
عکس و مکث

حال آدم ها را بد نکنیم
ما دلمان می خواهد روزهایی  همه 
خوش داشته باشیم. روزهایی آفتابی 
و روشن که در آن هیچ خبر بدی 
دلمان  نرود.  نشانه  را  اعصابمان 
می خواهد اوضاع بر وفق مراد باشد 
و  کرده ایم  گریبان  در  را  سرها  اما 
به جای اینکه قدمی برداریم، فقط 

می خواهیم نبینیم و نشنویم. 
خبر  و  کرده ایم  نابینا  را  خودمان 
نداریم. به قول ناظم حکمت، شاعر 
لهستانی تبار ترک، همه ما نابیناییم، 
آدم های  نوعی.  به  کداممان  هر 
فقط  چون  هستند  نابینا  خسیس 
ولخرج  آدم های  می بینند،  را  طال 
را  امروزشان  چون  هستند  نابینا 
نابینا  کالهبردار  آدم های  می بینند، 
نمی بینند،  را  خدا  چون  هستند 
هستند  نابینا  شرافتمند  آدم های 

چون کالهبردارها را نمی بینند...
البته که کرونا مجال این خود را به آن 
راه زدن و نابینایی خودخواسته را از 
ما گرفته و چنان در تار و پود زندگی 
تنیده شده که هر طرف سر بگردانی 
آن را  بینی . با وجود این، انگار این 
روزها با تمام سختی اش، عالوه بر 
نابینایی، همه ما دچار فراموشی مزمن 
هم شده ایم. یادمان رفته روا نیست 
تا خبری از اوضاع قرمز می شنویم 
رو به آسمان، گالیه را شروع  کنیم. 
همه ما تقصیرکاریم اگر برای خوشی 
خودمان دیگران را از یاد برده ایم. 

یادمان رفته که فقط برای خودمان 
زندگی نمی کنیم و تصمیم نمی گیریم 
و ممکن است کم کاری  و اهمالمان 
امیدهای  و  زندگی  نابودی  باعث 

انسان های دیگر شود. 
تنها  جزیره ای  در  که  رفته  یادمان 
همه  به  نسبت  و  نمی کنیم  زندگی 
روزی  که  رفته  یادمان  مسوولیم. 
باید جواب بدهیم. روزی که برای 

هیچ کس دور نیست.

حرف 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 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

رابطه بزرگ ترها با کوچک ترها یکی از بحث های 
بسیار مهمی است که در هر جامعه ای وجود دارد به 
خصوص حاال و در جامعه خودمان. این مساله، جدید 
نیست و همیشه وقتی پای صحبت جوانان می نشینیم، 
گله می کنند که پدر و مادرمان ما را درک نمی کنند، 
دنیای آنها با ما فرق دارد و خواست ها و نیازهای ما 

را در نظر نمی گیرند. 
 به طور کلی، می توان گفت علت این نگرش کوچک ترها 
این است که نحوه برخورد و ارتباط برقرار کردن با آنها 
درست نبوده است. کمی حوصله، صبوری، برخورد 
مناسب و آرامش تاثیری شگرف در برقراری رابطه 
با جوان ترها دارد. این آرامش نه تنها در رفتار، بلکه 
در گفتار و در لحن بزرگ ترها باید ملموس باشد. هر 
چقدر محیط خانه گرم تر و ارتباط پدر و مادر با هم 
و با فرزندانشان صمیمی تر و گرم تر باشد، احساس 
نزدیکی فرزندان با والدینشان خیلی بیشتر خواهد بود. 
برای برقراری ارتباط بهتر، نباید به حضور، نظرات و 
احساسات جوان ترها بی تفاوت و بی توجه باشیم. چنین 
محیطی در خانواده باید از همان زمان کودکی فرزندان 
ایجاد شود و آنها را همان طور که هستند، بپذیریم و 
برایشان احترام قائل شویم. از همان کودکی می توانیم 
احساس مسوولیت در فرزندمان به وجود بیاوریم، 
به او مسوولیت هایی بدهیم و نشان بدهیم درکش 
می کنیم. در این میان، توجه به برخی نکات می تواند 

کمک کننده باشد:
 یکی از شکایات کوچک ترها از بزرگ ترهایشان، 
پند و اندرز است. آنها از نصیحت شنیدن گریزانند. 
در واقع پند و اندرز فایده ای ندارد. به جای این کار 
باید نشان دهیم که چقدر می توانیم آنها را درک کنیم 

و برایشان احترام خاصی قائل هستیم. 

 توانایی  فرزند را بیشتر مدنظر قرار دهیم و هرگز او 
را با هیچ کس مقایسه نکنیم چون مقایسه می تواند فاصله 
بین جوان را با والدینش بیشتر کند. جوان ترها تحمل و 
حوصله این رفتار را ندارند و نتیجه ای ندارد جز فاصله 
گرفتن بیشتر چون احساس می کنند درک نمی شوند.

 خیلی مهم است که ما با زبان جوان ها با آنها صحبت 
کنیم. نشان دهیم که با وجود تفاوت سنی، سعی داریم 
درکشان  کنیم و هر آنچه اقتضای سنشان است، بفهمیم. 
 اگر کوچک ترها اشتباهی دارند، به زبانی که صرفا جنبه 
انتقادی و طردکننده نداشته باشد، با لحن غیردستوری 
با آنها صحبت کنیم. امر و نهی بیش از حد نتیجه ای 

جز فاصله ندارد. 
 جوان ترها فکر می کنند فقط دوستان صمیمی  و 
هم سن و سالشان آنها را خوب درک می کنند و به 
همین دلیل خیلی وقت ها تاثیرپذیری زیادی از این 
افراد دارند که به نفعشان نیست بنابراین بزرگ ترها 

باید سعی کنند دوست کوچک ترها باشند.
 امروزه بسیاری از جوان ترها در دنیای مجازی به 
دنبال دوست می گردند و فکر می کنند رابطه هایی که 
در این فضا به وجود می آید می تواند برایشان موثر 
و مفید باشد در حالی که خیلی وقت ها نتیجه ای جز 
ایجاد مشکالت خیلی زیاد ندارد. بزرگ ترها باید آنقدر 
به جوان ترها عشق و احترام متقابل بدهند که در چنین 
مسیرهایی پا نگذارند. در عین حال که تصمیم گیری 
جوان را زیر سوال نمی برند، با او در این باره صحبت 
و تبعات احتمالی اقدام و تصمیمش را نشانش دهند.
 در صورت بروز هر مشکلی، مخصوصا وقتی جوان 
احساس مشکل می کند، والدین باید کنارش باشند. 
با او همدردی و همفکری و کمکش کنند. به جای 
تنبیه و طرد، اهمیت جایگاهش را در خانواده نشان 

دهند. در چنین مواقعی، ابراز توجه و عالقه بزگترها 
می تواند بسیار موثر و کمک کننده باشد.

 تفاوت دیدگاه نسل ها را نمی توان نادیده گرفت 
پس نگوییم که وقتی همسن آنها بوده ایم، چه رفتاری 
داشتیم یا پدر و مادرمان با ما چه رفتاری داشته اند. این 

مقایسه درست نیست.
 جوان ترها نیازهایی دارند که مختص سنشان است. 
یادمان باشد آنها بیشتر براساس هیجان ها و احساسات 
فکر و عمل می کنند بنابراین مثل خود ما ممکن است 
اشتباه هایی مرتکب شوند. کوباندن پتک وار اشتباه ها 
بر سرشان  مشکلی را حل نمی کند. در چنین مواقعی 
وظیفه بزرگ ترها صبوری است. باید با بزرگواری کمک 
کنیم جوان اشتباه را بپذیرد. نشان دهیم می تواند روی 
ما حساب کند. رفتارمان به گونه ای باشد که احساس 
کند فاصله سنی باعث نمی شود نتوانیم درکش کنیم 
اما با توجه به تجربه بیشتری که داریم، با دید دیگری 
و با طمأنینه به مساله نگاه می کنیم. بگوییم بهتر است 
او هم بیشتر به مشکل و دالیل ایجاد شده فکر کند.

 کاری کنیم بفهمد پدر و مادر منتقد و مقابل او 
نیستند، دوست و کنارشان هستند. با این کار اعتماد به 
نفسش بیشتر می شود و اگر خود را قبول داشته باشد، 

برداشت  ذهنی اش از بزرگ ترها هم تغییر می کند. 
اثبات دوستی و محبت برای   بزرگ ترها برای 
کوچک ترها وقت بگذارند، با آنها صحبت کنند و 

اگر مساله  ای وجود دارد، آن را مطرح کنند. 
این شیوه ها برای بهبود رابطه نسل ها خیلی مطرح و 
کمک کننده است. تجربه نشان می دهد برای بهبود 
اوضاع، به جای گالیه از والدین و جوانان و مقصر 
دانستن یکی از این دو، باید ارتباط بهتری در خانواده 

به وجود بیاوریم.

چطور با کوچک ترهای خانواده صمیمی شویم؟

حضور ویروس کرونا موجب تغییراتی در شیوه زندگی ما شده است. یکی از 
این تغییرات، برنامه سفرهایمان است. اگر شما هم مثل من از مشتاقان سفر رفتن 
بوده اید، قطعا کمبود لذت سفر را در زندگی تان احساس کرده و دنبال راهکاری 
برای جبران آن هستید. از آنجا که سالمت همه ما، اولین اولویت است و مانند 
یک چرخه، مرتبط با یکدیگر و از طرفی همگی متعهد به شعار در خانه بمانیم و 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستیم، الزم است سفر رفتن هر چند کوتاه را 
به آینده موکول کنیم و در عوض با خواندن سفرنامه ها و کتاب های مرتبط با سفر، 
دانش خود را برای سفرهای آتی افزایش دهیم. کتاب »مارک و پلو« به جرأت 
یکی از خواندنی ترین و شیرین ترین سفرنامه هاست. در این کتاب جذاب که اولین 
سفرنامه منصور ضابطیان است، نویسنده مخاطب را با خود به کشورهای  فرانسه، 
اسپانیا، لبنان، هندوستان، ایتالیا، اتریش، ارمنستان، کره جنوبی و ایاالت متحده امریکا 
می برد. این کتاب شامل داستان سفرهایی است که با کمترین امکانات و هزینه ها 
و تنها با رویای جهانگردی انجام  شده  است. از آنجا که نویسنده با شور و امید، 
تجربه های شخصی و واقعی خود را نوشته، کتاب 
بسیار به دل می نشیند. لحن منصور ضابطیان لحن 
یک جهانگرد نیست، او سفرش را جوری با جزئیات 
تعریف می کند که اگر اندکی قوه  تخیل داشته باشید، 
تصور می کنید همراه او در سفر بوده اید. ایشان در 
پیشگفتار کتاب می گوید: »اگر این مجموعه بتواند 
تابوی غیرممکن بودن سفر را در ذهن خواننده ایرانی 
بشکند، من موفقیت بزرگی به دست آورده ام.« 
این کتاب نوشته منصور ضابطیان، توسط نشر 

مثلث در 200 صفحه به چاپ رسیده است.
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5فکر مثبت شماره هفتصدوهفتادودو   هفده آبان نودونه

مهارت زندگی مثبت

گفته می شود محیط ما یکی از ۵عاملی است که  
همراه استعداد ژنتیکی، شرایط اجتماعی، شانس و 
شخصیت، به شادی مان کمک می کند. همه ما زمانی 
از هر روز را در خانه هایمان سپری می کنیم. پس 
خانه و محیط پیرامون ما باید فضایی آرامش بخش 
و شاد باشد. اگرچه ممکن است همین حاال از 
فضای خانه خود لذت ببرید، روش های متعدد و 
آسانی وجود دارد که می توانید این شادی و آرامش 

را بهبود ببخشید:
 روز خود را با یک لیوان آب شروع کنید. عادت 
کنید اولین کاری که صبح هنگام بیدار شدن از خواب 
انجام می دهید، نوشیدن یک لیوان آب باشد. آب 
دمای بدن را تنظیم می کند و موجب آرامش و 

شادی جسم و روان می شود.
 تختخواب خود را مرتب کنید. اگر چه این 
کار یکی از چالش های شما از کودکی تا به حال 
بوده، آمارها نشان می دهد 71 درصد از کسانی که 
تختخواب خود را مرتب می کنند، احساس شادی 

بیشتری در طول روز دارند.
 خانه خود را با گل ها و گیاهان پر کنید. گیاهان 

نه تنها هوا را با رایحه های دلنشین پر می کنند، بلکه 
با کاهش سموم موجود در هوا و تصفیه آن، به 
تقویت روحیه و بهبود بهره وری کمک خواهند کرد.
نمایش  کنید.  تزئین  با عکس  را   خانه خود 
عکس هایی از خود و عزیزانتان و افراد و مکان هایی 
که دوست دارید و یادآور خاطرات خوبی هستند، 

می تواند موجب شادی بیشتر در خانه شود. 
 فضای خانه تان را روشن کنید. نور تاثیر زیادی 
بر روحیه، ُخلق، رفتار و حتی سالمت ما دارد. نور 
ضعیف یا نور بیش از حد مصنوعی می تواند باعث 
افسردگی و استرس شود. اطمینان حاصل کنید 
که خانه تان تا حد ممکن نور طبیعی داشته باشد. 
زمان  گذشت  با  ما  همه  کنید.  فنگ شویی   
وسایل  از  انبوهی  با  باشیم  متوجه  اینکه  بدون 
می شویم.  روبرو  استفاده  غیرقابل  لباس های  و 
مطالعات نشان می دهد آشفتگی و تجمع وسایل 
در منزل، موجب ترشح بیشتر هورمون کورتیزول 
و در نتیجه افزایش اضطراب می شود. الزم است 
هر چند وقت یکبار وسایل و لباس های استفاده 

نشده را از منزل خارج کنید. 

 دیوار سپاسگزاری ایجاد کنید. وقت گذاشتن در 
طول روز برای تمرکز بر آنچه که دارید، می تواند 
شادی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. برای 
اینکه عادت کنید روی این موضوع تمرکز داشته 
باشید، یک دیوار سپاسگزاری در جایی از خانه 
ایجاد کرده و هر روز چند مورد را در آن فهرست 
کنید. دیوار سپاس شما می تواند حتی یک برگ 
کاغذ سفید روی یخچال یا گوشه آینه اتاق باشد. 
 از رنگ ها استفاده کنید. رنگ های به کار رفته 
در خانه می توانند به طور مستقیم بر ُخلق شما تاثیر 
بگذارند. بهتر است براساس روحیه خاصی رنگ 
دیوارها، مبلمان، فرش و وسایل منزل را انتخاب 
کنید. برای احساس انرژی، رنگ زرد؛ برای فضای 
آرام، آبی و برای نشاط از رنگ سبز استفاده کنید. 
 فضای خانه را خوشبو کنید. بویایی حسی است 
که بیشترین ارتباط را با روان ما دارد. سعی کنید خانه 
خود را با رایحه هایی پر کنید که یادآور خاطرات خوب 
هستند. با استفاده از عودهای مختلف، شمع های 

معطر و گل های خوشبو شادی را به خانه بیاورید.
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 ترجمه: سارا حق بین
چگونه شادی را به خانه بیاوریم؟

مارک و پلو

این روزها زندگی بیشتر آدم های دنیا 
سخت تر شده. حتی اگر از نظر مادی 
ابتال  ترس  باشیم،  نداشته  مشکلی 
عزیزان  دادن  دست  از  و  کرونا  به 
نمی گذارد که نفس راحت بکشیم. 
حاال فکر کن حال خانواده زهرا خانم 
جوان که تازگی ها فهمیده به سرطان 
لوزالمعده مبتالست، چطور می تواند 
باشد. آن هم با یک بچه کوچک و بار 
سنگین مشکالت مادی که داشته و 
حاال مخارج درمان اضافه، قوز باالی 

قوز شده است. 
برای زهرا خانم 6 دوره شیمی درمانی 
تجویز شده که ۳جلسه آن را انجام 
به  قادر  دیگر  همسرش  اما  داده 
پرداخت هزینه های درمانش نیست. 
2 میلیون تومان درآمد دارد و هزینه 
همین  دقیقا  هم  زهراخانم  درمان 

مقدار است. 
ساده  چهارتای  تا  دو  دو  یک  با 
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ستون آخر

هر کودکی در سنین کم نیاز دارد برای خودش قهرمان بسازد . گاهی پدر و مادر 
بت هستند و گاهی یکی از آنها . بچه ها نیاز دارند والدین را شکست ناپذیر فرض 
کنند تا حس امنیت و قدرت کنند . دوست دارند، تصور کنند والدینشان از همه 
بیشتر  می دانند و  می توانند همه مشکالت را حل کنند . این بت سازی به بیشتر 
والدین حس بسیار خوبی  می دهد و گاهی به علت تعارضات شخصی نمی توانند 
از این لذت دست بکشند و  می خواهند بت بمانند . آنها نیاز دارند خود را توانمند 
بدانند چون نمی خواهند با کمبودها و حقارت های عمیقشان مواجه شوند . اینجا 
چالشی مطرح است؛ کوچک ترها باید در راه خودشیفتگی و نیازهای بزرگ ترها 
قدم بردارند یا باید راه خود را بیابند؟ امروزه خیلی از جوان ترها از شنیدن هرگونه 
پند و حتی انتقال تجربه بزرگ ترها گریزانند که دالیل مختلفی دارد. در این مطلب 
به این موضوع پرداخته ام که چگونه روابط این دو گروه سنی می تواند بهتر شود. 
واقعیت این است که همه ما آرزوهای برآورده نشده، محدودیت و محرومیت هایی 
داشته و داریم . فرزندان بخشی از وجود ما هستند بنابراین آرزو داریم آرزوهای 
ما را برآورده کنند ولی این گونه به فرزندانمان  آسیب جدی می زنیم زیرا آنها باید 
روش و آرزوهای خود را داشته باشند . آنها  تمام کننده کارهای نیمه تمام ما نیستند 

و قرار نیست شغل و تحصیالت مورد عالقه ما را داشته باشند .

انتقال تجربه اما بدون استبداد 
 بزرگ ترهایی که خود را خطاناپذیر و ایده آل جلوه می دهند، در فرزندپروری 
موفق نیستند زیرا درهای تجربه را روی فرزندانشان  می بندند . اقتدار با استبداد 
تفاوت دارد . اینکه برای فرزندان در سنینی قانون و مرز قائل باشند، بسیار خوب 
است ولی وقتی خود را ایده آل و بدون اشتباه جلوه می دهند، کوچک ترها متوجه 
خواهند شد که »نوع بودن« آنها تصنعی یا دروغین است . چنین والدینی باعث 

فروپاشی روان فرزندان می شوند .
 اگر بزرگ تر خطا  کرد و رفتار درستی نداشت، باید به فرزندانش در حد سن 
آنها توضیح دهد که اشتباه کرده، متاسف است و حتما برای بهبود اوضاع اقدام 
می کند. نباید به پشیمانی وانمود کند  چون متوجه تالش برای وانمود کردن می شوند .

 اگر کوچک ترهای یک فامیل بزرگ ترها را الگو بدانند، حس بهتری خواهند 
داشت ولی مواجهه شان با یک اسطوره خیالی نه تنها اثر مثبتی ندارد، بلکه اثر منفی 

هم دارد زیرا او را دست نیافتنی  می دانند و این ناکام کننده است .

فرزندان نباید پیرو والدین باشند
پیروی به معنای فرمانبرداری، خالقیت و آزادی فرزندان را از بین  می برد . قرار 
نیست کوچک ترها فرمانبردار و پیرو باشند . باید سخنی نو تولید و الگوبرداری 
کنند . اینکه بدون فکر بزرگ ترها را درونی کنند، آسیب زننده است . باید با تفکر 
همانندسازی را بیاموزند و بتوانند با شناخت، والدین را نقد کنند و در عین حال 

از آنها  الگو بگیرند . رابطه ای که برمبنای نقد آزادانه باشد، سالم تر است .

چگونگی تاثیرگذاری بزرگ ترها 
 بزرگ تر بودن مهم نیست . بزرگواری به معنای اصالت مهم است . کسی که 
اصالت دارد، طبیعتا جذاب و نماد است . برای اصیل بودن نیازی به تالش زیاد 
نیست، اصالت خود گویا و شفاف است . فرد بالغ و خردمند  می داند فرزندان 
موفق از خودش عبور  می کنند . فرزندپروری که منجر به رشد فرزندان شبیه ما 
شود، حتما ناموفق است زیرا فرزند خلف باید خالقیت و روشی نو داشته باشد .
 جنگ با فرزندان برای اثبات خود راه بی انتهایی است. هر چه بزرگ ترها برای 
اثبات خود بیشتر بجنگند، فرزندان را بیشتر مطمئن  می کنند که اشتباه از آنهاست . 

به بهانه نگرانی از اشتباه جبران ناپذیر، آنها را کنترل نکنید. 
 مراقبت از فرزندان با کنترل  آنها فرق دارد . مراقبت برای کودک کم سنی است 
که توان مقابله و مواجهه ندارد . گاهی الزم است تذکراتی به صورت گفت و گو 

بیان شود ولی امر و نهی و نصیحت تقریبا هیچ وقت بر دیگران اثری ندارد .

دوران کودکی و بت هایی به نام پدر و مادر
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