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جــوانوجــامعه
ندارند و کامال برعکس پاتوق همیش��گی دوس��تان
است .نوجوان در سنی قرار دارد که تنهایی را به بودن
در میان خانواده ترجیح میدهد .س��پس اتاقش را به
ه��م میریزد تا آن را تبدیل ب��ه قلمروی خود کند تا
بتواند در آن تنها باش��د و دیگران از او گریزان شوند.
او به گوشهنش��ینی در مکانی مخصوص به خود نیاز
دارد .همین ام��ر والدین را نگران میکند .اما والدین
بدانند جای هیچ نگرانی نیس��ت .این رفتار ناش��ی از
خواست جوانان مبنی بر استقالل است.
این اتاق شبیه استودیویی است که نوجوان در
آن غ��ذا میخورد ،میخواب��د ،کار میکند و ...لذا
مرتب نکردن اتاق راهی برای حفظ حد و حدودش
در خانه و اثبات امنیت و اس��تقالل ش��خصیاش
است .جایی که کسی حق وارد شدن یا تمیز کردن
آن را ندارد».
بی قاعدگی ،خودش قاعده است
قرایی مقدم معتقد است« :جوانان میخواهند
از قاعدهمندی دور ش��وند ،آزاد و بیقاعده باشند و
مقید به زمان و مکان نباشند .جوان ،جوان است و
پر شر و شور و میخواهد همه چیز را به هم بریزد.
هر چند ک��ه برای دیگران س��خت و کالفهکننده

باشد ،او از بینظمیلذت میبرد چراکه بی قاعده
بودن را عین آزادی مییابد .آنها در بی نظمي ،نظم
دارند و بیسازمانی را سازمان میدانند».
این استاد دانش��گاه عالمه طباطبایی با انتقاد
از نظام آموزش��ی میگوید«:البت��ه ذکر این مورد
نیز ضروری اس��ت که نبای��د بگذاریم بیقاعدگی
ب��رای جوانان ما عادت ش��ود .چراکه قاعدهمندی
را م��ا به آنها آموزش میدهی��م و آنها از ما تبعیت
میکنند .در جوامعی که به جوانان وظیفه مداری
و مسئولیت پذیری را در مدرسه و دانشگاه آموزش
نمیدهند و اساسا وقتی مسئولیت پذیری زندگی
اجتماعی جامعه دیده نش��ود ،نبای��د توقع نظم و
ترتیب داشت ».وی با تاکید بر اینکه والدین نباید
در این خصوص با فرزندان به چالش بیفتند ،اظهار
میکند« :بیش از حد برای او قانون تعیین نکنید،
وقت��ی موضوع چن��دان اهمیت ن��دارد ،بیجهت
درباره آن بح��ث نکنید و عصبانی نش��وید .جمع
کردن اتاق جوان و نوجوان وظیفه والدین نیست.
وظایف را به خود او یادآوری کنید اما خیلی فش��ار
نیاوری��د و ضمن حف��ظ امنیت و اس��تقالل آنها
نگذارید ریخت و پاشها از اتاقش فراتر بیاید».

رنگی ) در زیبایی محیط و سالمت افراد و ساکنان بسیار موثر است .بهترین نوع ترکیب نور ترکیب سفید و زرد است .اگر
نور سفید حاکم باشد تولید بی قراری و عصبانیت و اگر نور زرد حاکم باشد تولید خستگی میکند.
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بهترین نقطه ب��رای تختخواب دور ترین نقطه از در ورودی و پنجره اس��ت .این نقطه در حقیقت آرام
ترین نقطه اتاق است که طبق نظریه فنگ شویی در معرض جریان انرژی زیادی نیست .همچنین در
صورتی که سر در سمت شمال و پاها جنوب باشد ،به دلیل قرارگرفتن در راستای جریان مغناطیسی
زمین و تنظیم آهن خون به کیفیت خواب کمک شایانی میشود.
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خواب یک سوم سالمت انسان را شامل میشود ،لذا رسیدگی به آن میتواند بر تمام جنبههای زندگی
انس��انی تأثیر داشته باشد .یکی از عوامل شناخته ش��ده و مؤثر بر خواب میزان الکتریسيته موجود در
اتاق اس��ت که در وس��ایل الکتریکی وجود دارد .لذا توصیه میش��ود هنگام خ��واب کمترین حضور
الکتریسيته را داشته باشیم و این وسایل را از خود دور کنیم.
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به یاد داش��ته باش��یم تختخواب یا رختخواب محل خوابیدن است نه خس��ته کردن خودمان برای به
خواب رفتن.
امروزه ثابت شده است که سنگهای نمک یون منفی «آند» آزاد میکنند که موجب پاکسازی محیط
و آرامش آن میشود .توصیه میشود یک قطعه سنگ نمک در اتاق خود قرار دهید.

هر چقدر اتاق جوان یا نوجوان یک فضای تفکیک ش��ده باشد و دسترسی به وسایل مورد نیاز ساده تر
باش��د ،این جداس��ازی و سادگی به ش��خصیت فرد منتقل میش��ود .ما در اتاق فرزند باید شاهد یک
س��ازمان کوچک با دسته بندی مشخص و کاربردی باشیم .به عنوان مثال اگر از اتاق برای کار و خواب
استفاده میشود ،محل خوابیدن را از محل کار جدا کنیم تا احساس این دو به هم منتقل نشود.
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آوردهاند که...

شلخته کمیبود و بینظم بود

ایمان صابر

طریق اکابر ارشد ،علم میاندوخت :
َه َپلی بانو بر
ِ
یکی شیر زن بُد در این سرزمین
نشان هنر داشت روی جبین
نجیب و متین و مجرد بُد او
ز دانش پژوهان ارشد بُد او
تاب هر بزم بود
خالصه جهان ِ
شلخته کمیبود و بی نظم بود
که به همراه والده گرام ،نظام الس�لطنه روزگار میگذراند و س�هم ایشان از
س�رای والده ،اتاقی بود که چ�ون بگویم از حال زارش ،همین بس که ش�تر گم
میگشت با بارش :
چه گویم از آنجا که یال َ
ال َسف
پتو یک طرف ،جامه ها یک طرف
به روی زمین جزوه ها ریخته
و شلواری از سقف آویخته
به دیوا ِر آن ساعتی خواب بود
طاق در لنگه جوراب بود
و بر ِ
دلم به ِر پاکیزگی لک زده
که دشمن به این ّ
خطه موشک زده
ُ
ایّام مصادف گش�ت با فرجه امتحانات و َه َپلی بانو را سخت بر مطالعه
پایمردی بود :
چنان درس خواندی در آن هرج و مرج
به گینِس رکوردش نمودند درج
در آن اَثناِ ،ک ْلک ایشان که بعدها خودکار خواندنش ،از حرکت باز ماند
و جوهر تمام نمود ،ناچار در جهت ابتیاع ِک ْلک بیک راهی بازار شد.
الس�لطنه که از دیسک کمر رنج میبرد ،وقت را غنیمت شمرد
نظام ّ
و سلانه سلانه عزیمت نمود تا اتاق دخترش و بامش ّقت بسیار کارزار
جنگ را به صلح و صفا نش�اند و دستی بر سر و گوش اتاق کشیدَ .ه َپلی
بانو بازگشت و با طمطراق آهنگ رجعت به اتاق نمود.
آمده است که همس�ادگان از صولت غری ِو ایشان ،کفش کاله بنموده،
متواری شدند:
َه َپل داد و بیداد کرد و هَوار
بگفتا ورا مادرش  :زه ِر مار!
که من با وجود ُقلنج کمر
محبت نمودم به تو خیره سر
ببین خانه مان چون هلویی شده
اتاق تو خوب فنگ شویی شده
َه َپل بانو که به پهنای باند رخس�ار ،زار می�زد و ذوالیدین تا آرنج در
مترصد یافتن جزواتش بود ،فرمود:
سطل زباله
ّ
بدو گفت آن دخت مفلوک ،زار
درآوردی از روزگارم دَمار
به من مِهر مادر پدیدار گشت
ولی بعد از آن دیده ام زار گشت
تو بر درد های دلم مرهمی
خصوصی ترین قصه را محرمی
به قربان تو گردن و پا و سر
فدای تو و آن ُقلنج کمر
وضع سامان من با شما
ولی
ِ
تفاوت کند از زمین تا هوا
ِ
شوکت انتظامیب ُ َود
تو را
مرا نظم در بی نظامیب ُ َود
مرتب نکن گرچه ویرانه شد
خودم بلکه روزی بیایم به خود
برای رضای خداوندگار
مرتب نمودن به خویشم سپار
دگر کی توان امتحان بیست شد؟
که ده برگ از جزوهام نیست شد
خدایا چنان کن سرانجام کار
کسی تا نگردد به دردم دچار
دوش ناپلئون
از هم مکتبهای ایشان شنیدم ،که آن ترم را دوش به
ِ
گذراند و مقبول واقع شد.

