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: خانم سليمانى يا خانم صمدى؟! 
نمى دانم شما با كدامش راحت تر هستيد؟

پرى صمدى: [با لبخند] اگر مى دانستيد كه من و 
نادر زندگى مان را بر پايه هاى عميق از عشق بنا 
كرديم و هميشه سعى كرديم مكمل هم باشيم، 
سعى كرديم نقص هاى يكديگر را جبران كنيم، 
باعث شادى همديگر شويم، نه اينكه فقط به 
تنهايى شاد باشيم؛ اگر مى دانستيد كه هر دوى ما 
اين شانس را داشتيم كه ميراث دار عشقى باشيم 
كه در كودكى طعمش را برايمان شيرين كردند 
و در محيطى رشد كرديم كه عشق و پاكى در 
آن بود، شايد خيلى خودتان را اذيت نمى كرديد 
كه درگير واژه ها شويد. من و همسرم حدود 
20 سال است كنار هم عاشقانه سر كرده ايم و 
قلب 2 فرشته مان هومان و بارسين هم با همين 
ريتم مى زند؛ با ريتم عشق. اينجا كسي درگير 
فرع زندگي نيست، ما مشغول اصل زندگى 

هستيم. لطفا راحت باشيد.
: اتفاقا خوب شد با اين سوال شروع 
كردم چون شما هدايتم كرديد به سمت سوالى 
كه شايد خودش جواب معماى ذهنى برخى از 
والدين باشد؛ سوالى كه مى پرسد آيا بچه هايى 

كه ثمره عشق هستند و در خانه اى مملو از 
محبت به دنيا مى آيند، متفاوت خواهند بود؟ 

مشكالت تربيتى نخواهند داشت؟
پرى صمدى: من كارشناس نيستم اما اين را 
خوب مى دانم كه يك سقف وقتى شكل مى گيرد 
كه ابتدا ستون هاى محكم و استوارش در دل 
زمين ريشه  زده باشد. هرچه اين ريشه ها عميق تر، 
ستون ها محكم تر و در نتيجه احتمال فرو ريختن 
سقف هم كمتر. اگر شما دغدغه فرو ريختن 
سقف را نداشته باشى، با خيال راحت مى خوابى، 
بيدار مى شوى، قهر و آشتى مى كنى و خيالت 
راحت تر است تا به زندگى ات و مشكالتش 
فكر كنى. وقتى بچه ها در خانواده اى دنيا مى آيند 
كه مفهوم عميق و حقيقى عشق در آن وجود 
دارد، مهم ترين نيازشان يعنى محبت و دوست 
داشته شدن، تامين است. خبرى از حرف هاى 
سرد و دعواهاى تلخ كه طعم جدايى مى دهند، 

نيست. شما موافق  نيستيد؟
: چرا، موافقم. اما متوجه نمى شوم 
شما چطور از تربيت سنتى و به قول خودتان 
ميراث والدين استفاده مى كنيد، آن هم براى 

بچه هاى امروز و در عصر مدرن؟

پرى صمدى: اجازه بدهيد اول يك ايراد به 
خودمان بگيرم؛ خيلى از ما ايرانى ها صفر و 
صدى هستيم يا سياه و سفيد، در حالى كه 
مى  توانيم از مدل سنتى و قديمى ايده هاى خوب 
بگيريم. با كمى گريز به گذشته و تفكر در 
شيوه زندگى پدران و مادران خودمان مى فهميم 
وقتى تلويزيون فقط 2 شبكه داشت، مادران 
ما چطور مشغولمان مى كردند؟ آيا گوشى 
تلفن همراه دست ما مى دادند؟ آيا پدرهايمان 
وقتى خسته از سركار برمى گشتند دنبال كنترل 
تلويزيون و شارژر تلفن همراهشان بودند؟ در 
مقابل هم مى شود از خوبى هاى دنياى مدرن و 
تكنولوژى بهره گرفت و بدى هايش را شناخت 
تا ما را اسير خود نكند. اگر تكنولوژى آمده 
تا در خدمت مان باشد و زندگى ما را راحت 
كند، قرار نيست بين من و همسرم يا من و 
فرزندانم يا دوستانم فاصله بيندازد. هيچ چيز 
جاى كالم، نگاه و لمس عاشقانه دست هايى 
كه محبت مى خواهد، نمى گيرد. نمى شود در 
دنياى مجازى و با اليك كردن عشق را به 

نسل بعد ياد داد.
: به نظر شما مشكل تربيتى بچه ها 

يا بهتر بگويم رمز موفقيت شما در تربيت 
فرزندانتان در همين عشق است؟

پرى صمدى: بله، وقتى يك مادر به دليل تولد 
فرزندش كه ثمره عشق او با كسى كه دوستش 
داشته، از كارش يا عاليق شخصى اش كم مى كند 
و در برنامه زندگى سهم وقت گذراندن با آن 
بچه را در اولويت مى بيند، وقتى به دليل اين 
كارش سر هيچ كس منت نمى گذارد و مى بيند 
همسر او هم درست كنارش ايستاده و مسئوليت 
پدر بودن را درك كرده، قطعا اين 2 مى توانند 
مشكالت عادى و رايج تربيتى بچه را قبل از 
به وجود آمدن مديريت كنند. به نظر شما وقتى 
من مى گويم ما 20 سال با هم زندگى كرديم اما 
هيچ خاطره تلخى يادم نمى آيد، كمى غيرممكن 

و غلوآميز نيست؟! 
: 20 سال يعنى 7 هزار و 300 روز 
زندگى بدون جر و بحث و دعوا و قهر و 

آشتى! مگر مى شود؟! 
پرى صمدى: ببينيد، قطعا چيزهايى در زندگى  
ما هم بوده اما معجزه عشق آنچنان همه چيز را 
در خود حل مى كند كه اثرى نمى يابى، حتى 

اگر جستجو كنى. 

: چطور از اين معجزه عشق كمك 
گرفتيد؟ چون به نظرم خيلى از همسران روابط 
خوبى با هم ندارند و در اين ميان پدر و مادر 

هم مى شوند و مشكالتشان ريشه اي است.
پرى صمدى: ما سعى كرديم همان لحظه مشكل 
را حل كنيم و نگذاريم دلخورى در دلمان بماند 
و رخنه كند. با هم حرف زديم و هنوز هم كه 
اين همه سال گذشته عادتمان عوض نشده. به 
محض اينكه نادر به خانه مى  آيد شروع مى كند 
به تعريف كردن. با بچه ها بازى مى كند. كشتى 
مى گيرد. بازى هاى 4 نفره مى كنيم و از با هم 
بودن لذت مي بريم، اما متاسفانه اگر آمارها را 
ببينيد متوجه عمق فاجعه خواهيد شد؛ ساعات 
مكالمه يك زن و شوهر با هم در خانه به شدت 
كاهش يافته. آمار طالق و آمار بچه هايى كه 
به ظاهر در كانون گرم خانه و زير سايه پدر و 
مادر هستند اما تنها و غمگين اند، همه و همه 
نشان مى دهد عشق در يك جايى از زندگى ما 
گم شده. ما با هم حرف نمى زنيم. ما مواظب 
زندگى مان نيستيم. درخت زندگى به رسيدگى 
نياز دارد. مدام بايد خودمان را بسنجيم. اگر 
امروز ما مغرور شويم  و خيال كنيم كه كارمان 
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اجازه ندهيم تكنولوژى بين ما ديوار بكشد. هومان مى گويد هرگز محيط گرم خانه را با فضاى مجازى عوض نمى كنم. درخانه ما از راه كه مى رسى، بايد اول كفش هايت را در آورى و بعدش 
بالفاصله موبايلت را دم در پارك كنى!

نادر سليمانى و پرى صمدى از يك تجربه تربيتى موفق مى گويند

موبايل ها خاموش، خودمان روشن!موبايل ها خاموش، خودمان روشن!
هر والدي براي داشتن فرزندي سالم 
و با اضطراب كمتر نياز به آموزش و 
شناخت شيوه هاي فرزندپروري دارد 
و غريزه والدى به تنهايي كافي نيست. 
كودكان در مقابل فشارهاى زندگى، تا 
حدودى واكنش هاى سريع و شديد 
نشان مى دهند؛ تا جايى كه در بسيارى 
اوقات، هر رفتار غيرعادى كودك را 
به  نسبت  واكنشى  به عنوان  مى توان 
شرايط حاكم اطراف او در نظر گرفت. از 
طرف ديگر، وجود يك كودك ناسازگار 
و آشفته آثار ناكام كننده اى بر انتظارات 
والدين دارد و باعث بروز احساساتى 
مانند اضطراب، گناه، سستى، سردرگمى 

و خشم در والدين مى شود. 
افزون بر اين، روابط بين اعضاى خانواده 
به خصوص رابطه بين فرزندان و والدين 
به طور معمول دستخوش تغيير مى شود. 
ضمن اينكه چالش هاى منحصر به فرد 
و متفاوتى را براى نهاد خانواده ايجاد و 
آن را با فشار و تنش روبرو مى كند كه 
اين وضعيت والدين با افزايش رفتارهاى 
مشكل دار كودكان رابطه مستقيمى دارد. 
كه  ناسازگارى  كودكان  همچنين 
تحت فشار روانى مادران تربيت مى شوند، 
دچار ناسازگارى بيشترى خواهند شد.

اين چرخه روابط خانوادگى، كارايى 
با  مقابله  توانايى  فرزندان،  و  والدين 
ناهنجارى هاى  از  ناشى  مشكالت 
را  آنها  زندگى  كيفيت  و  كودك 
تحت تاثير قرار خواهد داد. ضمن اينكه 
در چنين خانواده هايى رابطه والدين و 
كودك در بيشتر مواقع آسيب پذير و 

خدشه دار مى شود. 
با  كودكان  اين  والدين  كه  آنجايى  از 
احساس هايى مانند اضطراب، افسردگى، 
ناسازگارى و تنهايى روبرو هستند، در 
كمك و مراقبت و به طور كلى شيوه هاى 
فرزندپرورى احساس ضعف و ناتوانى 
خواهند داشت. در اين خصوص بايد 
گفت نقش والدين به عنوان يك مولفه 
اساسى در برنامه هاى حمايتى و آموزشى 
زيرا  است  تاكيد  مورد  پيش  از  بيش 
آموزش به والدين كودكان ناسازگار، تا 
حد بسيارى، هم به نفع كودك و هم به نفع 
والدين كودك است. به اين ترتيب همين 
موضوع باعث كاهش مشكالت رفتارى 
كودك و افزايش احساس شايستگى 
والدين مى شود. شركت در دوره هاى 
روان  سالمت  ارتقاى  براى  آموزشى 
والدين به عنوان يك روش تاثيرگذار براى 
مادران كودكان ناسازگار، براى سازگارى 
عمومى و هيجانى و همچنين دستيابى 
ضرورت  شناختى،  روان  سالمت  به 
دارد. اين دوره ها معموال شامل طرح 
كاملى از 12 جلسه آموزش به صورت 
گروهى است كه هدف آن شناخت خود 
و رويارويى با چالش هاى افرادى است 
كه از مشكالت هيجانى، مانند افسردگى، 
اضطراب و خشم افراطى رنج مى برند. 
در اين برنامه قدم به قدم آموزش هايى 
به شركت كنندگان داده مى شود تا بتوانند 
مشكالت خود را در اين زمينه مديريت 

كنند.

در كالس  فرزندپروري

نگاه روان شناس كودك
 آذر متين

مدرس دانشگاه

اولين  بارى كه توجهم به نوع برخوردها و روابط خانوادگى نادر سليمانى جلب شد، 
در برنامه زنده امسال به مناسبت روز پدر (برنامه «دوستت دارم پدر») بود؛ وقتى كه پسر 

آقاى سليمانى (هومان) مقابل دوربين زنده تلويزيون با پدرش حرف زد و كامال معلوم بود كه 
هيچ نقش بازى كردنى در كار نيست. نوع نگاه ها و واژه هاى مورد استفاده دو طرف، هم عاشقانه 

بود، هم دلنشين. از دل برمى آمد و بر دل مى نشست. اين تنها حس من نبود. با كلى از دوستان و اطرافيانى كه بچه هاى نوجوان و 
كوچك تر داشتند و از اين رابطه خانوادگى باخبر بودند، در اين باره حرف زدم و به همان نتيجه اى رسيدم كه رسيده بودم. اما عالمت سوال 

بزرگى كه در ذهنم مانده بود، اين بود كه مگر روش فرزندپرورى آنها چيست كه چنين رفاقتى با بچه هايشان شكل گرفته؟سليمانى و همسرش 
در گفت وگو با «سالمت» گفته اند قوانين تربيتى  آنها، همان هايي است كه از والدين خود آموخته  بودند. اين هفته با عنوان «موضوع ويژه» وارد جمع اين 

خانواده صميمى شديم و آقاى سليمانى و همسرشان خانم پرى صمدى (كه از بازيگران طنز «ساعت خوش» بودند) پرانرژي و خوش رو همكالممان شدند. 
پرى صمدى مى گويد: «من و نادر كارشناس نيستيم كه بخواهيم درباره شيوه تربيتى بچه هايمان صحبت كنيم اما ميراث دار عشق والدين مان هستيم و فرزندانمان را با  

همين عشق پرورش داده ايم.» گفت وگوى «سالمت» با خانواده سليمانى را در «موضوع ويژه» اين هفته بخوانيد.

 امير گرشاسبى/ سالمت


