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لباسهاییکهآقایاننبایددرمراسمعروسیبپوشند!
جش���ن عروسی یکی از مراسم مهمی است که باید برای ظاهر خود سنگ تمام بگذاریم .اگر
ها هستند که
چه هر شخصی سلیقه منحصر بفرد خود را دارد اما برخی از لباسها و اکسسوری
تمام آقایان باید از پوشیدن آنها در چنین مراسمی خودداری کنند .اگر شما هم می خواهید
ها کدامند ،با ما همراه شوید.
بدانید که این لباس
شلوار جین
مهم نیس���ت که عروسی در چه مکانی و با چه کیفیتی برگزار می شود ،شلوار جین به هیچ
وجه برای چنین مراسمی مناسب نیست .حتی اگر شلوار جین شما کام ً
ال نو باشد یا این که
فکر کنید با کت اس���پورت تان به خوبی ست می شود ،باز هم باید از پوشیدن آن بپرهیزید.
بهتر است که به جای راحتی خود ،به عروس و داماد احترام بگذارید و برای چند ساعت هم
که شده به خودتان سختی دهید و کت و شلواری رسمی به تن کنید.
سویشرت
خوشبختانه این مورد
احتیاجی به توضیح
ندارد ،به این دلیل
که اکثر آقایان به این
موض���وع واقفند که
سویشرت و هودیها
به هیچ عنوان برای
مراسم رسمی مانند
جش���ن عروسی،
مناسب نیستند .این
مدل لباسها تنها برای
مراسم غیر رسمی و
دوستانه استفاده می شوند.
تیپ کامال مشکی
پوشیدن لباس سرتاسر مشکی ایرادی ندارد اما زمانی که صحبت از مراسم عروسی می شود
باید از خیر این تیپ بگذرید .به این دلیل که عروسی زمان خوبی برای این که کل تیپ تان
را تنها به یک رنگ بزنید ،نیست .این مراسم شادی است نه عزا .بنابراین به ظاهر مشکی تان
به کمک پیراهنی سفید یا رنگی اندکی تنوع و هیجان دهید.
کفش اسپورت
مطمئنا شما به مس���ابقات ورزشی دعوت نشده اید ،پس کفشهای اسپورت تان را در آورید
و دور کفش���هایی چون ریبوک ،آدیداس ،نایک و ...را برای این چند ساعت خط بکشید .بی
شک لباسهای رسمی شما با کفشی کالسیک مانند لوفر قهوه ای یا مشکی به مراتب زیباتر
از قبل خواهند شد.
صندل
شاید برای برخی از شما خنده دار باشد که با صندل به جشن عروسی بروید اما برای بعضیها
راحتی حرف اول را می زند و ممکن است که در روزهای گرم سال هوس کنند که با صندل
به چنین مراس���می بروند .به آن دسته از آقایان باید بگوییم که صندل به هیچ وجه با چنین
مراسمی جور در نمی آید ،حتی اگر میهمانی در ساحل دریا برگزار شود!
کاله
کاله هم یکی دیگر از چیزهایی اس���ت که باید از گذاشتن آن در مراسم عروسی خودداری
کنید .حتی اگر در طول مسیر آنرا بر سرتان گذاشتید ،همین که خواستید وارد سالن شوید،
آنرا از سرتان در آورید و به دست بگیرید .با این کار احترام خود را نسبت به میزبانان مجلس
نشان خواهید داد.

بابچههایتاندرموردسیگارحرفبزنید

ها ،هیچوقت دیر نیست .شاید فکر کنید دلیلی ندارد با
برای صحبت در مورد س���یگار با بچه
کودک  ۵یا  ۶سالۀ خود دربارۀ سیگار و مسائل آن حرف بزنید چون به نظر شما این احتمال
که فرزندتان در این س���ن بخواهد سیگار بکش���د ،صفر است ،اما واقعیت این است که شما
زمان بیش���تری برای گفتگو پیرامون خطرات و آسیبهای سیگار خواهید داشت .بهترین راه
پیش���گیری از مرگهای ناشی از سیگار این اس���ت که از همان کودکی ،آموزش داده شوند.
تحقیقات نش���ان داده  ۹۰درصد از بزرگساالن سیگاری ،اولین سیگار خود را وقتی که بچه
اند کشیدهاند .وقتی فرزند شما کودک است ،به شما به عنوان قدرت مطلق نگاه میکند
بوده
تا بفهمد چه چیزی خوب یا بد است ،بنابراین گفتگو در مورد سیگار را زودتر شروع کنید تا
در مسیر درست هدایت او قرار بگیرید.
روی چیزی تمرکز کنید که فرزندتان به آن اهمیت میدهد
دانید ،بدترین عوارض سیگار کشیدن ،انواع سرطانها ،مشکالت ریوی و سایر
همانطور که می
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هایی اس���ت که ناشی از سیگار هستند .اما اینکه به کودک خود بگویید سیگار خوب
بیماری
ها معموالً نگران پیامدهای
نیست چون ممکن است سرطان بگیرید ،فایدهای ندارد چون بچه
بلند مدت نیستند .بلکه بیشتر به تاثیرات فوری سیگار واکنش نشان میدهند ،مث ً
ال بویی که
روی موها و لباسها میماند ،زرد شدن دندانها ،بد بو شدن دهان ،مشکالت پوستی و...
صحبتهای خود را به ورزش ربط بدهید
اگر فرزند شما عالقهمند به ورزش است ،خطرات سیگار را به تأثیری که روی عملکرد ورزشی
دارد ربط بدهید .برایش توضیح دهید چطور سیگار میتواند توانایی دویدنش را از او بگیرد
یا بگویید اگر س���یگار بکشد مجبور خواهد بود خیلی زود ،بازی را ترک کند چون نفس کم
خواهد آورد.
در مورد اعتیاد با او حرف بزنید
دانند چطور برای محصوالت خود بازاریابی کنند ،برای همین
های سیگار خوب می
کمپاني
تواند مضر و اعتیادآور باشد.
فرزند کوچک شما احتماالً نخواهد فهمید نیکوتین چقدر می
برای کودکتان دقیقاً بیان کنید که سیگار کش���یدن ،اعتیادآور است و وقتی کسی سیگار
کند ،دیگر به سختی خواهد توانست آنرا ترک کند .به فرزندتان توضیح
کشیدن را شروع می
دهید نیکوتین ،به اندازۀ موادی چون هروئی���ن و کوکائین ،اعتیادآور و حتی خطرناکتر از
آنهاست.
مهارت "نه گفتن" را در او تقویت کنید
ش���اید به نظرتان جدی نیاید و حتی به آن بخندید ،اما فش���اری که فرزندتان از س���وی
کند بسیار زیاد است .اگر به فرزندتان سیگاری پیشنهاد شود و شما
همس���االنش تحمل می
هرگز نیاموخته باش���ید که چطور در برابر یک درخواست نادرست بدون اینکه وجههی خود
را از دست بدهد ،نه بگوید ،مطمئن باشید آن سیگار را رد نخواهد کرد .حتی میتوانید نقش
بازی کنید ،مث ً
ال به فرزند خود یک س���یگار پیشنهاد بدهید و او شیوههای مختلف نه گفتن
را تمرین و اجرا کند؛ مث ً
آید ،نه ،من باید برای تمرین
ال ،نه متش���کرم ،از بوی آن خوشم نمی
شود تنفسم مشکل پیدا کند ،یا نه ترجیح میدهم
بس���کتبال آماده بشوم و سیگار باعث می
سیگار نکشم ،در سینهام احساس سوزش خواهم کرد...
گپ و گفتهای دوستانه با هم داشته باشید
در مورد س���یگار و خطرات آن ،بیش از اندازه هم حرف نزنید .مطالعات نشان داده گفتگوی
مدام و تمام وقت در مورد سیگار میتواند احتمال سیگاری شدن فرزندتان را بیشتر کند! اگر
به او بگویید :تو هرگز نباید س���یگار بکشی! یا تمام سیگاریها آدمهای بدی هستند در واقع او
را تشویق به طغیان خواهید کرد .اگر فرزندتان در سنین نوجوانی باشد ،تمایل پیدا میکند
سیگار را امتحان کند تا حداقل به شما ثابت کند "میتواند"!
اگر گپ و گفتهای خوب و هش���یارانه با فرزند خود داش���ته باشید میتوانید مانع سیگار
کش���یدن او بشوید .مطالعات زیادی نشان داده یک نوع خاص از صحبت یا بیان وجود ندارد
ها تاثیر یکس���ان داشته باشد و شما که از هر کس دیگری فرزند خود را
ی بچه
که روی همه
شناسید ،باید بفهمید بهترین راه ارتباط برقرار کردن و دوستی صمیمانه و مؤثر با او
بهترمی
چیست ،و خالصۀ کالم اینکه رگ خواب او در دست شماست!
هر چند صحبت در مورد سیگار ،جدی است اما سعی کنید گفتگوهایتان به دور از هر گونه
قضاوت یا تهدید و تنبیه باش���د تا بهتر بتوانید با فرزندتان در این مورد حرف بزنید و اگر هم
ای نداشته باشد.
احتماالً یک روز ،سراغ سیگار رفت ،از گفتن این موضوع به شما واهمه
الگوی خوبی برایش باشید
بچههایی که والدینشان سیگار میکشند ،بیشتر مستعد سیگاری شدن هستند زیرا سیگار
کشیدن را عادت بدی تلقی نمیکنند .حتی اگر به فرزند خود بگویید قصد ترک سیگار دارید
یا کاش هرگز س���یگاری نبودید ،کالم شما چندان موثر نخواهد بود .بچهها همان چیزی را
دهید.بنابراین شاید وقت آن باشد که خودتان هم سیگار را
کنند که شما انجام می
تقلید می
ترک کنید؛ برای سالمت خودتان و فرزندتان.

خانه و پیرامونتان را از وجود سیگار پاک کنید
مطالعات نش���ان داده محدود کردن دسترسی فرزندتان به سیگار و افراد سیگاری ،تا حدود
بسیار قابل توجهی از احتمال سیگاری شدن او میکاهد .پس بهتر است برای خانهتان قانونی
وضع کنید که هیچکس اجازه ندارد در خانه سیگار بکشد یا با خود سیگار به خانه بیاورد .اگر
دوستان یا اقوامی دارید که سیگاری هستند ،مؤدبانه به آنها توضیح دهید که اجازه نمیدهید
ی شما سیگار بکشند .اگر فرزند شما ،پشتکار و جدیتتان را در مورد این محدودیتا
در خانه
ببیند (حتی با افراد بزرگسال) ،در مورد انتخابهایش بسیار بادقت عمل خواهد کرد.

