مبارزه پسر  9ساله
بهخاطر بچههاي پارک
مهتاب محمدي  :همشاگرديهاي پسربچه  9ســالهاي به رسم قدرداني از
قهرمان مدرسه ،يک شبکه تلگرامي با عنوان «قهرمان دوستت داريم» راهاندازي
کردند و زيباترين پستها را در آن به اشتراک گذاشتند.
جاناتان روبهرو  9ســاله نام قهرمان کوچکي است که اگر شجاعت و ذکاوت او
نبود بچههاي پارک هم اکنون به علت آســيب ديدگي شديد بهخاطر حمله يک
سگ وحشي در بيمارستان بستري شــده بودند .او که همراه دوستانش در حال
بازي در پارک بود متوجه ســر و صداي اطرافيان و صداي پارس کردن سگي شد.

سگ که سراسيمه به ســمت محل بازي بچهها ميدويد ،با کمک جاناتان مدتي
مهار شد تا بقيه بچهها بتوانند فرار کنند و نگهبان پارک از راه برسد.
يکي از همکالســيهاي جاناتان ميگويد مشغول بازي با توپم بودم که سگي
سياه و بزرگ به طرفم حمله کرد ،جاناتان با ديدن اين صحنه مرا به سمت چمنزار
کنار زمين بازي پرتاب کرد و خودش از نردهها باال رفت ،ســگ باديدن اين عمل
جاناتان شجاع ،مرا رها کرد و به سمت او دويد ،درگيري سگ با همکالسي مهربانم
باعث شــد بچهها از محل حادثه دور شــوند و نگهبانها از راه برسند اما متأسفانه
سگ به جاناتان حمله کرده و او به سختي آسيب ديده و مجروح شده بود.
به گزارش تيم پزشکي بيمارستان شارلوت واقع در کاروليناي شمالي  ،جاناتان
در اثر حمله ســگ دچار شکستگي و آســيب ديدگي جدي شده و تحت عمل 5
ساعته قرار گرفته و حال او رو به بهبودی گزارش شده است.

راز طول عمر و سبک زندگی «مرد صلح»

سهیال نوری«:مرد صلح» لقب مرد  128سالهاي
است كه  20فرزند و بيش از  250نوه ،نتيجه و نبيره
دارد و به عنوان تنها بازمانده ارگ قديم بم زندگي
ميكند .او كه تاكنون غم از دست دادن  5فرزند
خود را تجربه كرده اعضاي خانوادهاش را از جمع
شدن در كنار هم بر حذر ميدارد تا گرفتار چشم
زخم نشوند و از اينكه براي صد و بيست و هشتمين
بار در سالمت كامل شكوفههاي بهاري را ميبيند
احساس رضايت ميكند.

دوميــن فرزند مرد صلح ادامه داد :بــراي من و خواهر و
برادرهايم داشتن چنين پدري باعث افتخار است و هميشه
او را به خاطر شــيوههاي تربيتياش تحسين ميكنيم زيرا
باعث شــده نه تنها با فرزندان مادر اولمــان ارتباط خوبي
داشته باشــيم بلكه آموختهايم حرف قلب و زبانمان يكي
باشــد ،به دنبال روزي حالل برويم و با همــــــسرانمان
خوش رفتار باشيم ،احترام يكديگر را حفظ و از وصلتهاي
ساده استقبال كنيم.
صولت شــهرياري با بيان اينكه همواره توصيه پدرم به
همه فرزندانش ازدواج در ســنين پايين بوده اســت ،افزود:
همه ما به عقيده او احترام گذاشتيم به همين دليل خواهرها
و برادرهايم با وجود ســن و ســال كم ،عروس و داماد دارند
و برخــي از آنها صاحب چند نوه هســتند .من هم به تازگي
براي پســرم كه با خواهر  13سالهام هم سن و سال است ،به
خواســتگاري رفتهام و قرار است دو سال ديگر كه  15ساله
ميشود مراسم عقد را برگزار كنيم.

عکس :اختصاصی گروه زندگی

راز و رمز عاشقي
از آنجــا كــه فرزند دوم خانــواده هســتم تقريباً خوب
بــه خاطر دارم كه هر ســال مادرم باردار بود و پدرم ســعي
ميكرد در كمال جديت و اقتدار ،حواســش به او باشــد تا
بارداري بيخطري را تجربه كند .صولت شــهرياري با بيان
ايــن جمالت افزود :به ياد ندارم پدر و مادرم با هم مشــكلي
داشــته يا اينكه مشاجره كرده باشند .آنها در اين سن و سال

بازمانده ارگ قدیم بم
 128ساله شد

حيدر شهرياري در کنار همسرش

حيدر شــهرياري كه قب ً
ال نامش جنجــال بود و به دليل
كم لطفيهاي اطرافيان ناچار به تغيير نام شد در شهرستان
ريگان از توابع استان كرمان زندگي ميكند.
توگوي گروه زندگي روزنامه ايران با وي كه آرزويي
گف 
جز ديدن مقام معظم رهبری ندارد در حالي انجام شد كه به
دليل كهولت ســن ،قدرت شنوايياش كاهش يافته و فرزند
دومش صولت ،او را متوجه سؤاالت ما ميكرد.
اين مرد  128ســاله به خبرنگار گروه زندگي گفت :مرد
جواني بــودم كه به دليل هيكل قوي و ظاهري پســنديده
در ميان مردان عشــاير طايفه پلنگي دهنه عباسعلي ،مورد
توجه خانواده دو دختر روستايي قرار گرفته اصرار به ازدواج
من با دخترانشــان را داشتند در نهايت با هر دو آنها در يك
روز و يك ســاعت پاي سفره عقد نشستم اما مشاجرهاي كه
ميان آن دو پس از ازدواج به راه افتاد باعث شد تا آنها را ترك
كرده و راهي استان سيستان و بلوچستان شوم.
اين جدايي نزديك  15سال به طول انجاميد و وقتي پس
از ســالها در حالي كه  40سال داشــتم به روستا بازگشتم
هنوز آن دو دختر در خانه پدرشان زندگي ميكردند .با يكي
از آنها كه «الل بيبي» نام داشــت زندگيام را ادامه دادم و
با ديگــري متاركه كردم .حاصــل آن ازدواج  12فرزند بود
كه  5نفــر از فرزندانم به دليل بيماري و مشــكالت زندگي
آن روزها فوت شــدند و  7دختر و پسر ديگرم در قيد حيات
هستند .پس از گذشت سالها همسر اولم فوت كرد و من با
خواهرزاده  13ســاله «الل بيبي» كه «گشنيز» نام داشت
ازدواج كردم و  13فرزند نيز از او دارم.
صولــت شــهرياري در مــورد زندگي پــدر و مادرش
ميگويد :اختالف ســني پدر و مادرم بيش از  50سال بود
به طوري كه سن پدربزرگ مادری ام  ،از پدر من كمتر بود
ولي بــه دليل احترامي كه براي پدرم قائل بود با اين ازدواج
مخالفتي نكرد.
تنها بازمانده ارگ بم اضافه كرد :نخستين فرزند حاصل
از دوميــن ازدواج من اوايل انقالب به دنيــا آمد و در همان
زمان بود كه شناســنامهاي صادر شد كه سال تولدم را سال
 1300نشــان ميدهد در حالي كه من در سال 34 ،1300
سال داشتم.

پدر جاناتان قهرمان  ،که سرش از ناحيه بازو بشدت دچار آسيب شده و عالوه بر
مشاهده آثار گاز گرفتگي بر سر و صورتش ،متحمل درد و رنج زيادي شده است از
توگو با خبرنگاران
اين اقدام سريع و هوشمندانه فرزندش ابراز رضايت کرد و در گف 
گفت ،پســرم با اقدام شجاعانه خود جان دوســتانش را نجات داد و اگرچه توسط
حيوان آســيب ديد اما نشان داد که مانند بســياري از افراد به بيماري بيتفاوتي
نسبت به همنوعان خود دچار نشده اســت؛ ممکن بود در اثر بيتوجهي جاناتان،
بچههاي کوچک تر به مشــکالت شــديدتر و غير قابل جبراني دچار ميشدند که
تحمل آن براي هيچ پدر و مادري آسان نيست .اگر ما به عنوان انسان ياد بگيريم که
کمي فراتر از مرزهاي خودپرستي و خودبيني که براي خود رسم کردهايم ،حرکت
کنيم ،کمتر به حوادث جمعي مبتال خواهيم شــد .شايد روزي جان فرزند من را
همنوعي ديگر نجات دهد ،کسي که هنوز به بيتفاوتي دچار نشده است.
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هم عاشــقانه در كنار هم زندگي كرده و با يكديگر با محبت
و احترام رفتار ميكنند .مادرم به اندازهاي پدرم را دوســت
دارد كه مدام مراقب مرتب بودن سر و وضع او و تغديه سالم و
بموقعش است و شايد به دليل فراموش كردن خودش باشد
كه به بيماريهاي مختلفي مبتال شــده امــا پدرم از لحاظ
جسمي و ذهني در صحت و سالمت كامل بوده و فقط هر دو
سال يك بار نزد پزشكي با سابقه ميرود تا آزمايشهاي الزم
و چكاپش را انجام دهد.

پر جمعيت بــودن خانواده موضوع چنــدان تازهاي در
ميان اقوام و ســاكنان آن مناطق نيست به طوري كه صولت
ميگويد :يكي از پســر خالههاي پدر بــا وجود  9بار ازدواج،
 27فرزند دارد و طبيعي است تعداد اعضاي خانواده آنها نيز
زياد باشــد ،با اين حال مرد صلح هميشه به فرزندان توصيه
ميكند حتي در مراسم و مناسبتهاي خاص همه با هم به
ديدار او يا اقوام نروند ،زيرا معتقد اســت با اين كار از آسيب
چشم زخم اطرافيان در امان ميمانند.

راه و رسم زندگي
تنها بازمانده ارگ قديم بم ميگويد :نام همه فرزندان را
خودم انتخاب كرده و با اينكه شناسنامهام ديگر جاي خالي
براي نوشــتن نام فرزندانم ندارد ،اما نــام هيچ يك از آنها را
فراموش نكردهام و براي هر كدام آنها از نخستينشان يعني
«گنج خاتون» تا كوچكترين دخترم يعني «مرضيه» با ذكر
نامشــان دعاي خير و براي همه آنهايي كــه از دنيا رفتهاند
طلب مغفرت ميكنم.
اين مرد بدون اينكه دراين سن و سال به مشكل حافظه
دچار شده باشد ،گذشــتههاي دور را به خاطر دارد و از آنها
بخوبي صحبت ميكند و راه و رسم درست زندگي را گوشزد
ميكند .اين مرد  128ساله ســالها در كوه زندگي كرده و
پيشهاش دامداري بوده اســت .در روستاي دهنه عباسعلي
واقع در  65كيلومتري شهرســتان ريگان ساكن و به همين
دليل از زندگي شهري گريزان بود .صولت راز سالمت پدرش
را در سبك درســت زندگي ،تغذيه ســالم و فعاليت بدني
دانسته و اضافه ميكند :اين روزها به دليل جبر زندگي ،پدر
ساكن شهرســتان ريگان شده است و سعي ميكند با انجام
كارهاي شخصياش و توجه به تغذيه سالم ،سالمت جسم و
روح خود را حفظ كند .حيدر شهرياري در مورد عالقهاش به
ميوهها و راز سالمتياش ميگويد :از ميان ميوهها به نارنگي
و هندوانه عالقه زيادي دارم و به وعدههاي غذاييام اهميت
زيادي ميدهم .فقط گوشت ،مرغ و لبنيات محلي ميخورم
اوقات فراغت را هم با پياده روي و سركشــي به باغ هايم پر
ميكنم و مواقعي كه با همســرم تنها هستيم برايش اشعار و
داستانهاي عاشقانه محلي ميخوانم.

وي ادامه ميدهد :از وقتي كه گوش هايم ســنگين شده
راديو گــوش نميدهم اما برنامههــاي مذهبي و مربوط به
امامــان و پيامبران را كه از تلويزيون پخش ميشــود حتماً
با عالقه دنبال ميكنم.

مسير سبز مرد صلح
عمر طوالني تنها بازمانده ارگ قديم بم باعث شــده تا او
شــاهد مرگ عزيزان و تعداد زيادي از نزديكانش باشــد اما
ســايه غم و اندوه اميد را از او نگرفته و دســت از تالش براي
ساختن يك زندگي پربار برنداشــته است .صولت در مورد
اينكه اندوه تا چه اندازه بر قلب پدر سايه مياندازد ميگويد:
از وقتــي به خاطر دارم پدرم در مراســم عــزاداري و غمبار
شركت نميكرد و عادت ندارد براي مرگ كسي گريه و زاري
كند ،زيرا اعتقاد دارد اين راهي اســت كه هر كسي يك روز
در آن قدم ميگــذارد و عزاداري كردن تأثيري ندارد ،حتي
سالمندان فاميل ميگويند در زمان از دست دادن فرزندان
همسر اولش كه از مادر ما بزرگتر بودهاند ،بيتابي نميكرد
و تنها براي آنها طلب آمرزش ميكرد .به همين دليل اســت
كه بيشــتر از ناراحتي و غم ،در چهره پدر لبخند ديدهايم و
اين دوري كــردن از غم در انتخاب رنــگ لباسهايش هم
وجــود دارد به طوري كه از لباسهاي مشــكي و تيره بيزار
است و رنگ سورمهاي و سبز را ميپسندد.
وي در مورد تأميــن مخارج زندگي پدر و مادر ميگويد:
كمترين كاري كــه فرزندان بر عهده داريــم تأمين هزينه
زندگي پدر و مادر اســت .همه اعضاي خانواده پر جمعيت
ما معتقديم با دعاي خير پدر است كه زندگي خوب و آرامي
داريم .او نيمههاي شــب بيدار ميشود و ساعتها نماز شب
ميخواند .بعد از خواندن نماز صبح هم بيدار ميماند و براي
تك تك فرزندانش دعاي خيــر ميكند .همچنين با وجود
اينكه  128ســال دارد ،با خواهر  13ســالهمان كه بيش از
 100سال با او اختالف سني دارد مانند يك پدر جوان رفتار
ميكنــد و ســعي دارد در عين رعايت مســائلي كه برايش
اهميت دارد به اتفاقات زندگي نگاه ســختگيرانهاي نداشته
باشــد .همچنين با وجود اينكه تجربه زيادي طي سالهاي
زندگياش كسب كرده ،وقتي فردي بيمار ميشود در روند
درمانياش مداخلهاي نميكند و ميگويد :علم پيشــرفت
كرده و بهتر اســت با روشهاي جديد درمان شود ،اما هنوز
هم وقتي براي اقوام يا آشــنايان مشكلي پيش ميآيد از او
دعوت ميشــود تا به عنوان ريش سفيد و صاحب تجربه به
مشكالت آنها رسيدگي كند و خوشبختانه هميشه توانسته
صلح و آشــتي را ميــان آنها برقرار كند بــه همين دليل در
قبيلههاي عشــاير و ميان اعضاي فاميل و اطرافيان از او به
عنوان مرد صلح ياد ميشود.

هوشمندي اقتصادي در سبک زندگي مدرن

دنیا پرتو  9 :مجموعه از عکسهاي کودکان نيازمند
اهداي عضو ،در جشنواره عکس کودکان پيوند ،به تصوير در
خواهد آمد تا از لبخند ماندگار کودکان پس از قرار گرفتن
تحت عمل پيوند اعضا رونمايي شود.
در اين جشــنواره که قرار اســت ماه آينــده در مرکز
پيوند اعضاي آتالنتا در جورجيا برگزار شــود ،تصاويري از
زندگــي قبل و بعد از پيوند در کنار هم نمايش داده خواهد
شــد تا بازديدکنندگان تأثير همدالنه تريــن و زيباترين
بخششهاي انساني را در بازگرداندن زندگي به همنوعان
شان مشــاهده کنند .تاکنون تصاويري از لبخند  9کودک
که تا چندي پيش در انتظار خبر پيدا شدن ارگان مناسب
براي پيونــد در مرز بين زندگي و مرگ قــدم ميزدند اما
اين روزها اميدوارانه به فردايي زيبا ميانديشــند ،به ثبت
رسيده اســت .آنها که قابي از تصوير ديروز خود را به دست
دارند با لبخندشــان پيام اميــدواري را به جهانيان منتقل
ميکنند و گويي ميخواهند بگويند ،مشــکالت هيچوقت
تا ابــد نميمانند و روزي هم فرا خواهد رســيد که در قاب
خاطرات براي هميشــه جاي خواهند گرفت و ميشــود
فراموششان کرد.
سرپرســت بخش پيوند بيمارســتان آتالنتا ميگويد،
ما هر ماه و شــايد هر هفته شــاهد ديدن چهرههاي زرد و
غمگين کودکاني هستيم که چشم انتظار تصميمي ساده

جشنوارهپيوندبازندگي

اما حياتبخش خانواده هايي با بيماران مبتال به مرگ مغزي
هســتند .روز گذشته ،دو کودک در اين بيمارستان به اتاق
پيونــد رفتند در حاليکه فکر ميکردند در روز تولدشــان
ميتوانند مانند ساير کودکان شمعهاي کيک تولدشان را
خاموش کرده و هديه بگيرند امــا من به آنها اميد دادم که
پس از بهبود ميتوانند کيک تولد دوباره شــان را قسمت
کنند و براي هميشــه شاد باشــند .هدف از برگزاري اين
جشنواره ،آشــنا کردن بيشــتر افراد جامعه با کودکان و
افراد نيازمند به اعضاي بدن است .شايد هنرمندان عکاس
بتوانند بهتر از هر کســي نتيجه ســخاوت يک انسان را به
انسان ديگري نشان دهند.
جيمز و اوا ،پدر و مادر انجلينا  8ساله که به تازگي تحت
عمل جراحي پيوند ريه قرار گرفته است ،از اعضاي فعال در
برگزاري اين جشنواره هستند .اوا ميگويد ،انجلينا  80روز
در بيمارستان بستري بود و به علت ابتال به بيماري پنوموني
يا همان ذات الريه در بيمارســتان بستري شد و پس از آن
پزشکان آســيب جدي به کليه هايش را تشخيص دادند و
گفتند بايد در انتظار پيدا شــدن کليه براي پيوند باشيم.
پس از شــنيدن اين خبر فورا ً براي اهداي کليه ام کانديدا
شدم و عمل پيوند با موفقيت انجام گرفت.
ســايمون پدر کيت  6ســاله که در اثر ابتال به بيماري
ويروســي نادر کبدش را از دســت داده بــه تازگي تحت

عمل پيوند کبد قرار گرفته و در اين جشــنواره شــرکت
دارد ميگويد پيشــرفت جراحان در پيوند اعضا ،شــانس
زندگي دوباره را به بســياري از بيماران بخشــيده اســت.
از ســوي ديگر نميتوان انســان بود و به آســاني از رنجي
که خانوادهاي منتظر در صف پيدا شــدن اعضاي مناسب
براي عمل پيوند ايستادهاند ،چشم پوشيد .کودکاني که در
بيمارستان پيوند زندگي ميکنند ،شجاعانه و صبورانه در
برابر تقدير خود ايستادگي ميکنند و انصاف نيست که در
برابر آنها بيتفاوت باشيم .اين عکسها نشان ميدهد آنها
مستحق چنين بخشش هايي بودهاند و اين وظيفه ما است
که تولد دوباره شان را جشن بگيريم.
مادر سيالس سه ساله يکي ديگر از اعضاي حاضر در اين
جشنواره ميگويد سيالس  101روز در بيمارستان بستري
بود که هر روزش براي من مانند هزار ســال گذشت ،آرزو
ميکنم هيچ مادري تجربه چنين لحظات طاقت فرسايي
را نداشــته باشد .او پس از اين مدت ،تحت عمل پيوند قلب
قرار گرفت و بخشش مردي مهربان پاياني براي تمام رنجها
ودردهاي او شد .شايد اين تصاوير بتواند ،ارزشهاي انساني
و پيوندهاي عاطفي را که اين روزها در حال کمرنگ شدن
است حيات دوباره ببخشد .ســيالس ديگر ميتواند زمان
بيشــتري را با خواهر و برادرهايش صرف کند ،غذا بخورد،
بازي کند و از زيباييهاي دنيا لذت ببرد.

مريم بهريان  :مديريت ســبک درست اقتصادي زندگي
يکــي از مهمترين اصولي اســت که نه تنها باعث اســتحکام
خانواده ميشــود بلکه موجب عبور از بحرانهاي بزرگ و ارتقا
سطح زندگي خواهد شد.متخصصان زندگي موفق را در دنياي
مدرن امروز منوط به هوش اقتصادي افراد ميدانند و بر تقويت
هر چه بيشتر آن تأکيد دارند .بر همين اساس يک مادر جوان
استراليايي با تغيير سبک زندگي و تغيير در شيوه خريد کردن
و تهيه غذا توانســت در عرض  5سال ،مبلغي معادل  18هزار
پوند ،پس انداز کند و خانواده اش را از بحران نجات دهد.
کلي اروگال  40ســاله اهل ولز جنوبي ،مديريت اقتصادي
خانواده را تغيير داد و شــرايط زندگي اش رو به بهبود رفت .او
ميگويد ،به دنبال يک بحــران مالي ،قصد فروش خانه مان را
داشتيم که از طرف بانک به ما  5سال فرصت داده شد تا بتوانيم،
مبلغ وام گرفته شده را پرداخت کنيم .فکر کردم با تغيير سبک
زندگي ميتوانم مقداري از بدهي بانک را بپردازم .براي شروع
خريد از قفســههاي ارزان قيمت فروشگاه و اجناس تخفيف
خورده را آغاز کردم .در شــبکه اجتماعــي گروهي راهاندازي
کردم که اعضاي آن دستورهاي پخت غذا با مواد ارزان قيمت
را به اشــتراک ميگذاشــتند و از حراج فروشگاهها يکديگر را
باخبر ميساختند .هر ساعتي که فروشگاهها اعالم ميکردند،
محصوالتشان تخفيف خورده اســت از خانه خارج ميشدم و
مطابق با برنامه غذايي که از قبل تهيه کرده بودم ،سبد خريدم
را پر ميکــردم .کلي که مادر دو فرزند اســت ادامه ميدهد،
من پيــش از آن در هفته  90پوند به تهيــه وعدههاي غذايي
اختصاص ميدادم با اين شــيوه اين مقدار به  20پوند کاهش
يافت بدون اينکه بچهها ،همســرم و حتي دوستان و اعضاي
فاميل که آخر هر هفته به ديدنمان ميآمدند ،متوجه تغييري
شوند .حتي ميز پذيرايي مان پر و پيمان تر از قبل شده بود .من
به همراه دختر و پســرم يک برنامه دقيق طراحي کرديم که در
آن بودجهاي به فســت فود خوري در خارج از منزل اختصاص
داده نميشد ،تصميم گرفتيم با تهيه غذاهاي خانگي به پيک
نيــک برويم و اين روند به افزايش ميزان پس اندازمان کمک
کرد .بيشتر دستورالعمل هايي که در وبالگ يا گروههاي آنالين
به اشتراک ميگذاشتم ،با مواد حراج شده از فروشگاهها تهيه
ميشد که مورد استقبال بسيار زياد دوستانم قرار داشت .بعد
از  5ســال ،تغيير در ســبک زندگي متوجه شدم نحوه خريد
کردن و مديريــت اقتصادي خانه ،يک هنر اســت که نياز به
آموزش و سختکوشــي دارد .در اين ســالها متوجه شده ام،
بســياري از فروشگاهها به دليل شرايط اقتصادي نامساعد يا به
منظور شناخته شدن ،اجناس خود را حراج ميکنند ،بعضيها
هم کاالهاي آســيب ديده درهنگام حمل بار را با قيمت ارزان
تري به فروش ميرسانند ،قبل از فرا رسيدن مراسم مختلف يا
جشنهاي رسمي ميشود اجناس را با تخفيف قابل مالحظه
تهيه کرد ،فقط کافي است براي شناسايي چنين اماکني ثابت
قدم بود .اين بحران مالي به من نشــان داد چگونه در شــرايط
سخت زندگي هم ميتوان خوشحال بود و با هوش اقتصادي از

بحرانهاي مالي به آساني عبور کرد .دکتر محمد رمضاني روان
شــناس ،مديريت اقتصادي صحيح و توانايي برقراري تعادل
ميان در آمد و رسيدگي به نيازها و خواستههاي اعضاي خانواده
را يکي از عوامل اســتحکام پايههاي زندگي مشــترک و عامل
پيشگيري کننده جدايي زن و شوهران از يکديگر ميداند.
اين متخصص معتقد اســت ،در خانوادههاي روســتايي،
معموالً در آمد خانواده متناســب بارفع نياز اکثر افراد است و
بحران مالي و بدهکاري کمتر به چشم ميخورد اما در فرهنگ
شهرنشيني به رغم تالشهاي بيشتر افراد براي کسب در آمد
بيشــتر بهدليل پيچيده شدن و روز افزون شدن نيازها ،ميزان
در آمد با خرج مطابقت نکرده و عالوه بر چالشها و بحرانهاي
مالي که سرپرســت خانواده را درگير ميکند ،ساير اعضا نيز با
پيامدهاي ناشي از آن مانند گسسته شدن رابطه اعضا ،در خود
فرو رفتگي ،نااميدي و حتي افســردگيهاي ناشي از مقايسه و
چشم و هم چشمي ،دست و پنجه نرم ميکنند .يکي از مهارت
هايي که الزمه زندگي شهرنشيني و فعاليت در دنياي صنعتي
و پر زرق و برق شــهري امروز است ،آشنايي با مهارت تطابق با
محيط به اين معنا است که افرادي که قصد دارند زندگي شان
در شــرايط متغير اقتصادي دنياي شهر نشيني تدوام داشته
باشــد ،بايد با تغيير رفتارها و الگوهاي روزمره خود را با محيط
سازگار کنند .گاهي اين سازگاري به گونهاي انجام ميشود که
فرد با تغيير خواســتهها و باورهايش ،شرايط را آسان تر جلوه
ميدهد .بــراي نمونه فرد خود را تغييــر ميدهد تا با محيط
همســاز شــود ،به بازار ميرود ،اما در تله تبليغات نظامهاي
اقتصادي سرمايه ســاالري نميافتد و به همان وسايل منزلي
که هنوز هم پر کاربرد و قابل استفاده هستند بسنده ميکند و
دچار سياستهاي برده داري جامعه سرمايهداري نميشود.
گاهي اوقات هم مانند اين مــــــادر اســتراليايي که با
برنامه ريزي صحيــح و پيدا کردن فروشــگاههاي حراجي
توانســت ،پس انداز خود را افزايش دهد ،ميتوان محيط را
تغيير داد تا بتوان بحران را پشــت سر گذاشت .در هرصورت
ايجاد تعادل در شيوه هماهنگ کردن خود با محيط ،بهترين
روش شناخته شده در مديريت زندگي است .توصيه ميشود،
افــراد در پايــان هر روز فهرســتي از عملکــرد روزانه خود را
يادداشــت کنند نگاهي به رفتارها و عادتهاي زندگي خود
بيندازند و ببينند چقدر براي کاالهــاي غير ضروري ،هزينه
کردهانــد ،تا چهاندازه از تکنيک تغييــر خود در برابر محيط و
تغيير محيط در برابر نيازها استفاده ميکنند و آيا به اين قدرت
دســت پيدا کردهاند که نياز بيش از مصرف را کنترل کنند و
گرفتار اصل بردگي توسط کاالهاي مدرن نشوند.
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آرين خاقاني  :شــکلگيري
رابطه دلبســتگي ميــان مادر و
کودک کــه « بالبي» نظريه پرداز
معروف رشد از آن به عنوان عميق
ترين پيوند عاطفــي ياد کرد ،در
دنياي امروز به رابطه عميق ميان
کاربران و گوشيهاي همراه شان
تعميم داده ميشود.
بــه طــوري کــه محققــان
بسياري از هيجانها و احساسات
اضطرابي ،دلشوره و نگراني افرادي
که به داليلي به گوشيهاي همراه،
تبلــت و لپ تــاپ و هر وســيله
الکترونيکــي که آنهــا را با فضاي
ارتباطي مجازي مرتبط ميکند،
دسترسي ندارند اضطراب جدايي
از دنياي مجازي يا گوشــيهاي
همراه ميدانند.
مطالعات نشان ميدهد ،پيوند
عميــق و عاطفي کــه دارندگان
گوشــيهاي همــراه و کاربران
شــبکههاي اجتماعي بــا دنياي
عميــق شــان دارند ،ريشــه در
همان سبکهاي دلبستگي اوليه
کودک و مادر دارد.
با اينکه بسياري از افراد تحت
مراقبتهاي دائمي و دلســوزانه
مادر يــاد گرفتهانــد ميتوان به
دنيــاي اطراف اعتمــاد پيدا کرد

و آرام آرام راه جدايي و گسســته
شــدن از آغوش پرمهر مادري را
تجربه کرده و مســتقل شوند ،اما
دنياي تکنولــوژي امروز بار ديگر
ايــن تجربــه را پيــش روي آنها
گذاشــت و نياز به فرار از تنهايي و
برقراري روابط اجتماعي را به طور
گستردهاي پاسخ گفت.
دکتر ريک نورت روانشــناس
معتقــد اســت ،عالئــم ابتال به
اضطراب جدايي از گوشــيهاي
تلفن همراه خــود را هنگامي که
افراد در ســفر هســتند يا تحت
هر شرايطي به تکنولوژي ارتباط
مجهز نيســتند ،نشان ميدهند.
احســاس ترس ،دلشــوره ،غم و
اضطراب ناشــي از وابســتگي به
دنياي مجازي در اين وضيعتها
بيشتر ظاهر ميشوند.
پروفســورهاي جــن يانگ،
محقق دانشــگاه چيــن يي ،در
گزارش خود نوشــت ،بسياري از
افراد به جاي اعتماد بر دانستههاي
ذهني و ســرمايههاي فکري خود
به نرم افزارها و اپليکيشــنهاي
موجــود در گوشــيهاي همراه
وابســته شــدهاند ،قطع اينترنت
در ســفر و در دســترس نبودن
ارتباطات مجــازي باعث کمبود
اعتمــاد به نفس و افــت عملکرد
بسياري از افراد ميشود و درست
مثل کودکي که بدون حضور مادر
بايد از عهده مســئوليتها برآيد،
احساس سردرگمي ميکنند.
اين روزهــا برنامههاي نصب
شده در تلفن همراه ما را به مقصد
ميرسانند ،مالقاتهاي کاري را
برنامه ريزي ميکنند و حتي براي
کاهــش وزن و الگوهاي تغذيهاي
نيز نظر پــردازي ميکنند ،واضح
اســت از دســت دادن چنيــن
امکاناتي با پيدايــش اضطراب و
دلشوره همراه خواهد بود.
اين پروفســور معتقد اســت
مطالعات نشان داده است تمرين
مســتقل شــدن از شــبکههاي
مجازي و کمکرساني نرم افزارها
در ســفر راه حل مناســبي براي
کنترل مشــکل اضطراب جدايي
از گوشــيهاي همراه است .نبايد
فراموش کرد اســتفاده از فناوري
روز دنيــا تــا جايي کــه موجب
وابستگي نباشــد کاربرد خواهد
داشــت و فــردي کــه نتواند در
صورت در دســترس نبودن تلفن
همراه هوشمندش بر هيجانات و
عملکرد خود نظارت داشته باشد
نيــاز به مداخــات روان درماني
خواهد داشت.

