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تازه ها

بهترين شيوه مصرف
سبزيهاي بهاري
يک کارشناس تغذيه بهترين شيوه
مص�رف گياهان خ�ودروي به�اري را
مصرف خام آنها دانست.
علي اش��رف رش��يدي با بيان اينکه خام
خ��وردن بهترين ش��يوه مص��رف گياهان
بهاري است ،گفت :اگر هم خوردن گياهان
خودروي به��اري به صورت خام امکانپذير
نيس��ت ،بهتر است از ش��يوه بخار پز کردن
براي مصرف آنها استفاده شود.
اي��ن کارش��ناس تغذيه اف��زود :توصيه
ميش��ود اف��راد از س��رخ ک��ردن گياهان
خ��ودروي به��اري در مقادير زي��اد روغن
خودداري کنند.
وي گفت :بهترين شيوه مصرف گياهان
بهاري براي افراد بزرگسال به صورت خام و
براي کودکان به صورت پخته است.
رش��يدي در ادامه با بيان اينکه گياهان
خ��ودروي به��اري سرش��ار از ويتامينها،
م��واد معدن��ي ،آب و فيبر هس��تند ،گفت:
بخش زيادي از گياه��ان بخصوص گياهان
خودروي فصل بهار را آب تش��کيل ميدهد
و از اي��ن حي��ث مصرف زي��اد آنها توصيه
ميشود.
اي��ن کارش��ناس تغذيه فيب��ر موجود
در گياه��ان خودروي به��اري را قابل توجه
دانس��ت و افزود :مصرف زياد اين گياهان از
حيث تأمين فيبر مورد ني��از بدن از اهميت
زيادي برخوردار است.رشيدي افزود :مصرف
اي��ن گياهان به علت وجود فيب��ر باال در آنها
براي س�لامت بدن و بويژه دستگاه گوارش
مناسب است.رشيدي در ادامه ميزان انرژي
موج��ود در گياهان بهاري را پايين دانس��ت
و افزود :مصرف اين گياه��ان به دليل انر ِژي
پايين باعث کاهش وزن ميشود.

افزايش ريسک ابتال به
اختالل کم توجهي

افرادي که قبل از  20سالگي صاحب
فرزند ميش�وند ،ک�ودکان خود را در
معرض ابتال ب�ه اختالل «کمتوجهي-
بيشفعالي» قرار ميدهند.
معموالً گفته ميشود زوجهاي کمسني
که صاحب فرزند ميش��وند کودکانشان
دچار برخي اختاللهاي خاص ش��ده يا از
وضعيت س�لامت خوبي بهرهمند نيستند.
بررسي جديد پزشکان فنالندي نيز نشان
داده زوجهاي نوجواني که در سنين کمتر
از  20س��الگي صاحب فرزند ميش��وند در
مقايس��ه با افرادي که در فاصله س��ني 25
تا  29سال صاحب فرزند ميشوند ،بيشتر
ک��ودکان خود را در معرض ابتال به اختالل
کم توجهي -بيش فعالي قرار ميدهند.
داشتن برنامه منظم و زمانبندي شده
در زندگي حائز اهميت است و اين موضوع
در م��ورد زم��ان فرزن��دآوري ه��م صدق
ميکن��د .از نکات مهم در اي��ن زمينه اين
اس��ت که زن��ان نه تنها پس از وارد ش��دن
به اواسط دهه  30س��الگي عمرشان براي
ب��ارداري با مش��کالت بيش��تري روبهرو
ميشوند بلکه احتمال سقط جنين و تولد
نوزاداني ب��ا ناهنجاريه��اي کروموزومي
همچون س��ندرم داون در اين گروه سني
افزايش پيدا ميکند.
همچني��ن نوزادان��ي ک��ه از پدراني با
بيش از  40س��ال س��ن متولد ميش��وند
ن��وزادان داراي پدراني جوانتر
نس��بت به
ِ
بيش��تر در معرض ابتال به بيماري اوتيسم
هستند .عالوه بر اين ،احتمال بروز بيماري
ش��يزوفرني در کودکاني که پدرشان بيش
از  50سال سن دارند ،بيشتر است.
پزش��کان فنالندي در بررس��ي جديد
خود قصد داشتند به اين موضوع بپردازند
که سن والدين چه ارتباطي با بروز اختالل
کم توجهي -بي��ش فعالي در کودک دارد.
در اين مطالعه وضعيت سالمت  10هزار و
 409کودک مبتال به اختالل کم توجهي-
بيش فعالي متولد شده در فاصله سالهاي
 1991تا  2005مورد بررس��ي قرار گرفت.
س��پس وضعيت آن��ان با  39ه��زار و 125
ک��ودک ديگر که در همي��ن دوره زماني و
با شرايط مش��ابه به دنيا آمده و در سالمت
کامل بودند ،مقايسه شد.
ب��ه گزارش مدي��کال ديلي ،پزش��کان
فنالندي مش��اهده کردن��د پدراني که در
س��نين کمتر از  20س��ال صاح��ب فرزند
ش��دند  1/5براب��ر بيش از مردان��ي که در
فاصله زمان��ي  25تا  29س��الگي صاحب
فرزند ش��دهاند ،احتمال دارد کودکشان
به اخت�لال کم توجهي -بيش فعالي مبتال
شود .همچنين مادر شدن در سنين کمتر
از  20سال نيز  1/4برابر بيشتر کودک را در
معرض ابتال به اين اختالل قرار ميدهد.

خودباوري و اميد
به آينده

خودباوري مؤلفهاي مهم در
موفقيت است که خود داراي آثار
بس��يار مهمي در زندگي است.

یوس�ف حیدری :روز مادر ي��ادآور همه
خوبيها اس��ت .روزي که همه به ياد ميآورند
تنه��ا کس��ي که در کن��ار نقش م��ادري براي
فرزندانش ،براي پدر و مادرش دختري دلسوز
و براي برادرانش خواهري مهربان اس��ت يک
زن اس��ت .او تنها کسي اس��ت که هر سه نقش
را ب��ا هم بر عهده ميگي��رد و از عهده همه آنها
بخوبي ب��ر ميآيد .اين ويژگي ب��ارز حقيقتي
اس��ت که خداوند ني��ز در قرآن ب��ر آن تأکيد
داش��ته و به تکريم مادران توصيه کرده است.
ايفاي نقشهاي متفاوت توسط زنان مهمترين
ويژگي است که آنها را از مردان متمايز ميکند.
اينک��ه ي��ک زن ميتواند بين اي��ن نقشهاي
متف��اوت تعادل برقرار ک��رده و از عهده آنها بر
آيد مهمترين موضوعي اس��ت که بس��ياري از
روانشناسان مطالعات گستردهاي را درباره آن
انجام داده و به نتايج جالبي نيز رسيدهاند.
دکتر حس��ين ابراهيمي مقدم روانشناس
و مش��اور خانواده افراد خانواده را بهمدادهاي
داخل ي��ک جعبه مدادرنگي تش��بيه ميکند
که ش��ايد بعضي مواقع باهم تضاد رنگي داشته
باش��ند اما ب��راي تکميل يک نقاش��ي به همه
مداده��اي داخل جعبه مدادرنگي نياز اس��ت.
وي ميگوي��د «:اعض��اي يک خان��واده هم به
ترتي��ب هر کدام نقشهاي خاص خود را دارند
و اگر هرک��دام از آنها نباش��ند تصوير خانواده
ناقص و ناموزون خواهد ش��د .ام��ا در اين بين
معموالً يک��ي از مدادها به عن��وان مداد اصلي
محس��وب و بيش��تر از مدادهاي ديگر تخريب
و آس��يب ميبيند و زودتر از بقيه مدادها تمام
ميشود .در زندگي خانوادگي هم به اين ترتيب
است .کسي که از نظر عاطفي و مسائل زندگي
خانوادگي ميتواند مشکالت اصلي را به دوش
بگيرد و تحمل کند معموالً کس��ي اس��ت که
جنسيت مؤنث دارد».
وي با بيان اينکه شخصيت و تکامل روحي
و رواني انس��ان در دوران کودکي با وجود مادر
ش��کل ميگيرد ،ادامه می دهد« :جايگاه مادر
آنقدر رفيع اس��ت که نبودنش فقدان اصلي را
به وجود م��يآورد و به همين دليل اس��ت که
حضرت عل��ي(ع) ميفرمايند انس��ان از مادر
يتيم ميش��ود نه از پدر .اين واقعيت در نظريه
روانشناس��ي هم مطرح شده است کساني که
در  5س��ال اول زندگي مادرش��ان را از دس��ت
ميدهن��د زمينه زيادي براي افس��ردگي در
دورههاي بزرگس��الي ش��ان وجود دارد و آنها
س�هیال نوری :جس�ت و ج�وي اهالي
ب�راي يافت�ن چوپ�ان ج�وان گمش�ده
پس از س�اعتها باعث پيدا ش�دن توله
خرسهاي قهوهاي ش�د؛ اتفاقي كه براي
اهالي روس�تاي دهنه زري�ن گل از توابع
شهرس�تان علي آباد اس�تان گلس�تان
ماندگار شد.
جواد -چوپان جوان روستا  -گوسفندان را
براي چ��را برده بود ،اما غروب روز ش��نبه ،گله
گوس��فندان بدون چوپان به روستا بازگشت و
تمام اهالي روس��تا که نگران حال جواد بودند
به گروههاي چند نفره تقس��يم و راهي گوشه و
كنار روستا شدند تا نشاني از او بيابند.
روس��تاي دهن��ه زري��ن گل ،منطق��هاي
توريس��تي و جنگلي است و عمده فعاليتهاي
اهالي روستا به كشاورزي ودامپروري معطوف
ميش��ود .احمد تخم افشان  -جوان  30ساله-
دانشجو و رئيس شوراي اسالمي روستا ،با بيان
اين جمله گفت :روستاي ما در  11كيلومتري
شهرس��تان علي آباد از توابع استان گلستان و
در دهان��ه يك كوه قرار گرفته اس��ت و به دليل
جاذبههاي بيش��ماري كه دارد ،يك روستاي
توريس��تي به حس��اب ميآيد .خوش آب و هوا
ب��ودن اي��ن منطقه عاملي اس��ت ت��ا چوپانان
دامه��اي خ��ود را براي چرا ب��ه مناطق اطراف
ببرند .صبح روز ش��نبه يك چوپان  24س��اله
روس��تا به نام «جواد» گوسفندان خود را براي
چرا به يكي از مناطق روس��تايي اطراف برد ،اما
تا غروب باز نگش��ت .از آنجا كه در اين روس��تا
همه اهالي با يكديگر فاميل و آش��نا هس��تند و
مش��كالت ديگران را مش��كل خود ميدانند،
مردان روس��تا به گروههاي پنج نفري تقس��يم
شدند تا جواد را پيدا كنند .با تلفن همراه جواد
تماس ميگرفتيم اما او در دل جنگل گم شده
بود و دقيق نميدانست در كدام قسمت جنگل
گرفتار شده است ،به همين دليل نميتوانست
اطالعات دقيقي به ما بدهد .نيمههاي شب بود
و جستوجو همچنان ادامه داشت.
م��ن به هم��راه بقيه اعضاي گ��روه تصميم
گرفتيم به روس��تای مجاور كه «خاك پيرزن»
نام دارد برويم تا بخشهاي جنگلي اين روستا
را كه به مناطق جنگلي روس��تا متصل اس��ت
جست و جو كنيم.
عقربههاي ساعت 2 ،بامداد را نشان ميداد
كه به ب��االي كوه روس��تاي «خ��اك پيرزن»
رسيديم .پس از جستوجوي اطراف روستاي
«خاك پيرزن» مسير جنگلي به سمت روستاي
زرين گل را در پيش گرفتيم كه حوالي ساعت
 3و  30دقيق��ه بامداد خبر پيدا ش��دن جواد را
ش��نيديم .در مس��ير جنگلي در حركت بوديم
كه صدايي ش��بيه به ناله از قسمتهاي پايين

یک متخصص روانشناس��ي گفت :يکي از آث��ار و نتايج مهم خودباوري
در زندگي ،اميد به آينده اس��ت .افراد خودباور نس��بت به ديگر افراد اميد
بيش��تري در زندگي براي رسيدن به موفقيت دارند.ثمودی افزود :زندگي
س��الم و موف��ق از ديگر آثار مهم خودباوري اس��ت؛ چرا ک��ه خودباوري و
بهرهگيري از توانمنديها و استعدادها موجب ميشود تا فرد شيوه ،روش
و س��بک زندگي خود را تغيير داده و آن را متحول س��ازد و زندگي سالم و
موفقي را براي خود رقم بزند.
وی درباره ديگ��ر ويژگيهاي خودباوري در زندگ��ي عنوان کرد :افراد
خودباور داراي صداقت بيان هستند؛ چرا که آنقدر به تواناييهاي خود در
زندگي اعتماد دارند و از اعتماد به نفس کافي برخوردارند که براي رسيدن

به موفقيت لزوم��ي به دروغپردازي ندارند.وي اظهار داش��ت :خودباوري
موجب ميش��ود تا فرد زندگي هدفمندي را در پي��ش بگيرد و براي جزء
به جزء آن برنامهاي جامع و کامل داش��ته باش��د از اي��ن رو افراد خودباور
با وجود داش��تن مش��کالت فراوان در زندگي ،مس��ير موفقيت را زودتر از
ديگران ميپيمايند
وي افزود :بسياري از بياخالقيها و آسيبها ناشي از فقدان شخصيت
اخالقي در افراد اس��ت در صورتي که اگر به خودباوري برس��يم ميتوانيم
ويژگيه��اي اخالقي زي��ادي را در خود پرورش دهيم ک��ه اين ويژگيها
موفقيت بيش��تري را رقم ميزند.ثمودي تصريح کرد :يکي از ويژگيهاي
ش��اخص خودباوري ،رسيدن به خودشناسي اس��ت .وقتي انسان در خود

براي يافتن به خودب��اوري به کنکاش ميپردازد ،ميتواند به بس��ياري از
ابعاد ناشناخته خود دست يابد و به مرتبه خودشناسي برسد.
اين روانشناس اجتماعي خاطرنشان کرد :افراد خودباور ،واقعبينانهتر
رفتار ميکنند و بهتر از ديگران به درک حقايق دست مييابند.
وي خالقي��ت و ن��وآوري را از ويژگيهاي مهم خودباوري برش��مرد و
تصريح کرد :خودباوري موجب ميش��ود افراد به روشهاي تازهتري براي
رسيدن به موفقيت دست يابند و از خالقيت باالتري برخوردار شوند.
ثمودي خاطرنش��ان کرد :افراد خودباور شادابتر و سرزندهتر هستند؛
چ��را که با تکي��ه بر باور توانمنديها و اس��تعدادها ،گرايش��ي به س��مت
افسردگي و نااميدي ندارند.

دکتر ابراهیمی مقدم از لزوم توجه به ابعاد روحی و خستگی های مادران می گوید

بوس�ه باران پایتخت زندگی

دچار افس��ردگي ميشوند .از دست دادن مادر
يا ترس از دس��ت دادن مادر جزو مواردي است
که در ناخودآگاه افرادي ديده شده که منجر به
اضطراب اساسي و به وجود آمدن اختاللهاي
خلقي در آنها شده است» .
ايفاي نقشهاي متف��اوت زنان در زندگي
و رها نک��ردن پدر و مادر حتي پ��س از ازدواج
موضوعي اس��ت که دکتر ابراهيم��ي مقدم با
اشاره به آن ميگويد :درخانوادههايي که پدر و
مادر از سن و سال بااليي برخوردارند کسي که
به عنوان نقطه اتکا خانواده محسوب ميشود،
دختر خانواده اس��ت .دختري که خود درجاي
ديگر ممکن است نقش مادري را ايفا کند نقش
ديگري را از نظر مس��ائل عاطفي و حمايتي در
خانواده پدر و مادري خود ايفا ميکند تا جايي
که در خانوادهاي که ممکن اس��ت پدر يا مادر
از کار افتاده باش��ند يا به مش��کالت عصبي يا
روانشناختي يا ناتواني جسمي مبتال باشند به
رغم داشتن فرزند پسر اين دختر خانواده است
که به پدر و مادر رس��يدگي ميکند و کارهاي
س��خت را انجام ميدهد .بررسيها نشان داده

اس��ت رابطه خيل��ي مثبت و معن��اداري بين
فرزن��د دختر و اعضاي خان��واده وجود دارد.از
ط��رف ديگر بررس��يها نش��ان ميدهد وقتي
افراد دچار مش��کالت ش��ديدي ميشوند و به
ناکاميها و استرسهاي زندگي و گرفتاريها
مبتال ميش��وند يکي از کساني که ميتواند به
او آرامش دهد و با بودن در کنارشان و صحبت
ک��ردن درباره مس��ائل غير مرتب��ط با موضوع
اصل��ي که فرد از آن رنج��ش دارد به او آرامش
بخش��د کس��ي جز خواهر او نيست .نقشي که
در ارتباط با آرامش روان��ي ميتوانيم از طرف
خواه��ر درياف��ت کني��م فراتر از يک مش��اور
روانشناس است.
وي در ادام��ه م��ی افزای��د« :تحقيق��ات
علمي نش��ان داده است که بيش��ترين تعداد
جنينهايی که توليد ميش��وند پس��ر هستند
ول��ي تعداد جنينه��اي مرده باز ه��م در بين
پس��رها بيشتر اس��ت .به نظر ميرسد دخترها
بيشتر از پس��رها در برابر مس��ائل و مشکالت
حتي قبل از دوران تولد مقاوم هستند .ميبينم
در بي��ن مردم معروف اس��ت که بزرگ کردن

دختر با دردس��رهاي کمتري همراه است وبه
نظر ميرس��د دخترها با دردس��رهاي کمتر و
مقاومت بيش��تري بزرگ ميشوند و مشکالت
کمتري را به دوش خانواده مياندازند» .
اين روانش��ناس با اشاره به تحقيقات علمي
انجام گرفته در ارتباط با تحمل درد و س��ختي
در م��ردان و زنان می گوی��د :تحقيقات علمي
نش��ان داده اس��ت دخترها از نظر درد بدني 7
برابر مقاوم تر از پسرها و از نظر دردهاي رواني
نزديک به  4برابر از پس��رها مقاوم تر هس��تند.
البته اينها نش��انه برتري يک جنس نسبت به
جن��س ديگر نيس��ت ،اما بيانگر اي��ن واقعيت
اس��ت که زن موجود منحصر به فردي اس��ت
که در جايي به عنوان نقش مادر تکيه گاه است
و در جاي ديگ��ر به عنوان نقش خواهر آرامش
دهنده و در جاي ديگر به عنوان فرزند خانواده
به پدر و مادر کمک ميکند و همه اينها نشان
دهنده قابليتهاي زن است.
حمايت عاطفي از زناني ک��ه همزمان بايد
س��ه نقش را عهده دار باش��ند ،واقعيتي است
که بس��ياري از بزرگان بر آن تأکيد داشتهاند.

خس��تگي ناپذير بودن باوجود فرسوده شدن
از ديگر ويژگيهاي بارز زنان است .کساني که
بيشتر از حمايت مادي
نيازمند حمايتهاي
عاطف��ي اطرافي��ان
اس��ت .اينک��ه چطور
ميت��وان از زناني که
عه��ده دار س��ه نقش
متف��اوت در زندگ��ي
هس��تند حمايت کرد
سؤالي است که دکتر
ابراهيم��ي مق��دم در
پاسخ به آن ميگويد:
زنان و م��ردان تحت
تأثي��ر اس��ترسها و
فش��ارهاي روان��ي
مختلفي ق��رار دارند .هردو تأثي��ر ميگيرند،
ول��ي اين تأثيرها متفاوت اس��ت .اگر بخواهيم
اين تأثي��ر را در قال��ب مثال بي��ان کنيم بايد
ف��رض کنيم هم زن��ان و هم م��ردان از جنس
کربن هس��تند .اگر روي الم��اس که از جنس
کربن اس��ت يک خش بيندازي��م هيچ اتفاقي
نميافت��د ولي اگر فش��ار زي��ادي وارد کنيم
الماس ميش��کند .اما اگ��ر روي کربن اين کار
را انج��ام دهي��م روي آن خ��ط ميافتد ،ولي
اگر فش��ار دهيم نميش��کند زي��را چيدمان
مولکولهاي آن به ش��کلي اس��ت که براحتي
خرد نميش��ود .به نظر ميرسد بين زن و مرد
هم اين حالت وجود دارد .هردو انسان هستند
و از يک حالت انساني خاصي برخوردارند ولي
اگ��ر مردان تحت فش��ارهاي رواني قرار گيرند
باوج��ود اينکه به نظر خيلي محکم هس��تند و
خم به ابرو نميآورند ولي ميش��کنند و دچار
س��کتههاي قلبي و از اين دست ميشوند اين
درحال��ي اس��ت که زن��ان در برابر مش��کالت
صورتش��ان چروکيده ميشود و گريه و زاري
و مويه ميکنند ،ولي نميش��کنند و ش��ايد به
همين دليل اس��ت حتي طول عمرشان  15تا
 20س��ال از مردان بيشتر اس��ت واين نشان از
مقاومتنژاد زن نسبت بهنژاد مرد است.

روستاییان نمی دانستند به جز کمک به چوپان گمشده به یاری حیات وحش پرداخته اند

نجات خرس های قهوه ای  8ساعت طول کشید

جنگل به گوش رسيد.
وي ادامه داد :نزديكتر ش��ديم و نور چراغ
را به طرف صدا چرخاندي��م .صدا متعلق به دو
توله خ��رس قهوهاي بود كه م��دت چنداني از
تولدش��ان نميگذش��ت؛ بيحال بودند ،من و
دوس��تانم از ترس اينكه تولهها طعمه حيواني
شوند ،آنها را با خود به روستا آورديم.
تول��ه خرسها را به خانه بردم و تا روش��ن
ش��دن ه��وا صب��ر ك��ردم .دلم ميخواس��ت
خرسهاي قه��وهاي زنده بمانند ،براي همين
صبح زود با اداره محيط زيس��ت شهرس��تان
عل��ي آباد تم��اس گرفتم و موض��وع را توضيح
دادم .مدت��ي نگذش��ت كه محي��ط بانان براي
تحويل توله خرسها رسيدند.
رئيس جوان ش��وراي اس�لامي روستا كه
دانش��جوي ترم آخر رش��ته مديريت بازرگاني
است ،ميگويد :اين نخستين بار بود كه دو توله
خ��رس را از نزديك ميديدم .ميدانس��تم اگر
مادرشان از راه ميرسيد ،زنده نميمانديم ،اما
ش��نيده بودم مادر توله خرسهاي قهوهاي به
هيچ عنوان آنها را ت��رك نميكند براي همين

مطمئ��ن ب��ودم
براي مادرش��ان اتفاقي افت��اده و وظيفه خود
ميدانس��تم كه آنها را نجات ده��م .وي افزود:
پيش از اين هم هر بار حيوان آسيب ديدهاي را
ميديدم ،براي بهبودياش هر كاري از دس��تم
بر ميآمد انجام ميدادم .خوب به ياد دارم چند
سال قبل كه صبح زود با پدرم مسير شاليزار را
ميپيموديم ،ناگه��ان متوجه افتادن پرندهاي
مقابل اتومبيلمان شدم .قرار بود كبوتر طعمه
شاهين شود ،اما خود را از چنگال شاهين نجات
داده بود ولي ديگر قدرت پرواز نداش��ت .كبوتر
زخمي را به خانه بردم ،سينهاش را كه با منقار
شاهين شكافته شده بود دوختم و پس از چند
روز كه حالش بهبود پيدا كرد پر كشيد و رفت.
احمد تخم افش��ان دو سال قبل با رأي اكثريت
به عنوان رئيس شوراي اسالمي روستاي دهنه
زري��ن گل كه بالغ بر  300خانوار دارد ،انتخاب
و در طول اين دو س��ال موفق شد با رايزنيهاي
متعدد امكانات خوبي براي روستا فراهم كند.
م��ي گويد :روس��تاي ما جو آرام��ي دارد و

اهال��ي آن ب��ا يكديگ��ر همدل و
متحد هس��تند ،اوق��ات فراغتم را
با كوهن��وردي ،رفتن ب��ه صحرا و
مزرعه پر ميكنم و از اين ش��رايط
لذت ميبرم به همين دليل زندگي
روستايي را به شهرنشيني ترجيح
ميدهم و تص��ور اينكه از اين همه
آرامش و س��ادگي جدا شوم برايم
مشكل اس��ت ،زيرا در آن شرايط خود را مانند
پرن��دهاي در قفس ميدانم ،ب��راي همين دلم
به حال توله خرسها ميس��وزد كه از طبيعت
دور شدهاند و اگر نگران حفظ جان آنها نبودم،
هيچگاه از حيات وحش دورشان نميكردم.
وضعيت دو توله خرس
احمد دباغيان،كارش��ناس محيط زيس��ت
و مدير روابط عمومي حفاظت محيط زيس��ت
اس��تان گلستاندر مورد ش��رايط نگهداري دو
توله خرس گف��ت 16 :فروردين ماه بود كه در
جريان س��رگرداني دو توله خرس قهوهاي قرار
گرفتيم .محيط بانان پس از رسيدن به منطقه،
ضمن اقدامات اوليه ب��ه منظور مراقبت از توله
خرسه��ا ،آنها را ب��ه اداره كل حفاظت محيط
زيست استان گلستان تحويل دادند.
وي اف��زود :از آنجا كه خ��رس قهوهاي مادر
براحت��ي تولههاي خود را ت��رك نميكند و در
اين دوران بس��يار خطرناك ميشود تا از جان
تولههاي خ��ود محافظت كن��د ،بياطالعي از

وضعيت مادر اين تول��ه خرسها ،محيطبانان
را برآن داشت  24ساعت كشيك دهند تا ردي
از م��ادر خرسها بيابند ،ام��ا نتيجهاي حاصل
نشد ،اين احتمال ميرود كه مادر توله خرسها
توس��ط ش��كارچيان غير مجاز كش��ته شده يا
اينكه با خوردن طعمه مسموم يا نزاع با خرس
ديگري از بين رفته باشد.
دباغيان با اش��اره به اينكه چش��مهاي توله
خرسها در ابتداي تولد بسته است ،گفت :اين
توله خرسهاي يك و نيم ماهه تازه چشمهاي
خ��ود را باز كردهاند و تنها مش��كلي كه پس از
معاينه توسط پزشك مركز براي آنها تشخيص
داده ش��د كمي ضعف و اس��ترس بود به همين
دليل از س��وي مس��ئوالن اداره محيط زيست
تحت مراقب��ت ويژه قرار دارند و با ش��ير گاو و
افزودن مواد پروتئيني تغذيه ميش��وند .عالوه
بر اي��ن از آنجا كه توله خرسه��اي موجود در
طبيعت تا يكسالگي تحت مراقبت مادرشان
هستند ،حداقل  6ماه تا يك سال آينده نياز به
مراقبت دارند.
ب��ه گفته اين كارش��ناس محيط زيس��ت،
توله خرسها كه يكي نر و ديگري ماده اس��ت،
مانند ساير خرسها ،خيلي زود به انسانها خو
ميگيرن��د به همين دليل با بازگرداندن آنها به
حيات وحش امكان به خطر افتادن جان ش��ان
وجود دارد ،زيرا ديگر ترس از انسان برايشان
معنا ن��دارد و احتم��ال اينكه به ش��كارچيان

وي ادامه می دهد «:نکته حائز اهميت اين
است که بايد کاري کنيم هم ميزان فرسودگي
زنان کاه��ش پيدا کند و هم اينکه احس��اس
رواني مثبت در آنها افزايش يابد .اين احساس
رواني مثبت به طور فزاينده در خانواده رش��د
پي��دا ميکند .ميتوان م��ادر و زن را به عنوان
نقش يک کاپيتان و مغز متفکر در تيم فوتبال
در نظ��ر گرفت .وقتي او ب��ه حرکت در ميآيد
موت��ور آن تي��م ني��ز ب��ه حرک��ت در ميآيد.
پژوهشهاي متعددي انجام ش��ده است .يکي
از پژوهشگران يک آگهي استخدامي به صورت
آنالين در ش��بکههاي مختلف ق��رار داد .افراد
زيادي تماس گرفته و از ش��رايط شغل سؤال
کردند .ف��رد مصاحبه کننده به همه آنها گفت
اين ش��غل  24ساعته است و زمان زيادي براي
خوابيدن و حتي غذا خوردن نداريد و بايد وقتي
همه از خوردن غذا س��ير شدند سراغ غذاهاي
باقي مانده بياييد .استراحت و مرخصي در اين
ش��غل وجود ندارد و از هي��چ حقوق و مزايايي
نيز برخ��وردار نخواهيد بود و احتماالً بيمه هم
نميش��ويد .نتيجهاي که حاصل ش��د بس��يار
جالب ب��ود .همه اف��رادي که ب��راي مصاحبه
آمده بودند گفتند اي��ن کار احمقانه و ظالمانه
اس��ت .وقتي به آنها گفته شد کساني هستند
اين کار را ميکنند و نام آنها مادر اس��ت اشک
ازچش��م همه جاري ش��د .مادران بدون هيچ
چشمداش��تي اين گون��ه فعاليته��ا را انجام
ميدهند بدون آنکه درآم��دي را طلب کنند.
بنابراين الزم اس��ت شرايطي به وجود بيايد که
فرسودگي در آنها اتفاق نيفتد.
متأس��فانه برخ��ي افراد به خودش��ان اين
اج��ازه را ميدهند که ناراحتيه��ا و ناکاميها
را بر س��ر مادر تخليه کنند.خيلي اوقات شاهد
بودهايم که فرزن��د خانواده رفتار غيرمؤدبانه با
مادر انج��ام داده و ناکاميهاي خ��ارج از خانه
را س��ر مادر تخليه کرده است .متأسفانه شاهد
بودهاي��م خيلي از مواقع اين موضوع در ارتباط
ب��ا مرد خانواده نيز اتفاق افتاده و مش��کالت را
سر همسر خالي کرده اس��ت .همه اينها باعث
فرسودگي و بروزاحساس ناخوشايند ميشود
و شايد به همين خاطر است که گفته ميشود
کاري کنيد دعاي مادر پشت سرتان باشد .اين
جمله معروف که بهش��ت زير پاي مادر اس��ت
از اي��ن احس��اس رضايت و احس��اس خوب و
احساس مثبت نش��أت ميگيرد احساسيکه
مادر نسبت به فرزند خود دارد».
غيرمج��از نزديك و كش��ته ش��وند وجود دارد
به همي��ن دليل ناچار هس��تيم آنه��ا را به باغ
وحشها بدهيم.
احمد دباغيان كه بيش از  14س��ال فعاليت
محي��ط زيس��تي دارد ،از عالق��هاش به دنياي
حيوان��ات چنين گفت :در س��ن  21س��الگي
به عضويت س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت
استان گلس��تان درآمدم ،اما  10سال پيش از
آن هم محيط زيس��تي بودم .ب��ه دليل عالقه
زيادي كه به حيوانات داش��تم در حيات بزرگ
من��زل پدري از انواع و اقس��ام حيوانات اهلي و
وحش��ي نگهداري و از حيوانات زخمي تا زمان
بهبودي مراقبت ميكردم .وي افزود :به عقيده
من حيات انس��انها با حيات حيوانات تفاوتي
ندارد و تنها تمايز ما و حيوانات در توانايي تكلم
است و البته به دليل اينكه حيوانات قدرت بيان
دردش��ان را ندارند ،دوس��ت دارم به آنها توجه
بيش��تري داشته باش��م و در حفظ و نگهداري
شان گام بردارم ،اما متأسفانه مدام از اين طرف
و آن طرف خبرهايي ميشنويم حاكي از اينكه
خرس ب��ه كندوي زنبورداران حمله كرد ،گربه
جنگلي ب��ا حمله به مرغداري خس��ارت به بار
آورد و ...غافل از اينكه ما انس��انها زيس��تگاه
حيوانات را تخريب كردهايم .وقتي شكارچيان
غير مجاز مارال ،قوچ ،کل  ،بز و س��اير حيوانات
حيات وحش را ش��كار ميكنند ،طبيعي است
كه پلنگ و س��اير حيوانات ب��راي تأمين غذاي
خود به گوسفندان و ساير حيوانات اهلي حمله
كنند .تهديد حيات وحش ،در معرض انقراض
قرار گرفتن نس��ل برخي از حيوانات و روش��ن
شدن چراغهاي قرمز چشمك زن حيات وحش،
دغدغه محيط باناني است كه از تمام توان خود
براي حف��ظ گونههاي حيواني تالش ميكنند.
دباغيان كه زندگي در استان گلستان و حضور
در پ��ارك جنگلي گلس��تان را كه بيش��ترين
گونههاي جانوري را در خود جاي داده اس��ت،
بزرگترين موهب��ت زندگياش ميداند ،اظهار
داشت :عكاس��ي از طبيعت بكر پارك جنگلي
گلس��تان و مكانهايي كه دسترسي انسان به
آن ممكن نيست و تنها بايد زيباييهايش را از
دور نظاره كرد لذتبخشترين كاري است كه
حاضر نيس��تم از آن دست بردارم .براي همين
معتقدم ش��كارچيان به زيبا شناختي طبيعت
دست پيدا نكردهاند ،وگرنه به جاي شكار قوچ،
گذاشتن پايشان روي سر قوچ و عكس گرفتن
از اين صحنه دلخراش و خوردن گوش��ت آن،
تفنگ ش��ان را خرد ميكردند ،يك دوربين كه
هم قيمت تفنگ ش��ان اس��ت ميخريدند و از
زيباييهاي حيات وح��ش عكس ميگرفتند
و ب��راي خود لحظهه��اي تكرار نش��دني ثبت
ميكردند.

