
عکس و مکث

تفسیر بی رحمانه 
یک عبارت

»مرگ خوبه اما برای همسایه« یکی از 
زشت ترین ضرب المثل هایی است که 
شنیده ام. مطمئنم قدیمی ترها و گذشتگان 
ما که نگاه غیرمادی تر و زیباتری به زندگی 
و دنیا داشته اند، این جمله را برای مذمت 
ترجیح دادن منافع خود بدون در نظر 
گرفتن آسیب دیگران به کار می برده اند 
اما انگار مرام امروزی ها فرق دارد. انگار 
ما را از یک گل دیگر سرشته اند و هر روز 
که از عمر دنیا می گذرد، بیش از پیش 
مادیات و خودخواهی در رگ و پی مان 
ریشه می دواند. از این جمله بدم می آید، 
چون بعضی از ما آدم ها که تعدادمان هم 
کم نیست، مرگ و هر آسیب و حادثه ای 
را برای همه روا می دانیم و ککمان هم 
نمی گزد که چه بالیی سر دیگری آمده 
اما خدا نکند ذره ای گرفتاری نصیب 
خودمان شود. تا وقتی بال جایی دور از 
ما و خانواده مان است، چه اهمیتی دارد؟ 
گیرم منطقه ای در آتش سوخت، چه 
خیالی است؟ آتش که به خانه ما نمی رسد! 
زلزله شهری را زیر و رو کرد، سیل خانه 
مردمی را ویران کرد، مگر اهمیت دارد 
وقتی خانه ما سر جایش است؟ هزار 
و یک حقه و نیرنگ در آستین داریم 
و برای دیگران به کار می بریم اما اگر 
کسی با خودمان چنین کند، مگر تحمل 
داریم؟ از دیدن رنج دیگران نمی رنجیم 
و اگر کسی را گرفتار ببینیم، به جای 
دعا برای او، خدا را شکر می کنیم این 
گرفتاری نصیب ما نشده است. برای 
توجیه خودمان هم جمله ها را به مفهوم 

دلخواهمان به کار می بریم.
ما روز به روز دنیا را برای زندگی نازیباتر 
می کنیم. دنیا با مهر آدم هایش قشنگ است. 
شاید بهتر باشد همین امروز هر کدام از ما 
برای بهتر شدن و انسانیت قدمی برداریم. 
قبل از اینکه دیر شود، قبل از اینکه بچه 
های ما و آیندگانمان ضرب المثل  ها را 

در معنای بی رحمانه تری به کار برند.

حرف آخر

نوجوان است و 14 ساله، اما نه از آنهایی 
که هر روز ممکن است در کوچه و 
خیابان ببینیم؛ آنهایی که کوله  به دوش 
با همکالسی هایشان در راه مدرسه اند، 
در کوچه فوتبال بازی می کنند یا دور هم 
جمع می شوند و از جدیدترین بازی های 
دیده اند،  که  فیلم هایی  و  کامپیوتری 
می گویند. این پسر جوان از بدو تولد 
دچار ضایعه نخاعی، ضعف عضالنی، 
استخوانی در کمر و پاهاست. سال ها 
ادراری  برای درمان بی اختیاری  پیش 
عمل سیستوپالستی انجام داده و بعد از 
آن هم چند بار مثانه اش جراحی شده 
اما همچنان قادر به کنترل ادرار نیست. او 
در این سن پوشک می شود که تازگی ها 
قیمت آن خیلی باال رفته است. مادر هر 
روز همراه پسرش به مدرسه می رود تا 
دور از چشم همکالسی هایش پوشک را 
تعویض کند و نوجوانش پیش دوستانش 
خجالت زده نشود. عالوه بر این، همیشه 
باید دارو مصرف کند، دارویی که اگر نوع 
ایرانی اش را هم تهیه کنند، ماهانه1۵۰۰۰۰ 
تومان هزینه دارد. غم بیماری این پسر 
جوان و شرایطی که دارد، تنها درد و غم 
خانواده او نیست. پدر این بیمار کارگر 
است و حدود یک میلیون و سیصد تومان 
حقوق دارد و با این حقوق نمی تواند 
هزینه های درمانی و زندگی اش را تامین 
کند. این روزها دل اعضای این خانواده 
سرد و ناامید است و به کمک من و تو 
نیاز دارند. کافی است همت کنیم و وجه 
نقد را به کارت بانک پارسیان با شماره 
نام  به   6221-۰61۰-8۰۰1-۰7۵6
موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز 
کنیم و با شماره تلفن 263۰1۰۵4 یا شماره 
همراه ۰9198۰12677 تماس بگیریم. 
موسسه  در  کد 2۰838  با  بیمار  این 

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:

به صفحه  www.salamat.ir مربوط 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

افراد زیادی در پی یافتن معنای مهم ازدواج هستند تا از این طریق به آرامش و کامیابی 
بیشتر برسند اما با توجه به آسیب های دوران کودکی، گذشته و زمان حال، ممکن 
است تصمیم های ناآگاهانه و نادرستی در این باره بگیرند؛ مانند انتخاب همسری با 
اختالف سنی بیش از حد که هم برای خانم ها و هم آقایان باعث بروز مشکالت 
زیادی می شود. در ادامه به این موضوع می پردازم که علت تمایل برخی خانم ها و 

آقایان به ازدواج با مردان و زنان بسیار بزرگ تر از خود، چیست.

علل تمایل برخی زنان به ازدواج با مردان بسیار بزرگ تر از خود 
بی كفايتی؛ اگر خانواده در دوران کودکی به دخترشان مسئولیت کافی ندهند، کارها و 
وظایف او را خودشان انجام دهند و برایش محدودیت واقع بینانه قائل نشوند، احتمال زیادی 
دارد در بزرگسالی همسری را انتخاب کند که به او تکیه کند و وظایفش را انجام دهد.
داشتن معيارهای سخت گيرانه؛ برخی خانم ها در اثر سخت گیری و تصویر نامناسبی 
که از ویژگی های فردی در ذهن خود ساخته اند، بعضی رفتارهای مردان را کودکانه 
قلمداد می کنند و نمی توانند با آن کنار بیایند. معموال اظهارات این افراد درباره مردان 
با سنین کمتر این گونه است: »مانند پدرم نمی تواند کاری را انجام بدهد« یا »نمی توانم 

فردی که بخواهد تازه تجربه های جدید را شروع کند، تحمل کنم.«
انزوای اجتماعی؛ معموال زنانی که موقعیت های اجتماعی را تجربه نکرده و به جایگاهی 
که به آن عالقه دارند، دست نیافته اند، دنبال مردی هستند که در اجتماع موقعیت مناسبی 

دارد و می خواهند با بودن در کنار او این خالء را پر کنند.
خويشتن داری و سازگاری پايين؛ خانم هایی که چندان صبور نیستند و در محیط 
خانواده همیشه به سرعت به خواسته های خود دست یافته اند، مردی که زمینه های 

رشدی خود را تکمیل نکرده و درگیر مسائل مربوط به رشد است، نمی پسندند.
نياز به تکيه گاه مالی؛ مسئله مربوط به اقتصاد و وضعیت مالی مرد برای بعضی از زنان 
بسیار مهم است بنابراین ترجیح می دهند با مردی سن باالتر ازدواج کنند که به احتمال 
زیادتر از لحاظ مالی توانسته نسبت به مردان جوان به موقعیت بهتر مالی دست پیدا کند.
لذت نبردن از كودكی؛ ممکن است دختران با والدین بسیار سختگیر که نتوانسته اند 
به  اندازه کافی تفریح و کودکی کنند، برای ازدواج مردی را ترجیح دهند که به جای 
پدر آنها زمینه های تفریحی دوران کودکی را برایشان فراهم کند و بتوانند آسیب های 

خود را از این طریق جبران کنند.

علل تمایل برخی مردان به ازدواج زنان بسیار بزرگ تر از خود 
عزت نفس آسيب ديده؛ میل درونی مردان حمایت کردن و قدرت داشتن است اما اگر 
در محیط خانواده موفقیت هایشان نادیده گرفته شود، عزت نفس و اعتماد به نفس شان 
آسیب می بیند، بنابراین ممکن است بخواهند با تکیه بر زنی با سن باالتر، این احساس 

قدرت را در خود زنده کنند.
كمبود محبت؛ مردانی که از مهربانی و مراقبت کافی برخوردار نبوده اند، به دنبال فردی 
هستند که مادرانه به آنها عشق بورزد و محرومیت هیجانی شان را تسکین دهد. آنها با 
تصور اینکه همسری با سن باالتر می تواند در جایگاه مادرشان قرار بگیرد و این نیاز 

را تامین کند، به ازدواج با چنین زنانی تمایل دارند.
نقص و شرم؛ اگر خانواده هیچ گاه از پسرشان درخواست نکنند وظیفه ای برعهده 
بگیرد، در بزرگسالی احساس ضعف و ناکارآمدی خواهد داشت. در این صورت نیاز 

دارد برای پنهان کردن این احساس درون خود، راهی پیدا کند.
خود قربانی گری و اطاعت؛ اگر والدین، مستبد و سخت گیر باشند و از فرزند پسر 
خود همیشه انتظار اطاعت داشته باشند، ممکن است فرزندشان قربانی گر خواسته های 
خود باربیاید و مثال با زنی بزرگ تر ازدواج کند تا او یا خانواده اش را از لحاظ مالی 

و اجتماعی حمایت کند.
بی اعتمادی به توانايی ديگری؛ بعضی از مردان عقیده دارند خانم های جوان تر از خودشان 
بلوغ و پختگی الزم را برای زندگی مشترک ندارند و نمی توانند مادر خوبی باشند. 

حل مسائل رابطه زناشويی؛ برخی مردان تصور می کنند خانم های جوان کودکانه رفتار 
می کنند و از رابطه زناشویی، انتظار رفع محدودیت های تحمیل شده در گذشته شان را 
دارند. این آقایان برای داشتن رابطه مناسب و احساس رضایت کافی، تصمیم می گیرند 

با فردی بالغ تر ازدواج کنند.

خالصه اینکه...
اینکه سن،  بر  مبنی  تفکرات جدیدی  و  عقاید  ترویج  و  رسانه ای  تبلیغات 
مالک مهمی برای انتخاب همسر نیست، داشتن اختالف سن مناسب زن و 
مرد عقیده ای قدیمی است و مهم ترین امر برای ازدواج، تفاهم و عشق است، 
باعث شده برخی زنان و مردان بیش از پیش به ازدواج با فردی با سن بسیار 

باالتر راغب شوند.

چرا برخی افراد تمایل دارند با مردان یا زنان 
بسیاربزرگتر از خود ازدواج کنند؟

در روزهای اخیر، دو خبر در صدر اخبار ایران و 
جهان قرار گرفت؛ اولی بریده شدن سر رومینا اشرفی 
دختر 13 ساله به وسیله پدر و دومی خفه شدن 
جورج فلوید، سیاهپوست آمریکایی، به وسیله پلیس 
سفیدپوست آمریکا . هر دو خبر تلخ و تکان دهنده 
بود و در سراسر دنیا واکنش های متفاوتی به دنبال 
داشت . واکنش ها در ایران به دالیل متفاوت بیشتر 
در زیر پوست بدنه اجتماع و در آمریکا به صورت 

عریان خود را در خیابان ها نشان داد .
تندروی  و  افراط  از  گونه ای  مورد  دو  هر  در 
غیرمسووالنه )و شاید بیش از حد مسئوالنه( وجود 
دارد . جرم مقتول اول زن بودن در جامعه ای که 
زن ضعیف و دوم محسوب می شود و هنجارها 
و ارزش ها به او تحمیل می شود، همچنین بدون 
حامی بودن و زیر پا گذاشتن هنجارهای خانوادگی 
و فرهنگی است. جرم مقتول دوم نیز سیاه بودن، 

متهم بودن و شاید جثه درشت است .
هر دو قتل بسیار دردآور هستند و قصه پرغصه ای 
را تکرار می کنند که شاید قدمتی به اندازه تاریخ 
نژادی .  قتل  و  ناموسی  قتل  دارد؛  بشر  پیدایش 
کامال ملموس  ما  از  بسیاری  برای  درک هر دو 
است، شاید به این دلیل که تجاربی نزدیک به آن 
داشته ایم و به نوعی همچنان آن را در الیه هایی 
از روان خود تجربه می کنیم، تجربه چه به عنوان 

قاتل و چه به عنوان مقتول!
 شاید درک این نکته دور از ذهن به نظر برسد ولی 
در ادامه به بررسی این تناقض خواهم پرداخت، 
هرچه باشد ساختار روان سرشار از تناقض است . 
اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم می بینیم که ما شبیه 
به پدر رومینا هستیم و دقیقا در بسیاری موارد 

همچون او فکر و عمل می کنیم . 
هنگامی که پدری اشتباه ها و ضعف های  فرزندش 
را نمی پذیرد، او را به دلیل ضعف در درس تنبیه 
می کند، سرکشی های  نوجوان خود را تاب نمی آورد 

و با قدرت فیزیکی در برابرش ظاهر می شود، زمانی 
که با طرد کردن به جنگ اعتیاد او می رود، همان 

پدر رومیناست ولی با شدتی متفاوت .
منظور من زیر سوال بردن نظم و هنجار در ساختار 
خانواده یا پرورش فرزندی لوس و بی بندوبار و 
از خود راضی نیست بلکه پذیرش نقاط ضعف و 
اشتباه ها و بحران های رشدی فرزند و تالش برای 

اصالح مشکالت و نادرستی هاست .
دیدگاه »تو فرزند من هستی، در صورتی که فرزند 
خوبی برایم باشی!« در بسیاری از ما ریشه دارد. 
فرزندی که موهبتی خدادادی است، در این دیدگاه 
به جوالنگاه خواسته ها، امیال و افکار والد تبدیل 
افکار ختم می شد،  به  می شود و ای کاش فقط 
گاهی واگویه های  دیگرانی ناپیدا که در دهانشان 
را با هیچ چیز نمی توان بست، ارزشی به مراتب 
پیدا می کند . خودشیفتگی،  از جان فرزند  بیشتر 
این نوع  بی احساسی و احساس محق بودن در 

فرزندپروری موج می زند . 
هر چقدر احساس استحقاق و مالکیت بر فرزند 
بیشتر باشد، میزان استفاده از قدرت خام و خشن 

بیشتر خواهد بود .
فرد خود، فرزند و خانواده  اش را قربانی قوانین 
واپس گرا و غیرانسانی می کند تا از شرف خود 
دفاع کند  و چه تراژدی وحشتناکی است آن هنگام 
گلوی  داس  با  خانواده،  نان آوری  نماد  پدر،  که 
فرزند خود را می برد ، گویی دنیا وارونه شده است .

فلوید  قتل جورج  به  سو  دیگر  در  که  هنگامی 
بر  پا  که  سفیدپوستی  پلیس  جای  به  می نگرم، 
گردن یک سیاه پوست گذاشته، خود را می بینم 
که ادعا دارم به برابری انسان ها ولی به هموطن 
افغانم به چشم شهروندی درجه دو )در بهترین 
حالت( نگاه می کنم و انواع صفات زشت را به لر، 
ترک، کرد، فارس و بلوچ نسبت می دهم . ما هر 
روز هزاران و شاید میلیون ها مطلب نژادپرستانه 

منتشر  شبکه های  اجتماعی  در  لطیفه  نام  به  را 
می کنیم و بذر دشمنی و تفرقه و کینه قومیتی را 

با دستان خود می کاریم .
همذات پنداری با رومینا اشرفی یا جورج فلوید 
تجارب  به  توجه  با  ما  از  خیلی  برای  شاید 
رشدی  که داشته ایم، چندان دور از ذهن نباشد . 
عاقل  دانش آموزان  که  معلم  چوب  چشیدن 
مثال  صدها  و  کنند  تجربه  را  آن  باید  حتما 
دیگر نشان می دهد که از کودکی دست پرورده 
سیستمی هستیم که کمتر با رواداری، مالطفت 

و مهرورزی سر و کار دارد . 
نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که 
بررسی های  علمی نشان می دهد کسی که مورد 
تجاوز جنسی قرار گرفته، در بسیاری موارد متجاوز 
جنسی یا برده جنسی خواهد شد و این چرخه 
در صورت انجام نشدن مداخله درست ادامه پیدا 
می کند. پس پر بی راه نیست، افرادی که شرایطی 
مانند رومینا دارند، با احترام به روحش، ممکن 
است پایمال کننده حقوق فرزندان خود شوند و 
امثال جورج فلوید، با کمال احترام به شخصیتش، 

ممکن است به خشونت روبیاورند .
این چرخه خشونت مدام به باز تولید خود مشغول 
است وحل این معضل به نیروی عظیم اراده جمعی 
و تالش نخبگان برای توسعه فرهیختگی و بلوغ 
اجتماعی نیاز دارد . امید که با ترویج و پررنگ  تر 
و  آموزش  با  و  روادارانه  رسوم  و  آداب  کردن 
توسعه فرهنگ همدلی و نوع دوستی بتوانیم این 

چرخه را بشکنیم و بر آن غلبه کنیم .
از  رهایی  شرایط؛  این  تغییر  در  گام  اولین 
نادیده نگرفتن نقاط ضعف و  خودبزرگ بینی و 
همچنین کندوکاو علمی در راه حل های  تغییر است . 
وظیفه ای خطیر که از رأس تا ذیل ساختار جامعه 
البته چنانچه  ایران موظف به پیگیری آن است، 

اندیشه تعالی داشته باشیم .

من رومینا هستم یا پدر او؟

جامعه سالم

کتابی که آرزو می    کنید والدینتان خوانده بودند
رابطه  بین والدین و فرزندان از اثرگذارترین رابطه های انسانی است. در خانواده های 
بسیاری، این رابطه به مسیرهای اشتباه می رود و اصالح آن مشکل می شود. از طرفی 
همه پدر و مادرها می خواهند فرزندانشان شاد باشند. این نیازمند آن است که ما به 
عنوان والدین بدانیم چگونه باید پیوندهایی محکم و دوست داشتنی با فرزندان مان برقرار 
کنیم. در واقع اصلی ترین نکته فرزندپروری رابطه ای است که با فرزندتان دارید. این 
رابطه حمایت می کند، پرورش می یابد و رشد را ممکن می کند یا مانع رشد می شود. 
احساس امنیت کودکان، بدون داشتن رابطه ای که بتوانند به آن  تکیه کنند، کاهش 
می یابد. در »کتابي که آرزو مي کنید والدینتان خوانده بودند.«، فلیپا پري روان درمانگر 
تاکید می کند درک کردن و جدی  گرفتن و تایید احساسات فرزندان بسیار مهم است. 
شایع ترین علت افسردگی بزرگساالن اتفاقی نیست که در حال  حاضر برایشان می افتد، 
بلکه این است که در کودکی در رابطه شان با پدر و مادر یاد نگرفته اند چطور آرام شوند. 
اگر به فردی به  جای اینکه درک شود و آرام شود گفته شده باشد که احساسش را 
رها کند یا اینکه از شدت گریه به خواب رفته باشد یا او را با خشمش تنها گذاشته 
باشند، ظرفیتش برای تحمل احساسات ناخوشایند یا دردناک کمتر و  کمتر می شود، در 
حالی  که ناسازگاری های عاطفی بیشتر  می شوند و 
توانایی شان  برای تحمل آن  احساسات افول می کند. 
این کتاب بایدها و نبایدهای ضروری فرزندپروری 
است. اینکه خودتان را با فرزندتان هماهنگ کنید تا 
یاد بگیرید چطور آنها را بهتر درک کنید و چگونه 
رابطه ای واقعی با آنها داشته باشید، نه اینکه در 
الگوهای خسته  کننده  دعوا یا عقب نشینی درگیر 
باشید. این کتاب نوشته فلیپا پري، ترجمه سوما 
فتحي و توسط نشر میلکان در 23۰ صفحه به 

چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

کالم روز

 سارا حق بین

 بهاره نوروزی
روان شناس، عضو انجمن روان شناسی ایران

15فکر مثبت

 دکتر محمدجواد پرورش
روان پزشک و روا ن درمانگر

شماره هفتصدوپنجاه وچهار   بیست وچهار خرداد نودونه

روستای »طاد« در بخش مرکزی شهرستان تفرش یک تنه استاندارد نامگذاری کوچه و خیابان رو چند پله باال برد و در 
معرفی بزرگان و مشاهیر قدم تاثیرگذاری برداشته! زیبایی و کوچه باغ های این روستا در کنار این نام ها صدچندان شد... 

دل نوشته یک پزشک

آبی به صورتش زد و خود را در آینه زنگار گرفته 
عروسی اش نگاه کرد. از دیدن خودش دلش لرزید 
و ناخودآگاه اشکش ریخت. راه فراری نبود. به دبه 
نفت و عروسک هایش نگاهی کرد و بعد از پنجره 
زندانی که در آن گرفتار شده بود، به دشت روبرو 
و  زرد  برای گل های  پر می کشید  دلش  خیره شد. 
شقایق های وحشی دشت های زاگرس وقتی که رهای 
رهای رها در میانشان می دوید. کبریت را کشید... 

دود بود و درد بود و آتش...
بهار که می شد، در گورستانی دور، درست  هرسال 
میان کوه های سر به فلک کشیده، چشمان زاگرس پر 
از اشک دخترکانی بود که جز او هیچ کس را نداشتند. 
اشک دخترکان به خاک خفته، چون چشمه سارانی بر 
گونه زاگرس جاری می شد و از رد اشک آنها گل هایی 
زیبا می رویید، گل هایی که چشم و دل هر رهگذری 
را می ربود... گل های زرد... گل هایی که هیچ کس راز 
زیبایی و روییدنشان را نمی دانست، گل هایی که همچون 
دخترک بی تابی می کردند برای رهایی... و در سالی 
پرباران درست وقتی که علف های بلند هرز آنها  را فرا 
گرفته بودند، تصمیم خود را گرفتند و درست در آن 
سال زاگرس پر بود از آتش و دود و هوهوی بادی که 

خاکستر گل های زرد را در همه آبادی ها می پراکند.

 دکتر مهدی خواجوی
جراح و متخصص مغز و اعصاب دخترکان زاگرس 


