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ســهیال نوری: گره زدن سال نو 
به لحظه هــاي آرام و ايمن آرزوي 
هر فردی اســت کــه زندگي را در 
اين روزگار پر فرار و نشــیب تجربه 
مي کند. بــراي تحقق اين آرزو بايد 
فاکتورهايي را بــه زواياي  زندگي 
اضافه کرد که از قلم افتاده اند يا گرد 
فراموشــي روي آنها نشسته است، 
فاکتورهايي که دريچه اي تازه را به 

سوي زندگي مي گشايند. 
در دنيــاي امروز، يعنــي از زماني که 
روانشناســان مثبت گــرا فرمولي براي 
شادي ارانه کرده اند، عوامل تحت کنترل 
ارادي، شــرايط زندگــي  و دامنه ارزش 
تعيين شده، مساوي با شادي است.دکتر 
مريم فرضي با بيــان اين جمله ادامه داد: 
اينکه چرا برخي افراد احســاس شــادي 
مي کنند بــه عوامل متعددي بســتگي 
دارد که بررســي طول عمر افراد و درک 
شــرايط کوتاه و طوالنــي کننده زندگي 
آنها  از مهم ترين و الينحل ترين مســائل 
علمي در اين خصوص  به حساب مي آيد. 
بررســي هاي صورت گرفته در اين زمينه 
نشان داد ســبک صحيح زندگي، مصرف 
مواد غذايي مناســب و هواي خوب جزو 
عوامل غير قابل انکار به حســاب مي آيند 
و افرادي که از اين ويژگي ها بهره مي برند 
نسبت به ســايرين شادتر هســتند. در 
حقيقت افرادي با اين ويژگي ها خوشبين 
هســتند و در وادي اين خوشبيني که در 
گرو معنويات اســت، مشکالت را موقتي 
و قابــل کنترل مي دانند زيــرا  معتقدند 
مشــکالت موجود مختص يک موقعيت 
خاص اســت و تغيير مــی کند به همين 
دليل اين افراد شــادتر و داراي طول عمر 

بيشتري هستند.

چارچوبهايشاديآور
» افــراد براي درک شــادي به درک 
قابليت هــا و فضيلت هاي شــخصي نياز 
دارند و زماني که شــادي فــرد از درگير 
ساختن اين دو فاکتور که شامل اخالقيات 

هم مي شود به وجود آيد زندگي او سرشار 
از اصالت خواهد شد.«

بســياري از ســنت هاي معتبر دنيا، 
با وجــود برخي اختالفــات در جزئيات، 
همگي 6 فضيلت اساســي خرد و دانش، 
شجاعت، رأفت و عشق، عدالت، ميانه روي 

و معنويات و تعالي را در بر مي گيرند. 
اين روانشــناس باليني بــا اعتقاد بر 
اينکه احساس اتصال به يک منبع قوي تر 
و تجربه احساســي کــه از درون به فرد 

نهيب مي زند و باعث مي شــود چارچوب 
هايي براي خود لحاظ کند باعث مي شود 
زمينه اي براي رشــد احساسات مثبت، 
خوشبيني، شــادي و افزايش طول عمر 
وي فراهم شــود، گفــت:  در اين زمينه 
مطالعه اي انجام شــده اســت که نشان 
مي دهد از ميان فعاليت هاي لذت بخش 
و نوع دوســتانه کداميک بيشتر موجب 
شادي و لذت افراد مي شوند. بر اساس اين 
مطالعه ديــدن فيلم مورد عالقه، خوردن 

غــذاي لذت بخش و گذرانــدن اوقاتي با 
دوستان، با وجود اينکه لذت بخش است 
در مقايســه با اقدام هاي نوعدوســتانه، 
ميــزان کمتري از شــادي را بــه همراه 
خواهد داشت، چراکه افراد نوعدوست به 
دليل هم حسي و همدلي به موضوع ها از 
ديــد فرد مقابل نگاه و عــالوه بر اينکه به 
لحاظ معنوي خــود را تقويت مي کنند، 
شــادتر و خوشــبين تر بوده و احساس 
رضايت بيشــتري از زندگي مي کنند. از 

اين رو شادتر و داراي طول عمر بيشتري 
هســتند در صورتي که اگر افراد رأفت و 
عشق نداشته و در مســير معنويات گام 
برندارند، از کنار همنوعان خود بي تفاوت 

عبور مي کنند. 

نشانههایسبز
آن دســته از افــرادي که عــالوه بر 
سالمت جسم و روح، به ابعاد معنوي هم 
توجه مي کنند، ايمان بيشتري دارند که 

اين نشــانه اي از اميد آنها به آينده است. 
همچنيــن با تقويت بعــد معنوي وجود 
خود به مهارت حل مســأله دســت پيدا 
مي کنند، زيــرا به يک منبع اليزال ايمان 
دارند و به اين واســطه بن بست برايشان 

بي معني است.  
دکتر فرضي خاطر نشــان کرد: اصوالً 
همه آموزش ها مســتقيم نيســت، بلکه 
گاهي از طريــق الگو بــرداري دريافت 
مي شــود منوط بــه اينکه فــرد ترديد 
نداشــته، ثابت قدم بوده و بــه گام هاي 
خود اعتماد داشته باشد. وي براي ايجاد 
ايــن الگوبرداري اضافه کــرد: وقتي فرد 
باور کند در خود تغييراتــي ايجاد کرده 
بي ترديد اطرافيان هم احساس مي کنند 
که او خيلي بهتر و شاداب تر شده است و 
وقتي ديگران متوجه اين تغيير مي شوند 
مي تواند از سبکي که انتخاب کرده است، 
براي  آنها بگويد و زمينــه الگو برداري را 

فراهم کند.
چنين فــردي به منبــع نامحدودي 
توکل مي کند که ســنگيني توشــه را از 
دوشــش بر مي دارد، زيرا بــه همراهي 
توانا که بخشــي از مشــکالت او را حل  
مي کنــد در کنار خود بــاور دارد و به اين 
واســطه اميدش به  آينــده و انگيزه اش 
بيشتر مي شود و به اين يقين مي رسد که 
زندگي در جريان است و بايد پويا باشد تا 
افسردگي از او دور شــود. در اين صورت 
اضطرابش کاهش و طول عمرش افزايش 
پيدا مي کند و به ســراغ کارهايي مي رود 
که اثر ماندگارتري در او داشته باشد زيرا 

احساس با ارزش بودن مي کند. 
زيباتر زماني اســت که فردي تصميم 
بگيرد ســال نو را بــا پايبنــدي به اين 
فاکتورهــا آغاز کند. زيرا  فردي متعادل و 
ميانه رو خواهد بود که ثبات شخصيتي و 
هيجاني دارد و با گام برداشــتن به سمت 
فضاي معنوي و جان بخشيدن به مفاهيم 
گمشــده جامعه نيز مي شــود، شــادي 
را بــراي خــود و زندگي اش بــه ارمغان 

مي آورد.
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جشن نوروز با 2 هزار کودک کار
گروه زندگی: 2000 کــودک کار و خيابان و محروم از تحصيل کشــور که تمام 
روزهايشان با رنج و سختي سپري مي شود، در آخرين روز اسفند ماه لحظه تحويل سال 
را نمادين جشن مي گيرند.در هفتمين دوره برگزاري آيين هفت سين برکت جمعيت 
امداد دانشــجويی- مردمی امام علی)ع(  کارگران کوچک پانزده شهر ايران به صورت 

همزمان گرد هم جمع مي شوند تا بودن در کنار يک جمع صميمي را تجربه کنند.
مريم محجوبيان ـ   مسئول اجراي آيين هفت سين برکت به خبرنگار گروه زندگي 
گفت: ايرانيان براي نوروز و لحظه تحويل سال اهميت خاصي قائل هستند، اما متأسفانه 
کودکان و نوجواناني که به دليل شــرايط سخت و فقر فرهنگي زندگي تاريکي را تجربه 
مي کنند حتي نمي دانند در لحظه تحويل سال چه اتفاقي مي افتد و دليل خلوت شدن 
يکباره خيابان ها چيست  از اين رو مصمم شديم از سال 1389 با راه اندازي يک طـــرح 
هو شمندانه به نام  »آيين هفت سين برکت« براي ساعاتي رنج زندگي از ذهن کودکان 
و نوجوانان کار و خيابان پاک شود و در کنار کساني که به فکر آنها و شادي شان هستند،  

مهم ترين آيين باستاني را جشن بگيريم.
وي ادامه داد: در ابتدا اين طرح با هدف فرهنگ ســازي آغاز شد و اکنون جاي بسي 
خوشحالي اســت که در هفتمين دوره از بزرگداشت اين آيين، بر لبان 2000 کودک و 
نوجوان رنج کشــيده کشور گل خنده مي شــکفد و تا مدت ها خاطره اين دور همي در 
يادشــان مي ماند چراکه عــده اي حضور در کنار اين کارگــران کوچک را به حضور در 
جمع خانوادگي خود ترجيح مي دهند و لحظه تحويل سال نو را با آنها تجربه مي کنند.

محجوبيان با اشــاره به اينکه در طول اين سال ها 
اگر لحظه تحويل ســال مقارن با ســاعات ابتدايي 
روز يا پاياني شــب نبود آيين هفت ســين برکت 
در نخستين روز ســال برگزار شده است گفت: در 
صورتي که لحظه تحويل ســال در ساعت مناسبي 
از روز نباشــد اين جشــن يک روز قبل و به صورت 
نمادين برگزار خواهد شد. درست مانند امسال که 
اعضاي جمعيت، کودکان و نوجوانان تحت حمايت 
و تعدادي از خيران به همراه خانواده هايشان، با اين 
اميد که حال همه ما به بهترين حال تبديل شــود، 
از خودخواهي به دگر خواهي برسيم و سال جديد 
براي اين کارگران کوچک تغييرات خوبي به همراه 
داشته باشد در اين جشن شــرکت مي کنند. وی  با بيان اينکه شرايط زندگي کارگران 
کوچک به گونه اي است که در طول سال درگير دشواري هاي بسياري هستند ادامه داد: 
آنها با پوشيدن لباس نو  که به کمک خيرين خريداري شده در جشن حضور پيدا کرده 
و پذيرايي می شــوند و  در پايان هدايايي دريافــت مي کنند که از ميان آنها هديه 800 
کارگر کوچک شهر تهران، ساعت هايي خواهد بود که هنر دست زنان سرپرست خانوار 
جمعيت اســت.همچنين به رسم هر سال در روز جشــن، چند نفر از اعضاي جمعيت 
تعدادي از کودکان و نوجوانان کار و خيابان را که ســر چهار راه ها يا گوشــه و کنار شهر 
مشــغول کار هستند شناسايي و از آنها دعوت مي کنند تا با پوشيدن لباس نو در جشن 
شرکت کنند و براي لحظاتي فارغ از دغدغه کار و نگراني براي کسب در آمد، به شادماني 
بپردارنــد و لذت بردن از زندگي را تجربه کنند.وي در پايان يادآور شــد: کســانی که 
عالقه مند به شرکت در اين جشن هستند می توانند تا پايان ساعت اداري امروز با  روابط 

عمومي تماس بگيرند.

زاویه

يوسف حیدری: اعضاي بــدن فاطمه 9 ساله که در سانحه تصادف 
مرگ مغزي شــده بود همزمان با ايام فاطميه به 9 کودک بيمار نيازمند 
اهدا شــد تا نسيم زندگي در آستانه ســال نو در خانه اين کودکان بيمار 
دوباره بوزد.فاطمه درحالي که دســتانش را در دست مادر گره زده بود به 
مدرسه مي رفت و مي خواست براي همکالسي هايش از خريدهاي عيد 
بگويد اما صداي ترمز شــديد خودرويي که با سرعت در حرکت بود چراغ 

زندگي اش را براي هميشه خاموش کرد.
توحيد شــهبازي پدر فاطمــه با يادآوري روزي کــه دخترش براي 
هميشــه پر کشيد به خبرنگار گروه زندگي گفت: »ساکن روستاي سيار 
کال محمود آباد هســتيم. فاطمه فرزند سوم من بود و همه خانواده عالقه 

زيادي به او داشتيم. يک روز قبل از حادثه خودروي من سرقت شد و قرار 
بود صبح روز بعد براي انجام کارهاي مربوط به پيگيري شــکايت سرقت 
به پليس آگاهي بروم. ســاعت 7 صبح دخترم از خواب بيدار شد و بعداز 
خوردن صبحانه همراه مادرش به مدرسه رفت. فاطمه خيلي عيد نوروز 
را دوســت داشت و براي شروع عيد لحظه شــماري مي کرد تا لباس ها و 

کفش هاي نويي را که خريده بود به تن کند.« 
وي ادامــه داد: »هنوز چند دقيقه اي از رفتن آنها نگذشــته بود که با 
شنيدن صداي ترمز شديد سراســيمه از خانه بيرون رفتم. صحنه اي را 
که مقابل چشــمانم بود هرگز فراموش نمي کنم. همسرم روي گارد ريل 
افتاده بود و دخترم نيز غرق خون چند متر آن طرف تر روي زمين افتاده 

بود.  بالفاصله آنها را به بيمارســتان محمود آباد و از آنجا به بيمارستانی 
درآمل منتقل کرديم. هردو پاي همســرم شکسته بود پزشکان گفتند 
ضربه شديدي به سر فاطمه وارد شده و سطح هشياري اش پايين است. 
دخترم ســه روز در بخش مراقبت هاي ويژه بستري بود تا اينکه پزشکان 
گفتند فاطمه مرگ مغزي شده و 48 ساعت فرصت داريم تا اعضاي بدن 
او به کودکان بيمار اهدا شــود. با شــنيدن اين جمله پاهايم سست شد. 
تصميم دشواري بود اما وقتي چهره پر از درد و رنج کودکان بيمار را تصور 
کردم تصميم گرفتم اعضاي بدن دخترم را در ايام فاطميه اهدا کنم. روز 
خاکســپاري همه اهالي روستا و همکالســي ها و معلمان مدرسه آمده 

بودند و او را تا خانه ابدي اش بدرقه کردند.  

وقتی بهار
به زندگی 
گره خورد
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