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صفحۀ  -12حمایت و معرفی تشویق آمیز
کتاب:
سرزمین پری لودیوین
بنوشتۀ  :لوآر زور Loar Zur

صفحۀ  - 2سر مقاله
صفحۀ  - 3جلسات خانوادگی
چگونه دموکراسی را در بطن خانواده بجا آوریم

صفحۀ  – 13دستور غذا
مربای سیب و کدو و کشمش

صفحۀ  - 4تنظیم غذائی  :برنامه ریزی وعدۀ غذا
چگونه چند نمونه صورت غذا از قبل آماده داشته باشیم

خلصه و نقد آثار

صفحۀ  - 6فرزندان خود را از مواد مخدر در امان
نگه داریم  :صد پند و پیشنهاد برای والدین
Aletha Solter, Ph.D
بنوشتۀ  :آلتا سولتر

صفحۀ  - 7با کودکان ساده زندگی کنیم
Marie Sherlock
بنوشتۀ  :ماری شرلوک

صفحۀ  - 8پرسش و پاسخ در زمیئۀ مرگ
بنوشتۀ  :الیزابت کوبلر

سرمقاله

Elisabeth Kübler – Ross

شاید برگ درحتان را می بینید کPPه یکایPPک زرد و خشPPک
شده و می ریزند .شاید از فکر کوتاه شدن روزهPا و پایPان
گرما و از فرارسیدن سرما آه می کشید.
بیائیPPد ایPن فصPل را طPوری دیگPPر بنگریPم .تPPاریکی اغلPب
مملو از نوید و امید است .به همانگونه که زمینی کPPه دانPPه
در آن رشد میکند و دل مادر آبستنی که نطفه در آن شPکل
می گیرد نشانۀ ظهوری نوین می باشند.
از این پس ایده ها و عقایدی که در این نشریه مورد بحPPث
و تشریح قرار می کیرند در اختیPPار شPPما و بPPا شPPما همPPراه
حواهنPPد بPود .و زنPPدگی آسPانتر و شPیرین تPر و آگاهPانه تPر
می شود.

صفحۀ  - 9تغذیۀ سالم خانواده  :دستور غذاهای سالم
برای نوزادان  ،نوجوانان و والدین
Cynthia Lair
بنوشتۀ  :سینتیا لیر
صفحۀ  - 10ده دروغ بزرگ در مورد تدریس و تحصیل
در خانه
بنوشتۀ  :سیلوی مارتین
Sylvie Martin – Rodriguez

صفحۀ  - 10ملقات با یک خانوادۀ فوق العاده ازمیان
مردمان عادی
نگاه و برداشت دو هنرمند از جهان
لورانس و پاتریس نوبیله

امیدواریم لذت ببرید.

Laurence & Patrice Nobilé
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شPPPما ارجحیPPPت بیشPPPتری دارد  :کPPPار ،خPPPانه ای مرتPPPب و
منظم ،آشنائیت ها و رفت و آمدها ،ورزش و یا خانواده.
علوه بر آن ،اگر این حلسات مرتب نباشند از همPPان ابتPPدا
پایۀ نا موفق بPPودن آنهPPا چیPPده مPPی شPPود و بPPه ایPPن صPPورت
جلوه می کند که درجۀ ارزش و اهمیتی که بPPرای خPPانوادۀ
خود قائلید بسیار پائین است .حتی اگر بدلیلی )مسافرت یPPا
تعطیلت و غیPPPره( ایPPPن جلسPPPات بایPPPد بPPPه تPPPاریخی دیگPPPر
موکPPول شPPوند ایPPن تاریPPخ را از قبPPل تعییPPن و در دسPPتور
جلسه ثبت کنید.
یکPPی دیگPPر از فوایPPد تعییPPن تاریPPخ جلسPPات ایPPن اسPPت کPPه
نکات مورد بحث روشن بPPوده و وقPPت از دسPPت داده نشPPده
و هنگام اجرای جلسه تمامی نکPPات بلفاصله مطPPرح شPPده
و زمان برای رسیدگی به حل مسائل و تصمیم گیری های
لزم کPPPم نیامPPPده و کPPافی مPPی باشPPPد .و جلPPوی بحPPث هPPای
نامشPPخص و بPPی پاسPPخ گرفتPPPه مPPی شPPود .اگPPر فPPردی از
خانواده بطور مرتPPب ابPراز نارضPPایتی و یPا شPPکایتی دارد
دیگر اعضای خانواده می توانند از او بخواهنPPد کPPه دلیPPل
نارضایتی خود را در جلسۀ بعدی مطرح کند.

جلسات خانوادگی
" إذین" جلسات خانوادگی را صمیمانه توصیه می کند.
ایPPPPPن جلسPPPPات کمکPPPPی در راه بنیانگPPPPذاری یPPPPک نمونPPPPPۀ
دموکراسPPی در خPPانواده هسPPتند .ریPPز مبPPاحث روز از قبPPل
تعییPPن شPPده ،یPPک نفPPر از اعضPPاء خPPانواده بعنPPوان میPPانجی
انتخاب می شود ،هر یک از اعضPPاء بنوبPPۀ خPPود اجPPازه و
حق کلم دارد و موضوعات مورد بحث بPPه رأی مشPPترک
کل اعضای خانواده تعیین می شوند .ایPPن جلسPPات خPPانواده
را بسوی راه حل یابی هPPای ممکPPن هPPدایت مPPی کننPPد .بچPPه
هائی که در تصPمیم گیPری هPا و قPانون گPذاری هPا نقPش و
شPPرکت مسPPتقیم دارنPPد معمPPول oبPPرای پPPذیرش قPPوانین آمPPاده
ترند و راحت تر تن به احرای آن می دهند.

اکثر خانواده ها این جلسات خود را شب هنگPام شPام اجPرا
مPPی کننPPد .برخPPی بPPرای ایPPن شPPب موضPPوع و نPPام خاصPPی
انتخاب می کننPPد ،مثPPل  " :هPر جمعPPه شPب ،شPب پیPتزا" و
جمعPPه شPPب هPPا جلسPPه داشPPته و پیPPتزا مPPی حورنPPد .فامیPPل
دیگری نام " شب فیلم" به آن روز خود می دهد و پPPس از
پایان حلسه ،خانوادگی با هم یک فیلPم نگPاه مPی کننPد .و یPا
" شPPب سPPPیر و سPPPیاحت" و در آن شPPPب یPPPک نPPPوع غPPPذای
خPPارجی از غPPذاهای مخصPPوص یPPک کشPPوری کPPه همPPۀ
افرتد خانواده مایلند به آن سفر کننPPد را تهیPPه مPPی کننPPد.هPPر
فرد خانواده در زمینۀ خاصی در مورد این کشور تحقیق
کرده و برای دیگران تعریف می کند...
)می توانیPPد در إذی ن الهPام گرفتPه و نمPPونه هPای غPذائی و
آشپزی کشورهای دیگر را پیدا کنید(.

زمان جلسه
هر چه جلسات مرتب تر باشند مفید ترند .بهPPتر اسPت یPک
روز مشPPخص از هفتPPه را بPPرای ایPPن جلسPPات تعییPPن کنیPPد.
بدینصPPورت تمPPام افPPراد خPPانواده بطPPور واضPPح از قبPPل از
هنگPPام برگPPزاری جلسPPات هفتگPPی اطلع داشPPته و برنامPPۀ
خود را راحت تر تنظیم می کنند .در عین حPال ایPPن نشPانۀ
آن اسPPت کPPه بPPه لحظPPات و برنPPامه هPPای دیگPPر نیPPز ارزش
قPPائل مPPی شPPوید .احPPترام بPPه ایPPن تاریPPخ گPPذاری مشPPخص
بمعنای احترام به "هدف" اصPPل یعنPPی ایجPPاد یPPک خPPانوادۀ
دموکراتیک می باشد .با توجه به زندگی های بسیار
مشPPغول امPPروزه اگPPر زمPPان تشPPکیل ایPPن جلسPPات جPPدی
گرفته نشده و از قبل برنامه ریزی و تعیین نشPPوند احتمPPال
موفقیت در اجرای آنها بسیار ناچیز خواهد بود.
اگر لحظه ای فکر کردید که " نه این هفتPPه وقPPت نPداریم و
حPال باشPPد تPا هفتPۀ آینPPده بPبینیم" یعنPPی واقعPا احتیPاج داریPد
روش زنPPدگی خPPود را زیPPر سPPؤال بریPPد .کمPPی از شPPتاب
زنPPPدگی خPPPود بکاهیPPPد ،ارحجحیPPPت هPPPای زنPPPدگی خPPPود را
دوباره مورد مطPالعه قPرار دهیPPد و کمPی آسPانتر و آرامPتر
زنPPدگی کنیPPد )مقPPالت " إذی ن " خ انواده و تغ ذیه در
مPPPPورد »چگPPPPونه زنPPPPدگی خPPPPود را سPPPPاده تPPPPر کنیPPPPم« را
بخوانید( .از خود سؤال کنید در زندگی چPPه چیPPزی بPPرای

تنظیم و تشکیل جلسه
علوه بPPر تعییPPن روز جلسPPه بهPPتر اسPPت سPPاعت آن و یPPک
رسم مشخص که نشان و مهر شPPروع ایPPن جلسPPات خواهPPد
بود نیز برنامه ریزی شود .برای مثال در خانوادۀ ما رسم
بر این است که جوانترین فرد خانواده شPPمعی بPPرای اعلم
رسمی شروع جلسه روشن کند .تا زمانی که شPPمع روشPPن
اسPPت تPPک تPPک اعضPPای خPPانواده بایPPد بPPه سPPایرین احPPترام
بگPPذارد .کوچکPPترین جیPPغ و فریPPاد و شPPلوغ بPPازی و میPPان
حرف دیگران پریدن و غیره نباید دیPPده شPPود .و تPPا زمPPانی
کPPه شPPمع خPPاموش نشPPده )در پایPPان جلسPPه( هیPPچ کPPس حPPق
ترک جPPای خPPود را نPPدارد .از قبPPل بایPPد بPPرای رفPPع عظPPش
آب و یا نوشیدنی پیش بینPPی شPPده باشPPد .تلویزیPPون و بPPازی
های دیگر باید قطPPع و حPPاموش باشPPند .خPPانواده ای را مPPی
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شناسیم که حتی تلفPPن خPPود را بPPرای مPPدت جلسPPه قطPPع مPPی
کنند.
مناسب است که هر یک از افراد خانواده بنوبت مسئولیت
میانجی و مدیریت جلسه را بعهPPده داشPPته باشPPد و در پایPPان
هر جلسPه تاریPخ جلسPۀ بعPPدی و نPام مPPدیر آن نوشPPته شPود.
ایPPن بهPPترین روش بPPرای درک و تفهیPPم رونPPد دموکراسPPی
برای فرزندان می باشد.
تعیین آغاز و پایان مشPPخص بPPرای هPPر جلسPPه مهPPم بPPوده و
تأکیPPدی اسPPت ارزشPPمند بPPرای احPPترام خPPانوادگی و رسPPمی
شناختن حلسات.
جلسه را با چند بیان تشویق آمیز و قدرشناسانه خطاب به
تک تک اعضای حاضر شروع کنید .هر کس بنوبPPۀ حPPود
از دیگPPران تمجیPPد کنPPد .ایPPن پیامهPPای تمجیPPد و تشPPویق در
ابتPPدای حلسPPات از تشPPویقات و انتقPPدادات مثبPPت روزمPPرۀ
دیگر مجزا بوده و در نتیجه حائز اهمیت می باشند.

خلصه
در پایPان و بطPور خلصPPه ،جلسPات خPانوادگی مPی تواننPPد
اعضای خانواده را به هم نزدیک تر کرده و مشPPکلت و
درگیری های خانوادگی را به روش دموکراسی حل کرده
و به بچه ها یاد دهند که چگPونه نقطPه نظPPر و دیPPدگاه خPود
را با اسPPتدلل مطPPرح کPPرده و توجیPPح کننPPد .بPPه والPPدین یPPاد
می دهند که گوش کنند و پس از شنیدن تصمیم گیری کنند
و راه حل هائی مناسب تر و متفPاوت بPا راه حPل هPائی کPه
مPPوجب آزار و اذیPPت فرزندانشPPان نمPPی شPPوند پیPPدا کننPPد.
جلسات اجPPازه مPPی دهنPPد کPPه هPر یPPک از اعضPای خPانواده
متPPوجه شPPود کPPه صPPدایش شPPنیده شPPده و حPPرف او ارزش
دارد.
در آخر ،جلسات خانوادگی می توانند شاد و سرگرم کننPPده
باشند .نباید لحن سخت و زیاد از حد جPPدی بPPه جلسPPات داد
و باید از دعوا کردن و فریاد زدن پرهیز کرد.
نظرات و خاطرات جلسات خود را برای مPا ارسPال کنیPPد.
از خواندن آنها خوشحال می شویم.

می توانید هر طور که مایلید شروع جلسPPات را بPPا تصPPور
و یا دعائی دسته جمعی همراه کنید.
دستور جلسه
دستور جلسه باید در جائی قPPرار داشPPته باشPPد کPPه هPPر کPPس
بتوانPPد نکPPاتی را کPPه تمایPPل دارد در مPPورد آنهPPا بحPث شPPود
در آن نوشPPته و وارد کنPPد .مPPی تPPوان بPPرای مثPPال از تختPPه
سیاهی کوچک و یا کاغPPذی کPPه بPPه در یخچPPال وصPPل شPPده
است استفاده کرد.
نکات از قبل ذکر و یادداشت نشPPده نبایPPد در جلسPPه مطPPرح
شوند .مدیر جلسه باید در این مPPورد نظPPارت کنPPد .اگPPر در
فامیا برخی بیشتر از دیگران صحبت می کننPPد بایPPد زمPPان
بیPPان برابPPری مشPPخص کPPرده و بPPه همPPۀ اعضPPاء امکPPان
صPPحبت داده شPPود .مPPدیر جلسPPه مسPPئول نظPPارت بPPر ایPPن
مقPPررات بPPوده و بایPPد مPPانع آن شPPود کPPه جلسPPات تبPPدیل بPPه
محلی برای ابراز شکایت بی مPPورد و زیPPاده شPPوند و هPPر
کس بتواند در مورد نکات از قبل مشPPخص و مطPPرح شPPده
ابراز نظر کند.

تنظیم غذائی  :برنامه ریزی وعدۀ غذا
بطPPور متنPPوع آشPPپزی کPPردن همیشPPه سPPهل و آسPPان نیسPPت.
مشغولیت های زندگی روزمره جائی برای فکر کردن بPPه
این مسئله نمی گذارد .وقت کوتاه است و پس از رسPPیدگی
بPPه مشPPغله هPPای گونPPاگون ناگهPPان گرسPPنگی فPPرا رسPPیده و
سؤال " چه بخوریم" مطرح می شود.
فکPPر نمPPی کنیPPPد کPPPه داشPPPتن یPPPک برنPPامه ریPPPزی راه حPPل
مناسبی است؟
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 - 4یYYک لیسYYت طبقYYه بنYYدی شYYده از مYYواد خYYوراکی بYYرای
خود تهیه کنید
برای مثال اگر فقط عدس و لپه دارید می توانید بPPه باقPPالی
و نخPPود و انPPواع لوبیPPPا و  ...فکPPر کنیPPPد و آنهPPا را هPPم در
تغذیۀ خود از یاد نبرید.
با تمام خانواده های غذائی به همین ترتیPب لیسPت خPود را
تهیه کنید.
 – 5یک تابلو غذائی تشکیل دهید
برای خود یک تابلو غذائی برای یک مPPدت مشPPخص مث o
ل
چهار یا پنج هفته با همان تعداد ستون کشیده و نام مواد را
بطPPوری کPPه در مصPPرف آنهPPا تنPPPوع ایجPPاد شPPود در ایPPن
ستونها یادداشت کنید .مثال :

 - 1ذخیره های آذوقه ای را مرور کرده و مرتب کنیم
هر چه مواد غذائی در کمدها داریم بیرون بریزیPPم .علوه
بPPر ایPPن کPPه بPPا ایPPن کPPار داخPPل کابینتهPPای آذوقPPه را تمیPPز و
مرتب می کنیم ،با مشاهدۀ تمPPام محصPPولت انبPPار شPPده بPPه
تنوع انتخابی مواد غذائی موجود در منزلمان پی می بریم
و در ضمن دسPت بPPه یPPک پاکسPازی مفیPPد مPی زنیPPم .حتمPاo
مPPوادی پیPPدا مPPی کنیPPم کPPه معلPPوم نیسPPت چPPه موقPPع حریPPده
شدبند و هرگز هم استفاده نکرده ایم.
چیزهائی را که بطPور مطمئن هرگPPز نخPواهیم خPPورد جPدا
کرده و کنار بگذاریم و به کسانی که آنهPPا را مصPPرف مPPی
کنند ببخشیم.
بطور حتم موادی هم پیدا خPواهیم کPPرد کPه فرامPوش کPPرده
بودیم و اکنون با خوشنودی استفاده خواهیم کزد.

هفتۀ دو :

هفتۀ یک :
عدس
باقالی زرد
لوبیا سفید
ماکارونی
ذرت
بلغور
...
هفتۀ سه:

 - 2مواد غذائی موجود را طبقه بندی کنیم
تمام مواد را به نسبت خانوادۀ غذائی آنها طبقه بندی کرده
و در یک ردیف و جا بچینیم .بPPه ایPPن صPPورت پیPPدا کPPردن
آنها بسیار راحت تر می شود.
 – 3یک لیست از این مواد خوراکی خود تهیه کنید
هنگPPامی کPPه از مPPواد خPPوراکی صPPحبت مPPی کنیPPم منظPPور
موادی هستند کPPه در منطقPPه و محلPی کPPه زنPPدگی مPPی کنیPPم
یافت می شوند و از آن سر دنیا نیامPPده انPPد و فقPPط بصPPرف
تبلیغات مصرفی خریده نشده اند.
با تهیۀ این لیست یا از موادی که در کمد دارید و از تنPPوع
آنهPPا تعجPPب خواهیPPد کPPرد و یPPا بPPه عPPدم تنPPوع و یکنواخPPتی
موادی که بطور دائم مصرف می کنید پی خواهید برد.

لپه
لوبیا قرمز
نخود
برنج
سیب زمینی
جو
...

هفتۀ چهار :
لوبیا سبز
باقالی
سویا سبز
نخود فرنگی
لوبیا چیتی
لوبیا چشم بلبلی
برنج
برنج دودی
ذرت
برنج
...
...

 – 6برای یک هفتۀ خود صورت غذا تهیه کنید
با تPوجه بPPه لیسPت مPPواد غPذائی آمPPاده شPده بPPرای هPر هفتPPۀ
خود یک سری صورت غذا تهیه کنید.
وعده های غPPذائی خPPود را بPPا میPPوه و سPPبریجات فPPراوان و
بنا بPPه میPPل خPود بPا گوشPت یPPا مPاهی یPPا تخPم مPرغ و غیPPره
تکمیل کنید.
جمع آوری اطلعات راجع به محیط زیسPت و کشPاورزی
و دامPPداری را از یPPاد نبریPPد .از کیفیPPت و چگPPونگی تولیPPد
مPPواد خPPوراکی مطلPPع بPPودن بPPرای حفPPظ سPPلمتی انسPPان و
محیط زیست مفید و ضروری است.

http://www.l214.com/
http://thecovemovie.com/
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روزهای هفته :ناهار :
عدسی
شنبه
خوراک لوبیا
یکشنبه
سبزی پلو ماهی
دوشنبه
کلم پلو
سه شنبه
رشته پلو
چهارشنبه
قورمه سبزی
پنحشنبه
...
جمعه

اسPPت .ولPPی همPPه در اشPPتباهیم ،زیPPرا بعقیPPدۀ دکPPتر سPPولتر
رسیدگی به این امر از بسیار قبل آغاز مPی شPود .از مPواد
مخدر در پناه نگاه داشتن فرزندان و کودکان بPPا دور و در
امان نگه داشتن آنهPPا از هرگPPونه دارو در زمPPان بPPارداری
و بPPدنیا آمPPدن آنهPPا آغPPاز مPPی شPPود .بسPPیار قبPPل از دوران
حسPPاس نوجPPوانی و حPPتی مPPی تPPوان گفPPت از همPPان قبPPل و
ابتدای بارداری.

شام :
قیمه پلو
آش یا سوپ
کوکو
دلمه
املت
کتلت
...

 – 7ریز خرید خود را آماده کنید
حPPال کPPه بPPا کارهPPای انجPPام شPPده بPPه خPPوبی مPPی دانیPPد چPPه
خواهیPPد خPPورد و چPPه لزم داریPPد خریPPد روزانPPه و هفتگPPی
مشخص است .و دیگPPر مPPواد نPPا لزم نمPPی خریPPد و جلPPوی
اصراف گرفته شده و جیبتان نیز از این مورد بهره مند و
خوشنود خواهد شد.
نتیجه گیری
ایPPن روش بPPه تمPPامی اعضPPای خPPانواده اجPPازه مPPی دهPPد در
این برنامه ریزی شرکت کرده و سPPهم داشPPته باشPPند و هPPر
کPPس بنPPوبت مسPPئولیت برنPPامه ریPPزی یPPک هفتPPه را بعهPPده
بگیرد .غذاها متنوع شده و اصراف کم می شود.
اولیPPن بخPPش کتPPاب بPPه تشPPریح پPPایه و کامPPل از کPPودک مPPی
پردازد .به فرزند خود کمPPک کنیPPد خPود را مجPPزا نپنPPدارد.
اگر خودتان هرگونه مشکل زیاده روی و اعتیاد نسبت بPPه
هPPر چیPPزی حPPتی دارو داریPPد ،بPPه معPPالجه و درمPPان خPPود
اقدام کنید .با استرس و هول و نگرانPPی مبPPارزه کنیPPد و بPPه
سلمتی جسمانی خود بپردازیPPد و بPPه سPPلمت خPPود ارزش
قائل شوید .دکتر سولتر معتقد اسPPت کPPه ایPPن روش درسPPت
نیست که به کPPودک خPود بگPPوئیم  :کPاری را کPPه بهPPت مPی
گویم انجام بده نه کاری کPPه مPPن مPPی کنPPم .بایPPد بPPا تPPوجه بPPه
ارزشPPهای معنPPوی و اصPPولی کPPه خPPود بPPه آن معتقPPدیم بPPا
فرزنPPدانمان صPPخبت ،رفتPPار و برخPPورد کنیPPم .بسPPیار مهPPم
است که مقیاسهای ارزشهای معنوی و رفتPPاری آنهPPا را بPPا
راه و روش زنPPPدگی خودمPPPان شPPPکل دهیPPPم .مPPPا بایPPPد خPPPود
نمونۀ مناسبی برای آنها باشیم .فرزندانمان اهمیت خاصی
برای اعمال و رفتارهای ما قائل می شوند.
دکPPPPPPتر سPPPPPولتر بPPPPPPه " از خPPPPPPود گذشPPPPPتگی ،صPPPPPPداقت و
درسPPتکاری ،کنجکPPاوی و علقPPه بPPه فراگیPPری ،تسPPلط بPPر
خود ،احترام به حق و نیز عدم پیPPروی کورکPPورانه اشPPاره
کPPPPرده و بPPPPر اهمیPPPPت ایPPPPن ارزشPPPPها تأکیPPPPد دارد .بPPPPا ایPPPPن
ارزشهاست که می توانیم کوذکان آزاده ای بPPار آوریPPم کPPه
در مقابPPPل اعتیPPPاد ایسPPPتاده و مقPPPاومت مPPPی کننPPPد .اگPPPر بPPPه
فرزنPPدانمان بیPPاموزیم کPPه هیچگPPونه احتیPPاجی بPPه شPPباهت
یافتن به دیگران ندارند در اینصورت در خPPود شPجاعت و
همت کافی بPرای جPواب رد دادن بPPه اعتیPاد را بدسPت مPی
آورند.
نشریۀ ما " إذین " Family & Food EzineبPPه پنPPد
شمارۀ هفت این کتPPاب اهمیPPت خاصPPی مPPی دهPPد  :کودکPPان
خPPود را تنPPبیه جسPPمی نکنیPPد .هیچگPPونه تحقیقPPات موثPPق و

فراموش نکنید دستور غذاهای لذیPPذ حPPود را بPPرای مPPا نیPPز
ارسال کنید!

خلصه و نقد آثار
فرزندان خود را از مواد مخدر
محفوظ و در امان نگه داریم :
صد پیشنهاد مفید برای موفقیت
در این زمینه
بنوشتۀ دکتر آلتا سولتر

Aletha Solter,

Ph.D
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Raising Drug-Free Kids: 100 Tips for Parents
Da Capo Lifelong Books, ©2006, 223 pages

در ایPPن کتPPاب خPPانم دکPPتر سPPولتر پنPPدهای مفیPPد و مناسPPبی
برای کمک به مادران و پدران در مبPارزه بPPا مPPواد مخPدر
و جلPPوگیری از در دام افتPPPادن فرزندانشPPان بPPPه آنهPPPا ارائه
میدهد .اغلب ما والدین فرزندان کوچک و جPPوان بPPر ایPPن
تصوریم که برای رسیدگی به ایPن موضPوع فرصPت زیPاد
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اگPPر خPPانواده هPPا را از ایPPن شPPرایط خPPارج کنیPPم کودکPPان
براستی می توانند بسیار ساده زندگی کنند .اگر از دور به
یک کودک نگاه کنید متوجه ایPPن مطلPPب مPی شPPوید  :یPPک
کودک کامل oمی توانPPد خPود را بPا کوچکPPترین بPازی مثPPل
فائم باشک و یا حتی یک جعبۀ کوچPک سPاده سPرگرم کنPPد
و از آن لذت برد .با شنیدن یک داستان کوچک شاد شود.
این کتاب با اطلعاتی کPPه در اختیPPار شPPما مPPی گPPذارد و بPPا
سادگی عمدی سبک نوشتار خود کتابی فPPوق العPPاده اسPPت.
برای خانواده هائی کPPه مPPی خواهتPPد از ایPPن شPPرایط سPPحت
فعلی در آمده و یPک زنPPدگی سPاده و بPدور از مشPغله هPای
فکری اجباری امروزه برای خود فراهم کنند.
نویسنده به ما نشان می دهPPد چگPPونه رسPم و روش زنPPدگی
خPPPود را تغییPPPر شPPPکل داده و زنPPPدگی خPPPانوادگی خPPPود را
حPPPPPالت دیگPPPPPری بخشPPPPPیم تPPPPPا بتPPPPPوانیم روح و تجسPPPPPمات
فرزندانمان را رشد داده و تشویقشان کنیPPم .و بPPدین طریPPق
پاسPPخگوی احتیاجPPات مرتبPPط بPPا یPPک زنPPدگی سPPادۀ آنخPPا
باشیم.
مPPی دانیPPم کPPه بPPرای پPPدر و مPPادر بPPودن احتیPPاج بPPه وقPPت و
زمان داریم .زمانی که به طور خود بخود بPPه ایPPن منظPPور
صرف شPود و لحظPPۀ شPیرین سPPهیم بPPودن در احساسPات و
لحظات و نزدیکی باشد نه وقPPت و زمPPانی کPPه در فهرسPPت
کارهای روزمره برنامه ریزی شده است.
این کتاب به ما کمک می کنPPد کPPه از خPPود سPPؤال کنیPPم چPPه
کسی فرزندان ما را تربیت می کند ما یا جامعه؟
بPPه فرزنPPدانمان اجPPازه و امکPPان دهیPPم بسPPوی یPPک زنPPدگی
سPPPاده و طPPPبیعی و واقعPPPی رونPPPد .بPPPرای فرزنPPPدانمان ایPPPن
امکان را فراهم کنیم که بسوی یک زندگی ساده و طPPبیعی
و صحیح و واقعی قPPدم بردارنPPد .فرزنPPدان مPPا بPPه تمPPام ایPPن
اشPPPیاء و وسPPPایلی کPPPه احتیPPPاج بPPPه آن در دنیPPPای مصPPPرفی
امروزه به آنها تلقین می شود نیازی ندارند .به این وسیله
تبلیغات مصرفی امروزه در جهPPت اولیPPاء و فرزنPPدان ایPPن
احساس غلط را در آنها ایجاد می کنند که خوشPPبختی قابPPل
خریدن است.
سن نامناسب و خشونت مطبوعات و فشار جPPامعه در ایPPن
زمینه که » هر چه بیشتر بهPPتر« و سPPاعات کPPار و مشPPغله
های روزمرۀ کودکان و بزرگترها ،تجاری شPPدن آمPPوزش
و پرورش و افزایش جنون اجتمPPاعی دیگPPر امPPری عPPادی
شده .
در حالی که نویسنده ،خانم شPPرلوک ،آمریکPPای شPPمالی کPPه
شاید بدترین نمونه از جوامع مصرفی می باشد را مطPPرح
مPPی کنPPد بطPPور حتPPم شPPما هPPم در هPPر جPPای دیگPPر دنیPPا کPPه
باشPPید متPPوجه ترویPPج و پیشPPروی ایPPن ایPPدئولوژی جامعPPۀ
مصرفی شده اید.
خPPانواده هPPائی کPPه مPPی خواهنPPد بPPا آگPPاهی زنPPدگی خPPود را
سPPاده تPPر کننPPد و جPPوانب بPPی ارزش آن را کنPPار زده و از
بین برند.
خانم شPPرلوک شPPش مرحلPPۀ اقPPدام در ایPPن جهPPت را مطPPرح
می کند:
 – 1روح و درون حقیقPPPPPPی خPPPPPPود را جسPPPPPPتجو کPPPPPPرده و
دریابییم.

درستی اثر مثبت اینگونه تنبیهات را اثبPPات نکPPرده اسPPت.
بر خلف آن ،این تنبیهات منجPر بPه رجPوع بPPه خشPونت و
اعتیاد و وابستگی های نا مناسب از جملPPه بPPه مPPواذ مضPPر
و خطرناک در زندگی آینده آنها می شود.
حPPتی اگPPر ایPPن کتPPای بPPه نسPPبت سPPن کودکPPان بPPه بخشPPهای
مختلف تقسیم شده است ،اما می توان این کتاب را با لPPذت
از اول تا آخر و بدون توجه به سPن فرزنPPدان خPود خوانPPد.
پندهای دکتر سولتر علوه بر مختص بPPودن بPPه هPPر مPPورد
و سن مشخص کودکان بطور کPPل پنPPدهای عمPPومی هسPPتند
که در لحظات و شرایط گوناگون زندگی پدران و مPPادران
که با سؤالی روبرو مPPی شPPوند مفیPPد بPPوده و مPPورد اسPPتفاده
قرار می گیرنPد .از جملPه هنگPامی کPه پPPدر یPا مPادری مPی
خواهنPPد کودکPPان را نسPPبت بPPه مطبوعPPات و رسPPانه هPPا و
جامعۀ مصرفی هوشیار سازند و یا در آنها تمایل و کشش
نسبت به کارهای داوطلبانه را ایجاد کنند.
در آخPPر ایPPن کتPPاب یPPک راهنمPPای کامPPل از کتPPب مرجPPع
دیگر در زمینۀ مشابه آورده شده.
کتب دیگر دکتر سولتر عبارتند از :
نوزادان همه چیز را می فهمند
احتیاجات کودک خود را درک کنید
گریPPPPPه هPPPPPا و عصPPPPPبانیت نPPPPPوزادان و
کودکان
http://awareparenting.com/

با کودکان ساده زندگی کنیم :
کتابی راهنما بطور عمد آسان برای مادران و
پدران و فرزندان که می خواهند از شادی بی حد
کودکی و سعادت شیرین پدر مادری بیشترین
لذت را ببرند
بنوشتۀ  :ماری شرلوک
 287 – 2003صفحه

Marie Sherlock

Living simply with children,
a volontary simplicity guide fir
moms, dads, and kids who want to reclaim
the bliss of childhood and the joy
.of parenting

نویسPPندۀ ایPPن کتPPاب مPPی گویPPد  :بPPرای اکPPثر خPPانواده هPPای
آمریکائی با فرزندان زندگی کردن مانند در کنار هم قرار
دادن شب و روز است و نهایت تغایر و تباین.
امPPPروزه خPPPانواده هPPPا درگیرمسPPPائل روزمPPPره و کPPPاری و
مشغله های فکری گوناگون هستند .دوندگی در همه جهت
و کمبPPود وقPPت و غیPPره بPPه جPPائی رسPPیده اسPPت کPPه زنPPدگی
خانوادگی یک مسئلۀ بغرنج و پیچیده ای شده است.
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می رسد و گاهی قابل پیش بینPی بPPوده و گPاهی نتیجPۀ یPPک
حادثه می باشد.
ولPPPی همیشPPPه مPPPا را در مقابPPPل خودمPPPان و رو در رو بPPPا
هراس ها و سوأل هائی که برایمان ایجPاد مPی شPوند قPرار
مPPPی دهPPPد .گPPPاهی مPPPوجب اجسPPPاس طPPPرد در مPPPا و گPPPاهی
موجب خشم و نگرانی و خPراس و گPاهی مPوجب احسPاس
گناه و یا پذیرا شدن می شود .می تواند شامل حال همۀ مPPا
باشد .گاهی در سPPنی نامناسPPب و گPPاهی بPPی موقPPع و گPPاهی
به موقع درست و قابل پیش بینی و طبیعی.
حتی اگر گPاهی مPوحب رهPائی از درد جسPمانی و روحPی
می باشد ولی همیشه غصه و افسوس و احساس ناچPPارگی
و عزاداری و سوألت گوناگون را بدنبال دارد.
بPPPدلیل دراز شPPPدن طPPPول عمPPPر و بیماریهPPPای نPPPوین دنیPPPای
متمPPدن و تغییPPر و تحPولت بافتهPای خPانوادگی و همچنیPPن
داروئی و طPPبی شPPدن امPPروزه ،همراهPPی در لجظPPات آخPPر
زندگی احتیاج جدیدی است که بوجود آمده است.
در ایPPن کتPPاب خPPانم کPPوبلر بPPه شPPکل سPPوأل و جPPواب بPPا
کارکنPPPان و خدمPPPۀ بهداشPPPتی شPPPرایط گونPPPاگونی کPPPه هPPPر
خانواده و فردی مPPی توانPPد بPPا آنهPPا مPPواجه باشPPد را مطPPرح
کرده و مPPورد مطPPالعه و تشPPریح قPPرار مPPی دهPPد .شPPرایطی
مانند لحظه ای که باید یکی از نزدیکان و یPPا اطرافیPPان را
از وخPPPPامت بیمPPPPاری اش مطلPPPPع کPPPPرده و او را در ایPPPPن
لحظات آخPر زنPدگی همراهPی کنیPPم .چگPونگی برخPPورد و
نحوۀ آموزش پرسنل پزشکی در این زمینه .ارزش گPPوش
دادن به بیمار و تبادل فکری و معنوی با وی.
الیزابت کوبلر به اهمیت به آرامی برخورد کردن و تسPPلط
برخPPPود و بنPPPوعی بردبPPPاری و پPPPذیرش مPPPوقعیت موجPPPود
بیماران اشاره و تأکیPPد مPPی کنPPد .چPPه از جPPانب مسPPئولن و
خدمۀ پزشکی و چه از جانب نزدیکان و اطرافیان بPPه ایPPن
منظور که بیمار بتواند با آرامش و راحتی از دنیا برود.
وی پیشنهاد می کنPPد مکانهPPائی پیPPش بینPPی شPPوند کPPه در آن
سPPPنین گونPPPاگون ،نسPPPل پیPPPر و جPPPوان کنPPPار هPPPم نشسPPPته و
لحظات شیرینی را با یکدیگر سپری کننPPد .بیمارسPPتانهائی
ایجاد شوند با تPوجه بPPه محPPدود و کوتPاه بPPودن لحظPاتی کPPه
از زندگی بیمار یا سالمند باقی نمانده است ،کودکان اجازۀ
ملقات ورود به آن داشته باشند و ساعات ملقات محPPدود
نباشPPند .پرسPPنل پزشPPکی آمPPوزش لرم بPPرای مPPواجهه بPPا
اینگونه شرایط که از نظر روحی و احساسPPی سPPنگین مPPی
باشPPند را دریPPافت کPPرده باشPPند و سPPاعات کPPار مناسPPب تPPر
برای دستیابی به کیفیت کار بهتر پیش بینی شود.

 – 2چگPPPونگی دسPPPتیابی بPPPه اهPPPذاف خPPPود را در کوتPPPاه و
دراز مدت پیدا کنیم.
 – 3بطPPPور مرتPPPب جلسPPPات و مشPPPاورتهای خPPPانوادگی و
حمعی در جهت راهیابی و حل مشکلت بجا آوریم.
 – 4جلسات را اجرا کرده و تغییرات و تحولت ناشPPی از
تصمیم گیری در این جلسات را پیاده کنیم.
 - 5اطرافیPPPان و اقPPPوام خPPPود را نیPPPز در جریPPان تغییPPPر و
تحولت خانوادگی خود قرار دهیم.
 - 6حامی و پشتیبان پیدا کنیم.

" إذین " Family & Food Ezineاین کتPPاب را بPPه
هر خانواده ای که می خواهد به زندگی ساده تPPر رو آورد
و یا یک زندگی طبیعی داشته باشد پیشنهاد می کند.

پرسش و پاسخ در رابطه با مرگ
بنوشتۀ  :الیزابت کوبلر روس
Elisabeth Kübler – Ross
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Questions & Answers on
Death and Dying, Ross Medical
Assicuates, USA, 1974

خوانPPدن یPPک کتPPاب از الیزابPPت کPPوبلر معPPادل بPPا دریPPافت
نسیمی از انسانیت است .یعنی با در پی گرفتن راهی توأم
با همدردی و عشق و خیرخواهی ومحبت و بردباری در
جهت اصل قدم برداشتن.
تیمار و پذیرائی از سالمندان و بیمارانی که در حال مرگ
مPPی باشPPند کPPار روزمPPرۀ برخPPی از کارکنPPان و مسPPئولین
درمانی و بهیاران اجتمPPاعی و برخPPی از مسPPئولین مPPذهبی
می باشد.
رو به مرگ بودن بیماران و مجروحین حوادث ،خPPانواده
هاشPPان و مسPPئولن پزشPPکی را در کنPPار و گPPرد هPPم قPPرار
می دهد.مرگ بطPPرق گونPPاگون گPPاهی بطPPور ناگهPPانی فPPرا
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یPPک پایPPان زنPPدگی راحPPت و انسPPانی تPPر بPPرای هPPر کPPس
ممکن اسPت و زحمPت و خرجPی نPدارد .چقPدر راحPت هPر
بیمPPPار یPPPا سPPPالمند مPPPی توانPPPد در منPPPزل و محیPPPط خPPPود بPPPا
حضPPور نزدیکPPان خPPود آخریPPن لحظPPات طنPPدگی را سPPپری
کند .لحظه ای در کنPPار تخPPت او نشسPPتن و دسPPت او را در
دست گرفتن و فقط با نگاه وی را همراهی کPPردن و بPPه او
ابPPراز محبPPت کPPردن احتیPPاج بPPه هیPPچ فPPن آوری پیشPPذفته و
پیچیده و گرانبهائی ندارد.

آیPPا مPPاده ای را کPPه مPPی خPPواهم اسPPتفاده
کنPPم قابPPل کشPPت اسPPت؟ )مثل oآبنبPPات قابPPل کشPPت
نمی باشد(
ایPPن مPPادۀ غPPذائی از چنPPد جPPزء ترکیPPب
شده است؟ باید از یک جزء بیشتر ترکیPPب نشPPده
باشد .مثل  :برنج یا ماهی یا سیب...
از لحظۀ کشت یا تولید تPا مصPرف چPه
مراحلی را طی کرده است و چه کارهائی با این
ماده شده است.
این مادۀ غذائی آیPPا فقPPط بخشPPی از یPPک
مPاده اسPت و یPا ذات و جPوهر کامPل مPاده اسPت؟
مثل oآب تنهPPای یPPک مPPادۀ غPPذائی کPPافی و سPPالم
نمی باشد.
از چPPPه زمPPPانی ایPPPن مPPPاده و محصPPPول
وارد تغذیۀ بشریت شده اسPPت؟ )بPPه احتمPPال زیPPاد
از چندین قرن پیش(
در ایPPن کتPPاب همچنیPPن یPPاد مPPی گیریPPم چگPPونه مخصPPولت
سPالم خریPPده و غPPذائی سPPالم تهیPPه کPPرده و بPPر سPPر سPPفره بPPا
یکPPPدیگر تقسPPPیم کنیPPPم .بخPPPش دوم کتPPPاب مختPPPص تغذیPPPۀ
نوزادان می باشد .ارجحیت شیر مادر دادن بPPه نPPوزادان و
آغاز غذای آنها در سنین کمی بالتر .و سPPپس نویسPPنده بPPه
عوامPPل تPPأثیر گPPذار بPPر چگPPونگی تغPPذیه اشPPاره مPPی کنPPد.
چگونه پدران و مادران نمونPPۀ فرزنPPدان هسPتند .بایPPد مPرز
و حدود را در این زمینه بریای فرزندان خود تعییPPن کننPد.
فرزندان خود را در تهیPPۀ غPPذا شPPریک و همPPراه کننPPد و بPPا
رنگ و جلPPوه و ظPPاهر اشPPتها آور بPPه غPPذا دادن آنهPPا را بPPه
میل و اشPPتها برآورنPPد .و در آخPPر چگPPونه کودکPPانی را کPPه
به سبزیجات علقه ندارند در راه خوردن آن تشPPویق کننPPد
و به اشتها آورند.
چه شما خودتان در انتخاب مواد و تهیۀ غPPذای سPPالم مPPاهر
یاشید و چه فقط بPPدنبال دسPPتور غPPذاهای آسPان و مناسPب و
سالم باشید در هر صورت این کتاب برای شما می باشد.
سینتیا لیر کتب دیگری نیز نوشته است از جمله :
تغذیPPۀ ورزشPPکاران جPPوان – تغذیPPۀ ورزشPPی آسPPان بPPرای
ورزشکاران و پدران و مادرانشان

تغذیۀ سالم خانواده
دستور غذاهای سالم برای
نوزادان و کودکان جوان و پدران و
مادران
بنوشتۀ  :سینتیا لیر

Cynthia Lair

Feeding the whole family:
whole food recipes for babies, young
children and their parents

این کتاب دستور غذاهائی برای تغذیPPۀ سPPالم تمPPام اعضPPای
خPPانواده معرفPPی مPPی کنPPد " .إذیYYن "Family & Food
 EzineسPPادگی دسPPتور غPPداهای ایPPن کتPPاب را دوسPPت

دارد و بPPرای پیPPش بینPPی برنPPامه هPPای غPPذائی خPPانوادگی
پیشنهاد می کند.
چگونه بPPرای کسPPانی کPPه دوستشPPان داریPPم غPPذا تهیPPه کنیPPم؟
چگونه بهترین مواد غPPذائی را بPPه فرزنPPدانمان بPPدهیم؟ ایPPن
کتاب به تمام این پرسشها پاسخ مPPی دهPPد .فهرسPPت راهنمPPا
و واژه نامه و تشریحات مربوط به تغذیه که در این کتPPاب
آمده اند بسیار راحت و قابل اجرا بوده و یک پایۀ مناسPPب
و محکم آموزشی در زمینۀ تهیۀ غذاهای مغPPذی و طPPبیعی
می باشند.

Feeding the Young Athlete : Sports
Nutrition Made Easy for Players and
Parents

سایت اینترنتی نویسنده :
http ://www.feedingfamily.com/

تغذیPPۀ سPPالم چیسPPت؟ بعقیPPدۀ نویسPPنده بهPPترین راه تشPPخیص
غذا یا مادۀ غذائی سالم پاسخ به چند سؤال زیر است؟
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ده دروغ بزرگ در مورد تدریس
فرزندان در منزل

را در جهPت اسPتقلل یPابی هPPدایت مPی کنPPد .بخصPPوص بPا
عPPدم جلPPوگیری از خلقیPPت و کنجکPPاوی طPPبیعی او بPPرای
یPPادگیری و کشPPف و شPPگفت زدگPPی .خPPود سPPازی و خPPود
انضباطی و اعتماد به نفس نتیجۀ حاصل از این طریPPق و
روش تحصیل در خانه هستند .صفتها و ارزشهائی کPPه از
ارزشهای والی یک انسان آزاد و مستقل و در همPPآهنگی
با خود و با دنیائی که در آن رشد می کند است.

بنوشتۀ  :سیلوی مارتین
Sylvie Martin - Rodriguez

این کتاب جزو کلکسیون کتابهPائی اسPت کPه تلش بPر ایPPن
دارند که نقاط نظرهای متفاوت و دیگر را معرفی کند .و
ایPPن کتPPاب حقیقت Pا oهPPم در همیPPن مPPوج فکPPری قPPرار دارد و
انظPPار را در مPPورد طPPرز عمPPل دیگPPر در زمینPPۀ آمPPوزش
فرزنPPPدان روشPPPن مPPPی کنPPPد.نویسPPPندۀ متPPPاب خPPPانم سPPPیلوی
مارتین رودریگز خمPد در سPن شPPانزده سPالگی مدرسPه را
قطع کرده و در منزل مشغول تحصیل شPPده اسPPت .و خPPود
مPPادر دو فرزنPPPد اسPPت کPPه در منPPزل تPPPدریس مPPی شPPوند.
خشPPPمگین از نظPPPرات غیPPPر واقعPPPی و اکPPPثرا oسPPPاخته شPPPدۀ
مطبوعات و مسئولین سیاسی در مورد تحصیل در منزل،
تصمیم گرفته است از طریق مطرح کردن ده دروغی کPPه
بطPPور مکPPرر در ایPPن زمینPPه گفPPت و شPPنود مPPی شPPود پPPردۀ
فریب و هرای را از روی این موضPPوع برداشPPته و مPPردم
را آگاه کند.
مدرسه اجباری است
-1
بPPPدون مدرسPPه بچPPه اجتمPPاعی نبPPPوده و
-2
وارد اجتماع نمی شود
آموزش خPPانگی مPPانع اسPPتقلل کودکPPان
-3
می شود
بچPPه هPPائی کPPه مدرسPPه نمPPی رونPPد هیPPچ
-4
چیز یاد نمی گیرند
بچه ای که مدرسه نمی رود مساویست
-5
با بچۀ رها و بخود سپرده شده و آزار رسان
همۀ بچه ها مدرسه را دوست دارند
-6
بچه هائی که مدرسه نمی رونPPد از ایPPن
-7
تصPPور عPPالی  :مدرسPPه شPPانس و امکPPانی بPPرای
همگان بی بهره مانده اند
بدون مدرسه و بدون مدرک تحصیلی،
-8
عدم موفقیت و خوشبختی
تدریس و تحصPPیل در خPPانه بPPرای همPPه
-9
ممکن نیست
خPPPانواده ای کPPPه تحصPPPیل در خPPPانه را
-10
انتخاب کرده اسPPت برابPPر اسPPت بPPا خPPانواده هPPای
مسلکی
وی با رجوع به موارد و مثال های موجود و با اشPPاره بPPه
تحقیقات دانشگاهی این دروغها را رد می کند.
این کتاب نشان داده و ثابت می کند که مدرسه قبPPل از هPPر
چیPPز یPPک نهPPاد هPPدایت و راهنمPPائی روح و فکPPر در یPPک
جهت خواسته شده است .یک زوش قالب و شکل دادن بPPه
روش فکPPر کPPردن .بPPی دلیPPل نیسPPت کPPه در فرانسPPه تفکPPر
فکPPPری خPPPاص و خلقیPPPت و اسPPPتقلل فکPPPری بPPPی ارزش
محسوب می شوند.
نویسPPPنده در کتPPPاب خPPPود نشPPان داده و ثPPPابت مPPPی کنPPPد کPPPه
احترام به روند و ریتم کودکان بمراتب بیشتر و بهPPتر آنهPPا

خPPانواده هPPائی کPPه مایلنPPد بPPه ایPPن روش رو آورنPPد بPPا ایPPن
کتPPاب خیالشPPان راحPPت تPPر خواهPPد شPPد .بPPرای تPPذریس در
خPPانه احتیPPاحی بPPه داشPPتن مPPدرک تحصPPیل بPPال و دانPPائی
خاصی و یا هرگونه مجوزی نیست.
مدرسه اجباری نیست و تحصیل اجباری اسPت و حPق هPر
شخص است که روش تحصیل خود را انتخاب کند.
سایت نویسنده :
http://www.louvesonline.com/index.php?lng=fr

ملقات با یک خانوادۀ فوق العاده از میان
مردمان عادی
نگاه و برداشت یک زوج هنرمند از دنیا
لPPPPورانس و پPPPPاتریس نPPPPوبیله زوج هنرمنPPPPد فرانسPPPPوی و
آمریکائی در فرانسه زندگی می کنند و صاحب سه فرزند
می باشند.
مصاحبه :
إذیYYن  -آیYYا پYYدر و مYYادر هنرمنYYد بYYا پYYدر و مYYادران دیگYYر
متفاوتند؟
پاسPPخ بPPه ایPPن سPPؤال در تعریPPف کلمPPۀ هنرمنPPد اسPPت .یPPک
هنرمند قبل از هر چیز یعنی کسی که روح و عقل و نگPPاه
باز و روشن و کنجکاو دارد و بطور دائم شPPگفت خPPود را
در مقابل بسیاری از اشکال و ابعاد زندگی حفPPظ مPPی کنPPد.
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ارزشPPهائی اسPPت کPPه بایPPد محفPPوظ نگPPه داشPPت و روز بPPه
روز آن را غنPPPی تPPPر سPPPاخت .بعلوۀ ارزشPPPهای زیبPPPائی
شناسPPی و آنهPPم بPPدلیل زمPPان بسPPیاری کPPه صPPرف آنهPPا مPPی
کنیم.

مPPا بPPر ایPPن تلشPPیم کPPه احسPPاس خPPود از زیبPPائی را متبلPPور
کنیم .از آنجائی که این کار در غرب رایج نیست ما خPPود
را با پدر و مادران دیگر متفاوت می دانیم .با سفر به هنPPد
مPPا احسPPاس راحPPتی بیشPPتری داشPPتیم .دز آنجPPا مPPردم هنPPوز
هنرمندنPPد ولPPی تPPا کPPی معلPPوم نیسPPت .بPPاران اطلعPPات و
ابزاری که از زمان بعد از جنگ بPPر سPPر مPPا ریختPPه اسPPت
توان انتخاب را از ما گرفته و شکی نیست کPPه ایPPن بل بPPر
سر هند و مردمش هم خواهPPد آمPد .بعنPPوان اولیPای هنرمنPPد
ما خود را محقق فرض می کنیPPم و بPPا تحقیPPق و جسPPتجوی
بسیار پی می بریم که حقیقت بمراتب زیباتر از تصPPورات
ماست.

إذیYYن – تعلیYYم و آمYYوزش فرزنYYدانتان چگYYونه سYYپری مYYی
شود؟
دو سال است که ما یک روش یادگیری غیر رسPمی و بPی
پیPPPPروی خاصPPPی دنبPPPPال مPPPPی کنیPPPPم .بPPPPرای آمPPPPوزش سPPPPه
فرزنPPPدمان بیشPPPتر بPPPه اتفPPPاق و رویPPPدادها و برخوردهPPPا و
آشنائی های پیش بینی نشPده اهمیPت مPی دهیPم .از نظPر مPا
راهپیمPPPائی هPPPای کوهسPPPتانی مکPPPرر مPPPا بسPPPیار آموزنPPPده
هستند.
در کنار آن بطریق کمی رسمی تPPرو آموزشPPی تPPر گیاهPPان
وحشPPPی را بPPPه کمPPPک یPPPک گیPPPاه شPPPناس شPPPناخته شPPPده و
معPPروف کPPه بطPPور مجPPانی بینPPش علمPPی و انسPان دوسPPتانۀ
خود را با دیگران تقسیم می کند کار کرده ایم.
تابستان گذشته ) 2009میلدی( بمPPدت هشPPت روز و شPPب
در یکPPی از بزرگPPترین گردهمPPائی سPPتاره شناسPPی اروپPPا و
بهمPPراه صPPدها سPPتاره شPPناس و فیزیکPPدان فضاشPPناس بPPه
مشاهده و مطالعۀ ستارگان پرداختیم.
برای بسیاری ار آنها این تجربPPۀ کPPاری در کنPPار فرزنPPدان
ما استعداد پنهان آنان در مربی گPPری و تعلیPPم و تربیPPت را
آشکار نمود.

مPPPا بیشPPPتر وقPPPت خPPPود را صPPPرف تعریPPPف از حرکPPPات و
اعمال دیگران می کنیم .بطوری غریزی مایلیم که اعتمPPاد
بدون حPد و مPرزی کPه بPPه زنPدگی مPPدیونیم را بPه فرزنPPدان
خود بدهیم .خیلی دلمان می خواهPPد کPPه فرزنPPدانمان کPPاری
را که دوست دارند و مایلند انجام دهند .زیرا بPا پPا بPPه سPن
گذاشتن خود متوجه می شویم کPPه بسPPایری از کارهPPائی را
کPPه فکPر مPی کردیPPم مجبPPور بPPه اجPرا و انجPام آنهPا هسPPتیم
برای ما نبوده اند و ما برای این کارها ساخته نشده بودیم.
حتی اگر تجارب دیگران هرگز بدرد کسی نخورده است،
ولی ما تلش می کنیم به اطرافیان خود بگوئیم کPPه بایPPد بPPا
هراسهای خود مبارزه کرد.
حال با شماست که ببینید آیPPا مPPا بPPا پPPدران و مPPادران دیگPPر
متفاوتیم یا نه.
إذین – ارزشهای مهم fمعنوی خانوادگی شما کدامند؟
ما تصPمیم گرفتPه ایPم کPه بیشPPتر روی فرزنPPدانمان سPPرمایه
گذاری کنیم تا روی خانه و مسکن .مPPا خPPود را ماننPPد یPPک
خانPPۀ در حPPال بنPPا و حPPتی در حPPال تجربPPه و آزمPPایش مPPی
بینیم .ارزشهای ما نیز دائم در حPال تحPول مPی باشPند .گPر
چه برخی از آنها همیشه پایدارند.
مسPPئله ای کPPه بPPرای مPPا ارجحیPPت دارد ایPPن اسPPت کPPه بPPه
فرزندان خود نشان دهیم که احتیPPاج واقعPPی و درونPPی آنهPPا
بسیار با ارزش است و باید آن را مهار کنند تا بهتر آن را
بشناسPPند .مPPایلیم بPPه آنهPPا یPPاد دهیPPم کPPه عشPPق و محبPPت از

قبPPل از آن را در بهPPار گذشPPته بمPPدت چهPPار مPPاه در جنPPوب
مراکش در کنار ماهی گیران و روستائیان و مغازه داران
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و پیشه وران منطقه گذزاندیم که هز یک بنوبۀ خود بPPرای
ما نقش نمونه و مرجع را پیدا کرده اند.
پذیرائی با چای در مراکPPش رسPPمی بسPPیار آموزنPPده اسPPت.
در حال حاضر دو فرزنPPد مPPا مشPPغول تعریPPف و نوشPPتن و
نقاشی این سفر ماجراجویانۀ فوق العاده هستند .و در حال
حاضPPر بPPرای آمPPاده کPPردن سPPفر آینPPدۀ خPPود بPPه آمریکPPا در
حال یادگیری زبان انگلیسی هستیم.
إذین – چه نگاهی بر جهان دارید؟
این یPPک سPPؤال بسPPیار مخPPوفی اسPPت .ولPPی بPPا ان حPPال مPPی
توانیم به طPور خلصPPه بگPPوئیم کPPه در حPال حاضPر شPPاهد
تغییر و تحولت بنیادی در همۀ سطوح کرۀ زمین هستیم.
اکثر این تغییرات ناگهان مانند یک سونامی بPPر سPPر مPPردم
فرو ریخته و درد و نابودی ایجاد مPی کننPد .در اروپPا بPر
این تلشیم ببینیم که از زمانی که به انرژی فسیل پی برده
و آن را مورد مصرف قرار داده ایم چه گذشته است؟
در حال مشاهدۀ این هستیم که تا چه حد از زمان ورود بPPه
دورۀ صنعتی طبیعت و غریزه های خود را از دسPPت داده
ایم و در کمبود آن هستیم.
غرب در جستجوی بر قراری مجدد تعادل خPPود اسPPت .مPPا
خوشبینیم زیرا مشاهده مPی کنیPPم کPPه در همPPه جPا مPPردم در
جستجو و کوششند.
سی سال است که جنبش زیست گPPرائی )بیولPPوژی( کارهPPا
و قدمهای مثبPPتی انجPام داده اسPPت .ولPPی حPال وقPPت آن فPرا
رسPPیده کPPه بPPه مرحلPPۀ بعPPد قPPدم برداریPPم و در فکPPر زنPPدۀ
)جاندار( پایدار و ماندگار باشیم.

© photos Laurence et Patrice Nobilé

بPرای آشPنائی بیشPPتر و شPناخت کارهPای هنPری پPاتریس و
لورانس نوبیله :
به فرانسه :
http://www.organic-e-publishinginternational.com/Archive%20news
%202007%20F%20html/Decembre
%202007.mht

به انگلیسی :
http://www.organic-e-publishing-international.com/Archive%20News%202007%20A
%20html/December%202007.mht

إذین – چه طرح هنری دیگری مایلید به اجرا رسانید؟
در فکر یک سفر طولنی به آمریکا هستیم به این امید کPPه
نیPPروی کوچPPک لزمPPه ای کPPه در ایPPن شPPهرمان نیسPPت در
آنجا بیابیم.
این سفر بنوعی یک طرح و برنامۀ هنPPری اسPPت چPPون از
قبل برنامه ریزی خاصی برای آن صورت نگرفته اسPPت.
و هPPر لحظPPۀ آن ابPPداعی خواهPPد بPPود .بPPرای چنیPPن طرحPPی
حتما oباید هنرمند می بود.
اما در دراز مدت در فکر تهیۀ فیلمی هسPPتیم در رابطPPه بPPا
مجموع سPPفرهای کوتPPاه و بلنPPدمان هسPPتیم بPPرای تعریPPف و
توصیف شگفت انگیزی زندگانی.

فیلم از انتخاب تعلیم خانوادگی آنها :
http://www.omegatv.tv/video/28084021001/famil
le/education/il-fait-l-ecole-a-ses-3-enfants

حمایت و معرفی تشویق آمیز
کتاب
لوآر زور

لورانس و پاتریس نوبیله

Loar Zour :
http://loar.zour.free.fr

ص ه و داس تان را ک ه مناس ب
» م ن دنی ای ق )
س فر در رؤیاه ا و بی ان گفتاره ای انس انی
اس ت بس یار دوس ت دارم  .همیش ه علق ه
داش تم داس تان نوش ته و نقاش ی کن م؛ ن ه
اینکه خود را هنرمند و نویسندۀ بزرگی فرض
ک رده باش م بلک ه فق ط ب ه ای ن منظ ور ک ه
همیش ه ب ه کلم ات و تص اویر و رن گ و ص وت
علق ه دارم  .ب ازی ب نوش ته وا کلم ات را
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دوس ت دارم و عاش ق بچ ه ه ا هس تم ک ه از
نظر من به اندازۀ کافی در پناه نیستند و به
آنه ا اح ترام و ارزش ک افی گذاش ته نم ی
ش ود  .اینه ا هم ه ب اعث م ی ش ود ک ه از
نوش تن و خلقی ت ل ذت م ی ب رم و ب ه اینک ه
نویس ندۀ بزرگ ی باش م ی ا کوچ ک اهمی ت
خاص ی ق ائل نم ی ش وم  .نکت ۀ مه م در ای ن
امر نیست.
ای ن ک اری ک ه در اینج ا ب ه ش ما تق دیم م ی
کن م اولی ن ک ار کام ل م ن اس ت ک ه دو س ال
پیش به پایان رسانده ام.
حقوق این کتاب در دست شرکت Creative
 Commonsم ی باش ند و ت ا آنج ائی ک ه ای ن
حق وق مراع ات م ی ش وند و از ای ن کت اب
اس تفادۀ تج اری نش ده و ن ام م ن از آن پ اک
نش ود ش ما م ی توانی د آن را ب ه می ل خ ود
پخش کنید« .

دستور غذا
مربای سیب و کدو و کشمش
چند عدد سیب لزم برداشته )سیبهائی کPPه خPPود از درخPPت
افتاده اند را بردارید( پوست کنده و ریز کنید.
کPPدوها را نیPPز پوسPPت کنPPده و ریPPز کPPرده و کشPPمش هPPا را
اضافه کنید.
انPPدازۀ هPPر یPPک از مPPواد بPPه طبPPع و ذائقPPه و میPPل خودتPPان
بستگی دارد .هر چه که دوست دارید.
همPPۀ مPPواد را بPPه مPPدت یPPک شPPب در کاسPPه ای در شPPکر
بخوابانید.
فPPردای آن همPPه را در قPPابلمه ای بPPرای پخPPت بریزیPPد .هPPر
وقPت مربPا بانPPدازۀ کPافی غلیPPظ و آمPاده شPPد آنPرا در شیشPه
ریخته و شیشه را بچرخانید .و از رنگ مربای خPPود لPPذت
ببرید.
پPPس از صPPبر و حوصPPلۀ کPPافی هPPر وقPPت کPPه مPPی خواهیPPد
مربای خود را با نان و یا بعد از غذا و یPPا بPPه هPPر شPPکل و
صورتی که باشد بخورید بPPه یPPاد بPPوی مطبPPوع میPPوه هPPائی
که هنگام پخت مربا در آشپزخانه پیچیده بود بیافتید.

بزودی و به امید دیدار
پیوند برای خواندن کتاب به فارسی

نوشته و عکس ©
Organic-e-Publishing-International

برای خواندن و دیدن کتاب به زبان اصلی همراه با
تصاویر بر روی جلد کتاب کلیک کنید

ترجمۀ فارسی  :هایده حمیدزاده
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