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گرينويچ

پدرکشی کودك 2ساله

 

فلوريدا: كودكی 2ســاله در آمريکا به سمت پدرش 
شــليکی مرگبار كرد اما مادرش به قتل عمد محکوم 
شــد. به گزارش اينديپندنت، مادر اين بچه به اتهام 
سهل انگاری و قتل غيرعمد تحت تعقيب قرار گرفته 
اســت. مأموران در مراجعه به محل متوجه شدند كه 
مادر، ماری آياال، در حال انجام ماســاژ قلبی و احيای 
همسرش، رجی مابری است. در ابتدا گمان می رفت كه 
فرد خودش به سمت خود شليک كرده اما بنابر شهادت 
برادر 5 ساله اين پسر، برادر كوچک تر به طور تصادفی 
از پشت به سمت پدر شليک كرده است. در اين حادثه، 
پدر درحالی كه مشغول انجام يک بازی ويدئويی مقابل 
رايانه خود بوده به ضرب گلوله فرزند خردسالش كشته 
شده اســت. مقامات پليس محلی می گويند اين زوج 
پيش تر به دليل عدم سرپرستی مناسب و بی توجهی به 
فرزندانشان و همچنين نگهداری مواد مخدر، در آزادی 

مشروط به سر می برده اند.

درمان »نقد«

معمار فرانسوی ،معمار برتر لندن
 

لندن:  رنه گيل هوست، معمار فرانســوی، برنده جايزه معماری 
لندن شد.اين معمار فرانسوی پيشگام در ساخت مسکن اجتماعی 
برای بازسازی و معماری پروژه های مجتمع آپارتمانی 10 طبقه 
 Le Liégat در شــهر ايوری-سور-ســن و مجتمع مســکونی
 La Maladrerie در شــهر اوبِرويليه در كشور فرانسه معروف 
است. دســتاوردهای رنه گيل هوست بســيار فراتر از آن چيزی 
اســت كه امروزه به عنوان مســکن اجتماعی يا مقرون به صرفه 
ساخته می شود. آثارش نشــان دهنده تعهد اجتماعی مستحکم 
اوست كه سخاوت، زيبايی، اكولوژی و فراگير بودن را در كنار هم 
قرار می دهد. هيات داوران از رنه گيل هوست به دليل توانايی اش 
در تقويت ارتباطــات اجتماعی در محيط های شــهری و تعهد 
مادام العمرش به توسعه مسکن اجتماعی در حومه پاريس قدردانی 
كرد. در بيانيه هيــات داوران جايزه آمده اســت: مجموعه آثار 
چشمگير رنه گيله وست نشان دهنده عالقه  او به تحقق بخشيدن 
به معماری به عنوان يک عمل اجتماعی و فرهنگی است. سازه های 
او نشان دهنده اعتقادش به ارتباطات اجتماعی، طراحی منسجم 
سازه ها و محيط های شــهری اما متنوع  است. آكادمی سلطنتی 
هنر يکی از انجمن های اصلی هنرمندان در كشور بريتانياست كه 
در سال 1768 ميالدی و بنا بر پيشنهاد ويليام چمبرز و بنجامين 

وست، نقاش آمريکايی-انگليسی پايه گذاری شده است. 

ادامه جنجال ضربه سر زيدان
 

دوحه: تنها ضربه ســر در دنيای فوتبال كه بــه مذاق برخی 
قطری ها ازجمله شيخه المياسه آل ثانی رئيس موزه های قطر 
خوش آمده و بنابراين تنديس آن را به مناسبت برگزاری جام 
جهانی فوتبال در شهر نصب كرده اند ضربه سر مشهور زيدان به 
سينه ماركو ماتراتزی است. به گزارش يورونيوز، اين مجسمه 
كه تصويری از يکی از ماندگارترين صحنه های دنيای فوتبال 
و مربوط به فينال جام جهانی 2006 اســت پيش تر و در سال 
2016 و به دليل اعتراضات داخلی در اين كشور برداشته شده 
بود. اين اثر 5 متری برنزی نمايشگر لحظه ای فراموش نشدنی 
از فينال جام جهانی 2006 آلمان است؛ جايی كه كاپيتان تيم 
ملی فرانســه بعد از درگيری لفظی با مدافع ايتاليايی با سر به 
سينه او می كوبد. در سال 2013 بسياری از مردم قطر از نصب 
اين مجسمه انتقاد كردند اما المياســا درخصوص هدف قطر 
برای به تصوير كشيدن اين مجسمه می گويد: »هدف از نمايش 
اين اثر ترويج گفت وگو در مورد استرس حاكم بر ورزشکاران 

و همچنين اهميت پرداختن به مسائل بهداشت روان است.«

دوازدهمین نمايشگاه بین المللی سنگ های تزئینی، معدن، ماشین آالت و تجهیزات مربوطه تا 20 خرداد 
در محل نمايشگاه بین المللی تهران برپاست.   عکس: حمید وکیلی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  دلم می سوزد

ياد قديمی ها به خيــر كه نزد 
آنان چه حرمتی داشت حرف مرد، چه حرمتی داشت گرو 
گذاشتن يک تار ســبيل، چه حرمتی داشت جوانمردی، 
چه حرمتی داشت قســم، چه حرمتی داشت مقدسات 
دينی، چه حرمتی داشــت عشــق و خالصه چه حرمتی 

داشت نان و نمک.
می گويند دزدی به خانه ای زد. هرچه اشيای قيمتی يافت 
در كوله گذاشت و داشــت آماده رفتن می شد كه ناگهان 
سنگی بلورين و براق توجهش را جلب كرد و برای اينکه 
ببيند آيا جواهر اســت يا چيز ديگر، آن را به نوک زبانش 
زد. همين كه طعم آن را چشــيد و فهميد كه چيست، بر 
خودش لعنت فرســتاد كه  ای وای، همه زحماتم به هدر 
رفت. آنگاه هرچه جمع كرده بود بر زمين گذاشــت و راه 
خروج از خانه را پيش گرفت. ناگهان صاحبخانه بيدار شد 
و جلويش را گرفت و بنای داد و بيداد گذاشت. دزد گفت: 
سر و صدا راه نينداز كه هرچه برداشــته بودم گذاشته ام 
و دارم با دســت خالی می روم. صاحبخانه تعجب كرد و 
دليلش را جويا شد، دزد گفت: كاش آن سنگ را به زبان 
نمی زدم. اما چه كنم كه وقتی آن را چشيدم ديدم سنگ 
نمک است. ما كسی نيستيم كه نمک كسی را بخوريم و 

حق نمک را پاس نداريم. نمکت را حالل كن برادر!
كاری به جشنواره كن و جشنواره های بين المللی نداريم 
كه چه دســت هايی و با چه اهدافی آنها را اداره می كنند، 
اما االن ديگر سخت نيســت فهميدن اينکه هنر و ورزش 
در جامعه بين الملل كاماًل سياســی اســت. بنابراين در 
عجبم از ايرانی هايی كه برای عرض اندام و كسب شهرت 
و پول، خود را در اختيــار آنها قرار می دهند و با توهين به 
مقدسات يا سياه نمايی اوضاع كشور و تحقير ملت ايران 
و عموميت دادن واقعيت هــای تلخی كه در هر جامعه ای 
وجود دارد بــه كل جامعــه ايرانی و بــزرگ جلوه دادن 
ناهنجارها، می خواهند برای خود آب و نانی و رسم و نامی 

درست كنند.
و نيز در عجبم از مخالفان سياســی كه خود را در اختيار 
آژانس های خبری و تحليلی و سياســی ابرقدرت ها قرار 
می دهند و چشمشــان را می بندند و هرچه دوست دارند 
نثار ايران و ايرانی می كنند و حتی از دشــمنان اين ملت 
افزايش تحريم ها و گاه حمله نظامی به ايران را می خواهند. 
بايد از اينان پرسيد كه از چه كسی انتقام می گيريد؟ از آب 
و خاكی كه در آن رشد كرديد و بزرگ شديد؟ يا از ملتی 
كه با پول آنها به جايی رســيده ايد و توسط آنها مشهور 

شده ايد؟ 
دلم می ســوزد وقتی اينها را می بينم و با نمونه هايشان در 
دنيای عرب يا ساير كشورها مقايسه می كنم. دلم می سوزد 
وقتی هنرمندان خودمان را می گــذارم كنار آن خواننده 
مشــهور و پرطرفدار لبنانی كه در جشن ملی لبنان، مثل 
يکی از مردم و همراه آنان حضور دارد و با اينکه مسيحی 
اســت در گفت وگو با خبرنگاران با تمام قدرت از مقاومت 
دفاع می كند. دلم می سوزد وقتی سلبريتی های خودمان 
را با آن ســلبريتی بســيار پرهوادار جهان عرب مقايسه 
می كنم كه وقتی در يک پخش زنده با ميليون ها بيننده، 
به نظام و رئيس جمهور كشورش توهين می شود، به شدت 
می خروشد و تا طرفش را وادار به سکوت نکرده به برنامه اش 
ادامه نمی دهد. دلم می سوزد وقتی هنرمندان خودمان را 
كه از كشورهای خارجی اقامت و تابعيت گدايی می كنند، 
می گذارم در كنار آن هنرمنــد خارجی كه برای برگزاری 
كنسرت در يک كشور خارجی، سفارت اين كشور برخالف 
معمول از او می خواهد كه خودش به سفارت مراجعه كند. 
در سفارت از او می خواهند كه در اتاق دربسته اعالم كند 
كه نظام كشورش را تأييد نمی كند، اما او می گويد من بچه 
آن سرزمين هستم و با حمايت آن مردم و در همان نظام به 
اينجاها رسيده ام؛ آنگاه با عصبانيت سفارت را ترک می كند 
و به سركنســول مربوطه می گويد ويزايتان و دعوت تان 
توی ســرتان بخورد. دلم می ســوزد وقتی نيروی گريز از 
مركز خودمانی ها را می بينــم و آن خواننده زن عراقی را 
كه در مصاحبه اش نه تنها خجالت نمی كشــد كه حتی با 
افتخار اعالم می كند كه در طول 2ماه محرم و صفر آرايش 
نمی كند و در كارهای هنری شركتی ندارد و ناخن هايش 
را الک نمی زند و حتی در تمام عمرش حتی يک سال هم 
از پياده روی اربعين جا نمانده و همه ســاله با حفظ تمام 
آدابی كه گاه عوامانه می نمايد آن را انجام داده است. دلم 
می ســوزد وقتی نام های فرزندان ســلبريتی های ايرانی 
را می بينم و آن ســلبريتی شــيعه لبنانی را كه نام علی و 
حسين و فاطمه روی بچه هايش گذاشته است و در پاسخ به 
خبرنگاران می گويد من يک شيعه هستم و طبق اعتقاداتم 
زندگی می كنم و به احترام امام ام حسين)ع(، اسم فرزندم 
را حسين گذاشته ام. دلم می سوزد وقتی ورزشکار خودمان 
را می بينم كه صرف نظر از سياســت كشورشان در مورد 
اســرائيل، حتی كودک كشی و نامشــروعی آن رژيم هم 
مانع بازی با پرچمش  نمي شود و يا حتی مقابل تيم هايش 
ابايی نــدارد، اما انبوهــی از ورزشــکاران آزاده جهان از 
كشورهای اسالمی و عربی گرفته تا كشورهای شرق آسيا 
و حتی كشورهای غربی كه توبيخ شدن توسط دولت های 
خودشان را به جان می خرند و از مصاف با تيم های ورزشی 
اسرائيلی خودداری می كنند. دلم می سوزد برای هنرمندان 
و ورزشــکاران ايرانی كه تا به نان و نوايی می رســند قيد 
همه  چيز را می زنند و برای آنکه مثاًل از سوی جريان خاصی 

پررنگ و بزرگ شوند به همه  چيز كشورشان می تازند.
آيا به اندازه يک زبان زدن به نمک كشورتان، مديون اين 
مرز و بوم نيستيد كه اينگونه تيشه به ريشه ملت و مملکت 
می زنيد؟ گيريم كه از نظر سياســی بــا حاكميت فعلی 
و آراي مردم مشکل داشته باشــيد، آيا حق است كه در 
دامن دشمنان بيفتيد و با آنان برای تحريم هموطنانتان 
هم صدا و همنوا شويد؟ گيريم يکی در اين مملکت به شما 
بدی كرد و آبرويتان را برد، آيا رواســت كه انتقامش را از 
مردم بگيريد و حتی با امامان و مقدساتی كه خودتان هم 
نمک گيرشان هســتيد در بيفتيد؟ اگر شما از يک نفر يا 
حتی چند نفر از مردم يا همکاران خود يا از اصحاب قدرت 
در ايران ضربه خورده باشيد، دليل نمی شود كه نمکدان 

ايران و ملت بزرگ ايران را بشکنيد.

ســال 2013ميالدی مــوج گرما در 
فرانسه بسياری از سالمندان را با خود 
به كام مرگ كشاند اما اين موج از سوی 
مردم بی پاســخ نمانــد و آنها تصميم 
گرفتند هر ســال در چنين روزهايی 
يعنی اواســط هفته نخست  ماه ژوئن 
يک روز به عنوان روز همبســتگی به 
سالمندان و توان ياب ها كمک كنند؛ 
البته بی مزد و بی منت. دولت فرانسه 
هم در هماهنگی با بايــد و نبايدهای 
اداره هــا و ســازمان های دولتــی و 
غيردولتی ايــن روز را همزمان با روز 
عيد پنجاهه مســيحان اعالم كرد تا 
در يک تعطيلــی رســمی بتواند به 
داوطلب هــای اين روز همبســتگی 
جديد و سراسری برای حاضر نشدن 

در محل كار كمک كند.
ابعاد ايــن تصميم سراســری و عزم 
ملی در حد شعار باقی نماند و مطابق 
گزارش ديلی ميل آمارهای رســمی 
نشــان می دهد كه از ســال 2004 
تاكنــون نزديک بــه 48 ميليارديورو 
برای صنــدوق ملی همبســتگی در 
فرانســه جمع  آوری شــده است. اين 
صندوق هزينه نگهــداری و مراقبت 
از افراد ســالمند و افــراد توان ياب را 
تامين می كند. مطابــق قانون »هفته 
همبستگی« دولت فرانسه اين امکان 
را پيدا كرد تا بــدون افزايش ماليات 
بر درآمد يا افزايش سهم كارمندان و 

كارگران در تامين بودجه مشــاركت 
اجتماعی عمومی )CSG(، بخشی از 
هزينه مورد نياز برای نگهداری از افراد 
ســالمند يا دارای معلوليت را تامين 
كند. اجرای قانون »هفته همبستگی« 
در فرانسه در عمل بدون اينکه يکی از 
تعطيالت رســمی را از تقويم حذف 
كند آن را به يک روز كاری تبديل كرد. 
در تقويم ساالنه فرانســوی ها به جز 
»عيد پنجاهه« 10 روز تعطيل رسمی 
وجــود دارد. روز اول ژانويه به عنوان 
نخستين روز سال ميالدی، روز اول ماه 
می مصادف با روز كارگر، روز هشــت 
می همزمــان با پايــان جنگ جهانی 
دوم، روز 14 ژوئيــه به عنوان روز ملی 
و روز 11نوامبر ســالگرد پايان جنگ 
جهانی اول در فرانسه تعطيل رسمی 
اســت. عالوه بر اين فرانسوی ها 5روز 
تعطيل مذهبی نيز دارنــد؛ روزهای 
دوشــنبه عيد پاک، پنجشنبه معراج 
مسيح، عروج مريم مادر عيسی مسيح 
15 اوت(، همــه قديســين )اول  (
نوامبــر( و جشــن كريســمس )25 
دســامبر( تعطيالت مذهبی فرانسه 
هســتند. بنابراين فرانسوی ها حتی 
برای يک روز كار بی مــزد و بی منت 
هم حاضر نشــدند تعطيلی ديگری به 
تعطيالتشان بيفزايند و برای كار خير 
هم به همان انــدک روزهای تعطيل 

كشورشان اكتفا كردند.

فرهنگ و زندگي

يک روز کار بی مزد و بی منت 

تقويم / زادروزعدد خبر

ادیب نفیس

18خرداد1274، پزشــکی مدرن، تازه در ايران 
پا گرفته بود که سعید نفیسی در تهران متولد 
شد. پدرش میرزا علی اکبر ناظم االطبا معروف 
به ناظم االطباء کرمانی، پدر بزرگش حکیم نفیس 
بن عوض کرمانی، طبیب نامدار ايران و برادرش 
علی اصغر نفیســی ملقب به مودب الدوله بود 
که همگی از پزشکان معروف روزگار خود بوده 
و به جز اينها تا 11نســل پیش از او نیز، همه به 
شغل طبابت مشغول بودند. سعید نفیسی اما راه 
خاندانش را در پیش نگرفت و به سراغ ادبیات 
رفت و شد اديب، تاريخ نگار، نويسنده، مترجم 
و شاعر و يکی از بزرگ ترين تأثیرگذاران ادبی 
در تاريخ ادبیات معاصر ايران. ديگر غیراز اينها 
چه چیزهايی بايد گفت؟ مثال اينکه در نوشاتل 
سوئیس و دانشــگاه پاريس درس خواند و بعد 
به ايران برگشت. بعد هم می شود کلی کتاب و 
مقاالت منتشر شده از او رديف کرد و عنوان های 
دهان پر کن دانشگاهی. ولی به جای اين حرف ها 
تکه ای از توصیفات پری مرز نفیســی، همسر 
سعید نفیســی را درباره او برايتان می آوريم. 
»نفیسی واقعا عاشق کتاب بود. او مصرف مفید 
و بجای پول را فقط در خريدن کتاب می دانست؛ 
به طوری که ضروری ترين احتیاجات شخصی خود 
را در اين راه صرف می کرد. می گويند در مدرسه 
شاگرد زياد منظمی نبود، ولی هوش و حافظه اش 
عالی بود.   هیچ وقت و با هیچ ناشری درگرفتن 
حق تألیف ســخت نمی گرفت.  شايد بهترين 
مجموعه کتاب های روسی درباره ايران از آِن او 
باشد. او توانسته بود به  مناسبِت مسافرت های 
متعددی که به شوروی رفته بود، در طول 40 سال 
آخر زندگی اش اکثر آثار روســی درباره  ايران 
را گردآوری کند. نفیســی مردی بود پاکدل و 
خوشرو. وقتی از کسی می رنجید، رودررو از او 
ِگله می کرد. اگر چه در نويسندگی بی پروا بود و 
گاه نوشته هايش موجب رنجش دوستان می شد، 
چون نیتی پاك داشــت، خیلی زود با دوستاِن 
آزرده، صفا می کرد. تند برمی آشفت و تندتر از آن 
آرام می گرفت. نفیسی صاحب صفات برجسته ای 
بود که مجموع آنها کمتر در فردی يافت می شد.«

حافظ

رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرودآ که خانه خانه توست

»عابر بانک هميــن روبه روســت«؛ جمله ای كه 
خيلی هايمان وقتی می خواهيم برای پول ويزيت 
كارت بکشــيم، از منشــی های مطب پزشــکان 
می شــنويم. بعد مجبوريم برويم، پول نقد بگيريم 
و برای اينکه دكتر محترم ماليات ندهد، ويزيتش 
را نقدی پرداخت كنيم. اگر به خاطر داشته باشيد، 
براساس توافق انجام شده بين سازمان نظام پزشکی، 
سازمان امور مالياتی و سازمان دامپزشکی، استفاده 
از كارتخوان از ســال1398 به منظــور مقابله با 
زيرميزی گرفتن پزشکان و ثبت ماليات برای اين 
قشر، برای افرادی كه در حرفه پزشکی و دامپزشکی 
مشغول فعاليت بودند، اجباری شد و اگر كسی از 
اين دستگاه استفاده نمی كرد، جريمه می شد. اما 
از آنجا كه بين قشر شريف پزشــکان، افرادی هم 

پيدا می شوند كه به قانون پايبند نيستند، همچنان 
گروهی از پزشــکان و مراكز درمانی از اجرای اين 
قانون امتناع می كنند. اين افــراد راهکارهايی را 
برای اســتفاده نکردن از دســتگاه كارتخوان پيدا 
كرده و بيمــاران را به زحمــت می اندازند و از آنها 
پول نقد طلب می كنند. اين روش دريافت، منجر 
به ثبت نشــدن فعاليت مالی اين دسته از پزشکان 
در حساب بانکی آنها و افزايش دامنه اختياراتشان 
در اظهار نامه مالياتی آخر ســال می شود. عالوه بر 
اين، دور زدن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و 
درمان يکی ديگر از داليل گريز گروهی از پزشکان 
در استفاده از دستگاه های كارتخوان است؛ يعنی 
آن دســته از پزشــکانی كه به اين تعرفه ها پايبند 
نيستند، از دستگاه كارتخوان استفاده نمی كنند 
تا نهاد های مسئول حتی با بررسی گردش حساب 
آنها نفهمند كه يک پزشــک چقدر هزينه ويزيت 
از بيمارانش دريافت كرده اســت و به اين ترتيب 
پزشک هر مقدار كه بخواهد از بيمار پول می گيرد. 

برخی از مطب های خصوصی هم اين ترفند را به كار 
گرفته اند؛ ابتدا از بيمار تعرفه مصوب را با كارتخوان 
دريافت و مابقی هزينه را به صــورت نقدی طلب 

می كنند.
حاال مردم هم صدايشان در آمده و به اين وضعيت 
معترض بوده و خواستار رسيدگی مسئوالن به اين 
وضعيت هستند. مدير دفتر بازرسی، مبارزه با فرار 
مالياتی و پولشويی سازمان امور مالياتی هم در اين 
زمينه گفته كه فهرســتی از پزشکان »متخلف« 
تهيه شده كه قرار است برای آنها »پيامک هشدار« 
ارسال شود. به اعتقاد اين مســئول، راهکار اصلی 
برخورد با كسانی كه از كارتخوان استفاده نمی كنند 
»تفکيک حساب های تجاری و شخصی« است كه 
در اين صورت »نگرانی از اســتفاده نکردن اصناف 
به خصوص پزشــکان از كارتخوان« وجود نخواهد 
داشــت. اين يعنی با اجرای اين طرح، افرادی كه 
تعداد واريزی های زيادی در ماه داشــته باشــند، 
مشکوک به حســاب تجاری تلقی می شوند و بايد 
بابت درآمد حسابشان اظهارنامه ارائه كنند. حاال 
بايد ديد كه اين طرح چقدر می تواند پزشکان را برای 
استفاده از دستگاه كارتخوان مجاب و تخلف های 

مالياتی را كم كند.

سیدمحمدرضا واحدی
كارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

فراغت نامه 

سپندارمذگان اوقات فراغت

تعطيالت امســال با تعطيالت هر سال، 
تفاوت هايی دارد. بعد از تجربه 2ســال 
تابستان در قرنطينه، شايد انتظار داشته 
باشيم شــلوغ ترين و پررونق ترين حالت 
كالس های تابستانی را ببينيم؛ از طرفی 
شــرايط اقتصــادی لــرزان و ناپايداری 
قيمت ها، خانواده هــا را در هزينه كردها 
و انتخاب هايشان محدود و دست به عصا 

كرده است.
در ايــن وضعيــت گرد و خاكی ســعی 
می كنيم ويژگی های يــک برنامه ريزی 
تابستانی مطلوب را با هم بررسی كنيم تا 
به بهترين گزينه ها رسيده و ميوه دلمان 
را در اســتفاده بهينه از اين دو روزه دنيا 
كه در تابســتان قدری هم كش می آيد 
ياری رسانيم.اولين شرط يک برنامه ريزی 
متعادل توجه به نياز و خواست است. نياز، 
اعم از هر چيزی است كه دانستن و كسب 
آن بــرای فرزند ما از نان شــب واجب تر 
است؛ مثل مهارت های اجتماعی، حركتی، 
دســت ورزی و... . خواست شامل اموری 
می شوند كه می توانند مفيد و كاربردی 
يا كم فايده و بی ثمر و چه بسا مضر باشند؛ 
مثل هر كالســی كه مد روز می شود، از 
يادگيری زبان بوركينافاســويی بگير تا 
حفظ اشــعار جالل الدين محمد بلخی 
كه معموالً دلخواه ما اوليای عزيز هستند 
يا اموری مانند نشســتن پای تلويزيون و 
كامپيوتر تا آســتانه زخم بستر گرفتن يا 
خوابيدن و از ضعف بيدار شدن و چيزی 
ميل كردن و بــاز خوابيدن كه در حيطه 
عالقه بچه ها هستند. البته هر دو ليست 
نياز و خواسته می تواند بسيار طوالنی باشد 
و هر كدام از موارد ظرفيت دارد بررســی 
شود تا در قدم اول بتوانيم تشخيص دهيم 

اصال اين مورد خاص، در دسته بندی نياز 
جای دارد يا خواسته! در قدم های بعدی به 
سؤاالتی از اين دست پاسخ دهيم كه آيا 
اين مورد مشخص، اولويت ماست؟ نياز به 
كالس و مربی دارد يا در خانه قابل آموزش 
است؟ نياز به كارگروهی دارد يا بايد به طور 

فردی فراگرفته شود؟
برای شروع پيشــنهاد می شود فهرستی 
از آنچه گمان می كنيم نيــاز فرزندمان 
است تهيه كنيم و همينطور فهرستی از 
خواست های مطلوب و مثبت؛ مثال شايد 
قاليبافی نياز اولويت دار فرزند ما نباشــد 
اما چون خودمان خاطرات شــيرينی از 
دار قالی مادربزرگ مان داريم، دوســت 
داريم شــرايط تجربه اين هنــر را برای 
فرزندمان فراهم كنيم. يا مثاًل شايد تور 
دوچرخه ســواری در محله، نياز ضروری 
نباشد ولی با توجه به عالقه و درخواست 
فرزندمان و وجود شــرايط ايمن، اتفاقاً 
می تواند تجربه خيلی جالــب و مفيد و 

خاطره انگيزی باشد.
نکته كنکوری اســتخراج ليست نيازها 
و خواســت ها گفت وگو و پرسش از خود 
شخص مورد نظر يعنی فرزند يا هر كدام 
از فرزندانمان است. شــايد ما به بيشتر 
نيازهای او مســلط باشــيم ولی حتما از 
تمام خواست هايش خبر نداريم. چه بسا 
خودش هم دقيق نداند كه چه چيزهايی را 
نياز دارد يا می خواهد. نوشتن اين ليست 
فرصت خوبی اســت برای شناخت ما از 

يکديگر و تقويت رابطه والد-فرزندی.
بی شــک فرزندانمان و وقت و عمرشان، 
گرانبهاترين سرمايه های زندگی  هستند 
و ما نمی توانيم از نردبانــی باال برويم كه 

نمی دانيم آن سرش به كجا می رسد.

فرشته شیخ االسالم قسمت اول


