
عکس و مکث

کالهبردارترین کالهبردارها

آدم ها  بدترین  »می  دونی  می گوید: 
کنه  اینکه صبر  بدون  کیا هستند؟« 
جوابی بدم، ادامه می ده: »اونهایی که 
سر خودشون رو کاله می گذارن.« 
این  بعد مکث کوتاهی می گه: »تو 
رو  دیگران  زیادی  آدم های  دنیا 
گول می زنند اما بدتر از این آدم ها، 
فریب  رو  خودشون  که  اونهایی ان 
اینها در حق خودشون هم  می دن. 
خیانت می کنند چون فکر می کنند 
خیلی خوبن، وجدان خودشون رو 
اینجوری گول می زنند و یک نفس 
راحت می کشند که آخیش، چه آدم 

خوبی هستم!«
سکوتش که طوالنی می شه می پرسم: 
»چی شده؟« سرش رو با تاسف تکان 
می دهد و از پسر نوجوانی می گوید 
که یک کالهبردار باعث شده پدر 
و مادرش بدهی زیادی باال بیاورند 
هرگز  می بینند  وقتی  متاسفانه  و 
نمی توانند این مبلغ باال را بپردازند 
فرار  می کشد،  زندان  به  کارشان  و 
دوم  پسر  »این  می گفت:  می کنند. 
مجبور  بیست  معدل  با  دبیرستانی 
کارگری  و  شده  تحصیل  ترک  به 
می کنه تا خرج خورد و خوراکش 
رو دربیاره، در حالی که دایی ها و 
خاله هاش وضع مادی خوبی دارن 
و با ازدواج بچه هاشون تنها زندگی 
از این نوجوان  می کنند و می تونن 
سربراه و درس خوان حمایت مالی 
کنند.« می گفت:»می دونی چی دلمو 
می سوزونه؟ اینکه همین اقوام محترم، 
هر ماه قربانی و کارهای پر سر و صدا 
بفهمند چقدر  تا همه  انجام می دن 
خوب و َخیِر هستند، اونوقت بچه 
خواهرشون به دلیل مشکالت مالی 
با معدل بیست ترک تحصیل کرده!«
بقیه راه رو ساکت قدم زدیم و قدم 
رویای  درد خط خوردن  به  زدیم، 
فکر  نوجوان  آن  شدن  پزشک 
کردیم و من بارها از خودم پرسیدم 
کالهبرداری که سر پدر و مادر پسرک 
بود  کالهبردارتر  گذاشت،  کاله  را 
یا اقوام متمولی که هر ماه با انجام 
عبادات فردی و بخشش به یک یا چند 
خانواده فقیر سر وجدان خوابیده شان 

را کاله می گذارند.

حرف آخر
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 زهراسادات صفوی 

پرورش مهارت های شناختی در کودکان بسیار ضروری 
است و با اهداف متعددی مانند کمک به بهبود پیشرفت 
تحصیلی و ارتقای سالمت شناختی کودکان در دوره 
بزرگسالی انجام می شود. با پرورش این مهارت ها 
می توانیم کودکان را در برابر دچار شدن به آسیب های 
شناختی در دوره بزرگسالی واکسینه کنیم. درنهایت 
سرمایه شناختی در جامعه افزایش می یابد و بسیاری 
از پیشرفت های اقتصادی را مدیون پیشرفت سرمایه 
شناختی در جامعه هستیم. وقتی از تربیت در حیطه 
فرزندپروری یا والدگری صحبت می کنیم، 3 مؤلفه 
مطرح می شود که اگر کنار هم قرار بگیرند، شرایط 

تربیتی بهتری برای فرزندان فراهم خواهد شد .
1- آگاهی و میزان دانش ما درباره مسوولیت تربیت 
فرزندمان و مجموعه ای  از روش  ها و اقدام ها که قرار 

است برای رشد فرزندانمان در نظر بگیریم. 
2- مهربانی 
3- امکانات 

میزان اطالعات والدین و مربیان درباره مغز کودکان 
و اینکه چگونه از این ارزشمندترین ارگان بدن که در 
فرایند رشد، قابلیت های جدید و متعددی پیدا می کند، 
مراقبت و امکان هایی برای بهبود عملکرد آن فراهم  کنند، 
بسیار اهمیت دارد زیرا با توجه به میزان آگاهی شان از 
سازوکاری که در مغز وجود دارد، می توانند شرایط 

مناسبی برای رشد آن ایجاد کنند .

پرورش شناختی چیست؟
منظور از تربیت یا پرورش، فراهم کردن شرایط مناسب 
برای رشد کودک و هدایت جریان رشد اوست. رشد 
در زندگی ابعاد متعددی مانند جنبه بدنی، اجتماعی، 

معنوی، فرهنگی و ... دارد.
پرورش شناختی، بخشی از فرایند هدایت رشد است که 
شامل مؤلفه های شناختی می شود؛ یعنی سازوکارهایی 
که در ذهن و مغز ما وجود دارد . بخش اول و مهم این 
است که رشد شناختی در ویژگی هایی ریشه دارد که 
از لحاظ زیستی در مغز ما فعالیت می کنند . به عبارت 
دیگر، این فرایندها حاصل مجموعه ای  از اتصاالت 
در دنیای مغز ماست که قابلیت هایی ایجاد می کنند که 
به واسطه آنها می توانیم فکر کنیم، بفهمیم، توجه کنیم، 
مسأله حل  کنیم، تصمیم بگیریم، خود را کنترل  کنیم و ...

 هنگامی که از رشد شناختی صحبت می کنیم؛ یعنی 
مغزی که به صورت بیولوژیکی می تواند تغییر کند. 
این تغییر یک پیام بسیار روشن برای بزرگساالن دارد؛ 
اینکه فرزندانشان با ویژگی های شناختی ثابتی پا به این 
دنیا نمی گذارند  بنابراین می توانند با ایجاد شرایط تربیتی 
بهتر، توانایی های شناختی متفاوتی را در آنها ایجاد کنند. 
این توانایی  ها به نوع محیط تربیتی ای بستگی دارد که 

می خواهیم برای فرزندان خود خلق کنیم .

بهانه های تغییر مغز
 تغییرات در مغز، معماری مغز ما را تغییر می دهد . از 
نظر تربیتی، مجموعه تجربه هایی که از دوران کودکی 
داریم، به اصطالح بهانه های تغییر مغز هستند. آنچه 
باعث می شود ساختار مغز تغییر کند، تجربه های ماست 
و تربیت چیزی جز مراقبت از این تجربه نیست. اینکه 
چگونه کودک با دنیای پیرامون خود مواجه شود و با 
دنیای بزرگساالن و کودکان و همساالن تعامل برقرار 
کند، چگونه این امکان برایش فراهم شود که در محیط 
اجتماعی خود دستکاری و از این طریق تغییر ایجاد 
کند و... روش هایی است که ما بزرگساالن برای خلق 
محیط تربیتی مناسب کودکان خود به آن نیاز داریم .

جهان امروز با معضل محروم کردن کودکان از تجربه ها 
مواجه است ؛ یعنی محدودیت هایی که برای تجربه 
کردن کودکان به وجود آمده، میزان دستکاری هایی 
را که در دنیای واقعی می توانند انجام دهند و بسیار 
می تواند در فرایند رشد آنها تعیین کننده باشد، کاهش 
داده است . نتایج مطالعات نشان می دهد اگر توانایی  ها 
به وسیله تجربه های مثبت در کودکان ایجاد شوند، در 
بزرگسالی افراد موفق تری خواهند بود، تصمیم های 
بهتری  می گیرند، شغل بهتری انتخاب می کنند، می توانند 
ازدواج موفقی داشته باشند و زندگی بهتر و دوره 

کهنسالی سالم تری خواهند داشت.

طبقه بندی کارکردهای شناختی  
»مهارت های پایه ای« بسیار اساسی است و بقیه مهارت  ها 
که به عنوان »مهارت های عالی تر« از آنها یاد می کنیم، 
روی آن بنیان می شود . وقتی این مهارت  ها درست شکل 
گرفتند و بُعد شناختی مستحکم ساخته شد، دو پیامد 
آشکار برای دوران کودکی و نوجوانی خواهد داشت؛ 

یک پیامد آن، توفیقات تحصیلی است. کودک قدرت 
و سرعت یادگیری باالتر و توان حل مساله بیشتری 
پیدا می کند و می تواند موفقیت های تحصیلی به دست 
بیاورد. بسیاری از مشکالت یادگیری کودکان در دوره 
کودکی یا نوجوانی، درواقع مشکل یادگیری نیستند، در 
ناتوانی  هایی ریشه دارند که در دوران کودکی تجربه 
کرده اند. عالوه بر این، مساله  های  شناختی وجود 
دارد ؛ مثال نقص توجه یا بدکارکردی، حافظه کاری 

و... می توانند سیستم یادگیری را مختل کنند .
بُعد دوم که بسیار مهم تر است و مخصوصا در دوره 
نوجوانی خود را بروز خواهد داد، به مهارت های رفتاری 
ارتباط دارد که جنبه های اخالقی زیستن، قانونمندی، 
تبعیت از قانون و رعایت نظم و انضباط، از یک سازمان 
و تحت کنترل آن بودن، است. همه اینها در مهارت هایی 
ریشه دارد که می توانیم آنها را در قالب مهارت های 
شناختی گروه بندی کنیم. از نظر تربیتی، هنگامی که از 
اصطالح »مهارت« استفاده می کنیم، منظور توانایی هایی 
است که از طریق آموزش قابل ارتقا هستند. برخی 
ویژگی های شناختی مهم عبارتند از توجه، حافظه 
کاری، به تأخیر انداختن، تصمیم گیری، خودکنترلی و ...

روش هایی برای پرورش مهارت ها 
1. استفاده از موقعیت های شبیه سازی شده مانند بازی  ها 
و داستان  ها: یک موقعیت شبیه سازی شده ایجاد کنید که 
کودک در آن در وضعیتی قرار بگیرد که این ویژگی های 
شناختی را تمرین کند و به کار بگیرد تا به مهارت 

تبدیل شود .
2. استفاده از موقعیت های واقعی:  مثال زمانی که میز 
شام را می چینید، منتظر بمانید تا همه اعضای خانواده 
بیایند و بعد شام بخورید تا کودکان خودکنترلی را 

آموزش ببینند . 

نکته آخر
اگر در تجربه های واقعی زندگی این نکات را رعایت 
نکنیم، بازی  ها به تنهایی نمی توانند به شکل گیری 
مهارت های شناختی کمک کنند . والدین و مربیان 
کودکان می توانند کودکان را در مسیر رشد درست 
هدایت کنند و کمک کنند تا با ارتقای عملکرد شناختی 

و کسب مهارت ها، زندگی بهتری داشته باشند.

چرا پرورش مهارت های شناختی در کودکی مهم است؟

کتاب کارنامه خورش به طور عمده به مسائل آشپزی پرداخته اما بی گمان اثری 
تاریخی است زیرا تاریخ فقط تاریخ سیاسی نیست. اغلب در تعریف تاریخ آن را 
به آگاهی ها و اخبار گذشتگان محدود می کنیم و از تمام وقایع گذشته تنها حیات 
سیاسی را تاریخ می شماریم. حال آنکه تاریخ؛ شالوده شناسی حیات اجتماعی و 
تمام آگاهی هایي است که اساس حیات کنونی را می سازند. کتاب یادشده با عنوان 
»کارنامه خورش« حاوی اصول و قواعد آشپزی و فواید غذاها و خوراکی هاست. 
اما اطالعاتی چند درباره نویسنده؛ نادر میرزا قاجار از شاهزادگان عالم و دانشمند 
قجری بود که در اوان حکومت محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار می زیسته او 
از آن گروه شاهزادگان معدودِ فاضل و با کماالت بود که اندیشه خدمت داشت 
از آن شاهزادگان قاجاری که در رأس آنها عباس میرزا که با تربیت میرزا عیسی 
فراهانی ملقب به میرزا بزرگ؛ یگانه ای بود با اندیشه برکشیدن ایران زمین؛ 
همچنین فرهاد میرزا قاجار از دسته همین شاهزادگان فرهیخته بود و باالخره 
شاهزاده فاضل دیگری از همین گروه؛ مثل نادر میرزا قاجار که با وجود زجر و 
ناراحتی های فراوانی که بر او تحمیل شد از مسیر انصاف و اعتدال و فرهیختگی 
بیرون نرفت، به همین علت گذشته از خدمات دیوانی، توانست آثاری مانند تاریخ 
و جغرافیای دارالسطنه تبریز و چند کتاب دیگر از جمله این کتاب آشپزی را پدید 
آورد. کتاب کارنامه خورش را باید از جمله آثار ارزشمند این شاهزاده دانست که 
به شکلی بسیار ظریف؛ تاریخ، ادبیات و سرگرمی را با یکدیگر تلفیق کرده و به 
بهانه آموختن آنچه سفره های ایرانیان را زینت می داد ناگفته های بسیار گفته است. 
نادر میرزا قاجار در دوره اقامت اجباری )نوعی حصر و تبعید( در یکی از روستاهای 
آذربایجان که از قضا آن روستا هم در مالکیت خودش بوده، برای رفع کسالت و 
دلتنگی تصمیم می گیرد به کمک همسرش که در تمام کتاب با الفاظی مثل کدبانو، 
بانوی سرا، بانوی من و خدای خانه خطاب شده، تمام خوراک های مرسوم زمان 
خودش را با تقسیم بندی دقیق به رشته تالیف درآورد حتی بعضا به چگونگی 
ورود برخی خوراک ها و سبزیجات به ایران و 
رواج مصرف آنها میان مردم  پرداخت. آشنایي 
نادر میرزا با زبان های ترکی، مازندرانی، عربی 
و همچنین احاطه کامل به قواعد دستوری و 
لغت فارسی به او این مهارت را بخشیده که 
نام غذاها، گیاهان و برخی اصطالحات آشپزی 
را بتواند به 4 زبان در متن و حاشیه کتاب 
بیاورد. در ذکر دستور غذاها هم به نام یا شیوه 
پخت غذا اکتفا نمی کند، بلکه سود و زیان 
خوردنی ها و پختنی ها و زمان مناسب برای 

خوردن آن خوراک را هم بیان می کند.

معرفی کتاب

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

شیوع و همه گیری ویروس کرونا موجب تعطیلی 
مدارس و مهدکودک ها، لغو کالس ها، تعطیلی پارک های 
موضوعی، سینماها، باشگاه های ورزشی و زمین های 
بازی، رستوران ها و کافه ها شده و از طرفی، شیوه نامه های 
سخت در روابط اجتماعی، مهمانی ها و سفرها برقرار 
است. این در حالی است که هیچ یک از ما آماده تأثیرات 
گسترده این ویروس نبودیم و اکنون همه خانواده ها به 
نوعی تحت تأثیر این شیوع قرار گرفته اند. از سوی دیگر، 
ما خوشحال هستیم که فرزندانمان را در خانه و ایمن 
نگه می داریم اما یافتن راه هایی برای شادی، یادگیری و 
سرگرمی آنها چندان هم آسان نیست. البته اگر والدین 
هوشیار و فکوری باشید، می توانید ده ها سرگرمی و 
فعالیت رایگان که نیاز به پیچیدگی خاصی ندارند و 
راه اندازی آنها چندان زمانبر هم نیست، برای فرزندانتان 
فراهم کرده و با دعوت آنها به بازی، شگفت زده شان 

کنید. این فعالیت ها عبارتند از: 
 با هم کتاب بخوانید و به نوبت داستان بگویید. 
حتی با تغییر صدا و استفاده از اشیاء، داستان کتاب 

را نمایشی کنید.
 لگو بازی کنید. لگو از سرگرم کننده ترین بازی هاست 

و هر قطعه لگو باعث می شود کودکان بتوانند هرچه 
به ذهن کوچک شان می رسد، خلق کنند و ساعت ها 

سرگرم باشند. 
 رنگ آمیزی کنید. اگر چه امروزه بزرگساالن از این 
فعالیت به عنوان تمرین های ذهن آگاهی استفاده می کنند،  
کودکان همچنان این فعالیت ساده و قدیمی را دوست 
دارند. کتاب های زیادی هم با مضامین فیلم، انیمیشن و 
برنامه های تلویزیونی محبوب کودکان موجود است. 
 از پازل استفاده کنید. این فعالیتی است که همه 
شما می توانید به صورت خانوادگی درگیر آن شوید. 
کودکان را به یک مسابقه پازل دعوت کنید و برای 

برنده جایزه ای در نظر بگیرید.
 قلعه بسازید. چه کسی از زمان کودکی دوست 
نداشته که قلعه سازی کند؟ با چند بالش، پتو و ملحفه 
با فرزندتان یک قلعه بسازید و یک نمایش اجرا کنید. 
 آشپزی کنید. یکی از بهترین اوقات برای آموزش 
خالقیت به کودکان، حضور در آشپزخانه است. باتوجه 
به سن و توانایی آنها، در مخلوط کردن و چشیدن غذا 

یا کیک آنها را مشارکت دهید. 
 یک برنامه تلویزیونی بسازید. با استفاده از یک جعبه 

مقوایی، یک قاب تلویزیون درست کنید و با عروسک  
و اسباب بازی، به نوبت وارد قاب تلویزیون شوید و 

برنامه مورد عالقه فرزندتان را بسازید.
 موسیقی بنوازید.کودکان عاشق ایجاد صدا هستند. 
شما می توانید با وسایل منزل از قبیل قابلمه، سطل، 
بطری های خالی، قاشق و ... یک ارکستر موسیقی 

برگزار کنید.
 با هم عکس های خانوادگی، نامه ها و یادداشت ها 

و خاطرات خوب را مرور کنید. 
 اریگامی را امتحان کنید. با تا زدن و برش کاغذهای 
غیرقابل استفاده عروسک ها و کارهای دستی اریگامی 

بسازید.
 با خاک رس همراه فرزندتان مجسمه سازی کنید و 
حیوانات و اشیای مختلف و مورد عالقه او را بسازید.  
 از کودکتان بخواهید برای شما داستانی بنویسد یا 
برایتان نقاشی بکشد و در مورد آن با شما صحبت کند.

 اشیای کوچک از قبیل دکمه، سنگ، گیره های 
کاغذی و مهره ها را به کودک بدهید و از او بخواهید 

آنها را براساس مثال اندازه، رنگ و نوع مرتب کند.
www.verywellfamily.com  :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
چگونه در قرنطینه، کودکانمان را سرگرم کنیم؟

کارنامه خورش

پدر  یک  ص  محمدحسین.  آقای 
که  خردسال  فرزند  دو  پدر  است. 
نامالیمات  طوفان  است  سال  دو 
روزگار زندگی  شان را زیر و رو و 
غصه دارشان کرده. درست از همان 
روزهایی که منشاء دردهای پدر را 
سرطان رکتوم تشخیص دادند و کار به 
جراحی کشید. از همان زمان که برای 
پدر کلوستومی گذاشتند و 8 دوره 
شیمی درمانی و 25 دوره پرتودرمانی 
نایی برای کار کردن برایش نگذاشت. 
بیکار شد و عرصه زندگی تنگ تر. 
آقای محمدحسین. ص ماهیانه 15 
کیسه کلوستومی مصرف می کند و 
دارد،  رو  پیش  دیگر  جراحی  یک 
ندارد  بساط  در  آهی  که  حالی  در 
و دیگر قادر به پرداخت هزینه های 
درمان نیست. غم اجاره خانه، تامین 
و  خانواده اش  روزمره  هزینه های 
نگرانی، دارد او را از پا درمی آورد و 
وقتی برای درنگ من و تو نمی گذارد. 
به  جوان  پدر  این  به  کمک  برای 
هر اندازه که می توانی، وجه نقد را 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت   به 
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
عاشورا واریز کن و با شماره تلفن 
شماره  یا  )داخلی2(   75983000
همراه 09198012677 تماس بگیر. 
این بیمار با کد 25571 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

1. تا می شینه پشت دستگاه، ماسک پارچه ای کج شده رو از صورت عرق کرده  اش 
برمی داره. می پرسم: »چی شده مادر جان؟« با ماسک، عرق صورتشو خشک 

می کنه. بهش می گم: »اینو نزن به صورتت عزیز من، آلوده ا ست.«
جعبه دستمال کاغذی رو می گیرم طرفش، سرشو تکون میده و می گه: »حواس 
ندارم که، پیر شدم دیگه. چقدر هم این صندلی هاتون بلنده.« بعد به زحمت 

خودشو از پایه صندلی می کشه باال: »قدکوتاهی هم مصیبتیه برای خودش...«
می گم: »نگفتین مشکلتون چیه عزیزم؟« چادرش رو می گذاره رو لبه اسلیت، 
بعد همونطور که چونه اش رو گذاشته روی چادر، می گه: »مشکلی که ندارم، 
اومدم معاینه بکنی چشم هامو محض احتیاط. آخه شوهرم یک ماهه از زندان آزاد 
شده، یه کم ناخوش بود، چند روز هم بیمارستان بستری اش کردن )بیمارستانی 
مخصوص بیماران کرونایی(، اما گفتن چیزی نیست، مرخصش کردن. من هم 

دو روز بود چشمم یکم می سوخت، گفتم بیام ببینم چیزی نباشه...«
حرفش که تموم شد، دیدم منشی ام اسپری الکل به دست، هاج و واج به من زل 
زده. رو کردم به بیمار، بهش گفتم: »اینها رو همون  اول باید می گفتی مادر من، نه 
االن. حاال  ماسکت رو بزن پس الاقل!« با اکراه سرش رو برمی داره و  همونطور 
که داره توی کیفش دنبال ماسک می گرده، می گه: »وای..! حتما باید بزنم؟ آخه 

نفسم می گیره خانم دکتر!« فقط نگاهش می کنم و حرفی برای گفتن ندارم. 
2. وسط غر زدن از گرونی و کرونا و آمار مرگ ومیر و بی حوصلگی، می گم: 
»اینم بخت ما بود دیگه!« صداش از پشت گوشی می لرزه، با بغض جواب 
می ده: »هیچ وقت این حرف رو نزن. تا مادر نشدی، هنوز خوشبختی!« با گریه 
می گه: »دلم می خواد قلبمو از سینه بَکنَم، بندازم دور. امان از مادر، امان از مادر...«
چیزی چنگ  می ندازه بیخ گلوم. صداش می پیچه تو سرم. امان از مادر... دلم 

واسه مامان تنگ می شه. گوشی تلفن خیس شده از اشک.
3. جلوی اورژانس، سوار اسنپ می شم. هوای دم کرده  ظهر، نفس کشیدن رو 
سخت تر از همیشه کرده. آقای راننده جوان، از آینه نگاهم می کنه و می پرسه: 

»شما تو بیمارستان کار می کنید؟«
جواب می دم: بله

- هنوز هم کرونا هست؟
- بله، خیلی زیاد

- پس همه می گن تموم شده که...
- کی می گه؟ اتفاقا دوباره خیلی هم زیاد شده

- جدی؟ تو  این بیمارستان هم مریض کرونایی دارید؟
- بله، یه بخش کامل

نگاهشو می دزده ازم. آروم، شیشه  سمت سرنشین جلو رو می ده پایین. بعد 
خم می شه، از توی داشبورد یه ماسک فیلتردار درمیاره و می زنه به صورتش. تا 
رسیدن به خونه، دیگه یه کلمه هم حرف نمی زنه. بعد از پیاده شدن، موقع کلید 
انداختن به در، نگاهم می افته بهش که یکم جلوتر، وسط کوچه ایستاده و داره 

با وسواس، دستگیره های همون دری که ازش پیاده شدم، ضدعفونی می کنه.

3 روایت از دوران کرونا

 بهار نوروزی
 روان شناس و مشاور

داستان زندگی
 دکتر ندا کارگر
جراح و متخصص چشم

کالمی با والدین

خانم معلم یعقوب نیا، با  تعطیل شدن مدارس به 
خاطر شیوع کرونا، به درخواست خانواده ها در 
پارکینگ منزل یکی از اهالی منطقه فقیرنشین 
جعفرآباد کرمانشاه، به بچه هایی که به تبلت و 

برنامه شاد دسترسی ندارند. درس می دهد.
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