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شماره هفتصدوبیست وهشت   یازده آبان نودوهشت

رقیبخوبیها

تربیت  رقابت  برای  را  ما  از  خیلی 
تشویق مان  مدرسه  در  کرده اند. 
می کردند، رقابت کنیم تا شاگرد اول 
باشیم. این رقابت تا کنکور و دانشگاه 

ادامه داشت. 
بعد پا به محیط کاری گذاشتیم و 
خیلی جاها باز هم چنگال رقابت 
بر گلویمان فشرده شد و چه روزها 
که برای رسیدن به رتبه های کاری 
باالتر از خواب و خوراک افتادیم. 
دادند  یاد  ما  به  کودکی  همان  از 
رقابت کنیم اما این رقابت فقط در 
درس و کار و گاهی، مودب بودن 

خالصه می شد. 
رقابت آنقدر در رگ و پی مان عجین 
شده که در رانندگی، سوار و پیاده 
شدن به خودروهای عمومی و مترو 

و... هم می خواهیم اول باشیم. 
درست است که خیلی ها معتقدند 
باشد  مفید  می تواند  سالم  رقابت 
کنیم،  قاضی  را  کالهمان  اگر  اما 
چاشنی  زیادی  آدم های  می بینیم 
این  به  را هم  چشم و همچشمی 
رفتار اضافه و آنقدر افراط کرده اند که 
مجبور شده اند با آرامش خداحافظی 

کنند. 
فکر کن دنیا چقدر زیبا می شد اگر 
به جای اینکه به بچه ها یاد بدهیم 
برای شاگرد اول بودن رقابت کنند، 
رقیب هم در کمک درسی به بچه های 
ضعیف تر کالس و در خوبی و ادب 

سرآمد باشند؟ 
چه  می شد به آنها یاد می دادیم در تمام 
مراحل زندگی شان هدفشان ربودن 
گوی سبقت در خوبی و مهرورزی 

و یاری آدم ها باشد؟ 
از  وقت  هر  را  »ماهی  می گویند 
اگر  است«،حتی  تازه  بگیری  آب 
از کودکی این نوع رقابت را یادمان 
نداده اند و یک عمر ذهن و روانمان 
با رقابت های بی نتیجه مکدر شده، 

ماللی نیست. 
عرصه  می توانیم  امروز  همین  از 
رقابتی برای خودمان انتخاب کنیم 
که حال خودمان، دنیا و آدم هایش 
را بهتر کند. این گوی و این میدان، 

بسم ا....
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پدر است. از آن پدرهایی که جانشان 
و  است  بند  بچه هایشان  جان  به 
بر  اخمی  خط  حتی  نمی خواهند 

چهره فرزندشان ببینند. 
از آن پدرهایی که حاضرند همه درد و 
رنجی را به جان بخرند اما خانواده شان 

در آسایش باشد. 
این پدر به سرطان مغز مبتالست و با 
وجود تمام دردهایی که این بیماری 
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باعث  کردن،  کار  در  او  ناتوانی  و 
شده زندگی سختی داشته باشند و 
نتواند چند قسط از وام مسکن شان 

را پرداخت کند. 
این روزها نگرانی از بی سرپناه شدن 
فرزندان، درد و رنج بیماری این بیمار 
را صدچندان کرده است اما من و 
تو می توانیم با کمک هایمان حداقل 
را  نگرانی و هزینه داروها  این  بار 

از دوشش برداریم. 
می توانیم  پدر  این  به  کمک  برای 
کارت  به  را  نقدی  کمک های 
شماره با  پارسیان   بانک 
به نام   6221-0610-8001-0756
موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز 
تلفن75983000  شماره  با  و  کنیم 
همراه  شماره  یا  )داخلی2( 
بگیریم.  تماس   09198012677
این بیمار با کد 20682 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه آخر 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

آمار جراحی های زیبایی در کشور ما تکان دهنده است، 
به طوری که طبق تازه ترین آمار منتشرشده در کشور ما، 
میزان جراحی های زیبایی 7 برابر کشورهای اروپایی 
است. این درحالی است که تعداد زیادی از متقاضیان 
این جراحی ها پول کافی برای انجام آن ندارند و خود 
البته اگر دیگر  به خود در آمار به حساب نمی آیند. 
اقدام های زیبایی مانند لیزر، کاشت مو، تزریق ژل و 
بوتاکس و گونه گذاری و... را به این آمار اضافه کنیم، 

بدون شک تغییر قابل مالحظه ای پیدا می کند. 
نکته قابل تأمل اینکه مسووالن بهداشتی کشور عالقه ای 
به ریشه یابی و احیانا درمان این معضل اجتماعی ندارند. 
بدتر از همه اغلب با این موضوع برخورد نادرست 
و گاهی مغرضانه می شود. به قول یکی از همکاران 
جراح، مردم همیشه با عالقه تن به این جراحی می دهند، 
جراحان نیز با رضایت خاطر این جراحی ها را انجام 
یا  راضی  شما  که  دارد  اهمیتی  چه  دیگر  می دهند، 

ناراضی باشید؟
البته مسووالن به جنبه اشتغال زایی این موضوع نیز توجه 
ویژه ای دارند چراکه ابعاد این اشتغال زایی بسیار وسیع و 
تاحدودی تأمل برانگیز است. به غیر از جراحان و پزشکان 
زیادی که مشغول کار می شوند، بیمارستان ها، درمانگاه ها 
ورشکستگی  از  نیز  محدود  جراحی  کلینیک های  و 
نجات پیدا می کنند. مجالت، بروشورهای تبلیغاتی، 

سایت های اینترنتی و سینماها هم نه تنها از تبلیغات 
پرسود این جراحی ها منتفع می شوند، بلکه برای از 
دست ندادن این لقمه چرب به بزرگنمایی و تبلیغات 
آن دامن می زنند. در این میان، البته  بازرگانان و تجار 
واردکننده تجهیزات و ادوات این جراحی ها پیروز اصلی 
میدان هستند. با این حساب سرانگشتی بهتر می توان 
در مورد ریشه این آمار رو به رشد صحبت کرد. در 
واقع، معلوم می شود که چرا هیچ کس دوست ندارد 
این بیماری اجتماعی درمان شود چراکه تنها کسانی 
که خود قربانی این بیماری بوده  یا مجبور به تامین 
مخارج هنگفت این جراحی ها هستند، به فکر درمان 
به درستی توسط همکاران  البته معموال  می افتند که 

جراح راهنمایی نمی شوند. 
 آیا این استقبال عمومی را می توان طبیعی دانست؟ 
روا ن شناسان این وضعیت را بیماری تلقی می کنند و 
درمان آن را الزم می دانند. حتی گاهی کار از روان درمانی 
فراتر می رود و برای درمان آن دست به دامن روان پزشکان 

می شوند.
همان  یا   Body dimorphism بیماری  این  نام 
بدشکل انگاری بدن است. علت های این بیماری متفاوت 
است اما به طور خالصه به محرومیت طوالنی مدت 
مربوط  نوجوانی  و  کودکی  دوران  عاطفی  امنیت  از 
می شود. نکته جالب توجه اینکه همکاران روان شناس 

و روان پزشک تنها در موارد وخیم وارد عمل می شوند 
و درمان را آغاز می کنند، درحالی که این بیماری مانند 
همه بیماری های روان پزشکی طیف گسترده تری دارد 
و دخالت زودهنگام تری می طلبد. خبر بد اینکه شروع 
درمان در مراحل انتهایی نتایج رضایت بخشی به دنبال 
ندارد، درحالی که شروع درمان ابتدای بروز بیماری، 

نتایج بسیار امیدوارکننده تری خواهد داشت. 
ناآگاهی مردم از این بیماری و عدم تمایل نسبی جامعه 
به مراجعه به روان شناسان و روان پزشکان را می توان 
یکی  اما  دانست  بیماری  این  از دالیل عمده شروع 
از دالیل عدم عالقه روان شناسان و روان پزشکان به 
شروع زودهنگام درمان را باید نداشتن درمان مناسب 
برای این بیماری دانست. به همین دلیل آنها ترجیح 
می دهند ابتدای بیماری مداخله چندانی نکنند و به قول 
معروف، بیمار را به داروهای شیمیایی وابسته نکنند. 
سخن آخر اینکه ممکن است شما در مسیر زندگی تان 
با فرد نابینایی مواجه شوید که ناخواسته و نادانسته 
او چنین  اینکه چرا  برمی دارد.  به سمت چاهی گام 
می کند، به خودش مربوط است اما سوال اصلی این 
است که شما در این موقعیت چه کار می کنید؟ آیا 
سعی می کنید او را متوجه اشتباهش کنید یا بی تفاوت از 
کنارش می گذرید یا خدای ناکرده به این فکر می افتید 

که از اشتباه مرگبار او منتفع شوید؟!

 زهراسادات صفوی 

هنگامی که یک فیلم را از منظر آسیب شناسی اجتماعی یا خانوادگی 
تحلیل می کنیم، مهم ترین وجه این آسیب شناسی وسعت تاثیرگذاری 
آن است؛ به این معنا که تا چه میزان اثر مخرب بر روان مخاطبان وارد 
کرده است. در این راستا، گاهی به فیلم هایی برمی خوریم که برمبنای 
واقعیات روز جامعه پدیده ای خانوادگی، اجتماعی را از موضع روانکاوانه 
مدنظر قرار داده اند. در مواجهه با این گونه آثار به اعتقاد نگارنده لحن 
تحلیل با نقدهای تند و تیز معمول تفاوت دارد، مثال در فیلم »سرکوب«، 
ضمن تحلیل داستان شخصیت ها باید به گونه ای واکاوی شوند که 
جنبه های آسیب شناسانه از ابعاد مثبت و ایجابی تمییز داده شوند. ما با 
داستانی مواجه هستیم که مادر خانواده )رویا افشار( دچار آلزایمر شده 
و پرویز، پدر خانواده 3 روز است که از خانه رفته و بازنگشته، با این 
پیش آگهی که او نیز عالئم پریشانی و بیماری روانی از خود بروز داده 
است! از طرفی، طی دیالوگ های میان فرزندان، صحبت از شخصیت 
دیگری به نام »خسرو« است که فرزند ذکور خانواده است و پس از 
چند سال زندان که بر ما معلوم نیست به چه علت بوده، در زندان 
فوت کرده است. »سرکوب« از بیگانگی و غم غربت آدم ها می گوید؛ 
از سردی روابط، یأس ها، بیم ها، امیدها و نهایتا آرمانشهر سرکوب شده 
انسان هایی که از خود غافل مانده اند. حرکت مالیم و ناپایدار دوربین، 
خانه قدیمی را مانند کشتی بی مقصدی که کج می شود به آرامشی پس 
از توفان شبیه کرده است. آدم های درون خانه نیز گویی مسافران کشتی 
بی لنگری اند که ناخدایش 3روز است ناپدید شده است. پرویز، پدر 
خانواده با ترک خانه ای که مأمن خاطرات تلخ و شیرین است، اکنون 
انگیزه گردهمایی فرزندانی را فراهم کرده که هر کدام حدیث نفس 
رنج و ناکامی اند. در این میان مادر با وضعیتی ناپایدار میان هوشیاری 
و فراموشی، در هاله ای از انزوا خود را در اتاقش محبوس کرده و در 
تالش است پرویز و گذشته ای که با وی داشته را به خاطر بیاورد. 
پریسا، دختر بزرگ خانواده، در جدال با مشکالت خود و مواجهه با 
حقیقت تلخ بیماری پسر خردسالش کامیار که اوتیسم  دارد، بیش از 
آنکه عواطف خود را به آلزایمر مادر و ناپدید شدن پدر بروز دهد 
با خودش دست به گریبان است. پری، خواهر کوچک تر او نیز در 
حضوری از روی ناچاری، اگرچه نگران بیماری مادر و غیبت پدر 
است، دغدغه اش عشقی موهوم به  بهمن، پسر خانه زادی است که 
سال ها قبل پرویز او را از خانه بیرون کرد. پروانه، خواهر کوچک تر با 
احساسات ظریف و شکننده هم نگران وضعیت پیش آمده است هم 
ازطرفی در فکر مهاجرت با وحید، نامزدش به خارج از کشور است. 
شخصیت مهمی که تمامی شخصیت های فیلمنامه را تحت الشعاع قرار 
می دهد ملیحه )باران کوثری( است. او تنها آدم داستان است که از درون 
برای مادر بیمار و پدر گمشده بدون اشاره ای جدی به گرفتاری ها و 
دغدغه های خودش دل می سوزاند. ملیحه فقط 10روز است برای 
پرستاری از مادر به استخدام درآمده است. به تدریج فاش می شود که 
مدت یک سال همسر صیغه ای پرویز بوده اما آنچنان دلسوزانه از مادر 
مراقبت می کند که موجبات حسادت خواهران را فراهم می کند! در 
یک نگاه حساب شده، پی می بریم که پرویز در جایگاه پدر و رئیس 
خانواده خاطرات خوب و رضایتبخشی در دل و ذهن فرزندان و نیز 
همسرش باقی نگذاشته است. مادر و فرزندان پرویز را قاتل خسرو 
می دانند زیرا هنگامی که خسرو در زندان بود، پدر قول داد او را خیلی 
زود از زندان خالص می کند اما او به این قول عمل نکرد. پرویز در 
پی آرمانشهر خود که رسیدن به مناصب عالی بود، خانواده اش را 
قربانی کرد و اکنون که از پزشکی قانونی خبر رسیده جنازه اش زیر 
یک پل پیدا شده هیچ کدام از فرزندان رغبتی به پیگیری و شناسایی 
جسد ندارند. این بار نیز ملیحه، پرستار و زن صیغه ای پرویز است که 
به اتفاق مادر برای شناسایی جسد به پزشکی قانونی می روند و جنازه 
پرویز را می شناسند، جنازه ای که ماهی ها صورتش را خورده اند. در 
جمع بندی نهایی، می توان اذعان کرد سرکوب اثری بیمارگونه است 
که شخصیت هایش مثل ارواحی سرگردان در یک لوکیشن بسته و 
محدود حضور پیدا می کنند و مرگ پدر و بیماری مادر محملی می شود 
برای واگویه های رنج ها و ناکامی های یکایک آنها. گویی شاهد تئاتری 
هستیم که در چند پرده به نمایش درمی آید و به پایان می رسد. درواقع 
ما شاهد یک تئاتر فیلم شده هستیم که از منظر آسیب شناسی، جز یأس 
و شکست و ناکامی ارمغان دیگری برای مخاطبان ندارد. حتی سکانس 
پایانی ورود دختر خردسال ملیحه به خانه خالی از سکنه و بارش 
تمثیل گرایانه باران که تداعی گر نام دخترک نیز است، غسل تعمیدی 
تحمیلی بر اثری است که مخاطب را منفعل و سرکوب می کند. شاید 
منصفانه نباشد از یاد ببریم نورپردازی و فیلمبرداری خوب علی تبریزی 
را که با تاریکی های غالب بر روشنایی و حرکات مواج دوربین در 
خدمت اثر تالش کرده و بازی های یکدست و روان بازیگران که نشان 

از استعداد رضا گوران دارد.

ارواحیسرگردان

سینما و سالمت
 محمد نیاکانی
کارگردان و کارشناس سینما
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هفته گذشته، پرسشی را مطرح کردیم و آن، اینکه مالک ها و 
معیارهای شخصیت سالم چیست؟ در کل، شخصیت های 

بهنجار، 10 ویژگی اصلی دارند که عبارتند از: 
1.  انعطاف پذيری: اگر مسیر زندگی را از لحظه تولد 
تا زمان مرگ به جاده ای تشبیه کنیم که ابتدا و انتهایی 
دارد، درمی یابیم که نمی توان شرایط یکنواختی را برای 
تمام مسیر متصور شد. این مسیر، راهی پر پیچ و خم 
است که گاهی عریض و گاهی باریک، گاهی هموار 
و گاهی سنگالخ و گاهی سرباالیی و گاهی سرازیری 
می شود. سالک خردمند، وسیله و مرکب راه خود را 
متناسب با شرایط انتخاب می کند تا او را در گذر از پیچ 
و خم های زندگی یاری کند. او می داند که باید خود را 
با شرایط راه تطبیق دهد. افراد مبتال به اختالل شخصیتی 
برعکس بر این باورند که مسیر باید خود را با انتظارها 
و تمایالت آنها هماهنگ کند. انعطاف پذیری یعنی توان 
نشان دادن سازگاری با شرایط تغییریابنده ای که در تمام 

طول زندگی با آن روبرو می شویم.
2. نظم بخشی و كنترل احساسات: افراد با شخصیت 
بهنجار دارای توان تنظیم احساسات خود هستند؛ یعنی 
احساسات آنها در زمان مناسب و به شکلی مناسب 
بروز می کند، مثال می توانند از دست پلیسی که آنها را 
غیرعادالنه جریمه کرده، خشمگین شوند اما با مشت به 

صورت او نمی کوبند. 
3. توان به تاخير انداختن ارضای نيازها )كنترل تکانه ها(: 
افراد سالم توان صبر کردن دارند و می دانند که گاهی 
برای رسیدن به هدف باید رنج راه را بر خود هموار کنند 
اما کسانی که شخصیت نابهنجار دارند، انتظار رسیدن به 
پاداشی فوری و لحظه ای دارند. آنها براساس تکانه های 
غریزی و بازتاب های عصبی خود عمل می کنند و تفکرشان 

فوری به عمل تبدیل می شود.

4. قابليت اتکا و اعتماد: افراد سالم به ندای وجدان خود 
گوش می دهند و افرادی قابل اعتماد هستند که به آنچه 
می گویند عمل می کنند اما افراد مبتال به مشکالت شخصیتی 
انگیزش کمی برای عمل دارند. اهداف و آرزوهای بلندی 
در سر دارند ولی انرژی اندکی برای گام برداشتن در جهت 
رسیدن به این هدف ها در خود حس می کنند. به همین دلیل 

دیگران کمتر می توانند روی آنها حساب کنند.
5. روابط بين فردی موثر: افراد سالم از ارتباطات بین فردی 
لذت می برند. دیگران آنها را افرادی با شخصیت دوستانه 
و توافق پذیر می بینند. کسانی هستند که قادرند به دیگران 
واقع بینانه اعتماد کنند و از شک بیهوده و افراطی می پرهیزند 
و در عین حال سادگی بیش از حد نیز از خود نشان 
نمی دهند. آنها دارای مهارت درک انگیزه ها، احساسات و 
دیدگاه های دیگران هستند. در عین حال که استقالل خود 
را حفظ می کنند، به دیگران فرصت نزدیک شدن می دهند و 
روابطی را که به آنها آسیب می زند، قطع می کنند. برخالف 
این گروه، افرادی که شخصیت نابهنجار دارند در شکل 
دادن به روابط دوستانه و نزدیک موفق نیستند. برخی از 
آنها به طور کلی از برقراری روابط نزدیک  می پرهیزند 
و به دیگران با سوء ظن می نگرند. بعضی دیگر در قطب 
مقابل به شدت در روابط خود حالتی وابسته و چسبنده 
پیدا می کنند. درنتیجه، اغلب احساس ناامنی و اضطراب 
دارند و می ترسند که ترک شوند. آنها توان درک دیدگاه و 

احساسات دیگران را ندارند.
6. مقاومت احساسی: هر انسانی در زندگی با لحظات 
سخت و دشواری که تعادل روانی وی را به هم می زند، 
روبرو می شود. افراد سالم خصلت »ارتجاعی و کشسانی« 
دارند. به عبارتی، دارای توان برگشت به وضعیت اولیه 
هستند. آنها در شرایط سخت، قادر به جمع و جور کردن 
خود و استفاده از ظرفیت های بالقوه شان برای غلبه بر مشکل 

هستند و می توانند با شهامت با آنچه که پیش آمده، رویارو 
شوند. افراد با شخصیت نابهنجار به کندی خود را از شرایط 
دشوار خالص می کنند و گاهی هرگز در این راه موفق 
نمی شوند. این افراد به جای تکیه بر منابع بالقوه ای که در 
اختیار دارند، وقت شان را با شکایت از روزگار و تقدیر و 

دیگران هدر می دهند و خود را قربانی می بینند.
7. پذيرش خود: افراد با شخصیت سالم خود را تقریبا 
به شکلی مشابه با آنچه دیگران به آنها می نگرند، می بینند. 
قدرت ها و ضعف های خود را با هم در نظر می گیرند؛ نه 
از پیروزی مغرور می شوند و از نه شکست مأیوس ولی 
افراد با شخصیت ناسالم، در مورد خود به شکلی افراطی 
می اندیشند و دیدگاهی سیاه و سفید به خود دارند. برخی 
مانند افراد خودشیفته، خود را در همه موارد از دیگران 
باالتر و برتر می یابند و بعضی دیگر مانند افراد وابسته، با 

دیدی حقیرانه به خود نگاه می کنند.
8. كارايي: انسان سالم انساني کاراست؛ به این معني که 
به منزله چرخ دنده هرچند کوچک با به گردش درآمدنش 
باعث چرخش چرخ هاي دیگر مي شود. نورافکن نیست 
اما حداقل شمعي است که پیرامون خود را روشن مي کند. 
9. دوست داشتن: انسان سالم توان دوست داشتن دارد. 
به کرامت و  شأن انسان هاي دیگر از جمله خودش حرمت 
مي گذارد و حاضر نیست از دیگران براي رسیدن به اهداف 
خود استفاده کند. او برای خود هم حرمت قائل است و 
حاضر نمي شود  شأن خود را مقابل دیگران برای دستیابی 

به اهدافی ناچیز پایین بیاورد. 
10. خلق لحظات شادي آفرين: انسان سالم می تواند لحظاتی 
شادي بخش براي خود و دیگران خلق کند. او همیشه هم 
دنیا را جدي نمی گیرد و مي داند براي کارایي داشتن، الزم 
است گاهی به خود استراحت دهد و شاد و رها باشد. 

شوخ طبعی، یکی از ویژگی های انسان سالم است.

قسمتاول؛شخصیتسالم

زندگی سالم

راهحلیبرایبدشکلانگاریبدن

 دکتر علي فیروزآبادي
روان پزشك، دانشیار دانشگاه علوم پزشكي شیراز و عضو 
هیات مديره انجمن روان درماني ايران

             

کالم نو
 دکتر مهرداد اخوان بهبهانی
پزشك و متخصص علوم اعصاب  شناختی

 افتتاحیه مدرسه پویا

آدابروزانه
یکي از مواردي که براي بسیاري از ما جذابیت دارد، آشنایي با شیوه 
زندگي و عادت هاي روزانه افراد مشهور است؛ از نویسنده و محقق 
گرفته تا بازیگر و هنرمند. مطالعه زندگي نامه  افراد بزرگ و موفق جداي 
از اینکه حس کنجکاوي ما را در مورد زندگي آنها اقناع مي کند، ما را با 
مدل ذهني شان آشنا کرده و موجب مي شود از برنامه روزانه و عادت هاي 
آنها به عنوان الگویي براي برنامه ریزي روزانه خود استفاده کنیم و شاید 
حتي برنامه زندگي مان را نه فقط منظم تر، بلکه متحول کنیم و براي 
اصالح و بهبود شیوه زندگي مان از آن الهام بگیریم.  »آداب روزانه« 
کتابي است در شرح احوال روزمره و عادت های کار کردن 161 فرد 
مشهور که در طول زندگی شان کارهای بزرگي کرده اند. »میسن کاری«، 
نویسنده کتاب سراغ زندگی نامه ها، شرح حال ها، مصاحبه ها و خالصه 
منابع مربوط به آنها رفته تا بتواند فهرستی قابل قبول از خلق وخوی آنها 
پیش رویمان بگذارد. این کتاب مختصر و مفید، سعی کرده دریچه ای به 
زندگی روزمره  این بزرگان باز کند، بزرگانی که آداب روزانه  هر کدامشان 
با دیگری متفاوت است و به همین دلیل خواندن هر کدام ایده  تازه ای 
به ما می دهد و به شکلی انگیزه بخش 
است. بزرگاني از قبیل »ویلیام فاکنر«، 
»ارنست همینگوی«، »بتهوون، بنجامین 
فرانکلین«، »کارل مارکس«، » هاروکی 
»پیوتر  دکارت«،  »رنه  موراکی«، 
اورول«،  »جورج  چایکوفسکی«، 
»آیزاک آسیموف«، »فرانتس کافکا«، 
»چالز داروین« و... این کتاب نوشته 
میسن کاری و ترجمه مریم مومنی، 
توسط نشر ماهي در 296 صفحه 

به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب


