســوب مــی شــود. )مــاری 
آمپــر(

 موقت یا دامئیش.....!!
 ازدواج کــردن و ازدواج نکــردن هــر دو موجــب پشــیامنی اســت. 

)سقراط(
 بشتابید که غفلت موجب پشیامنی ست....!!

 مجــردان بیشــرت از متاهلیــن دربــاره زنــان اطــالع دارنــد، چــون 
اگــر نداشــتند آنهــا هــم ازدواج مــی کردنــد! )اچ.ال.منکــن(

 شاید هم دستشان بهش منیرسه....!!
 ازدواج بــرای کســانی کــه تصــور مــی کننــد صبــح روز بعــد از 
آن، آدم دیگــری مــی شــوند موضوعــی ناامیدکننده است.)ســاموئل 

راجــرز(
 شــک نکنیــد آدم همرتــان خواهیــد شــد. اون مــی تونــه شــام 

رو آدم کنــه...!
ــی  ــی م ــرف های ــه ح ــواب ب ــل از خ ــرد قب ــل از ازدواج، م  قب
اندیشــد کــه همــرس آینــده اش گفتــه اســت، امــا بعــد از ازدواج، 
ــه خــواب مــی رود!  ــد ب ــل از اینکــه همــرسش حــرف بزن مــرد قب

)هلــن روالن(
 و در راه خانــه، فکــر مــی کنــد همــر امشــب چــه حرفهایــی 

خواهــد گفــت!!
 خیلــی بامــزه اســت هنگامــی کــه زنــان از ازدواج خــودداری می 
کننــد اســمش را مــی گذاریــم عشــق بــه اســتقالل اجتامعــی. امــا 
وقتــی مــردان از ازدواج خــودداری مــی کننــد بــه آن مــی گوییــم 

تــرس از مســوولیت اجتامعــی! )وارن فــارل(
 اســتقالل تهــران، اهــواز، خوزســتان و... شــنیده بودیــم، ایــن 

اســتقالل اجتامعــی دیگــه چــه صیغــه ای اســت؟!
 ازدواج مثــل اجــرای یــک نقشــه جنگــی اســت کــه اگــر در آن 
فقــط یــک اشــتباه صــورت بگیــرد جربانــش غیــر ممکــن خواهــد 

بود.)بورنــز(
 دیــر گفتــی داداش، کار از کار گذشــته. نــوش دارو بعــد مــرگ 

ســهراب!!
 ازدواج همیشه به عشق پایان داده است. )ناپلئون(

 و گاهی برعکس....!
 ازدواجــی کــه بــه خاطــر پــول صــورت گیــرد، بــرای پــول هــم از 

بیــن مــی رود. )روالنــد(
ــه  ــرش ی ــم آخ ــم، میدون ــی کن ــه ازدواج من ــه ک ــر همین  بخاط

ــم میشــه....!! ــول خت ــه پ جــوری ب
 زنــان بــا ایــن آرزو بــا مــردان ازدواج مــی کننــد کــه مــردان تغییر 
ــان ازدواج  ــا زن ــن آرزو ب ــا ای ــد. مــردان هــم ب ــد؛ کــه منــی کنن کنن
مــی کننــد کــه زنــان تغییر نکننــد که مــی کننــد! )آلربت انیشــتین(

 آرزو بر جوانان عیب نیست....!!

 خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست می آید. )پاستور(
 بشنو و باور نکن!! ببخشید باور کن.....!
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گــرا  جمــع  موجوداتــی  انســانها 
ــعی  ــی س ــع گرای ــه جم ــاز ب ــن نی ــطه همی ــتند و بواس هس
مــی کننــد بــا دیگــران روابــط طوالنــی مــدت و پایــداری را 
برقــرار کننــد زیــرا روابــط اجتامعــی باعــث احســاس آرامش، 
افزایــش عــزت نفــس و انگیــزه و امیــد بــه آینــده مــی شــود. 
ــا بســیاری  ــه معمــوال م ــردی ک ــن ف ــط بی ــن رواب ــی تری عال
ــه  ــی و پای ــای اساس ــری ه ــی و یادگی ــای زندگ ــه ه از تجرب
زندگــی را در آن مــی آموزیــم روابــط خانوادگــی اســت، یــک 
فــرد بزرگســال بــا کولــه بــاری از یادگیــری هــای متنــوع کــه 
ــط  ــی دارد رواب ــه او در دوران کودک ــارب اولی ــه در تج ریش
خــود را بــا دیگــران در زندگــی تنظیــم مــی کنــد و اینکــه بــا 
چــه کســانی و چگونــه و بــه چــه میــزان مــی بایســت ارتباط 
ــی  ــه کودک ــارب اولی ــن تج ــد در همی ــته باش ــل داش و تعام
ــخصیت او  ــه در ش ــم ریش ــت بگوی ــرت اس ــه دارد و به ریش
ــی اســت و  ــرورش دوران کودک ــت و پ ــای تربی ــه مبن دارد ک
تقریبــا تــا پایــان عمــر روابــط اجتامعــی خــود بــا دیگــران را 
بــر همیــن اســاس پیــش مــی بــرد. نقــص هــای شــخصیت و 
یــا فقــدان مهارتهــای اجتامعــی تعامــالت فــرد را با مشــکالت 

زیــادی مواجــه مــی کنــد.
اینکــه بــا چــه کســی ازدواج مــی کنیــد امــری اتفاقــی نیســت 
معمــوالً افــراد بــا فــردی از شــبکه اجتامعــی، طبقــه، نــژاد یــا 
فرهنــگ خــود کــه بیشــرتین شــباهت را بــا او و خانــواده اش 

دارد، ازدواج مــی کننــد.  
معمــوال مهمرتیــن مشــکالت در روابــط زوجیــن بــه دو 

ــود: ــی ش ــیم م ــده تقس ــش عم بخ
 1( فقدان مهارتهای ارتباطی و سوءتفاهم ها.

ــی در  ــای زندگ ــه ه ــای چرخ ــش ه ــا چال ــا ی ــران ه  2( بح
طــول ازدواج.

در ایــن قســمت بــه راهکارهایــی بــرای افزایــش مهارتهــای 
ارتباطــی و مقابلــه بــا ســوءتفاهم هــا مــی پردازیــم.

1(حــس همدلــی: یعنــی اینکــه در روابــط بیــن فــردی ایــن 
امــکان را بــه طــرف مقابــل بدهیــم تــا بــه راحتــی در مــورد 
مســائل و مشــکالتش بــا مــا صحبــت کنــد و از گفتگــو بــا مــا 
لــذت بــرده و احســاس آرامــش و امنیــت کنــد. ایجــاد حــس 
همدلــی هــر چنــد کــه تــا حــدی ذاتــی اســت امــا اگــر چنیــن 

حســی در شــام وجــود نــدارد نگــران نباشــید، مــی توانیــد بــا 
ــان  ــس را در خودت ــن ح ــه، ای ــد نکت ــری چن ــن و یادگی متری
بوجــود بیاوریــد و از ایجــاد تغییــر در خودتــان لــذت بریــد، 
ــی عــدم قضــاوت و گــوش دادن محــض  ــد حــس همدل کلی
بــه صحبت هــای کســی اســت کــه در حــال گفتگــو اســت. 
 در حیــن شــنیدن ســخنان ســعی نکنیــد کــه فقــط بخشــی 
از صحبتهــای طــرف متقابــل را کــه گــوش کــرده در حافظــه 
ــا پــس از  ــد ت ــه آن فکــر کنی ــه خاطــر بســپارید و ب خــود ب
ــته  ــرای آن داش ــب ب ــخی مناس ــای او پاس ــان صحبت ه پای

باشــید.
ــش  ــا پرس ــه او را ب ــل مکامل ــرف مقاب ــای ط ــن صحبته در بی
هــای خــود قطــع نکنیــد و بــا عبارتهــای ماننــد اوهــوم، بلــه 
و تــکان دادن رس و دســت ســعی کنیــد کــه او را بــه صحبــت 

کــردن تشــویق کنیــد.
 بــه یــاد داشــته باشــید همدلــی بــه معنــی تاییــد گفتــه های 
طــرف مقابــل نیســت و بــا همــدردی کامــال متفاوت اســت. 

ــدون قضــاوت و پیشــداوری اســت.  ــی گــوش دادن ب همدل
ســعی کنیــد از عباراتــی ماننــد چــرا؟ بایــد، نبایــد و کلامتــی 

کــه جنبــه بازپرســی و تاکیــدی دارنــد اســتفاده نکنیــد.
2(رسزنــش نکــردن: همــر خــود را بخاطــر اشــتباهاتش 
رسزنــش نکنیــد و ســعی نکنیــد همدیگــر را مقــرص بدانیــد 
ــز در  ــر ایــن رسزنــش و مقــرص دانســن خــود را نی عــالوه ب

ــد. ــف کنی ــی متوق زندگ
3( شــخصیت طــرف مقابــل را تخریــب 
نکنیــد: در بحــث هــا و دعواهــا بــه 
اگــر  و  نکنیــد  حملــه  او  شــخصیت 
ــط  ــد فق ــی ده ــام را آزار م ــاری ش رفت
بــه رفتــار او اشــاره کنیــد کــه نیــاز بــه 

ــخصیتش. ــه کل ش ــه ب ــه حمل ــر دارد ن تغیی
4( احــرتام بــه آزادی هــای همــر: اجــازه بدهیــد همرتــان  
از کارهایــی کــه لــذت مــی بــرد در اوقــات فراغتــش انجــام 
ــق و  ــه عالی ــرتام ب ــه اح ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــد، ب ده
رسگرمــی هــای همدیگــر منجــر بــه پویایــی، انگیــزه و امیــد 

ــه زندگــی در او مــی شــود. ب
ــان  ــردن همرت ــوم ک ــد و محک ــرات ب ــادآوری خاط 5( از ی

ــد. ــت برداری دس
6(زندگــی خانوادگــی یــک ارتبــاط بــرد - بــرد اســت: تحکــم و 

زورگویــی نتیجــه ای جز شکســت نــدارد.
7( تصمیامت مهم را با مشارکت و برنامه ریزی بگیرد.

8( دروغ گویی اساس زندگی را ویران می کند.
9( در تربیــت بچــه هــا بــا هــم اتفــاق نظــر داشــته باشــید و 

قوانیــن و مقــررات همدیگــر را نقــض نکنیــد.
10( صبــور باشــید: بــه یــاد داشــته باشــید کــه همــواره بعــد 

از یــک دوره ســختی و آشــفتگی، راحتــی و آرامــش اســت.
11( امیــد کلیــد طالیــی همــه مشــکالت اســت و انگیــزه مــا 

را در برابــر مقابلــه بــا ســختیها ده چنــدان مــی کنــد.
12( در صــدد تغییــر طــرف مقابــل نباشــید: بگذاریــد او هــم 
ــذت  ــد و از زندگــی ل ــه دوســت دارد زندگــی کن آن طــور ک
بــرد، بــه یــاد داشــته باشــید کــه تغییــر بــا اصــالح و تعدیــل 
متفــاوت اســت، انســانها بــه ســختی تغییــر مــی کننــد، امــا 

توانایــی اصــالح و تعدیــل رفتارهــا وجــود دارد.
ــن  ــک از ای ــر ی ــه ه ــل ب ــه تفصی ــدی ب ــای بع ــش ه در بخ

ــد. ــد ش ــه خواه ــوارد پرداخت م

خانواده

اد تفامه ب راهاکرهای  ا�ی
در خانواده

توسط | محمدرضا  
 خوانساری 

 کارشناس ارشد 
روانشناسی بالینی  

حــس همدلــی یعنــی اینکــه در روابــط بیــن فــردی ایــن امــکان را بــه طــرف مقابــل 
بدهیــم تــا بــه راحتــی در مــورد مســائل و مشــکاتش بــا مــا صحبــت کند.
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خانــواده در قانــون مدنــی و دیگــر قوانیــن 
ایــران تعریــف نشــده اســت ، امــا بــه مجموعه 
افــراد  روابــط  بــر  کــه  قواعــدی  و  اصــول 
خانــواده حاکــم مــی باشــد مثــل ازدواج ) نکاح 
ــوق  ــره حق ــه و غی ــت ، نفق ــالق ، حضان ( ، ط

ــود . ــی ش ــه م ــواده گفت خان
ــواده در  ــرای رشوع مبحــث حقــوق خان ــذا ب ل
مجموعــه قوانیــن ایــران ابتــدا بایــد در مــورد 
ــزدی و  ــتگاری و نام ــر خواس ــم ب ــن حاک قوانی

ــود . ــت من ــواع آن صحب ــپس ازدواج و ان س
خواستگاری:

پیشــنهاد ازدواج از طــرف مــرد نســبت بــه زنــی 
معیــن کــه مانعــی بــرای ازدواج نداشــته باشــد 
ــاده  ــر اســاس م ــد و ب را خواســتگاری مــی نامن
1034 قانــون مدنــی خواســتگاری چنین تعریف 
شــده اســت : هــر زنــی را کــه خالــی از موانــع 
نــکاح باشــد مــی تــوان خواســتگاری منــود. 
ــد از : شــوهر داشــنت زن ،  ــکاح عبارتن ــع ن موان
داشــنت نســبت نســبی یــا ســببی زن بــا مــرد و 

ــد. ــودن زن می باش ــه ب ــده رجعی ــز در ع نی
نامزدی:

پــس از برگــزاری مراســم خواســتگاری و در 
صــورت پاســخ مثبــت ضمنــی و اولیــه زن بــه 
مــرد بــه ایامــی کــه بیــن زمــان خواســتگاری تــا 
زمــان عقــد مــی باشــد را نامــزدی مــی گوینــد 
کــه در قانــون مدنــی بدیــن رشح بیــان شــده 
اســت : نامــزدی یــا وعــده ازدواج قــراری اســت 
کــه بیــن دو نفــر بــه منظــور ازدواج در آینــده 

بســته مــی شــود .
ــا  ــرد ت ــه ک ــوع توج ــن موض ــه ای ــد ب ــا بای ام
زمانــی کــه صیغــه عقــد جــاری نشــده اســت 

هــر یــک از طرفیــن کــه از ازدواج بــا طــرف 
دیگــر منــرصف شــود ، طــرف دیگــر منــی 

توانــد بــه هیــچ وجــه او را مجبــور بــه ازدواج 
ــی و  ــون مدن ــاده 331 قان ــر اســاس م ــد. ب منای
مــاده یــک قانــون مســئولیت مدنــی در صورت 
بــروز خســارت در ایــام نامــزدی بــه هــر یــک 
از طرفیــن در صــورت برهــم خــوردن نامــزدی 
مــی تــوان خســارت فــوق را مطالبــه منــود 
ــان  ــه زی ــره البت ــدن انگشــرت و غی ــل برگردان مث
ــدون  ــزدی ب ــه نام ــی ک ــز در صورت ــوی نی معن
عــذر موجــه و در اثــر تقصیــر یکــی از نامــزدان 
ــه  ــوان مطالب ــی ت ــات م ــورت اثب ــد در ص باش
منــود ) بــر اســاس مــواد 1 ، 2، 8، 9 و 10 قانــون 

مســئولیت مدنــی (
امــا اساســی تریــن مبحــث قابــل طــرح در 
دوران نامــزدی بحــث پــس گرفــنت هدایــا مــی 
باشــد ، هرچنــد هدیــه در عــرف و قانــون 
یــک نــوع هبــه قــرار گرفتــه اســت امــا قواعــد 
ــردد و  ــی گ ــرا من ــر آن اج ــش ( ب ــه ) بخش هب
قانونگــذار راســاً در مــاده 1037 قانــون مدنــی 
دربــاره اســرتداد هدایــا بیــان کــرده اســت : هــر 
یــک از نامزدهــا مــی تواننــد در صــورت برهــم 
زدن وصلــت منظــور، هدایایــی را کــه بــه طرف 
دیگــر یــا پــدر و مــادر او بــرای وصلــت منظــور 
داده اســت مطالبــه کنــد اگــر عیــن هدایــا 
ــا را  ــت هدای ــد قیم ــی توان ــد م ــود نباش موج
ــاً نگهداشــته می شــود  دریافــت کنــد کــه عادت
. مگــر اینکــه ایــن هدایــا بــدون تقصیــر طــرف 
دیگــر تلــف شــده باشــد امــا در صــورت فــوت 
ــی  ــون مدن ــاده 1038 قان ــاس م ــر اس ــزد ب نام
یــا  پــس داده شــود و  نیســت هدایــا  الزم 

ــه گــردد. مطالب
ازدواج: 

ازدواج یــا نــکاح در حقــوق ایــران بــه دو قســم 
اســت . نــکاح دائــم و نــکاح منقطــع کــه آن را 

ُمتعــه یــا ازدواج موقــت نیــز مــی نامنــد .
آثــار ازدواج موقــت جــز در مــوارد نفقــه و ارث 

هــامن آثــار نــکاح دائــم اســت .
از کلیــه  از ازدواج موقــت  ناشــی  فرزنــدان 
دائــم  ازدواج  از  ناشــی  فرزنــدان  حقــوق 
برخــوردار مــی باشــند. در مــورد صحــت و 
درســتی نــکاح منقطــع مــوارد ذیــل در قانــون 
ــر  ــه ذک ــه الزم ب ــان شــده اســت ک ــی بی مدن

مــی باشــد : 
بــر اســاس مــاده 1075 قانــون مدنــی 
ازدواج وقتــی منقطــع اســت کــه بــرای 
و  معیــن  زمــان  مــدت 
شــده  واقــع  مشــخصی 

. باشــد 

ازدواج  اساســی  رشایــط  از  مهریــه  تعییــن 
منقطــع اســت ، زیــرا مــاده 1095 قانــون مدنی 
اینگونــه بیــان کــرده اســت : عــدم ذکــر مهــر در 

عقــد موجــب بطــالن اســت 
در ازدواج موقــت نفقــه زن بــر عهــده شــوهر 
نیســت مگــر اینکــه ایــن نفقــه در زمــان عقــد 
رشط شــده باشــد یــا عقــد مبنــی بــرآن جــاری 
ــی (  ــون مدن ــا ن ــاده 1113 ق ــد ) م ــده باش ش
ــت  ــر پرداخ ــی ب ــه توافق ــی ک ــی در صورت یعن
ــه زن نشــده باشــد مــرد مســئولیتی  خرجــی ب
در قبــال آن نــدارد و مــی توانــد از پرداخــت آن 
قانونــاً رسبــاز زنــد. جدایــی و طــالق در ازدواج 
موقــت بــا انقضــاء مــدت یــا بــذل ) بخشــیدن 

( مــدت یــا فســخ ازدواج تحقــق مــی یابــد .
در ازدواج موقــت زن و شــوهر از یکدیگر ارث 

ــی برند من
عــده زوجــه ) زن( در ازدواج موقــت دو طُهــر 
) عــادت ماهانــه ( اســت اعــم از اینکــه جدایــی 
بــه علــت فســخ ازدواج و یــا بــذل و یــا انقضــاء 

مــدت باشــد.
عــده در اصطــالح فقــه مدتــی را گوینــد کــه زن 
پــس از طــالق بایــد صــرب کنــد و شــوهر دیگری 
اختیــار ننامیــد و آن مــدت در ازدواج دائــم ســه 
طهــر اســت کــه معمــوال ســه مــاه و ســه روز 
اســت و در نــکاح منقطــع دو طهــر اســت و در 
ــاه و ده روز اســت.  ــار م زن شــوهر مــرده چه
طبــق مــاده 1154 قانــون مدنــی »عــده وفــات 
چــه در دائــم و چــه در منقطــع در هــر حــال 
4 مــاه و 10 روز اســت. مگــر اینکــه زن حاملــه 
ــا  ــات ت ــده وف ــورت  ع ــن ص ــه در ای ــد ک باش
موقــع  وضــع حمــل اســت مــروط بــر اینکــه  
ــل از  ــع حم ــوهر و وض ــوت ش ــن ف ــه بی فاصل
ــن  ــر ای ــد. در غی ــرت باش ــاه و 10 روز بیش 4 م
صــورت عــده هــامن 4 مــاه و 10 روز خواهــد 

بــود.
ادامه دارد ...

Family Rights

توسط | سمیه صالحی  
وکیل پایه یک دادگستری

حقوق خانواده

 هر یک از نامزدها
می توانند در صورت 

برهم زدن وصلت منظور 
هدایایی را که به طرف 
دیگر یا پدر و مادر او 

برای وصلت منظور داده 
است مطالبه کند

تــا زمانــی کــه صیغــه عقــد جــاری نشــده اســت هــر یــک از طرفیــن کــه از ازدواج بــا 
طــرف دیگــر منصــرف شــود ، طــرف دیگــر نمــی توانــد بــه هیــچ وجــه او را مجبــور بــه 

ازدواج نمایــد.



دکوراسیون 
داخـــــــیل

بعــد از یــک روز تــاش و خســتگی همــه بــا هــر شــرایط 
شــغلی و موقعیــت اجتماعــی نیــاز بــه فضایــی بریــا 
پشــت ســر گذاشــتن اســترس و خســتگی و رســیدن بــه 
آرامــش روحــی و جســمی داریــم و چــه جایــی بهتــر از 
خانــه ، مــکان امــن و راحتــی کــه شــاید دیگــر مصــداق » 
ــی  ــه آپارتمان ــا توجــه ب ــاری « آن ب ــواری ، اختی چهــار دی
ــوز  ــب فضاهــای مســکونی نباشــد. امــا هن ــودن ، غال ب

برای چیدمان این چهار دیواری این مثل کاربرد دارد.
شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده ، وقتــی بــرای اولیــن 
ــه ای شــدید ، درآن حــس خــوب و آرامــش  ــار وارد خان ب

داشــته ایــد و یــا برعکــس از همــان ابتــدا یــا بعــد از 
گذشــت مدتی ، حس خوبی نداشــته و منتظر فرصتی 
ــی  ــد. تناســب و زیبای ــوده ای ــط ب ــن از آن محی ــرای رفت ب
فضــای یــک خانــه ، صرفــًا ربطــی بــه قیمــت وســایل یــا 

بزرگی و کوچکی خانه ندارد .
ــزل  ایــن حــس خــوب از یــک ذهــن خــاق در چیدمــان من
نشــات میگیــرد ؛ فضــای خانــه ممکــن اســت توســط 
عنــوان  بــه  دیگــر  یــک شــخص  یــا  و  خانــواده  افــراد 
دکوراتــور ، یعنــی کســی کــه دکوراســیون داخلــی انجام 
مــی دهــد و در ایــن زمینــه اطاعــات ، تجربــه و تحصیــل 

دارد انجام شود .
بــرای ســپردن خانــه بــه یــک دکوراتــور ، ایــن مطلــب را در 

نظــر داشــته باشــید کــه عبــارت ، دکوراســیون داخلــی ، 
طراحــی داخلــی و معمــاری داخلــی هــر ســه واژه هایی 
اســت کــه بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی از طریــق بهبــود 
فضــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرند و نقاط مشــترکی 
هــم دارنــد ، امــا اغلــب بــه جــای همدیگــر اســتفاده مــی 
شــوند. دکوراســیون داخلــی ، صرفــًا ســطح ظاهــری 
فضــای خانــه را در بــر مــی گیــرد و بــه جنــس ، رنــگ ، 
بافــت ، وســایل خانــه و الگــوی دیوارهــا و کفپوشــها 
مرتبــط اســت. در ایــن مبحــث مــا بــه دکوراســیون داخلــی 
مــی پردازیــم ، چیــزی کــه فضــای خانــه را آراســته مــی 
کنــد ؛ بــرای داشــتن یــک فضــای مطلــوب ، دانســتن چنــد 

نکته ضروری است.
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LABKHANDE SABZ magazine ” No. 01” November 201517

LifeStyle

در فضاهــای بــزرگ ، دســت شــام بــرای انتخــاب رنــگ بازتــر اســت ، امــا در فضاهــای کوچــک اســتفاده از رنــگ 
خنثــی و روشــن بــرای دیوارهــا و وســایل بــزرگ مثــل مبلــامن ، فضــا را گســرتده تــر نشــان مــی دهــد امــا 
فرامــوش نکنیــد ، ایــن فضــای خنثــی را بــا وســایل کوچکــرت رنگــی مثــل تابلــو ، شــمع ، گلدان و کوســن 

هــای رنگــی بــه فضــای شــخصی و مطابــق ســلیقه خــود تبدیــل کنیــد .
شــجاع باشــید و از رنــگ در فضــای خصوصــی تــر مثــل اتــاق خــواب بــا خیــال راحــت اســتفاده 

کنیــد .

تناسب :
خریــد وســایل متناســب بــا فضــای خانــه ، غیــر از نشــان دادن درایت و ســلیقه 
شــام در خریــد ، بــه علــت اشــغال نشــدن بیــش از حــد فضــا ، محــدوده ای 
ــر در  ــی آورد. اگ ــود م ــه وج ــرت را ب ــت به ــی نظاف ــرت و حت ــور راحت ــرای عب ب
خانــه ای کوچــک ســاکن هســتید و وســایل زیــادی داریــد ، حتــامً از مبلامنــی 
اســتفاده کنیــد کــه فضاهــای خالــی بــرای قــراردادن وســایل درون خــود دارنــد 
. هرچنــد متاســفانه تنــوع زیــادی در مبلــامن کــم جــا در حــال حاظــر وجــود 
نــدارد امــا بــا رصف وقــت بیشــرت حتــامً مــی توانیــد مــوارد مناســبی پیــدا کنید.

در خانــه هــای بزرگــرت نیــاز نیســت متــام فضاهــای خانــه را پــر از مبلــامن کنید 
بلکــه نیازهــای خــود را بشناســید و بــا توجــه بــه فضایــی کــه در اختیــار داریــد 

ملبــامن متناســب بخرید. 

تفکیک فضا:
ایــن تفکیــک در خانــه هــای بــزرگ معمــوالً توســط معــامر داخلــی ، بــا تغییــر ارتفــاع ســقف یــا پلــه و ... صورت مــی گیرد 

امــا در خانــه هــای کوچــک معمــوالً فضاهــای نشــیمن ، پذیرایــی و نهارخوری یکی هســتند .
شــام مــی توانیــد بــا تغییــر رنــگ و یــا بافــت یــک دیــوار ، ایــن تفکیــک را بــه وجــود آوریــد . مثــالً بــا تغییــر رنــگ دیــوار 

در قســمتی کــه میــز غذاخــوری قــرار مــی گیــرد  ایــن کار بــا نورپــردازی هــم قابــل اجراســت .
مهــم ســلیقه و نیــاز شــام اســت . مثــالً اگــر شــام از میــز غذاخــوری بــرای مطالعــه هــم اســتفاده مــی کنید یــک نورپــردازی 
مناســب عــالوه بــر تفکیــک فضــا باعــث راحتــی شــام در زمــان مطالعــه خواهــد شــد بــا ایــن کار شــام فضــای خصوصــی 

خــود را در زمــان مطالعــه خواهیــد داشــت.
استفاده از گیاهان در خانه را فراموش نکنید .

در شــامره بعــدی بــه تفصیــل در مــورد رنگهــا اصلــی ، فرعــی ، هارمونــی ، کنرتاســت و چگونگــی قــرار گرفــنت آنهــا کنــار 
یکدیگــر بــه صــورت موضوعــی خواهیــم پرداخــت .

رنگ :
اهمیــت رنــگ در خانــه اصــل بســیار مهمــی اســت زیــرا رنــگ اصلــی اســت کــه شــام بــرای دکــور خانــه بایــد 

نســبت بــه آن آگاهــی داشــته باشــید.
غیــر از ســلیقه شــخصی شــام کــه مــی توانــد بیشــرتین تاثیــر را در انتخــاب رنــگ داشــته باشــد، بایــد در نظــر 

داشــت کــه ایــن انتخــاب ، حتــی بــر میــزان نــور خانــه هــم تاثیــر گــذار خواهــد بــود .

تاثیر بر محیطتاثیر بر فضارنگ

آرامش و سکونبزرگ تر نشان دادن فضارنگ های روشن و رنگ های خنثی

سنت گراییتاثیری بر فزایندگی فضا ندارد رنگ های نیمه روشن

سنتی ، گرم و خودمانیکوچک نشان دادن فضارنگ های تند و تیره

پیشنهاد: 

برای ایجاد تنوع می 

توانید با رشوع هر فصل از رنگهای 

متناسب با فصل برای وسایل کوچک دکوراتیو 

استفاده کنید . مثال با تغییر رویه کوسنها در فصل 

پاییز به رنگهای زرد ، قرمز و نارنجی و اضافه کردن 

شمعهایی با همین ترکیب رنگی روی میزها 

فضایی گرم ، زیبا و پاییزی را به خود و 

خانواده تان هدیه دهید .



آش ماســت یــا آش ماســتوَب یکــی از 
آش های ســنتی شــهر اراک می باشــد 
کــه از دیربــاز در مناطــق مختلــف ایــن 
اســتان طبــخ مــی شــود. در ایــن شــماره 
بــا طــرز تهیــه ایــن آش محلــی کــه مــورد 
عاقه بسیاری از ساکنان استان مرکزی 
مــی باشــد، آشــنا خواهیــد شــد. امیــد 
اســت مورد اســتقبال بانوان و خوانندگان 

گرامی مجله لبخند سبز قرار گیرد.   

مطبخ خانه

یـــه  طــرز �ق
آش ماست 

توسط | ناهید درجاتی

برنج یک لیوان یا 200 گرم
روغن به مقدار الزم
گوشت 100 گرم
کشک 350 گرم
نخود 50 گرم
پیاز داغ به مقدار الزم
فلفل و منک به مقدار الزم
زرد چوبه یک قاشق چایخوری
زعفران یک قاشق چایخوری

ابتدا بایستی نخود و گوشت کامالً پخته شود. 
برنج را هم جداگانه می پزیم تا یکدست و نرم شود. سپس کشک را 
که با هم زدن و کمی آب به صورت دوغ درآمده به داخل برنج می 

ریزم تا با هم پخته شود و بعد از چند دقیقه زعفران و زردچوبه و پیاز 
داغ را هم به برنج اضافه می کنیم. مقداری از پیاز داغ را برای تزئین 

روی آش نگه می داریم.
گوشت ها را پس از پخنت رشته رشته کرده و به همراه نخود پخته 
شده به برنج که در حال پخنت است اضافه می کنیم تا درست جا 

بیفتد..
زمانی که آش پخته شد، مقداری فلفل و منک به آن اضافه می کنیم.

از پیازداغ باقی مانده و کمی روغن که با زردچوبه مخلوط شده است 
برای تزئین روی آش استفاده شود.

مواد الزم برای 4 نفر:
طرز تهیه:
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الت تکراری...   �ب

Fun

ــا  ــراه و.... صده ــن هم ــای تلف ــی ه ــتفاده از گوش ــازی و اس ــای مج ــا فض ــن روزه ای
 و هــزاران ســرگرمی بــرای اکثــر افــراد را فراهــم آورده و برخــی وقــت کــم

می آورند و حتی موقع خواب و حتی دستشویی گوشی هایشان همراه شان است

تکرار تکرار تکرار تکرار تکرار   

سه  بار بگویید:
یه یویوِی یه یورویی

 ايــن جملــه رو اگــه 
ســه بــار بگویــی هرنی 

ــردی! ک
چه ژست زشتی

ــار  ــه رو 5 ب ــن جمل اي
ــن : ــرار ك تك

ششليك شنسل 
شنسل ششليك

سه بار
پشت رس هم بگو :

ســپر عقــب ماشــن 
جلويــي زد بــه ســپر 
جلــو ماشــن عقبــی

هفت  بار بگو :
شست، سشوار كرد

رسيــع و پشــت هــم 
چنــد بــار بگــو :

كارل و لرل كارها رو رله كردن

هفت بار رسيع بگو: 
 لورل روی ريل

راه مريفت

اين جمله رو 5 بار تكرار كن :
كانال كولر تاالر تونل

 جمله سخت زير رو
 5 بار تكرار كن:
قوری گل قرمزی

پنج بار رسيع بگو :
افرس ارشد ارتش اتريش

هفت  بار بگو :
شست، سشوار كرد

سه بار رسيع بگو :
 6 سيخ جيگر 
سيخی 6 هزار

پنج بار تكرار كن :
سه دزد رفنت به بز دزدی يه دزد 
يه بز دزديد يه دزد دو بز دزديد

پنج بار رسيع بگو :
ســه دزد رفنت به بز دزدی 
ــد ــز دزدي ــه ب ــه دزد ي  ي

يه دزد دو بز دزديد

سه بار بگو :
رسشــري ســري   ســه 

سه شيشه شري!

!
ایــن روزهــا فضــای مجــازی و اســتفاده از گوشــی هــای تلفــن همــراه و.... صدهــا و 
هــزاران ســرگرمی بــرای اکثــر افــراد را فراهــم آورده و برخــی هــا وقت کم می آورند 
و حتی موقع خواب و حتی دستشــویی گوشی هایشــان همراه شــان اســت و واژه 
همــراه را بــه خوبــی ادا مــی کننــد! بــه هــر حــال شــاید بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده 
باشــد که روزی در جمع اقوام و آشــنایان و یا در جمع های دوســتانه گاهی اوقات 
حوصلــه تــان ســر رفتــه و از دیــدن برنامــه هــای تکــراری خســته شــده ایــد و در یــک 
زمــان یــاد بازی هــا و ســرگرمی های قدیمــی می افتیــد و تصمیــم مــی گیریــد کمــی 
بــه عقــب برگردیــد و خاطــرات گذشــته را مــرور کنیــد. بــه همیــن خاطــر اگــر تصمیــم 
گرفتیــد ایــن خاطــرات را دوره کنیــد. مــا بــرای شــما تعــدادی از جمــالت تكــرار نشــدني 
تهیــه کــرده ایــم کــه مــی تواننــد در جمــع هــای خانوادگــی و دوســتانه شــما را 

سرگرم نمایند. پس این شما و این تكرار تكراری جمالت تكراری.....!!

19
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ادبیات فارسی

 آشنا�ی �ب
�ریملکاتور....

 آشنا�ی �ب
�ریملکاتور....

 آشنا�ی �ب
�ریملکاتور....

كاریكلامتورهای نیشدار
علیرضاجمشیدی

 میمــون كــه میمــون بــود آدم شــد، چــرا بعضــی هــا 
آدم منــی شــوند!

ــی هــا را مــی   عشــق شــاید نوعــی آچــار باشــد، خیل
ــد! پیچان

 مواظــب پنجــره دلــت بــاش، وقتــی بــی پــرده حــرف 
مــی زنــی همــه چیزهــا پیداســت!

 داماد با دستان پوچ، از دست عروس گل می گیرد!
 حرفهایش از بســته دلش می ماند، كپك میزند!

 ای كاش برای فلج افكارهم واكسن می ساختند.
 بعضی از اشتباهات لپی با گرفن الک جران می شوند.

 مرگ، آخرین ساز خداست، همه باید برقصند!
 سالطین، موسیقی مقامی گوش می كنند!

 كم مانده افكارعمومی را خصوصی ســازی كنند!
 بــا والدیــن تحصیــل کــرده، بچــه هــا تحــت لیســانس 

بــزرگ مــی شــوند!
کاریکلامتورهای پزشکی

گوینــد  مــی  شــیرین  بســیار  آدم هــای  بــه   
دیابتی! 

 به افرادی که نقرس دارند، می گویند مایه دار!
 انسان های ریزبین عینک می زنند!

منتــرش  را  مهربانــی  مــی خواهنــد  کــه  آنهایــی    
بــاز مــی کننــد! کنند،عمــل قلــب 

 افــرادی کــه زیــاد دنبــال کار مــردم مــی دونــد، 
معمــوال پــا درد دارنــد!

ــاد  ــه زی ــد ک ــی زنن ــن م ــان را بال ــانی رگ هایش  کس
ــد! ــی خورن ــردم را م ــرص م ح

 آدم هایــی کــه مشــکلی را از زمیــن برمــی دارنــد، 
ــد! ــی گیرن ــر م ــک کم دیس

 آنهایــی کــه زیــاد فکــر مــی کننــد، یــا موهــای رسشــان 
مــی ریــزد یــا ســکته مغــزی مــی کننــد!

 هرکــس کــه ســکته قلبــی کــرد، حتــام شکســت عشــقی 
ــت! خورده اس

 انســان هایی کــه در گفتارشــان صداقــت دارنــد، مــی 
گوینــد شــیرین عقلنــد!

وقتی عاشق طنز باشی و بزرگ ترین آرزویت فقرزدایی از شادی باشد 
آن وقت است که کاریکلماتور بیشتر برایت شیرین و دلنشین می شود

کاریکلماتــور، زبــان عامیانــه و گویایــی  اســت کــه شــوخی می کنــد، می خندانــد 
ــد و  ــه ناهنجاری هــا و بدی هــا اشــاره می کن ــد. ب ــه ســخن می گوی ــه طعن و ب
بــا طنــز تلــخ بیــان می کنــد.  گاهــی نامایمــات و ســختی های زندگــی را 
دردهــای اجتماعــی را خــوب می شناســد و هــر اتفــاق کوچکــی را شــاید کمــی 
ــوان  ــه دار مــورد توجــه قــرار می دهــد و مــی ت ــا نیشــخندی کنای ــز ب اغراق آمی
گفــت یکــی از جلوه هــای زیبــای ادب و هنــر معاصــر اســت. کاریکلماتــور، 
مخاطب هــای آگاه و اندیشــمند دارد کــه آنهــا را بــا تبســم، بــه تفکــر وادار 
می کنــد. بســیاری از جمــات طنــز در نــگاه اول یــک شــوخی ســاده و خنــده دار 
بــه  نظــر مــی  آیــد، ولــی اثــرات واقعــی آن پــس از کمــی تفکــر و شــاید تعجــب 
بــرای مخاطــب آشــكار می شــود. نمونــه هــای کاریکلماتــور را مــی تــوان در 
عرصــه هــای مختلــف بخصــوص اجتماعــی دیــد یــا شــنید و بطورکلــی وقتــی 
عاشــق طنــز باشــی و بزرگ تریــن آرزویــت فقرزدایــی از شــادی باشــد آن وقــت 

برایــت شــیرین و دلنشــین مــی شــود. در  بیشــتر  کــه کاریکلماتــور  اســت 
آفریــد.  متفــاوت  دنیایــی  و  دیــد  متفــاوت  را  دنیــا  بایــد  كاریكلماتــور 
ــا قواعــد  كاریكلماتوریســت بــه دور اتفاقــات روزمــره خــط می كشــد و بایــد ب
كادر كشــیدن آشــنا باشــد. كاریكلماتــور هماننــد اشــانتیونی از یــك عطــر خــوب 
اســت.  به طــور كلــی آرایه هــای ادبــی بــه كار رفتــه در كاریكلماتــور بیشــتر 
ــگاره  ــگاره، ان ــا ســاخت آوایــی؛ آرایه هایــی چــون: ان ــد ت ســاخت معنایــی دارن
جمــع،  انســان گونگی، حس آمیــزی،  كنایــه،  اســتعاره،  تشــبیه،  ناهمگــون، 
تفریــق، تجاهل العــارف، تمثیــل، تمثیــل عكــس، تجســم، حرف نمایــی، تناســب 
یــا مراعات نظیــر، ایهــام، تضــاد، تلمیــح، محتمل الضدیــن، احالــه بــه محــال، 
ســاخت زدایی، حســن تعلیــل، دلیــل عكــس، پارادوكــس، حســن طلــب و... در 
نوشــتن كاریكلماتــور معمــواًل تركیبــی از ایــن آرایه هــا بــه وقــوع می پیونــدد.  

در ذیل نمونه هایی از این کاریکلماتورها  از نظرتان می گذرد:



ض  یع�ض  گریه کردن  ط�ض

قاه قاه      ...!

ــش  ــه زدن، رسزن ــای مســخره کــردن، طعن ــه معن ــز در لغــت ب طن
کــردن، بــر کســی خندیــدن، ســخن بــه رمــوز گفــنت، بــه اســتهزا از 

کســی ســخن گفــنت و نــاز کــردن آمــده اســت. 
در اصطــالح عبــارت اســت از بــه متســخر گرفــنت عیبهــا و نقــص هــا 
بــه منظــور تحقیــر و تنبیــه از روی غــرض اجتامعــی و آن  صــورت 

تکامــل یافتــه ی هجــو اســت. 
فــرق آن بــا هجــو ایــن اســت که تنــدی و تیــزی و رصاحــت هجو در 
طنــز نیســت و در طنــز مقاصــد اصــالح طلبانــه و اجتامعــی مطرح 
اســت . طنــز کاســنت از کســی یــا چیــزی اســت کــه بــه نحــوی بــا 
عــث خنــده و رسگرمــی و تحقیــر شــود . بیــن طنــز و کمــدی نیــز 
تفــاوت وجــود دارد . در کمــدی خنــده بــه خاطــر خنــده اســت امــا 
در طنــز خنــده، بــرای مســخره کــردن اســت، یعنــی وســیله اســت 
نــه هــدف. کســی کــه در طنــز مــورد انتقــاد قــرار مــی گیــرد ممکن 
اســت یــک فــرد خــاص، یــک تیــپ، یــک طبقــه و حتــی یــک نــژاد 
باشــد . در ادبیــات، طنــز بــه نــوع خاصــی از آثــار منظــوم و یا منثور 
گفتــه مــی شــود کــه اشــتباهات یــا جنبــه هــای نامطلــوب رفتــار 
بــری ، فســاد هــای اجتامعــی و سیاســی یــا حتی تفکرات فلســفی 
را بــه شــیوه ای خنــده دار بــه چالــش مــی کشــد. »درایــدن« مــی 

گویــد: هــدف راســتین طنــز، اصــالح پلیدیهاســت .
طنــز ماهیتــی پیچیــده و چنــد الیــه دارد، گرچه طبیعتــش بر خنده 
اســتوار اســت ، امــا خنــده را تنهــا وســیله ای مــی انــگارد. در پــس 
ایــن خنــده ، واقعیتــی تلــخ و وحشــتناک وجــود دارد کــه در عمــق 
وجــود ، خنــده را مــی خشــکاند ، و انســان را بــه تفکــر وا مــی دارد 
بــه همیــن دلیــل دربــاره ی طنــز گفتــه اند : طنــز یعنی گریــه کردن 

قــاه قــاه  ، طنــز یعنــی خنــده کــردِن آه آه .
ــل و  ــر عرصــه ی وجــود نهــاد و رذای ــا ب از هنگامــی کــه انســان پ
ــت،  ــرار را از او گرف ــش و ق ــد، آرام ــناخت و آزار و گزن ــا را ش بدیه
کمدی را ســاخت تا ســپری در مقابل زشــتی ها ، ناراســتیها و کژیها 
باشــد. »ابــن ســینا « مــی گویــد : مقصــود از تــراژدی بیــان خوبــی 
هــا و خصلــت هــای مثبــت انســانی اســت در حالیکه کمــدی، ذکر 
رشارت و بدیهــا را در نظــر دارد. تارکوفســکی کارگــردان و فیلم ســاز 

روســی معتقــد اســت کــه  هــر بــه جــای همــه ی کســانی حــرف 
مــی زنــد کــه خــود قــادر بــه ســخن گفــنت نیســتند .

هــر وقتــی قالــب شــوخ طبعــی بــه خــود مــی گیــرد، در عرصــه 
ای بــه پهنــای دنیــای انســانها ناگفتــه هــا را بــاز مــی گویــد و گونــه 
هــای متفاوتــی را بــه تناســب رشایــط موجــود و نــوع نــگاه هــر 
منــد بــه خــود مــی گیــرد. در طــول زمــان بســیاری تــالش منــوده اند 
کــه از کمــدی و شــوخ طبعــی و شــاخه هــای آن تعریف مشــخصی 
ارائــه دهنــد ، امــا ایــن تعاریــف و مرزبندیهــا نــزد همــگان یکســان 
نیســت . چیــزی کــه مــی تــوان گفت این اســت کــه در گذشــته متام 
ایــن تقســیم بندیهــا و تعریــف هــا را در مقولــه ای بــه نــام »هــزل 
«گنجانیــده بودنــد .گذشــتگان مــا بــا آنکــه معنــی طنــز و فکاهــه 
را مــی دانســته انــد ، امــا مضاحــک را در دو شــکل ، هجــو و هــزل 
تعریــف کــرده انــد . در تعریــف آنــان هجــو در مقابل مــدح و هزل 

در برابــر جــد ، قــرار گرفتــه اســت .

پنــج اصطــالح هجــو ،هــزل ،فکاهــه، لطیفــه و طنــز را بــه عبــارت 
امــروز ایــن گونــه مــی تــوان تعریــف منــود :

1.هجــو: در لغــت بــه معنــای نکوهیــدن ، متســخر گرفــنت 
ــنام دادن ،  ــعر دش ــه ش ــی را ب ــا، کس عیبه

فحش،ســخن بیهــوده و پــوچ اســت . در اصطــالح عبــارت اســت از 
متســخر گرفــنت عیبهــا و نقصهــا بــه منظــور تحقیــر و تنبیــه از روی 
غــرض شــخصی ، گاهــی بــه رس حــد دشــنام گویــی نیــز مــی انجامد 

هجــو ضــد مــدح اســت.
2.هــزل : بــه معنــی ســخن بیهوده ، مســخرگی و لودگی ، شــوخی و 
ظرافــت کــردن بــا دیگــران اســت و در اصطــالح شــوخی رکیــک بــه 
منظــور تفریــح و نشــاط در ســطحی محــدود و خصوصــی . هــزل 
ضــد جــد اســت گاهــی هــزل ، نوشــنت و گفــنت ســخنانی اســت کــه 

معمــوالً رشم آور اســت.
3.فکاهــه : اگــر هــزل بــه دور از زشــت گویــی بیــان شــود و تنهــا 
هدفــش خندانــدن مخاطــب باشــد ، بــه فکاهــه بــدل مــی شــود 
فکاهــه صــورت تکامــل یافتــه و عمیــق هــزل اســت کــه از جنبــه ی 
شــخصی در آمــده و مخاطــب عــام یافتــه اســت و بــه همیــن دلیل 
اســت کــه در همــه جــا قابــل اســتفاده اســت . برخــی فکاهــه را 

معــادل »مــزاح« بــه کار بــرده انــد .
4.لطیفــه : بــه معنــای گفتــاری نغز، مطلبــی باریک و نیکو، شــوخی، 
بــذل. در اصطــالح ادبــی، لطیفــه، روایــت طیبــت آمیــز داســتان وار 
کوتاهــی اســت کــه بــر پیوند حلقــه هــای واقعــی و تصادفی اســتوار 

اســت و پایــان بنــدی آن ، تــوأم بــا اوج  کــامل و غافلگیــری اســت.
لطیفــه رایــج تریــن و عامیانــه تریــن اشــکال شــوخ طبعی اســت که 
بــه رغــم ســادگی و کوتاهــی و همــه گیــر بــودن ، پــر از رمــز و راز 
و جلــوگاه اندیشــه و فرهنــگ ملتهاســت و ســازندگان آن ، اغلــب از 

میــان مــردم گمنــام بــر خاســته اند.  
در ادبیــات فارســی توجــه شــاعران فارســی زبــان بــه هــزل و هجــو ، 
بیشــرت معطــوف بــوده اســت تــا به طنــز عمیــق و انتقــاد از اجتامع 
و سیاســت. بــا ایــن وجــود گاه در میــان آثــار شــاعران و نویســندگان 
بــه قطعاتــی بــر مــی خوریــم کــه رنــگ طنــز دارد. رباعیــات خیــام 
حــاوی طنزهــای تلــخ و گزنــده اســت کــه دیــدگاه فلســفی و نگرش 
او را نســبت بــه کل جهــان آفرینــش نشــان مــی دهــد. ســعدی در 
بوســتان و گلســتان طنــزش را بــه زندگــی روزمــره اختصــاص داده 

اســت. 
عطــار نیــز در الهــی نامــه جنبــه هایــی از طنــز ارائه می دهــد. طنز 
در آثــار جامــی، نظامــی، ســنایی، حافــظ و موالنــا نیــز بــه اشــکال 
مختلــف دیــده مــی شــود. در صــدر ایــن افــراد، عبیــد زاکانــی، پــدر 
هــر طنــز در ادبیــات فارســی قــرار دارد. او در ســیاه 
تریــن روزگار ایــران ، بــدون تــرس از قــدرت 
هــای حاکــم و قاضــی و عســس، 
ــم  ــا قل ــامان را ب ــاع نابس اوض
موشــکاف خــود ترســیم 

کــرده اســت.

Persian Literature

در میــان آثــار شــاعران و نویســندگان بــه قطعاتــی بــر مــی خوریــم کــه رنــگ طنــز دارد. 
رباعیــات خیــام حــاوی طنزهــای تلــخ و گزنــده اســت که دیــدگاه فلســفی و نگــرش او را 

نســبت بــه کل جهــان آفرینــش نشــان مــی دهد.

جایگاه طنز در ادبیات فارسی

طنز ماهیتی پیچیده و چند الیه 
دارد، گرچه طبیعتش بر خنده 

استوار است ، اما خنده را تنها 
وسیله ای می انگارد
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بچــه هــای کاس اولــی کنــار پــدر یــا مادرشــان ایســتاده بودنــد ، بچــه 
 هــای بزرگتــر دوســت ها و همکاســی های پارســال را پیــدا مــی کردنــد

خوشحال بودند داستان کودک

اول مهــر اولیــن روزی کــه دخــرتم ترنــج بــه مدرســه میــرود ، صبــح 
زود بیــدار شــدم و صبحانــه را آمــاده کــردم ، چنــد باری ترنــج را صدا 

زدم امــا خــواب خــواب بــود.
کنــارش رفتــم و موهایــش را از روی صورتــش کنــار زدم چرخیــد و 

پشــت بــه مــن خوابیــد.
گفتم : ترنج ، ترنج مامان ، پاشو ... امروز روز اول مدرسه است. 

ترنــج بلنــد شــد و نشســت ، در حالــی کــه چشــامنش را مــی مالیــد 
گفــت : آخــه مــن خوابــم میــاد هنــوز و دوبــاره خوابیــد .

گفتــم : ترنجــی ، پاشــو مامــان صبحانه هم حــارضه بابایــی رفته نان 
تــازه خریــده برایت.

ترنج کش و قوسی به بدنش داد و گفت : بگو بابا بیاد.
گفتم : بابا رفت رسکار.

ترنج با نق گفت : ای خدا ! کی متام می شود !
با تعجب پرسیدم : چی ؟!

گفت : مدرسه 

هامنطــور بــا تعجــب نگاهــش کردم ، دســتی بــه رسش کشــیدم و با 
خنــده گفتــم : مامانــی تــازه امــروز اولیــن روزه، دوازده ســال مانده .

دســتش را گرفتــم و بلنــدش کــردم چنــد لحظه در آغوشــم نشســت 
امــا باالخــره بلند شــد .

یــک لقمــه نــان کوچــک و یــک لیــوان شــیر را بعــد از نیــم ســاعت 
غرغــر کــردن خــورد و مــن هــم همــه تالشــم را کــردم تــا در اولیــن 

روز مدرســه عصبانــی نشــوم .
صرب کردم تا لباس مدرسه اش را بپوشد و آماده رفنت شدیم.

هــوا کمــی خنکــرت از روزهــای قبــل بــود بچــه هــا بــا کیفهــای رنگی 
و لباســهای یــک شــکل بــه ســمت مدرســه در حــال حرکــت بودند ، 

مــا هــم راهــی مدرســه شــدیم .
بچــه هــای کالس اولــی کنــار پــدر یا مادرشــان ایســتاده بودنــد ، بچه 
هــای بزرگــرت دوســتها و همکالســی هــای پارســال را پیدا مــی کردند، 

خوشــحال بودند .
یکــی از خانــم هــا از مــن پرســید : من شــام را در جشــن شــکوفه ها 

دیــدم دخرت شــام هــم کالس اول ؟
گفتم : بله 

در حــال صحبــت بودیــم کــه یکدفعــه چشــمم بــه حلقه بچــه های 
کالس اولــی افتــاد کــه داشــتند بــا هم بــازی می کردنــد ، چقــدر زود 

بــا هــم دوســت شــده بودند .
زنگ زده شد .

بچــه هــا بعد از ایســتادن در صــف و خوانــدن قــرآن و رسود ایران و 
بعــد از صحبتهــای خانــم مدیر به ســمت کالسهایشــان راه افتادند .

بــه ترنــج قــول داده بــودم کــه در مدرســه مبانــم تــا کالســهایش متــام 
 بشــود نیــم ســاعتی کــه گذشــت دیــدم ترنــج خنــدان بــه ســمتم

می آمد و گفت : مامان شام برو خانه ، ظهر بیا دنبامل. 
بغلش کردم و پرسیدم : مطمئنی؟

گفــت : بلــه اینجــا بــا همــه دوســت شــدم و معلمــامن هــم خیلــی 
ــت  مهربان اس

بوسیدمش و گفتم : باشد من ظهر می آیم دنبالت.
دســتهایش را در هــوا تــکان داد و خداحافظــی کــرد و بــه ســمت 
کالســش راه افتــاد و مــن برایــش از خــدا روزهــای خــوب و خوبــرتی 

را خواســتم  .

روز  اول مدرسه
توسط | مژده علوی

سخنی با بزرگرتها 

خاطــرات مامــان مجموعــه داســتان هایی اســت کــه برای آشــنا شــدن بچــه ها با احســاس 

بزرگرتهــا طراحــی و نوشــته مــی شــود ، معمــوال شــام هــم خاطــرات مشــابهی داریــد آنها 

را بــرای بچــه هــا تعریــف کنیــد و هــامن خاطــره را از دیــدگاه آنها جویا شــوید . شــام می 

توانیــد خاطــرات خــود و کودکتــان را بــه آدرس مجلــه و یا پســت الکرتونیکی ارســال کنید 

تــا بصــورت داســتان بــا نــام خودتــان و در ایــن صفحــه بــا دیگــران بــه اشــرتاک بگذارید.

خاطرات مامان 



LABKHANDE SABZ magazine ” No. 01” November 201523

براســتی شــام در زندگی 
روز مــره خــود چنــد 

دوســت داریــد، کــه بــه 
رفیــق  بگوییــد  خودتــان  قــول 

ــت  ــد دوس ــت. چن ــن اس ــک م فایری
بــا داریــد کــه مــی توانیــد ارسار زندگــی خــود را 

ــا اینکــه در روزهــای ســخت و  ــد، ی ــان بگذاری وی در می
تنگناهــای آنچنانــی زندگــی روی او حســاب کنیــد. اصــال مــالک 
شــام بــرای دوســت یابــی چیســت؟! بــا فالنــی بــه خاطــر چــه 
ــا تاکنــون دوســت داشــته بــا  گزینــه ای دوســت شــده ایــد، آی
کســی دوســت شــوید و او روی خــوش نشــان ندهــد و یــا 
برعکــس. شــاید بــرای رشوع دوســتی، راه درســت و صحیحــی را 
انتخــاب نکــرده ایــد. دیــل کارنگــی در کتــاب آیین دوســت یابی 

بــه نــکات بســیار جالبــی در 
ایــن زمینــه اشــاره منوده اســت 

گــذرد: مــی  نظرتــان  از  کــه 
لبخنــد بــی هزینــه شــام گرانبهاتریــن 
هدیــه اســت. بــه خاطــر داشــته باشــید 
ــن و  ــیرین تری ــرای او ش ــخص ب ــك ش ــام ی ن
مهــم تریــن صــدا در كلیــه زبانهاســت. شــنونده خوبی 
باشــید و دیگــران را تشــویق كنیــد تــا از خودشــان صحبــت 
كننــد. كاری كنیــد كــه طــرف مقابــل خــود را مهــم احســاس كند 

و ایــن كار را هــم صمیامنــه انجــام دهیــد!
 بهرتیــن راه پیــروزی در مباحثــات خــودداری از وارد شــدن در 
بحــث اســت. بــرای عقایــد دیگــران احــرتام قایــل شــوید و تا حد 
ممكــن ســعی كنیــد از اشــتباه آنهــا بگذریــد و هرگــز بــه كســی 

نگوییــد كــه اشــتباه مــی كنــد.  بــا مالیمــت ســخن آغــاز كنیــد. 
كاری كنیــد كــه طــرف بــی وقفــه بــه شــام پاســخ بلــه بدهــد.

اجــازه بدهیــد آنهــا زیادتــر حــرف بزننــد.  صمیامنــه بكوشــید 
ــه  ــا ب ــدگاه آنه ــد و از دی ــرار دهی ــران ق ــه جــای دیگ خــود را ب
ــراز همــدردی  ــد دیگــران اب ــكار و عقای ــا اف ــد. ب مســایل بنگری

ــزه هــای آنهــا متوســل شــوید. ــد. بــه رشیفرتیــن انگی كنی
ــا و  ــه ای زیب ــه گون ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــب م ــد و مطال عقای
دلنشــین بــرای آنهــا بــه تصویــر بكشــید و در صــورت امــكان بــه 
صــورت منایــش جلــب توجــه كننــده بــه دیگــران عرضــه كنیــد.

ــد. جریحــه  ــش را حفــظ كن ــت و آبروی ــد طــرف حیثیث بگذاری
ــت.  ــزرگ نیس ــانهای ب ــران كار انس ــات دیگ ــردن احساس دار ك
ــد و در  ــف كنی ــه دل تعری ــران از ت ــك دیگ ــای كوچ از پیرفته

ــده! ــت نشــان ب ــا صمیمی ســتایش اســتعدادهای آنه

 بــا مایمــت ســخن آغــاز کنیــد. کاری کنیــد کــه طــرف بــی وقفــه بــه شــما پاســخ بلــه 
بدهــد. صمیمانــه بکوشــید خــود را بــه جــای دیگــران قــرار دهیــد و از دیــدگاه آنهــا به 

Loveمســایل بنگریــد و بــا افــکار و عقایــد دیگــران ابــراز همــدردی کنیــد. 

 چگونه  یکدیگر را 

؟! دوست بدار�ی

لبخند بی 
هزینه شما 

گرانبهاترین    
هدیه است!

امروز، اولین روز بقیه 
عمر شماست، قدر آن 

را بدانید.
)رابرت گرسیولد(

شــام در آییــن دوســت یابــی یــا اینکــه پایــه 
هــای دوســتی خودتــان را بــا ســایرین قــوی 
ــا و  ــه ه ــن گزین ــک از ای ــد کدامی ــر منایی ت
مــوارد را در زندگــی روز مــره مــورد توجــه 
ــدام  ــتفاده از ک ــا اس ــد و ب ــی دهی ــرار م ق
مــورد دوســت مــورد عالقــه خــود را انتخاب 

مــی مناییــد؟!
حقیقــت آدمهــا آن چیــزی نیســت كــه 
برشــام آشــكارمی كننــد. بلكــه آن اســت كــه 
از آشــكاركردنش برشــامعاجزند. بنابراین اگر 
مــی خواهیــد آنهــا را بشناســید. بــه آنچــه 
مــی گوینــد گــوش ندهیــد .بلكــه بــه آنچــه 

ناگفتــه مــی گذارنــد گــوش بســپارید.

حقیقت آدهما
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»همه آدم ها در رشایط بحران رفتارهای متفاوتی را از 

خود نشان می دهند، اما مهم این است که چقدر این 

بحران توسط فرد مدیریت شود که متاسفانه اغلب با 

بی درایتی صورت می گیرد. با این اوصاف »دوران 

موقعیت  در  معارص  انسان  ترشیح  عاشقی« 

بحرانی است.«

 در جشنواره 33 فیلم فجر، رؤیا محقق برای فیلم 

بهرتین  بلورین  سیمرغ  برنده  عاشقی«  »دوران 

»علیرضا  کارگردانی  به  که  فیلمی  شد.  فیلمنامه 

نخستین  عاشقی،  دوران  شد.  ساخته  رئیسیان« 

فیلمنامه سینامیِی محقق است؛ هرچند که وی فیلمنامه 

10 تله فیلم را نیز نوشته  است. این گفت وگو به دلیل 

تحصیالت وی در رشته روانشناسی و سابقه کار محقق 

و  ازدواج  مباحث  به سمت  در مرکز مشاوره خانواده، 

طالق کشیده شد. مباحثی که می تواند مورد توجه عموم 

مخاطبان و سینامگران اجتامعی باشد.
 لطفــاً بــه رصاحــت بگوییــد کــه آیــا موضــوع را از فیلــم 

ــد؟ ــاس کرده ای ــار اقتب ــت مرگب جذابی

ــن  ــده ام. م ــم را ندی ــالً آن فیل ــون اص ــه! چ ــچ وج ــه هی ب
چهــارده ســال اســت کــه به ســینام نرفتــه ام و بــه وظیفه 
مــادری پرداختــه ام و ســه تــا بچــه تربیــت کــرده ام. 
پــس، طبیعــی اســت کــه خیلــی از فیلم هــای ایرانــی 
و خارجــی را ندیــده باشــم. صادقانــه می گویــم کــه 

ایــن فیلــم را ندیــده ام.
 طرح قصه از کجا آمده است؟

ــن  ــواده. م ــی در دادگاه خان ــره عین ــک خاط از ی
در حــال پژوهــش یــک مســتند متفــاوت، دربــاره 
ازدواج و طــالق بــودم )کــه رشایــط ســاختش هنــوز 
فراهــم نشــده(. روزی یــک خانــم وکیــل را دیــدم کــه 
داشــت بــه موکلــش دلــداری مــی داد کــه همــه چیــز 
ــه  ــک لحظ ــره. ی ــور و غی ــه نخ ــت و غص ــع ماس ــه نف ب
ــاز  ــا ب ــر عــوض شــود آی ــن دو نف ــر جــای ای ــردم اگ ــر ک فک
ــاره  ــد این طــور باآرامــش درب ــل می توان ــم وکی ــن خان هــم ای
موضــوع صحبــت کنــد؟ بســیاری از خانم هــا در قبــال ازدواج 
دوم شوهرانشــان، بی طاقــت می شــوند. امــا مــن فکــر کــردم 
کــه اگــر ایــن زن را طــوری در نظــر بگیــرم کــه ســکوت  کنــد تا 
پــرده احــرتام میــان او و خانــواده اش پــاره نشــود، ماجــرا بهــرت 

ــان  ــوالً در زندگیش ــد معم ــه ای می رون ــر صیغ ــال همس ــه دنب ــه ب ــی ک مردهای
کمبودهــای عاطفــی یــا جنســی دارند. لــذا در عقد موقــت، زن نباید از شــوهرش 

بچــه بخواهــد سکانس گفت وگو

ران عاش�ق  �ب

 �ی دوران
؟ عاش�ق

گفتگو با »رویا محقق« نویسنده فیلم دوران عاشقی

تاکنون 
استفاده 
خوب از 
صیغه 
ندیده ام!

خالصه فیلم
فیلم درباره زندگی یک زن وکیل به نام بیتا 

است که در کار خود تبحر دارد و بیشرت پرونده های 
مربوط به طالق را قبول می کند. همر او حمید در یک 

رشکت بزرگ کار می کند و به واسطه شغلش با میرتا که به تازگی 
از خارج آمده آشنا می شود و با او عقد می کند. میرتا از حمید باردار 

شده، اما حمید این مساله را منی پذیرد و معتقد است که مدتهاست که 
عمل وازکتومی انجام داده و همه چیز را انکار می کند. دایی میرتا که از 
اعتبار و قدرت زیادی برخوردار است از جریان مطلع شده و حمید را 

تهدید می کند که باید همرش را طالق و با میرتا به زندگی ادامه 
بدهد و برای تحت فشار قرار دادن حمید میرتا را به بیتا معرفی 

می کند تا وکالت او را بر عهده بگیرد. میرتا از این جریان 
مطلع می شود و پرونده را منی پذیرد و حاال حمید 

 منتظر تصمیم بیتا برای ادامه زندگی
 است.



LABKHANDE SABZ magazine ” No. 01” November 201525

زنانــی کــه صیغــه می شــوند مسئله شــان عمومــاً دوست داشــتن مــرد دیگــری 
نیســت. آنهــا بــه دنبــال پناهــگاه و حامــی هســتند تــا از گزنــد خطــرات اجتماعــی 

ــون بمانند Showtimes Dialogueمص
خواهــد شــد. لــذا قصــه را بــر ایــن مبنــا نوشــتم.

 شــخصیت بیتــا، دور از واقعیــت اســت. یکــی از ایرادهایی 
ــن  ــن اســت کــه ای ــم یادداشــت کــرده ام همی ــرای فیل کــه ب
خانــم وکیــل کــه راه هــای قانونــی شــکایت را می شناســد و 
بــرای موکّالنــش بــه راحتــی دادخواســت می نویســد چگونــه 
می شــود کــه نه تنهــا بــه دادگاه شــکایت منی بــرد بلکــه 

ــد؟ ــه شــوهرش هــم اعــرتاض منی کن ــی ب حت
شــاید کمــی دور از انتظــار باشــد امــا غیرواقعــی نیســت. ایــن 
ــزی  ــد و برون ری ــان خــود پرخــاش کن ــد همتای ــد مانن زن نبای
داشــته باشــد. مــا در خلــوت ایــن زن، ناراحتــی و خرد شــدنش 
ــد.  ــی می کن ــوهر، پرده پوش ــزد ش ــی او در ن ــم. ول را می بینی
چــون می خواهــد زندگــی اش را نگــه دارد. او احســاس می کنــد 
شــوهر، متوجــه اشــتباهاتش شــده و می خواهــد برگــردد. لــذا 
ایــن موضــوعِ متام شــده را بــه روی شــوهر منــی آورد تــا اوضــاع 
ــی  ــه درهم ریختگ ــوهر متوج ــه، ش ــا این هم ــود. ب ــر نش بدت
ــزی  ــی چی ــم می خواه ــس می کن ــد ح ــت و می گوی زن هس
ــه  ــاً ک ــد. مضاف ــی مبان ــی. زن می خواهــد احرتام هــا، باق بگوی
آنهــا یــک پــرس ده ســاله دارنــد و زن بــه آرامــش فرزندشــان 

نیــز فکــر می کنــد.
ــن  ــه ای ــت ک ــول نیس ــدارم. معق ــول ن ــان را قب ــخن ت  س
خانــم وکیــل زمانــه مــدرن کــه راه هــای قانونــی را بلــد اســت 

شــکایت یــا اعــرتاض نکنــد؟
البتــه او در فیلمنامــه بعــد از آن شــب مهامنــی، ســکوت خود 
ــه وقــت اجــرا، نظــر  ــا ب را می شــکند و منفجــر می شــود. ام
کارگــردان اینطــوری بــوده کــه بیتــا هــامن زن خونــرسد ابتدای 

ــم مباند. فیل
ــت.  ــرش نیس ــل پذی ــم قاب ــز در فیل ــی نی ــه میهامن  صحن
چــون قبــل از ایــن جلســه، دشــمنی زنــدی بــا حمیــد و بیتــا 
ــن  ــد ای ــوم نیســت چــرا بای کامــالً روشــن شــده اســت. معل
زوج، میزبــان زنــدی و همکارانــش باشــند. شــوخی ها و 
خنده هــای آن جمــع نیــز آزاردهنــده اســت. کالً وجــود ایــن 

ــد هــم اجــرا شــده اســت. ــدارد و ب ســکانس توجیهــی ن
ــود  ــده وج ــکانس برگزی ــه س ــقی س ــه دوران عاش در فیلمنام
دارد. اول آنجــا کــه بیتــا می فهمــد ایــن زنــی کــه بــرای 
درخواســت وکالــت آمــده، همــرس صیغــه اِی شــوهر خــودش 
ــه  ــان نگ ــب پنه ــه از مخاط ــا آن لحظ ــه ت ــزی ک ــت، چی اس
داشــته شــده. دوم، همیــن ســکانس میهامنــی اســت کــه بیتــا 
ــدا  ــرب پی ــی اش خ ــدی در زندگ ــش زن ــب، از نق ــل از آن ش قب
کــرده و حمیــد هــم می دانــد کــه بیتــا از ازدواج دوم او خــرب 
دارد، ولــی تــا بــه حــال دربــاره ی آن صحبــت نکرده انــد و او 
می خواهــد تصمیــم بگیــرد. امــا چــون قــرار میهامنــی از قبــل 

گذاشــته شــده حمیــد جــرأت نــدارد آن را لغــو کنــد.
ــا در دفــرت زنــدی  ــم، آنجــا اســت کــه بیت  اغــراق دوم فیل
وکالــت او را قبــول منی کنــد و می گویــد مــن وکیــل شــوهرم 
ــا ازدواج دوم شــوهرش مشــکلی نــدارد.  هســتم. یعنــی او ب
اگــر ایــن قصــه در پنجــاه ســال قبــل می گذشــت یــا اینکــه 
بیتــا یــک زن ســنتی بــود، شــاید می شــد پذیرفــت ولــی اآلن 

نــه.
اتفاقــاً زیبایــی قصــه در همیــن اســت؛ زنــی کــه تــوان مالــی 
و موقعیــت اجتامعــی دارد بــرای اینکــه زندگــی اش را حفــظ 
کنــد دارد می جنگــد. امــا اگــر می خواهیــد بگوییــد کــه قصــه 
یــا فیلــم، بــه درســتی درنیامده انــد، بحــث جداگانــه ای اســت 
ــتم  ــن می خواس ــوم. م ــه آن وارد نش ــم ب ــح می ده ــه ترجی ک
ــه شــوهرتان  ــی ب ــاز مال ــد نی ــر می بینی ــم اگ ــه زن هــا بگوی ب
ــی  ــد. زن ــان را خــراب کنی ــد اشــتباه اســت کــه زندگی ت نداری
کــه بــا یــک وجــود یــک بچــه، طــالق می گیــرد بســیار خطــر 

می کنــد.
ــن فیلمنامــه ســینامیی را از جشــنواره  ــزه بهرتی  شــام جای

ــان اســت؟ ــا دوران عاشــقی، اولیــن کارت فجــر گرفتیــد. آی
ــه 10  ــن فیلمنام ــی م ــود. ول ــینامیی ام ب ــه س ــن فیلمنام اولی
تله فیلــم را نوشــته ام و در فیلمنامــه دو مجموعــه تلویزیونــی 

نیــز مشــارکت داشــته ام.
ــیاه  ــی س ــقی، خیل ــه دوران عاش ــخصیت های فیلمنام  ش
ــی  ــن زنان ــر چنی ــروز، دیگ ــای ام ــتند. در دنی ــفید هس و س
وجــود ندارنــد. هرچنــد کــه هنــوز زنــان ســنتی و مقّیــد، پــای 
ــرده  ــان تحصیل ک ــی از زن ــواده ایســتاده اند. ول ــب خان مصائ
ــد  ــد بعی ــدا کرده ان ــی پی ــای اجتامع ــه موقعیت ه ــدرن ک م
اســت کــه بــر جــور شوهرانشــان صــر کننــد. مخصوصــاً کــه 
ــه  ــی اقام ــد به راحت ــد باشــند و بتوانن ــی را بل راه هــای قانون

دعــوی کننــد.
ــه جامعــه  ــن اســت. در واقــع دارد ب ــن قصــه همی ُحســن ای
ــه  ــد ک ــئوالن می گوین ــد. مس ــدار می ده ــا هش ــالق م ــر ط پ
آمــار ســاالنه ثبــت طــالق، بــه ثلــث مــوارد ثبــت ازدواج 
ــت  ــنت موقعی ــه داش ــم ک ــتم بگوی ــت. می خواس ــیده اس رس
اجتامعــی و عــدم اتــکای زنــان بــه شــوهر، نبایــد ایــن فکــر 
ــر  ــت  ب ــی راح ــد خیل ــه می توانن ــد ک ــت کن ــا تقوی را در آنه
ــد. منظــورم تحمــل  ــان بگذارن زندگــی مشرتکشــان نقطــه پای

زندگــی تحــت هــر رشایطــی نیســت چــون گاهــی طــالق هــم 
می توانــد همچــون ازدواج، مقــدس باشــد بــه رشطــی کــه از 
ــالً  ــا عم ــد. ام ــری کن ــده جلوگی ــر آین ــیب های جربان ناپذی آس
ایــن اتفــاق بســیار کــم می افتــد. پــس طــالق بــرای اکــر آدهــا 
ــی از  ــذا خطــای یک ــرتی نیســت. ل ــده به ــا آین ــه م در جامع
زوجیــن، نبایــد باعــث شــود فــرد دیگــر مقابلــه بــه مثــل کنــد 

و خطاهــای دیگــری مرتکــب شــود.
 از آن طــرف نیــز حداقــل شــش مــرد می بینیــم کــه 
ــد.  ــده دارن همگــی شــخصیت های منفــی و حتــی منزجرکنن
برخــی از اینهــا از مراجعــان خانــم وکیــل هســتند. تنهــا مــرد 

ــا اســت! ــدر بیت ــز پورحســینی، پ خــوب قصــه، پروی
ــت  ــرای وکال ــم ب ــن خان ــه ای ــه ب ــانی ک ــت کس ــی اس طبیع
مراجعــه می کننــد مردهــا یــا زن هایــی هســتند که مشــکل دار 

هســتند.
 نــه لزومــاً. مگــر هــر کســی کــه پایــش بــه دادگاه باز شــد، 

گناهکار اســت؟!
ــت  ــرای وکال ــم ب ــن خان ــه ای ــه ب ــانی ک ــت کس ــی اس طبیع
ــس  ــند. هیچ ک ــکل داری باش ــای مش ــد مرده ــه می کنن مراجع
پیــش وکیــل منــی رود کــه بگویــد زندگی خــوش و خرمــی دارد.
ــی همــرش پایــش  ــه خاطــر نافرمان  گاهــی یــک مــرد ب
بــه دادگاه بــاز می شــود. بــه هــر حــال، شــام بایســت مــوارد 

ــتید. ــرتی می گذاش به
بــه وقــت نــگارش، مــا 10 تــا 12 پرونــده وکالــت بــرای آقــای 
رئیســیان مطــرح کردیــم تا ایشــان حق انتخاب داشــته باشــند. 
ــت  ــالً در خدم ــی کام ــای فرع ــط دو قصه ه ــن فق ــد م از دی
ــود. در مــورد اول، لیــال حامتــی مراجعه کننــده ای را  روایــت ب
ــد  ــد و می گوی کــه همــرس دوم مــردی شــده، قربانــی می دان
مــن حــق تــو را می گیــرم. امــا بعــد از اینکــه همیــن ماجــرا 
بــرای خــودش اتفــاق می افتــد در مــورد مشــابه دوم، او 
برافروختــه می شــود و زن را محکــوم می کنــد بــه اینکــه چــرا 
ــم  ــورد، در فیل ــن دو م ــران شــده اســت. ای ــی دیگ وارد زندگ
ــر  ــع او تغیی ــودش، موض ــکل خ ــد از مش ــی بع ــت. یعن هس
ــر  ــه نظــرم ب ــد. ب ــز مقــرص می دان ــرده و همــرس دوم را نی ک
خــالف فیلم هــای مشــابه، ایــن فیلــم تلنگــری بــه دخــرتان و 
زنــان می زنــد کــه حریــم خانــواده  را حفــظ کننــد. به طورکلــی 
دغدغــه مــن در ایــن فیلــم، یــک قصــه زنانــه نبــوده اســت. 

مــن طرفــدار حقــوق انســان هســتم.
ــرتک  ــم مش ــا ه ــی ب ــرد در مواقع ــوق زن و م ــه حق  البت
ــا فــردی. امــا  اســت، ماننــد حقــوق شــهروندی، اجتامعــی ی
وقتــی وارد جزئیــات می شــویم واقعــاً حقــوق زن و مــرد بــا 

هــم متفــاوت اســت.
متفــاوت اســت امــا جــدای از هــم نیســت. در هــر قــراردادی، 
دو طــرف خواســته ها و مطالباتــی دارنــد. زنانــی کــه صیغــه 
ــری  ــرد دیگ ــنت م ــاً دوست داش ــان عموم ــوند مسئله ش می ش
نیســت. آنهــا بــه دنبــال پناهــگاه و حامــی هســتند تــا از گزند 
خطــرات اجتامعــی مصــون مباننــد. پــس همــرس موقــت نباید 
توقــع داشــته باشــد اگــر آن مــرد، متأهــل اســت زندگــی اولش 
را بــه خاطــر او بــه هــم بزنــد. از طــرف دیگــر، مردهایــی کــه 
بــه دنبــال همــرس صیغــه ای می رونــد معمــوالً در زندگیشــان 
کمبودهــای عاطفــی یــا جنســی دارنــد. لــذا در عقــد موقــت، 
زن نبایــد از شــوهرش بچــه بخواهــد. ایــن مردهــا قاعدتــاً بچه 
ــه،  ــا آوردن بچ ــه زن ب ــت ک ــی نیس ــذا منطق ــد. ل منی خواهن
بخواهــد شــوهرش را پایبنــد کنــد. بــه هــر حــال، مــن ســعی 

داشــتم در ایــن فیلمنامــه بــه معضــالت صیغــه بپــردازم.
فیلمنامه نویســان  از  بســیاری  ســاالنه  چــرا  منی دانــم   
ــورد  ــا در م ــد ت ــف می بینن ــان را موظ ــازان خودش و فیلمس
معضــالت عقــد موقــت نظــر بدهنــد! جالــب اســت کــه همه 
آنهــا جــاده اصلــی را رهــا کــرده و بــه دنبــال جــاده فرعــی و 

 فیلــم دوران عاشــقی، نامگــذاری به خالف شــده 
ــه اســت و نامــش  ــه دیوان ــد کســی ک اســت. مانن
را »رشــید« بگذارنــد. واضــح اســت کــه فیلــم دارد 

ــد. ــخر می کن ــت را متس ــی ازدواج موق به نوع
ایــن نــام را آقــای رئیســیان بــر اســاس یــک تفــأل 
بــه حافــظ انتخــاب کرده انــد. مــن در مــورد 
خــوب یــا بــد بــودن ایــن نــام، نظــری منی دهــم. 
ولــی می توانــم بگویــم کــه ایــن فیلــم در مــورد 

عاشــقی نیســت.
 نام فیلمنامه شام چه بود؟

- البتــه مــن چنــد نــام بــه آقــای رئیســیان پیشــنهاد 
کــردم کــه منی توانــم آنهــا را ذکــر کنــم. ولــی قاعدتاً 
نــام فیلــم، بایــد در خدمــت آن باشــد و موضــوع 
را تــا حــدی معرفــی کنــد. زنــی کــه نــازا اســت و 
شــوهر مــی رود ازدواج دوم می کنــد، یــا زنــی که در 
آسایشــگاه روانی اســت و شــوهر مجبور می شــود 
زنــی را صیغــه کنــد، اینهــا معقــول اســت. پــس اگر 
مــردی در اینجــا خــودش را درگیــر صیغــه می کنــد 
بایــد بــرای او احــرتام قائــل شــد. مــا اگــر - در فیلم- 
می گوییــم کار مردهــا درســت نبــوده، مفهومــش 
ایــن نیســت کــه زن ها هــم برونــد مشــابه آن خطا 

را مرتکب شــوند.

م فیملنامه �ض
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حاشــیه هســتند. هــر قانونــی، محاســن و معایبــی دارد. امــا 
چطــور اســت کــه همــه بــه دنبــال معایــب صیغــه می گردنــد؟

چــون ایــن قانــون، عامــل اصلــی بســیاری از پرونده هــای 
طــالق اســت. بــه نظــرم باورهــای اجتامعــی دارد تغییــر 
ــرت  ــت. دخ ــرده اس ــری نک ــوز تغیی ــن هن ــی قوانی ــد ول می کن
امــروز اصــالً تحمــل نــدارد کــه شــوهرش زنــی را صیغــه کنــد. 
در دادگاه هــای خانــواده، دخرتهــا بــرای چیزهایــی بســیار کمرت 
از ایــن، طــالق می گیرنــد. پــس بایــد صیغــه را به درســتی، 

ــم. ــی کنی معرف
ــر  ــه ه ــای ازدواج دوم را ب ــر بن ــقی، زی ــم دوران عاش  فیل
ــدد  ــان تع ــا خودت ــه آی ــن اســت ک ــد. ســؤامل ای شــکلی می زن

ــد؟ ــول داری ــات را قب زوج
ازدواج مجــدد دائــم، مــورد بحــث مــا در فیلــم نبــوده و مــن 
ــی، بچــه دار منی شــود و  ــالً زن ــدارم. مث ــا آن مشــکلی ن هــم ب
ــی چــون همــرس  ــد. ول شــوهر می خواهــد مجــدداً ازدواج کن
اول را دوســت دارد او را نگــه مــی دارد. در فیلــم حتــی در 
ــاره  ــه درب ــود. بلک ــی منی ش ــز قضاوت ــت نی ــورد ازدواج موق م
شــکل اســتفاده از آن حــرف زده می شــود. زنــی از فرنــگ 
ــه عقــد موقــت یــک  ــن، ب ــا قوانی ــدون آشــنایی ب ــد و ب می آی
ــد  ــت او، می خواه ــدون رضای ــد و ب ــرسدار درمی آی ــرد هم م
بچــه بیــاورد. ایــن زن از شــوهرش، توقــع دارد بــرای بچه شــان 
پــدری کنــد بی اینکــه توجــه کنــد چنیــن مردانــی اصــالً بچــه 
منی خواهنــد. امــا زن دیگــری نیــز در فیلــم داریــم کــه صیغــه 
ــارداری، می خواهــد مــرد  ــدار شــده و پــس از ب یــک مــرد پول

را تلَکــه کنــد.
  فیلــم دوران عاشــقی، نامگــذاری بــه خــالف شــده اســت. 
ماننــد کســی کــه دیوانــه اســت و نامــش را »رشــید« بگذارنــد. 
واضــح اســت کــه فیلــم دارد به نوعــی ازدواج موقت را متســخر 

می کنــد.
ایــن نــام را آقــای رئیســیان بــر اســاس یــک تفــأل بــه حافــظ 
انتخــاب کرده انــد. مــن در مــورد خــوب یــا بــد بــودن ایــن نــام، 
ــم در  ــن فیل ــه ای ــم ک ــم بگوی ــی می توان نظــری منی دهــم. ول

مــورد عاشــقی نیســت.
ــتگاری و  ــی از خواس ــب و غریب ــیوه های عجی ــروزه ش  ام
زندگــی مشــرتک دارد رایــج می شــود. امــا روش ســنتی ازدواج، 

هنــوز هــم بهرتیــن اســت.
ــا  ــوده. ام ــی ب ــاً عال ــا واقع ــش از م ــا و پی ــرای نســل م ــه. ب بل
یــک جــواب ســؤال شــام می توانــد ایــن باشــد کــه جوان هــای 
ــد.  ــد از همــه وجــوه زندگی شــان لــذت بربن امــروز می خواهن
ایــن تصــور نیــز غالــب شــده کــه حتــامً بایــد بــا کســی ازدواج 
کننــد کــه عاشــقش باشــند. لــذا اگــر مــردی بــا رشایــط ایــده آل 
اخالقــی و مالــی، بــه خواســتگاری دخــرتی بــرود هیــچ بعیــد 
نیســت کــه جــواب منفــی بگیــرد. زیــرا دخــرت گــامن می کنــد 
کــه بایــد از قبــل، عاشــق آن مــرد شــده باشــد. در ذهــن ایــن 
افــراد اصــالً ایــن مفهــوم وجــود نــدارد کــه اگــر بــه خانــه بخت 

برونــد بــه شــوهر عالقــه پیــدا می کننــد.
 تصــور اشــتباه جوان هــای مــا ایــن اســت کــه بایــد 
چشم هایشــان را بــاز کننــد تــا همرشــان را پیــدا کننــد. لــذا 
مبتــال بــه چشــم چرانی می شــوند و خیلــی از آفــات دیگــر. از 

کجــا معلــوم کــه چشــم و احســاس مــا خطــا نکنــد؟
ــل  ــای نس ــی خوراکی ه ــه حت ــم ك ــوش نكني ــت فرام ــرت اس به
جدیــد نیــز بــا نســل مــا تفــاوت دارد. خوراکی هــای دوران مــا 
از قبیــل کشــمش، بــادام، گــردو و مــواد مغــّذِی طبیعــی بودند. 
امــا حــاال چــه؟ ذائقــه بچه هــای مــا خــراب شــده اســت. آنهــا 
اصــالً نخودچــی کشــمش را منی شناســند. حــق بــا شــام اســت. 
ــم و  ــغ کنی ــم تبلی ــه داری ــی ک ــای خوب ــرای چیزه ــد ب ــا بای م

برایــش فیلــم بســازیم.

 خب! شام چرا این کار را نکرده اید؟
صیغــه درســت را منی دانــم آیــا هســت یــا نــه؟ مــن ندیــده ام. 

چــون واقعــاً در اطــراف مــن ایــن اتفاقــات رخ نــداده اســت.
ــاً شــام  ــر واقع ــد؟! اگ ــل هــم منی توانســتید بکنی ــا تخی  آی
بــه ایــن نتیجــه رســیده اید کــه یــک حکــم از طــرف خداونــد 
متعــال صــادر شــده آیــا منی توانیــد تفکــر کنیــد و تــا حــدودی 

ــد؟ ــش را بفهمی حکمت های
مــن فقــط آن وجــه از صیغــه را کــه غلــط اســت مطــرح 
کــرده ام. در واقــع از ماجــرای ازدواج موقــت حميــد اســتفاده 
ــازی  ــن رابطــه ب ــا ای ــه زن هــا هشــدار بدهــم ب ــا ب ــرده ام ت ک

ــد. نکنن
ــه نظــر شــام هیــچ خوبــی در قانــون ُمتعــه وجــود  ــا ب  آی

ــدارد؟ ن
مــن بــه خاطــر ســاخت آن مســتند، بــه دادگاه خانــواده رفــت 
و آمــد دارم. ولــی تاکنــون اســتفاده خــوب از صیغــه ندیــده ام.

 دلیلــش ایــن اســت کــه مــردان و زنانــی کــه از قانــون رشع 
ــواده  ــه دادگاه خان ــان ب ــد پایش ــتفاده می کنن ــتی اس به درس

ــا موقــت. ــم ی منی رســد، حــال چــه ازدواج دائ
بعیــد نیســت فیلمــی در آینــده ســاخته شــود کــه یــک ازدواج 
صیغــه ای را خیلــی خوشــبخت نشــان دهــد. در ایــن صــورت 
ــر ازدواج موقــت،  ــم. اگ ــک می گوی ــه آن فیلمســاز تربی مــن ب
تجربــه خوبــی بــرای مــرد باشــد از دو حالــت خــارج نیســت؛ 

یــا زن اول اصــالً خــرب نــدارد یــا بــا رضایــت او بــوده اســت.
ــه  ــت ک ــی اس ــرای مردان ــه، ب ــر در ُمتع ــرض دیگ ــک ف  ی

امــکان ازدواج دائــم ندارنــد.

را  هشــدار  همیــن  عاشــقی،  دوران  فیلمنامــه  در  مــن   -
می دهــم کــه زن بهــرت اســت بــه رساغ مــرد متأهــل نــرود. مــا 
ــران را  ــم کــه وقتــی کیومــرث قلمــروی ای در تاریــخ خوانده ای
مشــخص کــرد از هــامن زمــان، یکتاپرســتی را نیــز اعــالم کــرد. 
ــری  ــار ه ــمه ها و آث ــت از مجس ــر اس ــرب، پ ــر غ ــخ ه تاری
برهنــه، ولــی در تخــت جمشــید زنــان به طــور پوشــیده تصویــر 
شــده اند. اجــداد مــا چــون موحــد بودنــد اســالم را به راحتــی 
پذیرفتنــد چــون بــا اندیشه هایشــان نزدیــک بــوده اســت. مــا 
یــک کشــور دیــن دار و بااخــالق بوده ایــم. بنابرایــن بــا قوانیــن 
دینــی مشــکلی نداریــم بلکــه گاهــی بــا شــکل اســتفاده از آن 

ــم. ــدا می کنی مســئله پی
 یکــی دیگــر از فوایــد ازدواج موقــت، بــرای محرمّیــت 

ازدواج مجــدد دائــم، مــورد بحــث مــا در فیلــم نبــوده و مــن هــم بــا آن مشــکلی 
نــدارم. مثــاً زنــی، بچــه دار نمی شــود و شــوهر می خواهــد مجــدداً ازدواج کنــد. 

ولــی چــون همســر اول را دوســت دارد او را نگــه مــی دارد سکانس گفت وگو

بعید نیست فیلمی در آینده ساخته 
شود که یک ازدواج صیغه ای را خیلی 
خوشبخت نشان دهد. در این صورت 

من به آن فیلمساز تبریک می گویم. اگر 
ازدواج موقت، تجربه خوبی برای مرد 

باشد از دو حالت خارج نیست؛ یا زن اول 
اصاًل خبر ندارد یا با رضایت او بوده است
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اســت. وقتــی همــه رشایــط طــی شــد و عــروس و داماد 
یکدیگــر را پســندیدند، دخــرت بــا اذن پــدرش بــرای یکــی 

ــه می شــود. ــاه، صیغ دو م
و  ســنتی  خانواده هــای  در  محرمیّــت،  صیغــه  ایــن 
بااصالــت اجــرا می شــود. امــا برخــی خانواده هــای 
ــاز،  ــن نی ــرای همی ــگ غــرب متأســفانه ب ــر از فرهن متأث
بــه ازدواج ســفید روی آورده انــد. بدیــن شــكل کــه دخــرت 
ــا هــم زندگــی  ــم، مدتــی را ب و پــرس قبــل از ازدواج دائ
ــا بــه شــناخت از یکدیگــر برســند! البتــه آن  می کننــد ت

ــودش را دارد. ــالت خ ــم، معض ه
ــه جــای  ــی ب  متأســفانه بســیاری از ســینامگران ایران
ــم  ــه آن فیل ــدس، علی ــت از رشع مق ــا حامی ــی ی معرف
می ســازند. مثــالً اذن ازدواج دخــرت در دیــن اســالم، 
ــم  ــل بیســت فیل ــدرش ســپرده اســت. مــن حداق ــه پ ب
ــار  ــن اختی ــدر از ای ــا پ ــه در آنه ــم ک ــال دیده ای و رسی
ــه  ــوراً ب ــرتش را مجب ــرده و دخ ــتفاده ک ــوء اس ــود س خ
ــازان،  ــن فیلمس ــت! ای ــوهر داده اس ــدی ش ــرد ثرومتن م
رســامً حکمــت خداونــد را جهالــت پنداشــته اند. مــن تــا 
بــه حــال ندیــده ام یــک فیلــم ایرانــی حتــی بــه معرفــی 
درســت قانــون متعــه پرداختــه باشــد. همــه می خواهند 

ــد؟ ــن کار را نکرده ای ــرا ای ــد. شــام چ ــاد کنن انتق
در ســکانس اول دوران عاشــقی، از دیالوگ هــای همــرس 
ــال حامتــی( آمــده اســت  ــا )لی ــدن بیت ــه دی ــدی کــه ب زن
ــن زن،  ــول دارد. ای ــه او صیغــه را قب ــد ک می شــود فهمی
منونــه ای از یــک آدم ســنتی اســت کــه بــا عقــد موقــت 

مشــکلی نــدارد.
ــه  ــرای فیلمنام ــی ب ــه خوب ــن هــم نکت  متأســفانه ای
ــاد  ــدی )فره ــا زن ــا ب ــه م ــداً ک ــون بع ــت. چ ــام نیس ش
اصالنــی( آشــنا می شــویم می فهمیــم کــه او آدم خشــن 
و زورگویــی اســت و احتــامالً همــرش از او می ترســد.

اتفاقــاً بــه نکتــه خوبــی اشــاره کردیــد. ایــن زن از 
ــن  ــه چنی ــر ب ــرد. شــاید هــم اگ شــوهرش حســاب می ب
رشایطــی تــن می دهــد ناشــی از باورهــا و تربیــت 

اســت. خانوادگــی اش 
 مــواردی در فیلــم دوران عاشــقی هســت کــه غیــرت 
زن و مــرد یکســان دانســته شــده. مثــالً بیتــا می گویــد: 
ــا می توانســتی  ــود، آی ــن ب ــن برعکــس ای ــرض ک ــو ف »ت

تحمــل کنــی؟
سکوت.

 منی توانیــد صحبــت کنیــد؟ باالخــره، ایــن دیالــوگ را 
شــام نوشــته اید یــا نــه؟

اغلــب اوقــات، فیلمنامه هــا تــا بــه مرحلــه ســاخت 
برســند تغییراتــی می کننــد. اگــر فیلــم، چنیــن چیــزی را 

ــت. ــوده اس ــن نب ــم ای ــد هدف ــاء می کن الق
ــی شــام در  ــه حــرف اصل ــد ک ــد بگویی ــا می توانی  آی

ایــن فیلمنامــه چیســت؟
ــه زن هــا آگاهــی بدهــم کــه حواسشــان  می خواســتم ب
ــه درســتی  ــه همجنس هــای خودشــان باشــد. یعنــی ب ب
ــازا اســت و شــوهر مــی رود  ــد. زنــی کــه ن انتخــاب کنن
ــا زنــی کــه در آسایشــگاه روانــی  ازدواج دوم می کنــد، ی
ــد،  ــی را صیغــه کن ــور می شــود زن اســت و شــوهر مجب
اینهــا معقــول اســت. در اروپــا، روابــط آزاد وجــود دارد. 
ــه  ــر صیغ ــودش را درگی ــا خ ــردی در اینج ــر م ــس اگ پ
می کنــد بایــد بــرای او احــرتام قائــل شــد. ولــی بــه 
ایــن شــکل نادرســِت ورود زن هــای صیغــه ای، مخالفــت 
کــرده ام. مــا اگــر می گوییــم کار مردهــا درســت نبــوده 
ــد  ــد برون ــم بای ــا ه ــه زن ه ــت ک ــن نیس ــش ای مفهوم

ــا آن خطــا را مرتکــب شــوند. مشــابه ب
 بــه نظــر شــام، ایــن عشــق دیرپــا کــه در ازدواج هــای 
و  زن  می آمــد؟  کجــا  از  داشــت  وجــود  قدیمــی 
ــل از  ــود همدیگــر را قب ــی ممکــن ب ــه حت ــی ک مردهای

ــند. ــده باش ــد ندی عق
منی دانــم. شــاید بــه همرسانشــان عــادت کــرده باشــند 
وگرنــه مفهــوم عشــق در نــزد آنهــا بــا عشــق های 

امــروزی، بســیار تفــاوت دارد.
منبع: سینام پرس
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Showtimes Dialogueایــن زن، نمونــه ای از یــک آدم ســنتی اســت کــه بــا عقــد موقــت مشــکلی نــدارد
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sudokuسودوکو
معرفی جدول سودوکو
سودوکو )Sudoku( جدول اعدادی 

است که امروزه یکی از رسگرمی های 

رایج در کشورهای مختلف جهان به 

شامر می آید. سودوکو مخفف یک 

عبارت ژاپنی است و به معنی "ارقام 

باید تنها یاشند" است. هرچند این 

بازی برای اولین بار در یک مجله پازل 

آمریکایی در سال 1979 اتشار یافت 

اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر 

برای نخستین بار برمی گردد به ژاپن 

در سال 1986 و از سال 2005 این 

رسگرمی به محبوبیت جهانی دست 

یافت و نخستین مسابقه ملی آن در 

سال 2008 در فیالدلفیا در آمریکا 

برگزار شد. در ایران برای اولین بار 

روزنامه همشهری در سال 1385 اقدام 

به چاپ سودوکو به صورت روزانه کرد.
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سبک زندگی / سالمت
ســهم ایــران از بــازار لــوازم آرایشــی در خاورمیانــه 2 میلیــارد و یــک صــد میلیــون 
دالر اســت کــه ایــن یعنــی 30 درصــد بــازار فــروش ایــن لــوازم بــه ایــران تعلــق دارد!

پس از ســپری کردن یک بهار زیبا دلنشــین 
و فرحبخــش و یــک تابســتان گــرم و خاطــره 
انگیــز، حــاال ســومین فصــل ســال یعنــی 

پاییز را پیش رو داریم. 
ــرگ  ــادآور خــزان و ب ــز همــواره ی فصــل پایی
ریزان و آغاز ســال تحصیلی می باشــد، اما 
فرامــوش نکنیــم کــه پاییز همــواره زیبایی 
و لطافــت خــود را دارد و بســیاری از مــردم 

عاقه بسیاری به این فصل دارند.

بــه هــر حــال در فصــل پاییــز رفتــه رفتــه هــوا 
ــی  ــر م ــی شــود و هــوا رسدت ــک م ــر تاری زودت
شــود. در ایــن بیــن افــرادی هســتند که دوســت 
ندارنــد در ایــن فصــل تناســب اندامشــان بهــم 
بخــورد و بــه قــول معــروف دوســت دارنــد 
روی فــرم باشــند. برنامــه ریــزی بــرای تغییــرات 
فصلــی، انجــام ورزش هــای گروهــی، اســتقبال از 
ــل  ــن فص ــه در ای ــی ک ــا و فعالیت های رویداده
برگــزار می شــوند، همــه و همــه عوامــل مهمــی 

بــرای متناســب مانــدن در پاییــز اســت.

اگــر از ایــن گــروه افــراد هســتید نــکات ذیــل را 
مــورد توجــه قــرار دهیــد.

1. از مزیــت فعالیت هــای پاییــزی اســتفاده 
ــد. کنی

2. در رویدادهــای اجتامعــی ماننــد پیــاده روی 
هــای خانوادگــی و مســابقات و فعالیــت هــای 

ورزشــی رشکــت کنیــد.
3. به پیاده روی بروید.

4. لباســی مناســب بــا رشایــط آب و هوایــی 
ــید. بپوش

5. نوشیدن آب را فراموش نکنید.
6. چای بنوشید.

7. از مرصف شیرینی در تعطیالت بپرهیزید.
8. کارهــای ســخت روزانــه را بــه ورزش تبدیــل 

کنیــد.
9. سعی کنید در اوایل روز ورزش کنید.
10. در فعالیت هایتان تنوع ایجاد کنید.

در خربهــا آمــده بــود؛ بــازار مــرصف لــوازم 
ــار  ــه در اختی ــتی خاورمیان ــی بهداش آرایش
ایــران اســت و موج عجیب اســتفاده از لوازم 
آرایشــی ســبب شــده تــا ایــران در خاورمیانه 
دومیــن مرصف  کننــده لوازم آرایشــی باشــد. 
ســن اســتفاده از لــوازم آرایشــی در جامعــه 
ــاالنه 850  ــیده و س ــال رس ــه 14 س ــران ب ای
میلیــون دالر لــوازم آرایشــی قاچــاق وارد 

کشــور می شــود.
کشــورمان دومیــن کشــور مرصف کننــده 
ــن  ــه و هفتمی ــی در خاورمیان ــوازم آرایش ل
ــره  ــه خی ــن رتب ــان اســت. ای کشــور در جه
 کننــده در مــرصف مــواد شــیمیایی آرایشــی 
ــن  ــی از ای ــه ســهم باالی ــی اســت ک در حال
کاالهــا قاچــاق هســتند و بــدون هیچ گونــه 
فــروش  بــه  بازارهــا  در  کیفــی  نظــارت 

می رســند!
ســهم ایــران از بــازار لــوازم آرایشــی در 
ــارد و یــک صــد میلیــون  خاورمیانــه 2 میلی
دالر اســت کــه ایــن یعنــی 30 درصــد بــازار 
ــق دارد!  ــران تعل ــه ای ــوازم ب ــن ل ــروش ای ف
البته موسســه تحقیقــات بین امللــل در لندن 
ایــن رقــم را در ایــران 5 میلیــارد دالر اعــالم 

کــرده اســت! طبــق آمارهــا 17 میلیــون زن 
ایرانــی هر ســاله 10 تریلیــون و 200 میلیارد 
تومــان بــرای خریــد لــوازم آرایشــی هزینــه 
می کننــد! ایــن در حالــی اســت کــه بیــن 80 
تــا 90 درصــد بازارهــای لــوازم آرایشــی ایــران 
در اختیــار چیــن، ترکیــه و تایلند قــرار گرفته 
اســت؛ کشــورهایی کــه هــر ســاله میلیون ها 
دالر از صــادرات لــوازم آرایشــی بهداشــتی به 

ایــران، ســود عایدشــان مــی شــود!
ــه جالــب ایــن اســت کــه در ایــن ســه  نکت
کشــور عــالوه بــر تولیــدات خــود، برندهــای 
معــروف خارجــی در ایــن زمینــه بــه صورت 
تقلبــی ســاخته شــده و بــه بازارهــای ایــران 

ــوند!  ــتاده می ش فرس
ــاله 850  ــر س ــام، ه ــن ارق ــاس آخری ــر اس ب
میلیــون دالر لــوازم آرایشــی قاچــاق وارد 
ــه ســهم واردات  ــی ک کشــور شــده، در حال
ــون  ــا 150 میلی ــی تنه ــوازم آرایش ــی ل قانون
دالر اســت! در ایــن بیــن  برخــی از بانــوان 
ــوازم  ــه ل ــاد ب ــه زی ــل عالق ــه دلی ــی ب ایران
ــا  ــی برنده ــخه تقلب ــی و ارزان از نس آرایش
اســتقبال می کننــد و همیــن مســاله باعــث 
ــواع و اقســام بیامری هــای پوســتی  ــروز ان ب

شــده اســت؛ طــوری کــه هــر ســاله هــزاران 
حیــوان آزمایشــگاهی در اثــر آزمایــش مــواد 
بیامری هــای  دچــار  آرایشــی  بهداشــتی 
پوســتی مزمــن شــده و حتــی در درازمــدت 

از بیــن رفته انــد!
واکنش هــای تنــد در جهــان بــه کیفیــت 
لــوازم آرایشــی ســبب شــده تــا رشکت هــای 
مشــهوری همچــون لــورل و یونیلــور کــه از 
ــوازم آرایشــی هســتند،  رشکت هــای مهــم ل
آزمایــش  بیشــرت  آزادی  خواســتار  اخیــرا 
ایــن  بســیاری  شــدند.  حیوانــات  روی 
ــا از  ــرس آن ه ــل ت ــه دلی ــت ها را ب درخواس
واکنــش مــواد شــیمیایی موجــود بر پوســت 

انســان می داننــد.
بــر اســاس پژوهش های موسســه تحقیقاتی 
ــانی  ــن کس ــه در کمی ــی  296 عارض ام. تی. ب
اســت کــه مواد آرایشــی بهداشــتی تقلبــی را 

اســتفاده می کننــد.

ا�ض  ن ا�ی یلیو�ض ز�ض هزینه  10 �ق

ای آرایش! �ب

ایران دومین کشور مرصف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه

حفظ تناسب اندام 
در فصل پاییز

کشورمان دومین کشور 
مصرف کننده لوازم آرایشی در 
خاورمیانه و هفتمین کشور در 
جهان است. این رتبه در حالی 
است که سهم باالیی از این 
کاالها قاچاق هستند و بدون 

هیچ گونه نظارت کیفی در 
بازارها به فروش می رسند
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ایــن آزمــون بــه شــما در شــناخت دقیــق طبعتــان کمــک مــی کنــد. مــزاج اصلــی، همــان 
مزاجــی اســت کــه فــرد بــا آن بــه دنیــا مــی آیــد. 

تست مزاج شناسی: رسد یا گرم؟ خشک یا تر؟
چطور نتیجه بگیریم؟

اگــر تعــداد پاســخ هــای مثبــت شــام نســبت بــه یــک مــزاج باالتــر از نصف بــه عــالوه یک باشــد، مزاج شــام هامن اســت؛ 
بــرای مثــال اســت اگــر از 16 ســوال پرســیده شــده، پاســخ 10 ســوال شــام مرتبط بــه مزاج گرم باشــد، مزاج شــام گرم اســت.

گــرم و خشــک: ایــن افــراد گرمایــی بــوده و معمــوال فعالیــت بدنــی شــان زیــاد اســت. بــه مدیریــت عالقــه منــد بــوده و 
اغلــب آنهــا را در پســت هــای کلیــدی مــی بینیــد. مدیران خــوب و کارآمدی هســتند امــا زود عصبانیمــی شــوند و البته از 
عصبانیــت شــان زود پشــیامن مــی شــوند. معمــوال طعم دهانشــان در ســاعت هــای ابتدایــی صبح، تلخ اســت. در خــرداد 

بایــد تدابیــری بیندیشــند تــا دچــار مشــکل مزاجــی نشــوند. بایــد از خوراکی هــای رسد اســتفاده کنند.

وقتــی کفــش مــی پوشــید، پاهایتــان معمــوال در آن راحتنــد یــا همیشــه مشــکل داریــد؟ 
ایــن مســاله بــه طبــع شــما ارتبــاط دارد. تعجــب نکنیــد! شــناخت طبــع گاهــی بــه همــان 
ســادگی که فکر می کنید نیســت. این آزمون به شــما در شــناخت دقیق طبعتان کمک 
مــی کنــد. مــزاج اصلــی، همــان مزاجــی اســت کــه فــرد بــا آن بــه دنیــا می آیــد. این مــزاج یا 
طبع همیشــه همراه او بوده و مزاج یا طبیعت ذاتی اوســت؛ درســت مثل رنگ پوســتی 
کــه بــا آن متولــد مــی شــود. اگرچــه در طــول عمــر هــر فرد به دالیل مختلف شــامل اقلیم، 
تغییــرات آب و هوایــی، عــادت هــای غذایــی، حالــت هــای روحــی- روانــی و عوامــل بیماری 
زا ایــن طبــع کمــی تغییــر مــی کنــد امــا اصــل آن تغییــر نخواهــد کــرد. هرقــدر علــت هــای 
تغییــر مــزاج اصلــی بــه مــزاج ثانویــه نزدیــک تــر باشــد، طبیعــت بیمــاری بــه طبیعــت اصلــی 

خودش شبیه تر و امکان درمان و بازگشت به شرایط عادی امکان پذیرتر است.

مزاج شناســی مزاج شناســی مزاج شناســی 

1- بــا حلقــه کــردن انگشــت شســت و انگشــت وســط 
یــک دســت بــه دور مچ دســت دیگرتان، وضعیــت قرار 

گرفــن دو انگشــت چگونه اســت؟
الف: دو رس انگشت روی هم قرار می گیرد.

ب: دو رس انگشت مامس یکدیگر قرار می گیرند.
ج: دو رس انگشت به هم منی رسند.

2- اگــر بــدن تــان را حرکــت دهیــد، ســاختار عضــالت 
بیشــرت اســت یــا چربــی؟

الــف: الیــه هــای چربــی زیــاد دیــده شــده و حالتــی از 
لــرزش و بــی ثباتــی در آن دیــده مــی شــود.

ویدیو کلیپ های باحال و دیدنی 
ب: حجــم عضــالت بیشــرت بــوده و بــدن لــرزش نــدارد و 

گوشــت بــدن شــل نیســت.
3- وضعیــت موهــای بــدن اعــم از رس و بــدن بــه چــه 

شــکلی اســت؟
الف: پرپشت، کلفت و تیره و صاف
ب: پرپشت، کلفت و تیره و مجعد

ج: پرپشت، کلفت اما لخت و روشن
د: کم پشت، نرم و نازک و شکننده و چرب

4- پوســت تــان چــه رنگــی اســت؟ ایــن آزمــون بــرای 
افــراد سفیدپوســت اســت.

الف: رنگ سیاه با گرایش به کبودی
ب: رنگ سفید مایل به آبی

ج: رنگ سفید متامیل به سبز
د: رنگ ســفید مهتابی که فشــار انگشــت رنــگ رسخ آن 

کــم رنــگ می شــود.
5- مفاصل شام به چه شکلی است؟

الف: برجستگی مفصل ها به خوبی منایان است.
ب: برجستگی خاصی در مفصل ها دیده منی شود.

ــی  ــده م ــان دی ــژه دســت ت ــه وی ــدن، ب 6- رگ هــای ب
شــود؟

الف: بله
ب: خیر

ــکلی  ــه ش ــی چ ــر هندس ــان از نظ ــت ت ــف دس 7- ک
اســت؟

الف:مربع
ب: مســتطیلی و کشــیده که انگشــتان در درازای آن قرار 

دارند.
ج: مســتطیلی شــکل کــه عمــود بــر انگشــتان دســت 

ــت. اس
8- اگــر کفــش شــام معمولی باشــد؛ منظــور اینکه طبی 
نبــوده یــا از نظــر بلندی پاشــنه در خانم ها و یــا از نظر 
ســاختاری بــرای کفــش آقایــان وضعیــت خاصــی نــدارد، 

پــای تــان در کفــش چــه وضعیتــی خواهد داشــت؟
الف: پایم را می زند.

ب: کامال راحت هستم.
ــوده و در راس حرکــت  9- در جمــع معمــوال آغازگــر ب
مــی کنیــد و تاثیــر مــی گذاریــد یــا بیشــرت آرام هســتید 

و تاثیــر مــی گیریــد؟
الف: تاثیرگذار
ب: تاثیرپذیر

10- اطرافیــان شــام را کــم حــرف مــی داننــد یــا پرحرف 
یــا گزیــده گو؟

الف: پرحرف
ب: کم حرف
ج: گزیده گو

11- روی حرفی که می زنید، می ایســتید و به درســت و نادرســت 
بودنــش کاری نداریــد یــا اینکــه مــی ایســتید و در صــورت اشــتباه 
بــودن آن را تصحیــح مــی کنیــد یــا دامئا تغییــر موضع مــی دهید؟

ــر  ــی اگ ــم حت ــی ده ــر من ــتم و تغیی ــی ایس ــف: م ال
نادرســت باشــد.

ب: مــی ایســتم امــا اگــر بــا ارائــه دالیــل محکــم متوجــه 
شــوم  اشــتباه اســت، از حرفــم بــر مــی گــردم.

ج: دامئا تغییر رای می دهم.
12- از گفــن بســیاری از حــرف هــا رشم مــی کنیــد یــا 
اینکــه بــه راحتــی هــر حرفــی را بــه زبــان مــی آوریــد؟

الف: هر حرفی باشد، می گویم.
ب: حجــب و حیــا مانــع از بیــان بســیاری از حــرف هــا 

مــی شــود.
13- هر روز یا بیشرت روزها عصبانی می شوید؟

الف: بله
ب: خیر

14- اگــر عصبانــی مــی شــوید، عصبانیــت شــام زیــاد 
طــول مــی کشــد یــا بعــد از مدتــی فروکــش می کنــد و 

پشــیامن مــی شــوید؟
الف: فروکش نکرده و طوالنی است.

ب: فروکش کرده و پشیامن می شوم.
ــا  15- بــه خــوردن گرمــی هــا بیشــرت گرایــش داریــد ی
خــوردن رسدی هــا؟ بــرای مثــال خــوردن چند عــدد خیار 

را ترجیــح مــی دهیــد یــا چنــد عــدد شــیرینی؟
الف: به خورد گرمی ها مثل شیرینی

ب: به خوردن رسدی ها مثل خیار
16- اگــر تذکــرات دیگــران نباشــد، اشــتهای شــام چطور 

است؟
الف: زیاد

ب: کم - ج: معمولی

خودتان را بسنجید

فــردی را تصــور کنیــد کــه هدفــش رفــن بــه مرکــز خریــد خاصــی اســت امــا بــدون فکــر مســیر دیگــری را انتخــاب مــی 

کنــد. او بــه مقصــد رســیده اســت امــا انتخــاب مســیر اشــتباه او را بــه دردرسهــای بســیاری دچــار مــی کند. درســت مانند 

کســی کــه گرســنه اســت امــا بــرای رفــع گرســنگی، غــذای نامناســب انتهاب مــی کنــد. راه انتهــاب درســت برنامــه غذایی 

آگاهــی از طبــع اســت. حــاال کــه بــه ســوال هــا پاســخ دادید، پاســخ آنها را هــم با دقــت بخوانید و طبــع تان را بشناســید.

پاســخ1:  اگر گزینه »الف« باشــد، شــام دارای مــزاج رسد 
و خشــک بــوده و اســتخوان بنــدی تــان ریــز اســت. اگر 
گزینــه »ب« باشــد، مزاج شــام معتدل بوده و اســتخوان 
بنــدی شــام متوســط اســت و اگــر پاســخ گزینــه »ج« 
اســت، مــزاج تــان گــرم و تــر بــوده و اســتخوان بندیــان 

درشــت اســت.
پاســخ 2: اگر پاســخ گزینه »الف«اســت، مزاج شــام گرم 
و تــر بــوده و اگــر پاســخ گزینــه »ب« اســت، مزاج شــام 

گرم و خشــک اســت.
پاســخ 3: اگــر پاســخ شــام گزینــه »الــف« باشــد، مــزاج 
شــام گرم و خشــک اســت. اگر پاســخ شــام گزینه »ب« 
باشــد، مــزاج شــام گــرم و تــر اســت. امــا اگر گزینــه »ج« 
پاســخ شــام باشــد، مــزاج تــان گــرم وتر اســتوا گــر جواب 
گزینــه »د« اســت، مــزاج تــان رسد و تــر اســت. هرچــه 
مــو نــازک، شــکننده و اصطالحــا شــبیه بــه مــوی گربــه 
باشــد مــزاج بــه ســمت رسد و تــری گرایــش دارد و هرچ 
مــود حالــت دار بــا پایــه قــوی باشــد، مــزاج بــه ســمت 

گرمــی گرایــش دارد.
پاســخ 4: اگــر پاســخ تــان »الــف« اســت، یعنــی مــزاج 
شــام رسد و خشــک اســت. اگــر پاســخ تــان »ب« اســت، 
مــزاج تــان رسد و تــر اســت. اگر پاســخ شــام »ج« اســت، 
یعنــی مــزاج تــان مخلــوط اســت و اگــر پاســخ تــان »د« 

اســت، یعنــی مــزاج شــام گــرم و تــر اســت.
پاســخ 5: اگــر پاســخ شــام گزینــه »الــف« اســت، مــزاج 
ــه شــام »ب« اســت،  ــر گزین ــرم و خشــک و اگ ــان گ ت

ــر اســت. ــان رسد و ت مــزاج ت
پاســخ 6: اگــر پاســخ »الف« اســت، مــزاج تان گرم و خشــک 

و اگــر پاســخ »ب« اســت، مــزاج تان رسد و تر اســت.
ــان  ــزاج ت ــت م ــف« اس ــان »ال ــخ ت ــر پاس ــخ 7: اگ پاس
معتــدل بــوده و حــد واســط بیــن گــرم و رسد قــرار دارد. 
اگــر گزینــه »ب« را انتخــاب کــرده ایــد مــزاج تان گــرم و 
خشــک و اگــر گزینــه »ج« پاســخ شامســت، مــزاج تــان 

رسد و خشــک اســت.
پاســخ 8: اگــر پاســخ تــان »الــف« اســت، پــای ســینه دار 
و پهنــی داریــد و مــزاج تــان گــرم و خشــک اســت. اگــر 
انتخــاب شــام گزینــه »ب« اســت، پــای تــان باریــک و 

اســتخوانی اســت و مــزاج تــان رسد و خشــک اســت.
پاســخ 9: اگــر پاســخ »الــف« اســت، گرم و خشــک مزاج 
بــوده و اگــر پاســخ »ب« اســت، مــزاج تــان گــرم و تــر 

است.
پاســخ 10: اگــر پاســخ »الــف« اســت، مــزاج شــام گــرم و 
خشــک اســت. اگــر پاســخ »ب« اســت، مــزاج تــان رسد 
و تــر اســت و اگــر گزینــه »ج«، مــزاج شــام گــرم و تــر 

اســت، امــا خشــک نیســت.
پاســخ 11: پاســخ »الــف« یعنــی اینکــه مــزاج شــام گــرم 
و خشــک اســت. پاســخ »ب« یعنــی مــزاج شــام گــرم و 
تــر اســت و اگــر گزینــه »ج« را انتخــاب مــی کنیــد مزاج 

تــان رسد و تــر اســت.
پاســخ 12: اگــر پاســخ شــام »الف« اســت مزاج تــان گرم 
و خشــک اســت و اگــر پاســخ »ب« اســت، مــزاج تــان 
رسد و تــر اســت. البتــه رشایــط رشــد و تربیــت هــر فــرد 

نیــز روی رفتــار او تاثیــر دارد.
پاســخ 13: گزینــه »الــف« نشــانه گرم و خشــک مــزاج و 

گزینــه »ب« نشــانه رسد و تــر مزاج اســت.
پاســخ 14: گزینــه »الــف« نشــانه گرم و خشــک مــزاج و 

گزینــه »ب« نشــانه گــرم و تــر مزاج اســت.
پاســخ 15: اگــر انتخــاب تــان گزینــه »الف« اســت، مزاج 
تــان رسد و تــر و اگــر انتخــاب شــام گزینــه »ب« اســت، 

مــزاج تــان گــرم و خشــک اســت.
پاســخ 16: اگــر انتخــاب تــان گزینــه »الف« اســت، مزاج 
تــان رسد و تــر، اگــر انتخــاب تــان گزینــه »ب« اســت، 
مــزاج تــان گــرم و خشــک و اگــر گزینــه »ج« را انتخــاب 
کــرده ایــد، مــزاج تــان معتــدل اســت؛ یعنــی بیــن مــزاج 

گــرم و تــر اســت.
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were dug underground through the rock. A large 

elevated cistern was carved at the eastern foot of 

the mountain to catch rain water for drinking and 

bathing.

The terraced plan of the site around the palace walls 

enabled the Persians to easily defend any section of 

the front. The ancient historian Diodorus Siculus 

recorded that Persepolis had three walls with 

ramparts, all with fortified towers, always manned. 

The first wall was over seven feet tall, the second, 

fourteen feet, and the third wall, surrounding all four 

sides, was thirty feet high. With such fortifications 

opposing him it is an impressive feat that Alexander 

the Great managed to overthrow such a city; but 

overthrow it he did. Diodorus provides the story of 

the destruction of Persepolis:

”Alexander held games in honor of his victories. 

He performed costly sacrifices to the gods and 

entertained his friends bountifully. While they were 

feasting and the drinking was far advanced, as they 

began to be drunken, a madness took possession of 

the minds of the intoxicated guests. At this point 

one of the women present, Thais by name and 

Athenian by origin, said that for Alexander it would 

be the finest of all his feats in Asia if he joined them 

in a triumphal procession, set fire to the palaces, and 

permitted women's hands in a minute to extinguish 

the famed accomplishments of the Persians. This 

was said to men who were still young and giddy 

with wine, and so, as would be expected, someone 

shouted out to form up and to light torches, and 

urged all to take vengeance for the destruction of the 

Greek temples [burned by the Persians when they 

invaded Athensin 480 BCE]. Others took up the cry 

and said that this was a deed worthy of Alexander 

alone. When the king had caught fire at their words, 

all leaped up from their couches and passed the 

word along to form a victory procession in honor 

of the god Dionysus. Promptly many torches were 

gathered. Female musicians were present at the 

banquet, so the king led them all out to the sound 

of voices and flutes and pipes, Thais the courtesan 

leading the whole performance. She was the first, 

after the king, to hurl her blazing torch into the 

palace. As the others all did the same, immediately 

the entire palace area was consumed, so great was 

the conflagration. It was most remarkable that the 

impious act of Xerxes, king of the Persians, against 

the acropolis at Athens should have been repaid in 

kind after many years by one woman, a citizen of 

the land which had suffered it, and in sport.“

The fire, which consumed Persepolis so completely 

that only the columns, stairways and doorways 

remained of the great palace, also destroyed the 

great religious works of the Persians written on 

”prepared cow-skins in gold ink“ as well as their 

works of art. The palace of Xerxes, who had 

planned and executed the invasion of Greece in 

480, received especially brutal treatment in the 

destruction of the complex. The city lay crushed 

under the weight of its own ruin )although, for a 

time, nominally still the capital of the now-defeated 

Empire( and was lost to time. It became known to 

residents of the area only as 'the place of the forty 

columns’)for the still-remaining columns standing 

among the wreckage( until, in 1618 CE, the site was 

identified as Persepolis. In 1931 excavations were 

begun which revealed the glory which had once 

been Persepolis.

)Source : JOSHUA J. MARK(

تاریخ
The great palace built by Xerxes I consisted of a grand hall that was 

eighty-two feet in length, with four large columns, the entrance on the 

Western Wall
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ersepolis is the Greek name )from 

perses polis for 'PersianCity'( for 

the ancient city of Parsa, located 

seventy miles northeast of Shiraz in 

present-day Iran. The name Parsa 

meant 'City of The Persians' and construction began 

at the site in 518 BCE under the rule of King Darius 

the Great ) who reigned 522-486 BCE(. Darius 

made Parsa the new capital of the Persian Empire, 

instead of Pasargadae, the old capital andburial 

place of King Cyrus the Great. Because of its 

remote location in the mountains, however, travel 

to Parsa was almost impossible during the rainy 

season of the Persian winter when paths turned to 

mud and so the city was used mainly in the spring 

and summer warmer seasons. Administration of 

the Achaemenian Empire was overseen from Susa, 

from Babylon or from Ecbatana during the cold 

seasons and it was most likely for this reason that 

the Greeks never knew of Parsa until it was sacked 

and looted by Alexander the Great in 330 BCE )the 

historian Plutarch claiming that Alexander carried 

away the treasures of Parsa on the backs of 20,000 

mules and 5,000 camels(.

Though building began under Darius, the glory 

of Parsa which Alexander found when he invaded 

was due mainly to the latter works of Xerxes I and 

Artaxerxes III, both of whose names have been 

found )besides that of Darius( inscribed on tablets, 

over doorways and in hallways throughout the 

ruins of the city.

The great city of Persepolis was built in terraces up 

from the river Pulwar to rise on a larger terrace 

of over 125,000 square feet, partly cut out of the 

Mountain Kuh-e Rahmet )"the Mountain of 

Mercy"(. To create the level terrace, large depressions 

were filled with soil and heavy rocks which were 

then fastened together with metal clips; upon this 

ground the first palace at Persepolis slowly grew. 

Around 515 BCE, construction of a broad stairway 

was begun up to the palace doors. This grand, dual 

entrance to the palace, known as the Persepolitan 

stairway, was a masterpiece of symmetry on the 

western side of the building and the steps were so 

wide that Persian royalty and those of noble birth 

could ascend or descend the stairs by horseback, 

thereby not having to touch the ground with their 

feet. The top of the stairways led to a small yard in 

the north-eastern side of the terrace, opposite the 

Gate of all Nations.

The great palace built by Xerxes I consisted of a 

grand hall that was eighty-two feet in length, with 

four large columns, the entrance on the Western 

Wall. Here the nations which were subject to the 

Empire gave their tribute to the king. There were 

two doors, one to the south which opened to 

the Apadana yard and the other opening onto a 

winding road to the east. Pivoting devices found 

on the inner corners of all the doors indicate that 

they were two-leafed doors, probably made of wood 

and covered with sheets of ornate metal. Off the 

Apadana yard, near the Gates of all Nations, was 

Darius’ great Apadana Hall, where he would receive 

dignitaries and guests which, by all accounts, was 

a place of stunning beauty )thirteen of the pillars 

of the Hall still stand today and remain very 

impressive(.

Limestone was the main building material used 

in Persepolis. After natural rock had been leveled 

and the depressions filled in, tunnels for sewage 

 Persepolis
 Ancient History
Encyclopedia

History

The great city of Persepolis was built in terraces up from the river Pulwar to rise 

on a larger terrace of over 125,000 square feet, partly cut out of the Mountain 

Kuh-e Rahmet )”the Mountain of Mercy“(. 
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