
ليك هاى مشــخص شده در صغحات را لمس كنيد 

نمايش نسخه قبلى
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امحد کاشـــــــان 

محام 
امري سلطان 

ا  ن  ـ   ـ  امحد کاشـــــ

محام 
امري سلطان 

ادبیات ، ُمد و فرهنگ نوروز هزار و چهارصد و 

دروغ یکـــــــــــــم آوریل روز  
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چگونه
مغز خود را
شارژ کنیم

Life style
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Economic

ازمیر مرکز هشر
ــه  ــاق هــا ، اتصــال ب در هــر یــک از ات
اینترنــت پرســرعت ، سشــوار ، میــز کار 
و امکانــات رایــگان چــای و قهــوه ، 
همچنیــن حمــام ضدعفونــی شــده 
ــت  ــورت دوره ای و رعایــــــــ ــه صـــــ ب
اســــتاندارد هــای مربــوط بــه کویــد

شما فراهم می کند. 

Hotel Marina

رزرو

 مـــــهمان نــــوازی ایرانی 
ایراین هتــــــــــل  

www.HotelMarinaizmir.com

+90(232)483 00 97

+90(530)916 37 35
+90(530)916 37 34İsmet Kaptan, 1361. Sk. 
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https://www.hotelmarinaizmir.com/fa.html
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ما قدیمیا رسم دل کندن را بلد نیستیم 

چقــدر قشــنگ وقتــی مامانــم میگــه قــراره امــروز از صبــح تــا شــب خونــه 
مامــان بــزرگ باشــی وقتــی مــی رفتــم پیــش مامــان بــزرگ بــرام داســتان 
هــای قشــنگی تعریــف مــی کــرد مثــل همیشــه وقتــی بــه یــک قســمت 
داســتان مــی رســید نفــس مامــان بزرگــم کــم مــی شــد صــداش بــه حــق 
مــی افتــاد و اشــک تــوی چشــمانش حلقــه میــزد , گلــوش و بغــض 

ــود ، فکــر مــی کــردم کــه  ــم اون عشــق چــی ب ــود نمیدون ــزی ب چی
فقــط ســه حــرف ، ولــی وقتــی بــه مامــان بزرگــم نــگاه مــی کنــم یــک 
اقیانــوس عشــق رو میبینــم ، پــس عشــق یعنــی وقتــی بــه یــادش 
مــی افتــی ، بنــد بیــاد صــدات بــه حــق حــق بیفتــی ، اشــک تــوی 

عشــق یعنــی بیــن یــک جماعــت آدم باشــی ولــی تنهــا باشــی ، 
بعــدش بلنــد شــیو اون عکــس رو بــا دســتمال پــاک کنــی مثــل 
مامــان بزرگــم ، بعــدش میــره ســراغ کمــت لبــاس ، عطــر 
لباســهایش مرهــم دلتنگیــاش میشــه ، اشــکهای گــرم روی 
گونــه هایــش انــگار خیلــی سالهاســت منتظــر آمــدن شــه انــگار 
سالهاســت منتظــر یــک صــدا کــه صــدا میکنــه ” خســته نباشــی 

ــش  ــه نبودن ــه ، ب ــت میش ــزرگ فراموش ــان ب ــور مام ــه نخ " غص
عــادت مــی کنــی " میخنــده و میگــه "هنــوزم اون گوشــه ی خونــه 
ــا  ــای خرم ــا چ ــراش ب ــرم ب ــای بب ــد چ ــده بای ــته آم ــته خس نشس

مامــان بزرگــم یــک جملــه خیلی  ، قشــنگ میگه 
ــوز هــم بعــد از کار عاشــقانه منتظــر  ــد نیســتیم هن ــدن را بل دل کن

ــز رو  ــک چی ــم ی ــای مادربزرگ ــرف ه ــه ح ــن هم ــد ای ــم " بع آمدنش
خــوب فهمیــدم کــه عشــق مذهــب و عقیــده خــاص خــودش رو 

داره عشــق یعنــی مانــدن پــای کســی کــه خــروار خــروار خــاک 
ــش  ــدی های ــه نابل ــای هم ــدن پ ــی مان روشــه ، عشــق یعن

عشــق یعنــی یــک عالــم عکــس ازش داشــته باشــی عشــق 
یعنــی یــک آغــوش کــه گرمــت کنــه تــو اوج زمســتان 

عشــق یعنــی وقتــی صورتــت چیــن و چــروک 
برمــی داره بــازم عاشــقانه وار بهــت نــگاه 

مثــل  یعنــی  عشــق  خالصــه  کنــه 

اشکهای روی گونه هاشو پاک می کنم : 

غصه نخور مامان بزرگ فراموشت میشه به  
    نبودنش عادت می کنی... 

عشق یعنی ماندن پای همه ی نابلدی هایش 
ما قدیمیا رسم دل کندن را بلد نیستیم 

مادر بــزرگ 

-- اسما شفائی --

06   March  2022
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معریف اعضای وفادار ابشگاه 

ارائــه خدمــات تخفیفــی ویــژه بــرای اعضــای باشــگاه و تبلیغــات و بازاریابــی ویــژه ی 
صاحبان کسب و کار در سطح بین الملل 

ابشگاه مشرتکین ایودا 

tr.evoda.net

خبر 

ایودا و ورزش 
ســرمایه گذاری در صنعــت ورزش جنبــه هــای مختلــف، اشــکال مختلــف و منافــع 
بســیاری دارد. برگــزاری مســابقات ورزشــی نــه تنهــا بــه رشــد فرهنگــی و اجتماعــی 
ــی از ورزشــکاران ، تاثیــر در موفقیــت  جوامــع کمــک می کنــد بلکــه حمایــت مال
آنــان را بــه همــراه داشــته و باعــث رشــد اقتصــادی  و تجــاری جوامــع نیــز مــی

دســتیابی بــه اهــداف مالــی از حمایــت هــای ورزشــی میتوانــد مســتقیم و غیــر 
مســتقیم باشــد. شــرکت هــای خصوصــی بــا طــرح هــای اسپانسرشــیپ ورزشــی 
ــه  ــه ب ــد بلک ــه ان ــت ورزش و ورزشــکاران پرداخت ــت از صنع ــه حمای ــا ب ــه تنه ن
ــی (مســتقیم و غیرمســتقیم) و برندینــگ ســازمانی تســریع  کســب اهــداف مال

درابره ایمارو  
كنفدراســيون جهاني ايمارو كه در ســال 2005 توســط گرند مســتر دكتر حميد 

قلي زاده با شماره ثبتي 13671107  تاسيس شد ، داراي نه پايگاه در 
هفــت قــاره ميباشــد و مــورد تاييــد تمــام كشــور هــا از جملــه دولــت 

ها و كنسولگري هاي آمريكا كانادا سويس و انگليس ميباشد. 
برخــي از فعاليــت هــاي ایــن کنفدراســیون جهانــی اينســت كــه 
ميتوانــد در لک جهــان تمــام رشــته هــای ورزشــی را از جملــه احــکام 

رکوردزنــی ، مســابقات در ســطح جهانــی و زیــر مجموعــه ، 
را  ورزشــی  مختلــف  هــای  رشــته  و  انتصــاب  احــکام 

رجیســتر کنــد و همچنیــن بــه ورزشــکاران ، فعــاالن 
حــوزه ورزشــی و برگــزار کننــدگان صاحــب ســابقه 

امضا و لوگو ایمارو اعطا کند. 

طــی حکمــی از طــــــرف بنیانگــذار و ریــــــاست تنهــا 
کنفدراســـــیون حقوقــی جــــــهان (ایمــارو) گرنــد مســتر  
دار  رکــورد  و  )) قهرمــان  زاده  قلــی  (( دکتــر حمیــد 
چندیــن دوره هنرهــای رزمــی جهــان و بــه پیشــنهاد 
ــی  ــی پاشــاپور  عضــو شــورای عال ــد مســتر دکتــر عل گرن
ارشــد هیئــت رئیســه و عضــو شــورای عالــی کمیتــه فنــی 

ــش از  ــابقه بی ــا س ــودا ب ــرکت ای ــل ش ــر عام مدی
اســــــپانسرشیپ  زمینــه  در  ســال  شــش 
ورزشـــــــــی  مســابقات   eventplanner و 
(رزمــی ، بدنســازی ، در کشــور گرجســتان و 
جهانــی   هــای  ســازمان   ( ارمنســتان 
 و اژدهای سرخ ، ایمارو به 

در  ایمــارو  رئیســه  هیئــت 
ترکیه منصوب گردید. 

انتخاب سرکار خانم  

هدی فیوج  
                                                به عنوان عضو 
ارشد شورای  هیئت رئیسه ایمارو در ترکیه 

20   March  2022

+90 (531) 030 94 22 مناینده رشکت ایودا (ترکیه) 

https://tr.evoda.net/evoda
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از ســال         ورزش را بــا کاراتــه کانــزن ریــو در محضــر اســاتید برجســته ماننــد اســتاد 
بــزرگ پیــری آغــاز کــرد و ســال ١٣٧٠ بــه رشــته تکوانــدو روی آورد و در محضــر اســاتید 
بزرگــی ماننــد اســتاد علــی غــروی، شــین چــال کانــگ، اکبــر ســلطان، اســتاد چیارلــو، بــه 
یادگیــری پرداخــت و موفــق شــد در تیمهــای فجــر، فتــح، انتظــام و.. بــه تمریــن 
بپــردازد. ایشــان چندیــن دوره بــه عنــوان خــوش تکنیــک تریــن بازیکــن انتخــاب شــد. 
در ســال ابتدایــی ورود ورزش هــای رینگــی بــه کشــور اســتاد پاشــاپور بــه ورزش کیــک 

ــه طــور کامــل  ــران ب ــوز کیــک بوکســینگ در ای ــاورد. (هن ــی کشــور را بدســت بی قهرمان
شــناخته شــده نبــود) اســتاد علــی پاشــاپور شــرکت و قهرمانــی در مســابقات داخلــی و 

خارجی متعددی در کارنامه خود دارد. 
مجتمــع ورزشــی بــرق تهــران، باشــگاه الغدیــر، باشــگاه تجریــش دزاشــیب و موســس 

اولین آکادمی حرفه ای ورزشی در ایران شد. 
ــار آمــوزش ایشــان مســئولیتهای مدیریتــی و اجرایــی بســیاری در کارنامــه خــود  در کن

. رییس اسبق های فول کنتاکت استان تهران 
. دبیر اجرایی اسبق، های فول کنتاکت 

. رییس wkfg کشور مالزی 
. نماینده اسبق و بنیانگذار بوکس شطرنج در استان البرز 

. دبیر لک اسبق بوکس شطرنج جمهوری اسالمی ایران 
. مربی اسبق تیم ملی بوکس شطرنج جهت اعزام به مسابقه برون مرزی 

. برگــزار کننــده مســابقه قهرمــان کشــوری انتخابــی تیــم ملــی بوکــس شــطرنج در . برگــزار کننــده مســابقه قهرمــان کشــوری انتخابــی تیــم ملــی بوکــس شــطرنج در 
استان البرز 

. برگزار کننده مسابقات کشوری های فول کنتاکت 
. برگزار کننده فستیوال ورزشهای رزمی 

. نائب رییس اسبق هییت بوکس غرب کرج 
. نماینده اسبق kpf استان البرز 

. نماینده اسبق تای کیک بوکسینگ استان البرز 
. رییس ثبت رکورد ورزشی ایمارو در دانشگاه پیام نور استان البرز 

و هم اکنون ایشان در پستهای زیر مشغول به فعالیت میباشد 
. عضــو ارشــد هییــت رئیســه و عضــو ارشــد کمیتــه فنــی تنهــا کنفدراســیون حقوقــی 

جهان ایمارو 
. بنیانگذار و رییس فدراسیون جهانی YFC در ایران و آسیا 

  YFC نایب رئیس فدراسیون جهانی .
. عضویت در هییت رییسه و کمیته فنی چندین سازمان جهانی 

١٣٦٦

از نوبــل آلمــان، کارشــناس ارشــد تغذیــه ورزشــی از 

امریــکا و کارشــناس ارشــد تغذیــه از آکســفورد انگلیــس، 

کمربند مشکی دان 6، مربی و داور رسمی و بین المللی 

کیک بوکسینگ. 

دارنده مدرک مربی گری درجه یک  

 .
ایشــان از ابتــدای فعالیــت خــود بــا تشــخیص مربیــان و 

بــزرگان ورزش رزمــی و بــا عالقــه زیــاد خــود در کنــار 

مبارزه و فایت به پرورش شاگردان زیادی پرداخت. 
اســتاد علــی پاشــاپور هنرجوهــای زیــادی بــه مجامــع 
بیــن المللــی معتبــر معرفــی کــرده و قهرمانهــای زیادی در 

ایشــان هم اکنون در کشــور 
و کمــپ تمرینــی و باشــگاه ورزشــی تخصصــی هنرهــای 
رزمــی را نیــز دایــر نمــوده اســت. و بــا متــد جدیــد و 

ابداعی خود مشغول به تربیت فایتر میباشد.  

استانبول  کمپ تمرینی و باشگاه ورزشی تخصصی هنرهای رزمی 

MMA

دکرتای مدیریت حرفه ای 

کارشــناس ارشــد تغذیــه ورزشــی از        آمریــکا       
و کارشناس ارشد تغذیه از آکسفورد انگلیس 

int

دکرتای مدیریت حرفه ای از نوبل آملان 
استاد 

عیل 
اپشاپور 

مناینده  ترکیه 

ابشگاه مشرتکین ایودا 
صفحه معریف اعضای ابشگاه ایودا 

https://tr.evoda.net/evoda
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مناینده  ترکیه 

ابشگاه مشرتکین ایودا 
tr.evoda.net معریف اعضای ابشگاه ایودا 

ــا  ــرون مــی شــود و ب ــه بی ــود از خان ــا چشــم هــای اشــک آل ــاداهلل ب عب
ُطــالب دیگــر یکجــا بــه طــرف مدرســه حرکــت مــی کنــد. در مســیر راه از 
حلقــۀ درس و نشســت هــای شــبانه و حلقــه هــای ذکــر شــبانۀ ُطــالب 
بــه عبــاداهلل قصــه هــای شــیرین  میکننــد  بهویــژه  شــبهای خــاص کــه 
نماینــدۀ خــاص ســیف الرحمــن نیــز حضــور بالفعــل میداشــته باشــد. از 

نزدیــک مدرســه مــی شــوند و چشــم عبــادهلل بــه لوحــۀ کالن میافتــد کــه 
ــام  ــی مدرســه». ن روی آن نوشــته شــده «د ســیف االســالم اســامه عال
ــاداهلل را  ــای لوحــه توجــه عب ــای رنگــی حاشــیه ه مدرســه و نوشــته ه
جلــب مــی نمایــد و پیهــم آنهــا را مــی خوانــد. در صحــن مدرســه  
اتاقهــای متعــدد را وفــی اهلل بــه عبــاداهلل بــا اشــارۀ دســت نشــان 
میدهــد و چیزهایــی هــم مــی گویــد. بــه طــرف اتــاق خودشــان کــه وفــی 

اتــاق ُطــالب ،چشــم هــای عبــاداهلل بــه چیزهــای خیلــی جدیــد مــی 
خورد؛ لنگی های رنگارنگ ،ُبغچه های لباس،  کتابهای جالب و... 

قمسیت از کتاب انتحاری 

کتاب 

 انتحارى 
نویسنده:  
ویراستار:  

تایپ:  
طرح جلد:  

برگآرایی: 
ناظر چاپ:  
سال چاپ: سال چاپ: 

نشر:  
انتشار آنالین :  

احمد فهیم کوهدامنی 
ع. رسولی 

م. مصطفی کوهدامنی 
رفیع جسور 

 باحث رهنما 
باحث رهنما 

زمستان 
کابل - افغانستان ،1397

مجله ازمیرتایمز 

ایــن مجموعــه کــه در دســت داریــد، حکایــت تلخــی از نوجوانــی دارد کــه 
بــا احساســات پــاک اش بــازی مــی شــود و عملــن طعمــه دســتگاه 

مغزشویی وعملیات فریب و نیرنگ می شود. 
در ایــن جــا نویســنده تــالش کــرده تــا زنــده گــی یــک نوجوانــی را بــه تحریــر 
بیــاورد کــه قربانــی عملیــات هــای روانــی یــگ گــروه تروریســتی شــده،  امــا 
در فرجــام نــادم اســت بــه آنچــه انجــام داده.  جــا دارد از نویســنده ایــن 
مجموعــه اظهــار ســپاس نمایــم و مــن مــرور ایــن داســتان را بــرای همــه 
در  درس  فراگیــری  مصــروف  کــه  نوجوانــان  مخصوصــا  و  جوانــان 

جنــگ بــه عنــوان میــراث تاریخــی بشــریت در ادوار و برهــه هــای مختلــف 
تاریخــی بــا شــیوه هــای متفــاوت اش وجــود داشــته و الــی اکنــون ادامــه 
دارد، جنــگ کنونــی ابعــاد پیچیــده و مغلــق دارد. در ایــن جنــگ تنهــا 
مقصــد نشــانه گرفتــن هــدف بگونــه فیزیکــی آن نیســت، تــالش مــی شــود 
تــا بــه  عــالوه حــذف فیزیکــی حــذف ایدیولوژیکــی نیــز صــورت بیگیــرد.  
گــروه هــا و جریــان هــای درگیــر بــا شــیوه هــای مختلــف دنبــال برجســته 

خــود را جایــگاه ببخشــند.  اینجاســت کــه طــرف هــای درگیــری رونــد 
عملیــات هــای روانــی خــود را تســریع مــی بخشــند تــا بتواننــد بیشــترین 

سربازگیری را داشته باشند. 
خیلــی طبعــی اســت هــر طــرف بــرای حقانیــت جبهــه گیــری خــود ســنجش 
دارد و بــرای برحــق جلــوه دادن خــود از ســاز وکار هــای متفــاوت اســتفاده 

نمونه قابل دانلود از سایت ازمیر تایمز 
به صورت فایل پی دی اف  
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میبینیــم انســان هایــی را کــه بــا توجــه بــه معلولیــت هایشــان بازهــم بــه 

ورزش میپردازنــد تــا رقابــت هــای جهانــی و خوشــحال نــد کــه بقیــه 

ــن نحــو از آن  ــه بهتری ــد ب ــدن شــان ســالم هســت و میتوانن اعضــای ب

استفاده کنند.  

توجــه کــن بــه ایــن مثــال ، دوســتی کــه گرفتــار یــک ترومــا یــا ســوگ یکــی 

ســوگوار و افســرده و نــا امیــد از زندگــی در گوشــه ای نشســته و زانــوی 

غم به بغل گرفته.  

حال همین شخص اگر دچار دردی در قفسه سینه ش شود، سریع توجه 

ــه مــا میگویــد کــه خوشــی و رنــج در زندگــی ماننــد قــدر  ایــن مکتــب ب

مطلــق در ریاضــی نیســت کــه تغییــر پذیــر نباشــه ،بلکــه خوشــی و رنــج 

و هــدف ایــن مکتــب از لــذت جویــی ،یــک لــذت جویــی آگاهانــه ســت 

،بــه ایــن معنــا کــه اگــر شــغلی داری و کســب درآمــدی بــه آن آگاه باشــی 

و از داشــتن شــغل ت لــذت ببــری بجــای آنکــه ناراضــی باشــی ،یــا مثــال 

اگــر امــروز غــذای لذیــذی بــرای خــودت و یــا خانــواده ت تهیــه کــردی بــا 

لذت به ان نگاه کنی و طعم آنرا با تمام وجود مزمزه کنی.  

نوشــیدنی ت را بــا لــذت بنوشــی ،وقتــی ورزش میــروی لــذت ببــری کــه 

HEDONISM
ــه جهــان گذاشــته  امــروزه از نقطــه نظــر فالســفه مکتبــی پرســروصدا قــدم ب

 «هدونیسم» یا لذت طلبی و لذت جویی.  

هدونیمس چیه ؟

میبینیــم انســان هایــی را کــه بــا توجــه بــه معلولیــت هایشــان بازهــم بــه 

ورزش میپردازنــد تــا رقابــت هــای جهانــی و خوشــحال نــد کــه بقیــه 

ــن نحــو از آن  ــه بهتری ــد ب ــدن شــان ســالم هســت و میتوانن اعضــای ب

استفاده کنند.  

توجــه کــن بــه ایــن مثــال ، دوســتی کــه گرفتــار یــک ترومــا یــا ســوگ یکــی 

شــهرزاد قـصه نویس 
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ــا  ــدت ه ــا م ــم ت ــه ای رفت ــه خان ــه از پادشــاه جــدا شــدم و ب و روزی ک

نمیتوانســتم از منــزل خــارج شــوم و از محیــط و انســان هــا میترســیدم 

حتی جرات خرید کردن برای مایحتاج زندگیم را نداشتم.  

حــس رهاشــدگی و بــی  پناهــی بســیار رنــج آور بــوده و نمیتوانســته 

بتنهایــی از خــود مراقبــت کنــد. تــا آرام آرام مشــکالت روحــی و جســمی 

ــا آالرم وجــودی ش بــه صــدا در بیایــد و او را بیــدار  ش باعــث شــده ت

کنــد و از دل رنجــش ش ، طعــم زندگــی و ازادی و شــادمانی را بــرای 

مــا مهاجریــن نیــز در همیــن وضعیــت هســتیم ،هفتــه هــا و مــاه هــا و 

یــا ســال هــای اول مهاجــرت در مــکان جدیــد در مــراودات اجتماعــی 

بسیار مستاصل و درمانده.  

ماننــد اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومــی ، خریــد ملزومــات روزانــه مــان 

،ارتبــاط بــا دیگــران کــه نیــاز هســت بــا یــک زبــان جدیــد ،صحبــت کنیــم 

زیــرا هماهنگــی مغــز و دهــان در زبــان آن کشــور حــاال بــه یــک کار ارادی 

تبدیــل شــده کــه بایــد بــا آگاهــی و مــزه مــزه کــردن لغــات جدیــد انجــام 

شــود، همــان ســخن و گفتگویــی را کــه تــا دیــروز بــه راحتــی و بــدون اراده 

انجام میدادیم حاال بسیار سنگین و عذاب آور شده.  

بــرای  ابتــدا  در  ترجمــه کــه  هــای  اپلیکیشــن  از  اســتفاده  فکــر کــن 

ناشــنوایان تهیــه شــده بــود ،وســیله ای شــده بــرای تعامــالت اجتماعــی 

کمــی دقــت کــن و ب�یــن همیــن هــا کــه نــام بردیــم در کنــار یکدیگــر بــا 

تمــام مصائــب و ســختی هایــش چــه حرکــت و پویایــی در زندگــی مــا 

ایجــاد کــرده کــه باعــث شــده اجبــارا از الک افســردگی خــود خــارج 

بشیم؟ 

توجــه تــون را بــه نکتــه ی دیگــری جلــب میکنــم تــا بتوانیــم از رنــج 

حتمــا شــنیدید کــه میگوینــد روزهــای زندگــی بــا شــب هــای آن متفــاوت 

هســتند. تجربــه کردیــد کــه معمــوال روزهــا ســرحال تر،شــادابتر،با امیــد 

فــراوان و پــر از انــرژی …و کــم کــم کــه روو بــه غــروب میرویــم ،افســرده 

نوروساینتیســت هــا در اینمــورد بــرای مــا خبرهــای خوبــی دارنــد و 

ــث  ــه باع ــور روزان ــا ن ــا ب ــای م ــون ه ــری از هورم ــک س ــه ی ــد ک معتقدن

ترشــح میشــوند و ترشــح آنــان باعــث شــادابی و ســرحالی مــا میشــوند 

ــا کاهــش نــور خورشــید ،کــم کــم ترشــح هورمــون هــا کاهــش پیــدا  و ب

بــه آن درد جلــب میشــود تــا از آن خالصــی یابــد و انــواع درمــان هــا را 

دنبــال میکنــد، یــا بفــرض بعــد از چنــد روز افســردگی و ســوگواری و بــی 

میلــی ،آنچنــان گرســنه میشــود و احســاس ضعــف میکنــد کــه مجبــور 

در اینجــا رنــج درد قفســه ســینه ،یــا، رنــج ناشــی از گرســنگی عاملــی بــرای 

شــخص شــده تــا خــودش را از ایــن رنــج رهــا کنــد و همیــن امــر عامــل 

پویایــی و حرکــت او شــده…در نتیجــه میبینیــم کــه شــادی و رنــج نســبی 

ست.  

حــال کــه درد قفســه ســینه را درمــان کــرده خوشــحال ســت کــه ســالمتی 

ــم و کاســتی محــرک  ــج و ک ــه رن ــد ک ــا میگوی ــه م ــع هدونیســم ب در واق

اصلی انسان برای زندگی بهتر خواهد بود.  

هــر آنچیــزی کــه باعــث تحریــک جســم شود،انســان را از خــواب بیــدار 

کرده و وادار به حرکت و پویایی میکند.  

حــاال کــه مشــغول خوانــدن مجلــه ازمیــر تایمــز هســتیم ،قطعــا خیلــی از 

مــا مهاجــر هســتیم ،پــس بیایــد بــا هــم بــه مســئله مهاجــرت از دیــدگاه 

هدونیســم نــگاه کنیــم و رنــج و لــذت ناشــی از آن را کــه قطعــا گریبانگیــر 

همه ما هست. 

مهاجــرت همیشــه در زندگــی موجــودات زنــده وجــود داشــته ،از پرنــدگان 

ــرای داشــتن زندگــی بهتــر ، و پــر معناتــر  ــه نقطــه دیگــر ب از نقطــه ای ب

،برای تحصیل علم برای داشتن شرایط اقلیمی مناسبتر.  

هنگامــی کــه شــخصی مهاجــرت میکنــد شــهری بــه شــهر دیگر،روســتایی 

بــه روســتای دیگــر، کشــوری بــه کشــور دیگــر بــا قوانیــن ،فرهنــگ و زبــان 

و ســنت متفــاوت دچــار گرفتــاری هایــی میشــود کــه هرگــز فکــرش را هــم 

آنجاســت کــه میبینــد مجبــور اســت رهــا شــود از یــک ســری افــکار فریــز 

شده ی قدیمی در ذهن ش.  

سوره نسا ،آیه ی 97 میفرماید: 

�ٓ� زمني �داوند �ناور نبود که در �ٓن جهرت کىن؟ 

یــادی کنیــم از یــک ملکــه در زمــان قدیــم کــه پــس از ســال هــا زندگــی بــا 

ملکــه در خاطــرات خــود اینگونــه مینویســد کــه در آنزمــان عــادت کــرده 

بــودم کــه هــر روز کــه از خــواب بیــدار میشــوم کلــی خدمــه در کنــار مــن 

بودنــد تــا بــه کارهــای روزانــه ام رســیدگی کننــد، از خــورد و خوراکــم گرفتــه 

ــزل  ــه از من ــم ،هــر زمــان ک ــاس ،ارایــش صــورت و موهای ــا انتخــاب لب ت

خــارج میشــدم بــا راننــده و نگهبانــان مخصــوص بــوده حتــی اگــر 

هدونیمس چیه ؟

HEDONISM
امروزه از نقطه نظر فالسفه مکتبی پرسروصدا قدم به جهان گذاشته بنام 

ــا  ــدت ه ــا م ــم ت ــه ای رفت ــه خان ــه از پادشــاه جــدا شــدم و ب و روزی ک

نمیتوانســتم از منــزل خــارج شــوم و از محیــط و انســان هــا میترســیدم 

حتی جرات خرید کردن برای مایحتاج زندگیم را نداشتم.  

شــهرزاد قـصه نویس 
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از آنجــا کــه مــا از خــود بســیار متوقــع هســتیم و مایلیــم تمــام مــدت 

شــبانه روز تــالش کنیــم و ســرحال و امیــدوار، و ایــن پارادوکســی ســت 

که بدلیل نداشتن آگاهی در ذهن ما ایجاد شده.  

وقتــی کــه مطلــع نیســتی از ایــن دالیــل مرتــب خــودت را بخاطــر نداشــتن 

روحیه مناسب، به خود سرزنش گری و افسردگی روی میآوری .  

ــه خارجــی نداشــته و  ــت از افســرده گــی اصــال جنب ــه اینحال در صورتیک

ــه کشــوری مهاجــرت کــرده کــه تفــاوت  حــاال یــک شــخص مهاجــر کــه ب

ــی طــول شــبانه روز  ــا حت ــا محــل زیســت خــودش داشــته و ی ــی ب زمان

،ذهــن و مغــز و بــدن او مــدت هــا زمــان میبــرد تــا بــا ایــن تفــاوت 

جغرافیایــی کنــار بیآیــد و بهتــر هســت بدانــد کــه اتفــاق نیافتــاده ،رنجــی 

ــه  ــه ب ــدن ک ــرات شــیمیایی در ب ــک ســری تغیی ــر از ی حاصــل نشــده غی

ــذت  ــه شــادمانی و ل ــا ب ــه مــا اگاهــی داد ت ــاز هــم میبینیــم رنجــش ب ب

جویــی برســیم و بســیار مثــال هــای دیگــر اینچنیــن هســت ماننــد 

ــه  ــی ،بیم ــی زندگ ــت اقتصــادی و مال ــرس از  وضعی نداشــتن شــغل ،ت

هــای درمانــی ،مــدارس فرزندانمــان کــه همــه بصــورت رنجشــی بــزرگ در 

ــت و  ــه حرک ــا را ب ــن م ــن رنجــش ذه ــوند ،همی ــر میش ــا ظاه ــن م ذه

بنابرایــن در هنــگام رنجــش حواســتون باشــه کــه حتمــا خــواب مناســب 

داشــته باشــید و بــه موقــع یعنــی شــب هــا کــه ترشــح هورمــون هــا بــه 

حداقــل رســیده تــا نــرون هــای مغــزی مــا اســتراحت کننــد و تنــش هــای 

ناشــی از مصائــب روزانــه را تخلیــه کننــد ، در طــول روز حداقــل ده 

دقیقــه مراقبــه یــا مدیتیشــن داشــته باشــیم ،مراقبــه بــه ســیناپس هــای 

ــر  ــه قویت ــد ک ــورون هــا هســتند ،کمــک میکن ــن ن ــط بی ــه راب مغــز مــا ک

،ماننــد عضــالت در بــدن هســتند کــه بایــد تقویــت شــوند. داشــتن یــک 

غــذای مناســب و بــه موقــع کــه محــرک اعصــاب نباشــد هــم خیلــی کمــک 

کننــده ســت ،بخصــوص هنــگام خــوردن و نوشــیدن بــه طعــم واقعــی آن 

اینمــوارد کــه براتــون گفتــم نوعــی بیــرون ریــزی 
انــرژی هــای منفــی بــدن بــا خودتــان هســت 

برای رسیدن به زندگی بهتر و آرامتر.  

هدونیمس چیه ؟

HEDONISM
امروزه از نقطه نظر فالسفه مکتبی پرسروصدا قدم به جهان گذاشته بنام 
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ازمیر 
Businessman

Marka yaratma, bir şirketin kuruluş aşamasından 
itibaren çizdiği yol haritasının ilk durağıdır. 
Sunulacak ürün veya hizmetin başarılı bir grafiğe 
sahip olmasının altında marka yaratma stratejileri 
yatar. Bu nedenle marka yaratma faaliyetleri 
pazarlama çalışmalarının ilk sırasında yer alır.

Günümüzde başarılı bir şirket olmanın en temel Günümüzde başarılı bir şirket olmanın en temel 
adımı bir marka yaratmaktan geçer. Sadece bir 
ürün ya da hizmeti piyasaya sürmek, üstelik ne 
kadar kaliteli olursa olsun, sadık bir müşteri kitlesi 
edinmek için yeterli değildir. Şirketin, ürünün ya 
da hizmetin kendine ait güçlü bir kimliği, karakteri 
olması gerekir. Böylece hedef kitle karşılaştığı bu 
ürünü ya da şirketi kafasında bir yere koyabilir, bir ürünü ya da şirketi kafasında bir yere koyabilir, bir 
değerlendirme yapabilir.Bir marka yaratma süreci 
için göz önünde bulundurulması gereken ilk nokta 
tüketicilerin düşüncesidir. Müşteri, tüketici, hedef 
kitle ya da lead; nasıl tanımlanırsa tanımlansın 
hitap edilen tarafın yaratılan marka hakkındaki 
düşüncesi genel olarak markayı tanımlayan ana 
elementtir.elementtir.
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                     مردی  

اب دکمه رسدسهتای  

سواروفسیک 

بررسی رماِن 

خودشناسی واژه ای ست که پس از خودیابی می آید 

قسمت یکم 
مقاله دوقمسیت 

قسمت دوم در شماره بعدی مجله 

خودشناســی واژه ای ســت کــه پــس از خودیابــی می آیــد؛ بدیــن معنــی کــه 
ــط اطــراف نشناســد  ــل محی ــق ایگــو خــود را در مقاب ــا شــخص از طری ت
نمی توانــد بــه شــناخت دقیــق خــود برســد. در مرحلــه خودیابــی فــرد بــه 
غرایــز و تمایــالت خــود آگاه می شــود و ســپس بــر اســاس آن بــه تعریــف 
مشــخص و شــناخت خــود می رســد تــا بتوانــد بخش هــای ضعیــف و 
آســیب پذیر را ترمیــم و بخش هــای درخشــان و قدرتمنــد را تقویــت کنــد 

ــان هســتی  ــه جه ــه ک ــا همانگون ــان هســتی برســد؛ ام ــر از خــود و جه  ت
ــز  همیشــه در حــال رشــد و گســترش می باشــد، جهــان درون انســان نی
تمایــل بــه رشــد و پیشــرفت بیشــتر دارد و وارد شــناخت و ســفر درونــی 
می شــود و در ایــن مرحلــه اســت کــه معنــا هــم بــا زندگــی بیــرون گــره مــی

ــا، شــخصیت  ــا دکمــه سردســتهای سواروفســکی" آریـ در رمــان "مــردی ب
اصلــی داســتان، زندگیــش را بــر اســاس تمایــالت درونــی و غرایــزش کامــل 
زیســت می کنــد و لــذت بــردن از زندگــی و شــادی بزرگتریــن سهمی ســت 

که به هر طریقی خود را بهره مند می کند.  

داســتان از ســاحل شــهر گـــوا در هند و در یک کنســرت ســاحلی شــروع 
می شــود و بــه نــاگاه چیــزی در درونــش بــه غلیــان می افتــد و دیگــر 

متوقف نمی شود تا با بخش تازه خود مالقات کند: 

         با تاریک شدن هوا، همراه دوستانم از ویال خارج شدم؛ پس 
از عبور از چند کوچه به خیابان رسیدم. هیـاهوی شهر آمیزه ای بود از 
موسیقی رستوران ها، توریست های شاد و رفت و آمد ماشین، موتور 
و هر وسیله ی نقلیه بدون هیچ نظمی!. از همه سو آدم ها در حرکت 
بودند. عده ای از رستورانی خارج می شدند، عده ای وارد می شدند و 

عده ای در طول پیاده رو از روبروی هم رد می شدند. 
موسیقی توسط نوازنده ها  به صورت زنده در رستوران هایی که در دو موسیقی توسط نوازنده ها  به صورت زنده در رستوران هایی که در دو 
طرف خیابان، پشت سر هم قرار داشتند، نواخته می شد. بوی غذای 
ملیت های مختلف با سبک های متفاوت موسیقی از هر رستورانی به 
بیرون سرک می کشید و تو را از این طرف کره ی زمین به آن طرف می

 کشاند. گاهی با بوی ادویه ها به شرق و با بوی سیر و  
آویشن به غرب کشانده می شدی. 

 " "

 "

A Writer, Who Travels and Writes
Travel beyond the borders with my books!

Mithra_Zara
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آریـــا در شــروع داســتان بــا توجهــی کــه بــه اطرافــش دارد، فضــای اطــراف 
و انســانهای دیگــر را در ذهــن خــود بــر اســاس دیــد و نگــرش خــود بــه 
می کنــد.  پیــدا  را  زیــادی  شــباهت های  و  می کنــد  بررســی  زندگــی 
همچنیــن عشــق و عالقــه در بیــن انســانها را شــبیه آنچــه خــود تابحــال 

درک کرده می بیند و آن را اینگونه تفسیر می کند: 

آریـــا در ان شــب همــه حــواس خــود را بــه پیرامونــش می ســپارد، گویــی 
می خواهــد تحوالتــی کــه در درونــش آغــاز شــده را بــه نوعــی بیشــتر 
ــه تنــوع انســانها از کشــورهای مختلــف در ایــن  ــا توجــه ب بشناســد و ب
ــا نگرش هــای دیگــر هــم آشــنا  ــد ب ــه راحتــی می توان کنســرت ســاحلی، ب

 "

         از کنــار هــر رســتورانی کــه رد می شــدیم، شــادی و هیجــان بــا " 
ســبک های گوناگــون موســیقی آمیختــه بــود و پیرزن هــا و پیرمردهــا 
را بــه وجــد آورده بــود. زنــان ُمســن بــا موهــای ســفید کوتــاه و 
ــار همســرش  ــن دار و گشــاد در کن براشــینگ شــده در پیراهن هــای چی
کــه او هــم، رد گــذر زمــان بــر روی چین هــای صورتــش دیــده می شــد، 
ــگ ــا آهن ــز و نارنجــی، ب ــِگ قرم ــم رن ــای ک ــان المپ ه عاشــقانه در می

و بــا هــم مــوزون و پرمهــر، دســت در دســت هم دیگــر، خــود را بــا ریتــم 
موســیقی هماهنــگ می کردنــد و وقتــی موزیــک بــه اوج آن می رســید، 
دســت دوستانشــان را هــم می گرفتنــد و در میــان خنده هــا، خــارج از 
نــت آواز می خواندنــد و آنهــا را دعــوت بــه همراهــی می کردنــد. از 
دریافتــم  مــوزون،  قدم هــای  سرشــان،  دست هایشــان،  تکان هــای 
آنچــه نواختــه می شــود، برایشــان فراتــر از موســیقی اســت، شــاید 

رود ِســـن، گذرانــدن دوران مــاه عســل در کنــار دیــوار چیــن، کمپ هــای 
تماشــاخانه ی  در  ُرم  شــهر  مـــرکز  در  یــا  آلــپ  کوه هــای  ســاحلی، 

کولوسئوم، قتلگاه گالدیاتورها، بوده.  

ــود و  ــب ب ــم جال ــف برای          حضــور ملیت هــا از کشــورهای مختل
تا به آن روز چنین تجربه ای نداشتم. 

زن هــا بــا لباس هــای ســاده ولــی موهــا و آرایش هــای عجیــب و غریــب 
کــه بیشــتر بدنشــان بــا خالکوبــی پــر شــده بــود و بــه نظــر می رســید، 
رمزهــا و رازهــای زندگیشــان را بــر روی بدنشــان حــک کــرده بودنــد؛ و 
بــا  اسطوره هایشــان،  نقاشــی  و  ورزیــده  بدن هــای  بــا  پســرها 

ــای رســتوران  ــاالی پله ه ــه ب ــت ب ــان جمعی ــه ســختی خــود را از می ب
رســاندم و یــک نوشــیدنی خنــک خریــدم و بــه دوســتانم ملحــق شــدم. 
کم کــم ریتـــم آهنــگ باعــث شــد آرام تــر شــوم، بــدون اراده شــروع بــه 

حرکت بر روی پاهایم کردم و خودم را با جمعیت همـاهنگ کردم. 
از بیــن جمعیــت بــه دنبــال همراهــی می گشــتم کــه بتوانــم ســاعتی را 
در کنــارش باشــم ولــی بیشــتر آنهــا تنهــا نبودنــد. چنــد نفــر کــه 
نتوانســتم ملیــت آنهــا را حــدس بزنــم، در صــف اول و نزدیــک بــه 
نوازنده هــا در حالــی کــه بــا شــدت بــاال و پاییــن می پریدنــد و دســت

هیجــان  و  شــور  می دادنــد،  تــکان  هــوا  در  را  بدنشــان  و لِک   هــا 
ــم  ــای پاهای ــر روی پنجه ه ــد. ب ــل می کردن ــران منتق ــه دیگ بیشــتری ب

هســته ی مرکــزی بودنــد و بقیــه را وادار بــه هماهنگ کــردن حرکاتشــان 
می کردنــد. هیجــان موزیــک بــا صدایــی َکــر کننــده، هــر آدم بی حالــی 
را بــه وجــد مــی آورد و حداقــل آن تــکان دادن خودشــان بــر روی 
" پاهایشــان بــود. همــه بــرای یــک منظــور آنجــا بودنــد، لــذت و شــادی 

 "

مناینده  ترکیه 

ابشگاه مشرتکین ایودا 
 معریف اعضای ابشگاه ایودا 
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يادم است پدربزرگم آراسته و مرتب در اتاق پذيرايى نشسته 

بود و مردان غريبه  به ديدنش مى آمدند. و بساط چاى و 

شربت پذيرايى براه بود.حاج آقا بعد از چندسال پولى 

باخودش نياورده بود و هيچوقت كسى ندانست او در آنجا چطور 

زندگى و رر ميكرد و چرا برخالف خيلى ها موفقيتى نداشت. اما 

حاج آقا با همه بيعرضگى و خودخواهى، مردى آرام و مردم دار 

و  محترم بود. از وقتى برگشته بود بيشتر روزها به مدرسه علميه كه 

شعبه اى از مراكز تعليم و تربيت طالب بود ميرفت و با روحانيان 
شعبه اى از مراكز تعليم و تربيت طالب بود ميرفت و با روحانيان 

آن دوره حشرونشرى داشت. هرچه بياد مى آورم اين زن 

و شوهر را درحال يكى به دو كردن ديده ام.  

يك زن يك دنيا/

هاى شوهرش، گردن مى نهاد. شريعت رر خياطى را كنار و تنها درمواردى انعطاف نشان مى داد و تا حدودى به خواسته ولى شريعت با شناخت درستى كه داشت هرگز اين اجازه را نميداد هم هميشه اين بود كه حاج آقا ميخواست اختيار دار و  مدير خانه باشد زدنهايش امان مادربزرگ را مى بريده است. زمينه اصلى بگومگوها شريعت را نداشت اما بعدها دانستم در عمل ايرادگيريها و نق                                حاج آقا بظاهرتوان رويارويى با زبان تند 
آنچه براى من جالب است اين است كه شريعت تا پايان ارتباط مالى شريعت با پسرهايش مثل يك راز خانوادگى بود اما يكى شان را هم در رر تجارى يكى از دوستانش بند كرده بود. خوبى كه با سازمانهاى دولتى  داشت به استخدام درآورده و دست خوش فكر و پردرآمدى بود كه دو برادر كوچكتر را به واسطه روابط بسيار مشغول به رر بود، دومى فرهنگى و سومى مهندس جوان پسرهايى بود كه يكى در رتبه بااليى در شعبه مركزى بانك استان گذاشته بود و زندگيش  باكمك پسرها ميگذشت. حاال او مادر گذاشته بود و زندگيش  باكمك پسرها ميگذشت. حاال او مادر 

زندگى مرفهى داشتند،  بيش از همان شرايط هميشگى نبود. آبرومندانه ادامه داد و انتظارش از فرزندانش كه دستكم دوتاشان زندگى درهمان خانه و با همان سبك و سياق خودش زندگى را آنچه براى من جالب است اين است كه شريعت تا پايان 

ملیحه ُدردهن 

قمست دوازده 
یک  

دنیـا 

زن یک  
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Book
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How to Maintain a Healthy Brain Throughout Your Life
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چگونه
مغز خود را
شارژ کنیم
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هفت راه هببود سالمت مغز 
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هر روز کمی ورزش کنید 

فعالیــت بدنــی بــرای ســالمت مغــز ضــروری اســت. بایــد ســعی کنیــد هــر 
روز تمرینات مختلفی را انجام دهید. گودوین، "شما به حداقل 150 دقیقه 

در هفته فعالیت نیاز دارید."  
وی مــی گویــد: امــا ایــن کافــی نیســت. شــما همچنیــن بایــد در ســبک 
زندگــی خــود فعــال بمانیــد. مــن آن را اعــالم جنــگ بــرای صندلــی مــی 

27.5
توانایــی پرداختــن بــه ایــن ســطح از فعالیــت را ندارنــد. بــرای مثــال، همــه 
مــا تمایــل داریــم زمــان زیــادی را جلــوی صفحهــات نمایــش ماننــد 
موبایــل کامپیوتــر و تلوزیــون بگذرانیــم، درســت اســت؟ توصیــه گودویــن 
مــکان  یــک  در  دقیقــه   45 از  بیــش  نشســتن  از  کــه  اســت  ایــن 
خــودداری کنیــد. شــما نمــی توانیــد فقــط یــک ســاعت در روز ورزش کنیــد 
تــا ســالمت مغــز را تقویــت کنیــد. در عــوض، می توانیــد پیــری مغــز را بــا 

ترکیب آن با افزایش حرکت در طول روز معکوس کنید.  
شما حتی می توانید مغز خود را جوان کنید! 

ــروه از  ــه توســط دانشــگاه پیتســبورگ انجــام شــد ، دو گ ــه ای ک مطالع
افــراد را بــه مــدت یــک ســال مــورد بررســی قــرار داد. یک گــروه 150 دقیقه 
در هفتــه ورزش هــوازی متوســط انجــام دادنــد، در حالــی کــه گــروه دیگــر 
بــه تمریناتــی ماننــد کشــش محــدود شــدند. در افــرادی کــه بــه صــورت 
هــوازی ورزش مــی کردنــد ، هیپوکامــپ کــه مســئول یادگیــری و حافظــه 
اســت ، در طــول ســال دو درصــد افزایــش حجــم داشــت. ایــن گــروه نــه 

سعی کنید اجمتاعی ابشید 

بلــه گفتــن بــه مهمانــی هــا ویــا دور همیهایــی کــه بــه آنهــا دعــوت شــده 
اید در واقع برای سالمتی شما مفید است.  

گودویــن مــی گویــد:
ــادل کشــیدن  ــن مع ــزوی هســتید ، ای ــی من ــا از نظــر اجتماع هســتید ی
50 نــخ ســیگار در روز اســت کــه بــرای ســالمتی شــما مضــر اســت." مــی 
گویــد. ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه مــا بــه عنــوان موجــودات اجتماعــی 
تکامــل یافتــه ایــم. بــه عبــارت دیگــر، نیــاز مــا بــه غــذا، آب و روابــط 
ــد احســاس  ــی گوی ــن م ــا ریشــه دارد. گودوی ــز م ــًا در مغ انســانی عمیق

و خطــر زوال عقــل و ســایر بیمــاری هــای دژنراتیــو مغــزی را افزایــش مــی 
دهد.  

مطالعــه ای کــه در دانشــگاه هــاروارد روی 12000 نفــر انجــام شــد نشــان 
داد که از هر 5 نفری که می گویند از روی عادت تنها هستند، یک نفر 20 
درصــد بیشــتر از افــرادی کــه ایــن کار را نمــی کننــد ، کاهــش ســالمت مغــز 

is a director of the Brain Health 
Network (www.brain.health) and 
a special advisor to the Global 
Council on Brain Health. 
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اهمیت رابطه جنیس منظم 

گودویــن مــی گویــد کــه داشــتن رابطــه جنســی منظــم مــی توانــد بــرای ســالمت مغــز شــما از نظــر 
حافظــه ، آگاهــی بصــری ، فضایــی و حتــی توانایــی شــما در انجــام ریاضــی مفیــد باشــد.  

تحقیقــات اخیــر نشــان داده اســت کــه تمــاس منظــم بــا کســی کــه نزدیــک بــه او هســتید 

گودویــن می گویــد: «ســه عنصــر ســالمت 
خــوب فکــر می کنیــد ، چقــدر بــا دیگــران ســازگاری داریــد و 

چقدر احساس خوبی دارید.» او توضیح می دهد.  
بنابرایــن اگــر احســاس خوبــی نســبت بــه خــود نداریــد ، 

مغــز شــما در معــرض خطــر بیشــتری بــرای ســقوط 
قــرار دارد. ایــن دســتورالعمل هــای ســختگیرانه 

ــی در  ــه خودمراقبت ــت دادن ب ــرای اولوی را ب

رژیــم هــای غذایــی مــدرن غربــی فقــط بــر وزن 
ــده ،  ــرآوری ش ــای ف ــذارد. غذاه ــی گ ــر نم ــا تأثی م

ــی  ــدی شــده م ــای بســته بن ــاده و غذاه ــای آم غذاه
تواننــد باعــث التهــاب مغــز شــوند. گودویــن بیــان مــی کنــد 

ــه از  ــانی ک ــژه کس ــه وی ــراد ، ب ــدود 80 درصــد از اف ــه در ح ک
رژیم غذایی وگان پیروی می کنند ، کمبود ویتامین B12 دارند.   

دریافت می کنند زودتر زوال شناختی نشان می دهند.  
اگر می خواهید گیاهخوار باشید ، خوب است ، اما این  

یک رژیم غذایی طبیعی برای مغز شما نیست.   

وی افزود: 

یکی دیگر از مواد مغذی مهم ویتامین 
کــه بدســت آوردن آن از غــذا بســیار دشــوار 
اســت. حتــی قارچ هایــی کــه معتقدیــم مــی

 تواننــد کمبــود ایــن ویتامیــن را جبــران کننــد ، 
بایــد بــه مقــدار زیــاد مصــرف شــوند تــا بــدن بــه 

همچنیــن ، ویژگــی هــای ضــد افســردگی 
اسیدهای چرب امگا 3 از نظر علمی ثابت 
ــه  ــم اســت ک ــن مه شــده اســت ، بنابرای
ســه تــا چهــار وعــده از ماهــی هــای چــرب 
آب ســرد ، ماننــد ماهــی کاد یــا فالنــدر را 

بنابراین، آیا مکمل ها کار یم کنند؟  
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گودوین یم گوید: 
 «هیــچ شــواهد اپیــداری وجــود نــدارد کــه 
نشــان دهــد مکمل هــا تفــاویت در یــک رژیــم 

غذایی متعادل ایجاد یم کنند» 

is a director of the Brain Health 
Network (www.brain.health) and 
a special advisor to the Global 
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Life styleMood
سگ ها را           

آفریــد بــه ســگ ها کمکــی نکــرد.  وقتــی 
خدا سیاره ها را آفرید ،  کارش خیلی معمولی بود. 

وقتــی خــدا تنفــر را آفریــد ، بــه مــا یــک چیــز بدردبخــور 
و اســتاندارد داد وقتــی زرافــه را آفریــد ، مســت کــرده 
بــود و وقتــی خــدا مــن را آفریــد ، ُخــب مــن را درســت 

کرده بود.  
وقتــی میمــون را آفریــد ، خوابــش بــرده بــود ، وقتــی 
موادمخــدر را آفریــد ، نشــئه بــود و وقتــی خودکشــی را 

وقتــی تــو را آفریــد کــه روی تختــت دراز کشــیدی مــی
ــوه ــئه و ک ــود و نش ــت ب ــد مس ــی کار می کن ــت چ  دانس
 هــا و دریــا و آتــش را هم زمــان درســت کــرد ، بعضــی از 

وقیت خـدا 

رسیده بود. 

جهان ملکویت اش 
 که روی تختت دراز کشیده بودی ، به تمام 

 اما وقیت تو را آفرید 

  به خیلی ها کمکی نکرد 

وقیت خدا 

  را آفرید 
عشــق 
  را آفرید 

چارلز بوکوفسکي

izmirtimes
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Dr.Masih Rezvani
Investment Consultant , Forex Training
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زنده از آمن که نباشد کفمن 

گفت:  اگر پول نداری ز چه هستی زنده؟       
من شدم شرمنده! 

گفتمش زنده از آنم که نباشد کفنم           
داد از دست زنم! 

گفته بودم نگیرم زن تا که گردم پیر            
پدرم گفت بگیر! 

گفتم این لقمه بزرگ است برای دهنم        گفتم این لقمه بزرگ است برای دهنم        
داد از دست زنم! 

خواست جوراب فرنگی که برایش بخرم      
نبود سیم و زرم! 

سر جوراب و کرم معرکه بر پا کردیم            
جنگ و دعوا کردیم! 

موی من کند و تف افکند بر ریش پهنم     
داد از دست زنم !      داد از دست زنم !      

گشت از خانه ی ما شیون و فریاد بلند       
داد و بیداد بلند! 

مشت زد بر دهنم آخ دهنم آخ دهنم          
داد از دست زنم! 

شب عید است و گرفتار زن خویشتنم  
داد از دست زنم! 

اوست جفت من ومن جفت مالل و محنتم  
داد از دست زنم! 

خود نه شلوار به پایم نه لباسی به تنم داد   
داد از دست زنم ! 

من نه حاجی فرج آقا و نه حاجی حسنم    من نه حاجی فرج آقا و نه حاجی حسنم    
داد از دست زنم !      

گویدم عطر بخر تا که به زلفم بزنم          
داد از دست زنم! 

مشهدی باقر هیزم شکن امروز زنش       
رخت نو کرده تنش! 

من نه کمتر ز زن باقر هیزم شکنم        
داد از دست زنم! داد از دست زنم! 

گفت:   بحر سر طاسم تو کله گیس بخر      
مد پاریس بخر! 

گفتمش از همه کس طاس تر امروز منم       
داد از دست زنم! 

( خودم )  شـــــــــاعر دکتر.مسیح رضوانی

Mمیگه که 
asih rezvani

بااین حــال ، عیــد نــوروز ، یــک شــادِی رازآلــود در خــود دارد و 

ــر  ــد. فک ــد، روشــن می کن ــدا می کن ــا پی ــاق دِل م ــزی را در اعم چی

ــه ســبزه و  ــه اســمش، ب ــه اش، ب ــه کلم ــی ب ــوروز، حت ــه ن ــردن ب ک

اجــدادی،  شــوق  یــک  اســت.  شــادی آور  ســنجدش،  و  ســیب 

لبخندی هزاران ساله.   

نــوروز هــزاران ســال فرصــت داشــته تــا در جایــی از جــان مــا 

ایام را مبارک باد از شما!   مبارک شمایید!    

ایام می آید تا به شما مبارک شود! 

نوروز مبارک 

1401

” روزگــار سختی ســت 

https://www.instagram.com/masih.trade


نویسنده:  
Dilek Cabbar Göç

Gamze
هنگام خندیدن است.   

ــان آن در تعاریــف تعابیــر فلســفی و  ــای آب ، عمــق و شــدت جری معن
تعبیــر خــواب ، بــه معنــای احساســات و میــل جنســی تعریــف و تعبیــر 

می شود.  

ترجمه از ترکی:  سیدحمید رابط 

توجــه داشــته ابشــد کــه در برخــی جاهــای داســتان شــخص اول ، 
ــود تجــمس یم  ــب معشــوق خ ــود را در قال ــرده و خ ــداری ک هــزماد پن

دارم راه مــی روم. زیــر آســمان، بــاالی زمیــن. بیــن پاییــن و بــاال. همــه ایــن 
ــم  ــا ه ــه ب ــی ک ــا و کلمات ــا، صداه ــراغ ه ــه، چ ــایل نقلی ــا، وس ــاختمان ه س
برخــورد مــی کننــد و روی هــوا از هــم پاشــیده شــده و روی زمیــن مــی 
افتنــد. بعــد کلمــات و جمالتــی کــه زیــر پــا لگــد مــی شــوند. آدم هــا و 
پرنــدگان ، ســنگ ها و گیاهــان ، خــواب هــا و رویاهــا ، کینه هــا و شــادی ها 

آب درون من... 
بخاطر اینکه نریزد ، تبخیر نشود ، یخ نزند ، جاری نشود. 

بــا کشــیدن دســتانم بــه شــاخه هــای خشــک درختــان کنــار مســیر راه مــی 
روم. چشمم به پرندگان ... 

صــدای  پرنــد.  مــی  تصادفــی  هــای  شــاخه  ازروی  تصادفــی  پرنــدگان 
نحیفشان پشت سرشان ، آنهارا همراهی می کند. 

مــن بــه کســی نــگاه نمــی کنــم تــا هیــچ کــس نتوانــد آنچــه را کــه در درونــم 
ــرده هــای  ــد ، بفهمــد. از روی جــدول هــای ســیمانی مســیر ، پ اســت ببین
آســفالت. موهایــم را از کنــاره هــای صورتــم بــه ســمت دنیــا بلنــد میکنــم. 

کمــی دیگــر از گوشــه راه بــه ســمت چــپ وارد خیابانــی کــه خانــه ام هســت 
مــی شــوم. کــم مانــده. قــدم هایــم آهســته تــر مــی شــود ، بــه نظــر مــی رســد 
و  بوهــا   ، صداهــا  یابــد.  مــی  چیــز کاهــش  همــه  ســرعت  بــا کاهــش 
ــان  ــوند ، درخت ــد می ش ــا کن ــود ، دیواره ــد می ش ــاده کن ــتری ها.. ج خاکس
ــا  ــان را ب ــود.. زم ــد می ش ــاد کن ــود ، ب ــد می ش ــمان کن ــوند ، آس ــد می ش کن

ــا  ــا دســتم فشــار میدهــم. ب ــاز اســت. ب ــی ب ــی آب ــم کــه الی در آهن مــی بین
صــدای بســیار بلنــدی پشــت ســرم بســته مــی شــود. و زمــان از همــان 
جایــی کــه متوقــف شــده بــود در پشــتم متالشــی مــی شــود. ســنگین ، 
تاریــک ، ســرد. بــر پشــتم دردی مــی پیچــد ، آب درونــم را بــر متالطــم 
میکنــد. کلیــد هایــم در دســتم. ســه بــار در قفــل بــه ســفمت چــپ مــی 
چرخــد. در بــه اســتقبال تاریکــی درون مــی رود. کلیــد چــراغ را پیــدا مــی کنــم 

افقی نور. 
تاریکــی بــا زوزه ی مالیمــی ، ســرش را آرام روی مــچ پایــم مــی کشــد... ، آب 
درونــم گــرم مــی شــود از گوشــه ی لبانــم. زوزه اش را در آغــوش مــی کشــم ، 
ــپارم. آب  ــی س ــبزم م ــل س ــتان مب ــه دس ــودم را ب ــوم. خ ــی ش ــاق م وارد ات
درونــم متالطــم اســت. هــر چــه خــود را رهاتــر میکنــم ، مبــل راحــت تــر مــی 

نه به معنای عمق ، گودی به معنای همان  
             چال لپ به هنگام خندیدن 

مــن ایســتاده ام ، زیــر آســمان ، بــاالی زمیــن ، بیــن پاییــن و بــاال، بیــن همــه ی ایــن ســاختمان هــا، وســایل 
نقلیــه ، چــراغ هــا ، صداهــا ، کلماتــی کــه بــا هــم برخــورد مــی کننــد و در هــوا ازهــم پاشــیده شــده ، بــر روی 
زمیــن مــی افتنــد ، و بعــد زیــر پــا هــا لگــد مــی شــوند. بیــن مــردم و پرنــدگان ، ســنگها و گیاهــان ، خــواب 
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زوزه بــه ُخرُخــر تبدیــل شــده ، در آغوشــم دراز کشــیده و موهــای نرمــش را 
ــه ســمت گردنــم مــی کشــد.  متوجــه شــدم کــه کتــم را در نیــاورده ام ،  ب
شــروع بــه در آوردن لباســم مــی کنــم. آن را در جایــی کــه هســتم، روی لبــه 
مبــل تــا مــی زنــم. چشــمانم را مــی بنــدم و آخریــن نورغــروب را نظــاره گــر 

می شوم که از پنجره به داخل می ریزد. 
ــا چشــمان بســته ،  ــود ب بعــد از مدتــی ، کــه زمانــش هــم برایــم مهــم نب

ــزد خــود مــی  ــه ن ــد و شــن هــای ســاحلم را ب آب...   برســاحلم مــی کوبی

از میــان پلــک هایــم ، کشــیدگی لبخنــدش کــه تــا چــال لپــش امتــداد 
داشــت پیــدا بــود. از خجالــت ســرخ شــدم.  چــال لــپ هایــش امــواج آب 
ــم مــی کوبیــد.  ــه درون ــه طوفانــی غــول پیکــر تبدیــل کــرده و ب ــم را ب درون
چانــه نــازک و صــورت ریشــویش انــگار بــرای لحظــه ای مــرا یــاد چیــزی از 
گذشــته انداخــت  امــا ، بــا صدایــش از ذهنــم پریــد. بــا خجالتــی کــه 

آره اینجا همینطوری خوابم برد.. 

ُخرُخــر تــوی بغلــم بــه زمیــن مــی پــرد. از پشــت نگاهــش مــی کنــم. بــا ســایه 
ای زرد در تاریکی اتاق ناپدید می شود. 

" گرسنه ای؟ اگه چیزی نخوردی یه چیزی بخوریم؟ " می گوید. 

فــر موهایــش چقــدر زیــاد ترشــده. بــا لبخنــد از مبلــی کــه رویــش خــم شــده 
بــود دور میشــود ، بــا دســتش ، دســتم را صــدا مــی زنــد. دســتش را مــی 
گیــرم ، مــرا از روی مبــل بلنــد مــی کنــد. مبــل بــازدم عمیقــی مــی کشــد. 
بــه آرامــی پشــت ســرم را نــگاه مــی کنــم. بــا هــم بــه ســمت رختخــواب مــی 
رویــم. مــرا روی تخــت گذاشــته و در آغوشــش پنهــان مــی کنــد. دســتانش 
موهــای مــرا دوســت دارد. بــا لذتــی کــه بــرای هزارمیــن بــاراز حرکــت 

لبخنــدم روی بالشــت پهــن مــی شــود و بالــش روی تخــت ، تخــت روی 
اتاق و صورتش روی صورتم... 

" تو دراز بکش. من چیزی آماده کنم " 

او مــرا تــرک مــی کــرد. بدنــم را کــه از ســنگینی او جمــع شــده بــود کــش و 
ــم هــم کشــیده مــی شــود. دیوارهــا  ــم، آب درون ــان دراز مــی کن قــوس کن
کشــیده مــی شــوند. ســقف کشــیده مــی شــود. زمیــن کشــیده مــی شــود. 
ــی  ــیده م ــده و کش ــده ش ــم تنی ــان دره ــگ هایم ــم ، رن ــک نظ ــه در ی هم

شویم. 
صــدای بشــقاب و قاشــق از آشــپزخانه مــی آیــد. پاشــیدن روغــن ، شــیر آب 

مــن نمــی خواهــم از رختخــواب بلنــد شــوم. مــن 
عاشــق نرمــی هســتم . کمــی بیشــتر لحــاف و 
بالــش مــی شــوم ، ملحفــه و عــرق ، مــو و بــدن. 

بلنــد مــی شــوم از کنجــکاوی ، متوجــه شــدم 
دســت و صورتــم را نشســته ام ، بــرای شســتن 
دســت و صورتــم وارد حمــام شــدم و صورتــم را 
مــی شــوم. صورتــم را بــا یــک حولــه ســفید 

در آینــه ظاهــر مــی شــوم. بــا عجلــه موهــای قهــوه 
ای بلنــدم را کــه گویــی ســوگند بنــد شــدن بــه ســمت 

ابــر  همچــون   . کــردم  جمــع  خــورده  را  زمیــن 
پرپشتی بر باالی سرم ایستاد.  

وارد آشــپزخانه مــی شــوم. او ســیب 
زمینــی تخــم مــرغ درســت کــرده. 

فلفــل  پــودر  و  ســیاه  فلفــل 
چیلــی را بــه دلخــواه مــن اضافــه 

روی  گرمــا  بــه  آغشــته  کرده.عطــری 
صورتــم مــی پیچــد. بــه بشــقاب روی میــز 

ســفید بــا طــرح گوجــه فرنگــی روی آن یــک لبــه آن تــرک 
خــورده و خراشــیده شــده اســت. یــک چنــگال در کنــار آن.  

وقتــی برمــی گــردم تــا بگویــم تــو نمــی خــوای بخــوری؟ ، ســایه 
زردی از راهرو عبور کرده سوال من را تکرار می کند. 

بــا غرغــری همــراه مــی خــورم صندلــی را بیــرون کشــیده ، نشســتم. 
ســرد شــد. ســریع بلــن شــدم. بــا احســاس دم پشــمالویی کــه 
پاهایــم را نــوازش میکــرد چشــمانم را بســتم. آخریــن بــاری کــه 
، ماننــد لگ پژمــرده ی  بــا تخم مــرغ مــی خــوردم  ســیب زمینی 

برفــی کــه از گوشــه پــرده ی دســامبر قابــل مشــاهده اســت ، شــروع 
بــه باریــدن مــی کنــد. ســایه ی زرد داخــل آشــپزخانه کــه از بــوی 
ــرد. میخواهــد  ــز بپ غــذا سرمســت شــده ، مــی خواهــد روی می

شریک باشد ، سهیم باشد و سیرشود.  

ناگهــان انگارصــدای او در حالــی کــه در حمــام بــودم ، درحــال 

"میرم نون بخرم عزیزم . نمونده چیزی" 

Dilek Cabbar Göçداستان کوتاه گودی آب  |  نویسنده:                          |  ترجمه از ترکی: سید حمید رابط 

izmirtimes
© Copyright 2022 GERSUZ  - All Rights Reserved izmirtimes.gersuz.com.tr

No:24 مجله ازمیرتایمز



بــدون اینکــه چیــزی بگــم گوشــی را قطــع میکنــم. نــان خمیــر شــده دهانــم 
، از گلویــم پاییــن نمــی رود. آب درونــم مــی جوشــد و تبخیــر مــی شــود. 

متوجه خیسی ریش هایم می شوم. 
ــتاده ام.  ــوه ، ایس ــیگار و قه ــا خاکسترس ــده ب ــک یادداشــت زرد ش روی ی

ــاال، بیــن  ــاالی زمیــن ، بیــن پاییــن و ب ــر آســمان ، ب مــن ایســتاده ام ، زی
همــه ی ایــن ســاختمان هــا، وســایل نقلیــه ، چــراغ هــا ، صداهــا ، کلماتــی 
کــه بــا هــم برخــورد مــی کننــد و در هــوا ازهــم پاشــیده شــده ، بــر روی زمیــن 
ــدگان ،  ــا هــا لگــد مــی شــوند.بین مــردم و پرن ــر پ ــد ، و بعــد زی مــی افتن
ســنگها و گیاهــان ، خــواب هــا و رویاهــا ، کینــه هــا و شــادی هــا ، اشــتیاق 

آب درون مــن مــی ایســتد ... نــان مــی ایســتد.  همــه چیــز همــان جایــی 
که هست می ایستد... 

جمله نوشته شده روی کاغذ هنوز نفس می کشد: 

"گودی لبخندت مرا خجالت یم دهد" 
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تركيه رسارس  بــه  درخواســيت  كتــاب  ارســال 
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خرید مستقیم از استانبول کتاب 

میدونم باورش سخته براتون ولی ایشون تو 
حفظ کردن ،به شلک عجیبی طی این تمرین هم من و هم مادرش هم 

عددارو حفظ شدیم. 
به رزین فقط  سالشه و  زبان مادریش کُردی هست، قرارمون این بود که 
عددارو کُردی بگه ولی جلو دوربین یهو پارسی سازی کرد واسه همین یه 

کم هول شد . هیج جادویی درکار نیست،حفظ این همه عدد روش 
خاصی داره که تو کتاب نوشته شده، یعنی شما هم اگه بخواید به راحتی 
100 عدد ( و بیشتر) رو تو  زمان خیلی کم میتونید حفظ کنید  به همین 

برکت فرهنگی سوگند! 
فصل فصل 12 کتاب حافظه نامحدود روش حفظ اعداد رو آموزش میده، 

ممکنه بپرسید خب که چی؟ (چون قبال دقیقا دوستی عین این جمله رو
  نوشته بود! این همه عدد به چه کارمون میاد خب؟ ). 

قرار نیست به خاطر حفظ این ترتیب اعداد بهمون جایزه بدن( البته من 
قول جایزه رو بهش دادم ) این یه تمرینه فقط، تمرین برای اینکه متوجه 

شیم ذهن ما و حافظه ما کند و ضعیف نیست ، این مشلک رو قراره 
حل کنه! 

اینکه کافیه بخوایم و تمرین کنیم و روش های تقویت حافظه رو بلد اینکه کافیه بخوایم و تمرین کنیم و روش های تقویت حافظه رو بلد 
باشیم، اون وقت به راحتی ده ها و چه بسا صدها عدد رو حفظ میکنیم 

و دیگه به ذهن سپردن اعداد برامون سخت نیست 
بله من بدین سان بعد از 4 سال باالخره شماره کیملیکم رو حفظ کردم  

االنم هر عددی رو با همین روش میتونم حفظ کنم ، هیجان انگیز 
نیست آیا؟ 

ات مترین هیجان انگیز بعدی 

حفظ هفتاد و هفت عدد به کمک 
متریهنای کتاب حافظه انمحدود 
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