
عکس و مکث

همه ما رهگذریم
نمی دانم چرا قديمي ها مي گفتند دنيا 
در گذر است چون دنيا که هميشه بوده 
و شايد خيلي بعد از ما هم بماند. ماييم 
که در گذريم، مثل مسافران قطاري که 
با سرعتي يكنواخت حرکت مي کند 
و ثانيه ها، دقيقه ها و ساعت ها را رد 
مي کند ولی ما گاه حرکتش را آهسته 

و گاه با شتاب حس مي کنيم. 
وقت هايي که دلمان آرام نيست، حس 
مي کنيم انگار همه چيز متوقف شده 
بعضی  و  مي گذرند  کند  لحظات  و 
وقت ها فكر مي کنيم چقدر روزها و 

دقايق سريع مي گذرد.
قطار راه خودش را مي رود. به خودمان 
چقدر  و  کنيم  چه  که  دارد  بستگي 
ببريم. حتي چقدر  از سفرمان لذت 
تاثير  همسفرانمان  ديگر  حال  در 
کنار  مشكالت  با  چطور  بگذاريم. 
بياييم و چقدر براي حل درگيري ها 

و مصايب ديگران کمك کنيم. 
لذت  مناظر  ديدن  از  مي توانيم 
بگيريم  آسان  را  چيز  همه  و  ببريم 
با حسرت، طمع  را  لحظه هايمان  يا 

و اضطراب تلخ کنيم. 
هر اتفاقي که در زندگي مان مي افتد و 
همه لحظه هاي غم و نااميدي را تقصير 
سرنوشت ندانيم. خيلي وقت ها حال 
ما به اينكه چقدر خوب باشيم و زيبا 
به دنيا نگاه کنيم، به حال آدم هاي ديگر 
بستگي دارد؛ ديگراني که حالمان را 
حالشان  مي توانيم  و  مي کنند  خوب 

را خوب کنيم. 
سواريم،  آن  به  که  قطاري  مقصد 
تعداد  روزها  اين  و  است  نامعلوم 
پياده  ايستگاه ها  در  که  همسفرانی 
بيشتر  همه  و  شده  بيشتر  مي شوند، 
بيم  تمام روزهای زندگی مان در  از 
و اميديم که کی نوبت پياده شدنمان 
می رسد. شرايط گاه آسان و گاه مثل 
حاال سخت است اما قطار همچنان 

به حرکت ادامه مي دهد.
من و تو نمي دانيم در کدام ايستگاه 
اما مي توانيم  پياده شويم  قرار است 
لحظات بيشتري از اين سفر را براي 
خودمان و همسفرانمان زيباتر کنيم. 
يادت باشد؛ حال آنها که خوب باشد، 

حال تو هم بهتر مي شود.
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با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

خيلی از پدر و مادرها فكر می کنند چون والد هستند، 
حق دارند و می توانند هيجان های منفی شان را به هر 
شكلی ابراز کنند اما فرزندشان چنين حقی ندارد    . 
در فرهنگ ما برخی اسم اين باور اشتباه را احترام 
گذاشتن به والدين می دانند، در حالی که پدر و 
مادرها به عنوان اولين الگوی فرزندشان قطعا در 
رفتارهای بعدی او  تاثيرگذار هستند    . اين والدين، 
همان هايی هستند که می گويند من همه کار کردم 
اما نمی دانم چرا فرزندم رفتارهايش اين گونه است!

وينی کات، پزشك و روان شناس کودکان، می گويد: 
»هيجان خشم در کودکان برای باز پس گيری رابطه 
مادرانه است    .« پس عجيب نيست که وقتی فرزندتان 
به شيوه درست غذای روحش را دريافت  نمی کند، 
درصدد برقراری رابطه با شما از طريق توجه منفی 
باشد    . برای اينكه بدانيد برای حل اين مشكالت چه 

بايد کرد، با ما همراه شويد.

توجه! این جمله ها را به فرزندتان نگویید
تمام جمله هايی که در کودکی تان شنيده ايد، با خود 
مرور کنيد    . جمله هايی که خودمان حاال در زمان 
استيصال آنها را ناخودآگاه در مواجهه با فرزندمان 

به زبان می آوريم    . جمله هايی مانند: 
 مثل بچه ها رفتار نكن    .

 اگر همين طور به گريه کردن ادامه بدی مطمئن باش 
برات چيزی که می خواهی، نمی خرم    .)تهديد کردن(
 سريع برو تو اتاقت، ديگه اعصاب گريه هات رو 
ندارم    . هر وقت ديدی ديگه گريه نمی کنی، برگرد!
 خيلی بچه بدی شدی    . ديگه مامان/بابای تو نيستم    .

 مثل بچه های ضعيف رفتار نكن!
بارها از والدين شنيده ام خيلی از رفتارهای پدر 
و مادرشان برای آنها آزاردهنده بوده اما متاسفانه 
همان رفتارها را با فرزندشان بازآفرينی  می کنند    . 
بسياری از ما در مواقع شادی در ابراز هيجان ها خيلی 
راحت تريم اما کار به همدلی که می رسد، همه چيز 
برايمان سخت به نظر می آيد اما يادتان باشد نحوه 
ابراز هيجان های شما بر ابراز هيجان های فرزندتان 
 موثر است    . والدينی که در ابراز هيجان ها ضعيف 
هستند، فرزندانی با محروميت هيجانی بار می آورند. 
چه  بسيار نوجوانانی که با غم از دست دادن پدر 

و مادرشان کنار نمی آيند و حتی سال ها بعد از اين 
اتفاق گريه نمی کنند    . اين رويداد دردناک است و 
وقتی به ما مراجعه می کنند که با سوگ حل نشده و 

افسردگی درگيرند    .

ریشه بیان نکردن احساسات کجاست؟
کودکی، درست است؛ کودکی    . کودکانی که نيازهای 
روانی خود را بيان می کنند و بازخورد خوبی از 
والدين نمی گيرند و رفتار همدالنه نمی بينند، ترجيح 
می دهند احساسات خود را بيان نكنند چون باور 
دارند اين کار فايده ای ندارد و درک نمی شوند، پس 
بهتر است سكوت کنند. واکنش اين کودکان به درد 
در بزرگسالی انكار است؛ گويی احساسی ندارند اما 
واقعيت اين  نيست؛ واقعيت شيوه دفاعی اين افراد 
است که با رفتارهای والدين از کودکی تا االن  در 

آنها شكل  گرفته است    .
برای خيلی از پدر و مادرها سخت است که ببينند 
فرزندان شان عصبانی، غمگين، مضطرب و دچار 
استرس هستند    . گرايش طبيعی آنها اين است که 
سعی کنند موانع را رفع کنند و اوضاع را سر و سامان 
دهند و کاری کنند که خوشحال و بانشاط باشند 
اما اين رويه به آنها نمی آموزد که چطور احساسات 

ناراحت کننده  شان را مديريت کنند    .

راهکارهایی برای کنترل هیجان ها
 مهم ترين راهكار در کنترل هيجان هايی مانند خشم، 
ترس، اضطراب و غم، پذيرش آن و استفاده از اين 
فرصت برای نزديك  شدن به فرزندانمان است    . طرح 
سواالت باز، همدلی و استفاده از نام های ساختگی 
برای هيجان های کودکان، راهی برای نزديك  شدن به  
آنها و ارائه  راه حل  است    . والدين وظيفه  از بين بردن 
اين هيجان ها را ندارند و فقط می توانند به کودکان در 
پذيرش اين احساسات و تلطيف آنها تالش کنند    .

 گاهی ريشه خشم پدر و مادر به عنوان والد، 
کودکی آنهاست. خيلی از هيجان     های منفی در وجود 
آنها به ناخودآگاه و کودکی شان مربوط است و متاسفانه 
آن را  وارد رابطه با فرزندان می کنند. والدينی که در 
کودکی احساس می کردند بچه     های بدی هستند، االن 
در جايگاه والد احساس می کنند، والد بدی هستند 

و از رفتارهای فرزندان خود احساس بی کفايتی 
می کنند و اين  احساس آنها را خشمگين می کند. 

 شنونده فعال خوبی باشيد و اجازه بيان  احساسات 
را به فرزندتان  بدهيد

 در مورد هيجان کودک قضاوت نكنيد و برای 
فروکش کردن هيجان به فرزندتان وعده ندهيد     تا 

هيجانش از بين برود    . 
 پس از شنيدن احساساتش رفتار همدالنه و 
پذيرش تمام و کمال داشته باشيد و درنهايت به 
او کمك کنيد به شيوه درست هيجان های منفی 

خود را بروز دهد    . 
 معموال سرکوب کردن کودک راه حلی است که 
بيشتر از سوی والدين انتخاب می شود؛ فرقی نمی کند 
هيجان ها از نوع مثبت يا منفی باشد. يادتان باشد حتی 
هيجان منفی به خودی خود بد نيست. اگر ميزان آن 
بيش از حد بشود و به گونه ای ناکارآمد بروز کند، 
به فرزندتان آسيب می زند    . سرکوب کردن والدين 
نتيجه ای جز تشديد هيجان ها و عكس العمل های 
نابهنجار کودک ندارد    . والدين به روش های متفاوت 
به هيجان های منفی کودک پاسخ می دهند    . برخی 
سهل گير هستند: »دليلی برای ناراحت بودنت نيست« 
و برخی غيرتاييدکننده هستند: »گريه ات را تمام کن.« 
در حالی که اين روش ها کمك کننده نيست     زيرا به 
کودک ياد نمی دهد که خودش را چگونه نظم ببخشد    . 
 وقتی والدين به طور منطقی با کودکان درباره 
احساساتشان حرف می زنند، خيلی يكدل تر هستند و 
به روش های مفيدتری برای غلبه بر مشكالتشان دست 
پيدا می کنند    . محققان به اين کار، »آماده سازی هيجانی« 

می گويند که با موفقيت های کودک ارتباط دارد    .

یادتان باشد که...
کودکان از خودصحبتی يا گفتار درونی فايده می برند    . 
تحقيقات نشان داده بخشی از توانايی های برنامه ريزی 
کردن به توانايی های کالمی بستگی دارد    . در يك 
آزمايش، محققان از کودکان خواستند درباره يك 
بازی با صدای بلند فكر کنند    . پيش دبستانی هايی که 
از لغات و عبارات برای خودنظم بخشی شان استفاده 
می کنند، بهتر می توانند خواسته هايشان را به تاخير 

بيندازند و برای پاداش بيشتر صبر کنند    .

با هیجان های منفی کودکمان چه  کنیم؟

خواننده عزيز، لطفا اين جمالت را با دقت بخوانيد و چند دقيقه به آن عميق فكر 
کنيد؛ »اگر فقط 3 روز برای ديدن فرصت داشته باشی و با ظلمتی که در شب 
سوم نزديك می شود، می دانی که خورشيد هرگز دوباره برای تو طلوع نخواهد 
کرد؛ پس چطور آن 3 روز گرانبها را می گذرانی؟« اين جمالت از هلن کلر، 
نويسنده نابينا و ناشنوای آمريكايی در 3 روز آخری است که بر اثر بيماری مننژيت 
در حال نابينا شدن بود اما اگر هر يك از ما در واقعيت در چنين وضعيتی قرار 
بگيريم، در اين 3 روز چه کارهايی خواهيم داد؟ مشتاقيم چه چيزهايی را ببينيم؟ 
چه چيزهايی بوده که موفق به ديدن آنها نشده ايم؟ در اين 3 روز چه افكاری در 
سر خواهيد داشت؟ کتاب »سه روز برای ديدن« داستان 3 روز آخری است که 
هلن کلر بينا بوده و می توانسته ببيند. همان طور که می دانيم هلن کلر، نويسنده ای 
نابينا و ناشنوا بود که محدوديت های جسمی اش نتوانست او را از رسيدن به 
اهدافش باز دارد و او تا جايی به تالش ادامه داد 
که امروزه جزو زنان تاثيرگذار در تمام دنيا شناخته 
می شود. در اين کتاب، ما جهان را از زاويه ديد 
او خواهيم ديد. او در اين کتاب احساساتش را 
شرح داده و سعی کرده اهميت حواس را به 
خواننده منتقل کند. او به خوبی برای خواننده 
شرح می دهد که در آن 3 روز چه چيزهايی 
ديده و چه نگرشی داشته است. اين کتاب 
نوشته هلن کلر، ترجمه مرضيه خوبان فر، 
در 72 صفحه توسط نشر روان شناسی و 

هنر به چاپ رسيده است.

معرفی کتاب

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

با وجود ويروس کرونا و چالش هايی که قبال هرگز 
با آن روبرو نبوده ايد، اگر سطح استرس شما باال رفته 
باشد کامال طبيعی است. استرس واکنش معمول به 
حوادث يا شرايط سخت است و بيماری همه گير 
کرونا چالش بی سابقه ای است که بسياری از ما را 
تحت فشار زيادی قرار می دهد. برخی استرس ها 
طبيعی است. با اين حال، استرس شديد و مداوم 
در صورت ادامه می تواند عامل خطر برای بهداشت 
روان ما باشد. در اين مقطع زمانی نگران کننده و 
چالش برانگيز، مديريت و کنترل سطح استرس برای 
همه ما بايد در اولويت باشد و راه هايی برای به 
حداقل رساندن آن وجود دارد که در ادامه به آنها 

اشاره خواهيم کرد.
 تغييرات مهم و عمده زندگی را به تعويق بيندازيد. 
ايجاد تغييرات عمده در زندگی هميشه استرس زاست 
اما اين مساله به ويژه در حال حاضر بسيار مهم است. 
اگر از قبل احساس استرس يا اضطراب داريد، بهتر 
است در صورت امكان از ايجاد تغييرات مهم خودداری 
کنيد و آنها را به تأخير بيندازيد. اگر مجبور به اين 
کار هستيد، نگران نباشيد و به ياد داشته باشيد اين 

زمان می گذرد و زندگی عادی از سرگرفته می شود.
 درگيری های شخصی را حل کنيد. مشكالت در 
روابط شخصی می تواند عامل مهمی در اضطراب 
و افسردگی باشد. در حالی که از همه ما خواسته 
می شود در خانه بمانيم، ممكن است هر رفتاری در 
منزل زير ذره بين باشد و ما نسبت به اطرافيان مان 
حساس تر شويم. يادگيری چگونگی برقراری ارتباط 
با اطرافيان و رفع مشكالت يا درگيری هنگام بروز 

آنها، به آرامش ما کمك می کند. 
 کارهايی را انجام دهيد که از آنها لذت می بريد. 
با اطمينان از اينكه وقت کافی برای فعاليت های 
لذت بخش در نظر می گيريد، نگرانی خود را برطرف 
کنيد. فعاليت هايی مانند گوش دادن به موسيقی، مطالعه، 
باغبانی، آشپزی، برقراری ارتباط آنالين با خانواده و 
دوستان و حضور در کارگاه ها و کالس های آنالين 
و يادگرفتن يك کار جديد و خالقانه حتما در ايجاد 

آرامش در شما تاثير خواهد داشت. 
 به طور منظم ورزش کنيد. ورزش می تواند به 
رفع تنش و آرامش ذهن شما کمك کند. سعی کنيد 
هر روز 30 دقيقه ورزش کنيد. امروزه بسياری از 

تمرينات ورزشی آنالين وجود دارد که می توانيد 
برای سالمت جسمی و روانی خود از آنها در منزل 

بهره مند شويد.
 درخواست و دريافت پشتيبانی و حمايت کنيد. 
گاهی يك گفت وگوی ساده با شخصی مانند دوست، 
همكار، دکتر يا مشاور می تواند به کاهش استرس تان 

کمك کند. از درخواست حمايت نترسيد.
 مراقبه و ذهن آگاهی کنيد. گنجاندن تمرينات تنفسی 
و شل شدن عضالت قطعا در کاهش استرس مفيد 
است. مديتيشن يا يوگا و تمرين های ذهن آگاهی راهی 
خوب برای گشودگی ذهن و کسب آرامش است.

 به منابع معتبر مراجعه کنيد. در حال حاضر، بيش 
از هر زمان ديگری، طبيعی است که نگران سالمت 
خود، خانواده، دوستان و عزيزان  تان باشيد. مهم است 
که شما فقط از منابع معتبر کسب اطالعات کنيد و به 
شايعات و اخبارهای پراکنده توجه نكنيد. اين شيوه 
به شما کمك می کند چشم انداز وسيع تری نسبت 
به اين بيماری داشته باشيد و سطح استرس تان را 

کنترل کنيد.
coronavirus.beyondblue.org.au  :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
چگونه استرس مان را هنگام شیوع کرونا کاهش دهیم؟

سه روز برای دیدن

زينب سادات خانم يك مادر خيلی 
جوان است. مادر 27 ساله صاحب 3 
فرزند که در دوره بارداری سومين 
به  توجه  با  پزشكان  فرزندش، 
عالئمی که داشته، تشخيص دادند 
به سرطان پستان مبتالست. حاال بعد 
از زايمان، درمان و شيمی درمانی اش 
شروع و يك جلسه آن در بيمارستان 
فيروزگر انجام شده اما توان پرداخت 

هزينه درمان را ندارند. 
همسر زينب خانم کارگر است و 
در ماه فقط يك ميليون تومان درآمد 
دارد، آن هم با 3 بچه کوچك و هزينه 
اين  اجاره خانه  و مخارج روزانه. 
خانواده همين حاال به کمك من و 
تو نياز دارند. 3 کودک به مادرشان 
نياز دارند و ما می توانيم کنار هم هر 
قدر که وسعمان می رسد، کمك کنيم 
تا سايه اش بر سر بچه هايش بماند.
برای  لطفا  نيست.  جايز  درنگ 
هر  به  خانواده  اين  به  کمك 
را  نقد  وجه  می توانی،  که  اندازه 
شماره با  پارسيان  بانك  کارت   به 
0756-8001-0610-6221 به نام 
عاشورا  امدادگران  خيريه  موسسه 
تلفن  شماره  با  و  کنيد  واريز 
شماره  يا  )داخلی2(   75983000
تماس   09198012677 همراه 
 25579 کد  با  بيمار  اين  بگيريد. 
عاشورا  امدادگران  موسسه  در 

شناخته می شود.

ستون آخر

اگر زنانگی و مردانگی را يك طيف در نظر بگيريم، باز هم تربيت و فيزيولوژی 
تفاوت هايی را رقم می زند. اختالف نظر و تفاوت های گهگاهی بنيادين بين 
زنان و مردان کامال طبيعی است. بسيار مهم و ضروری است که همسران هنگام 
بروز ناماليمات و مشكالت گفت وگو کنند يا کوتاه بيايند. واقعيت اين است که 
اختالف نظر و تفاوت های فردی کم نيست و در رابطه همسران اجتناب ناپذير 
است. مساله مهم، بلوغ افراد در رابطه زناشويی و گذشت در مسائلی است که 

در مورد آنها اختالف نظر وجود دارد.
در هيچ رابطه ای همه چيز آرام و خوب نيست، مگر اينكه طرفين خواسته های 
خود را سرکوب کنند و به خودشان دروغ بگويند. حتی بحث کردن زن و 
شوهر جزء جدايی ناپذير رابطه است ولی دعوای شديد، جنگ و قهر نشان 

می دهد مهارت های ضعيف در رابطه وجود دارد.
گاهی زن يا مرد واکنشی به حرف های مهم و درست همسرش ندارد. ممكن 
است روش  های غلط و ناکارآمدی مثل غر زدن و تكرار مكررات از جانب 
همسر باعث اين رفتار باشد يا داليل و مشكالت شخصی آن زن يا مرد. در 

اين موارد چاره چيست؟
حتما مهارت  های ما برای حل اين مشكل کافی نيست. در اين موارد مراجعه و 
مشورت با زوج درمانگری مسلط و باتجربه، در تغيير الگوها و رويكرد طرفين 
بسيار موثر خواهد بود. حاال ممكن است همسرتان برای زوج درمانی همكاری 
نكند. مشكلی نيست. او را بدرقه کنيد. بله، درست متوجه شديد، او را بدرقه کنيد! 
به عبارت ديگر، اگر يكی از طرفين نمی خواهد تعامل را ترميم کند، رابطه زناشويی 
را تخريب می کند و حاضر نيست با مراجعه به متخصص و زوج  درمانگر به 
روابط با همسرش سر و سامانی بدهد، رابطه با او به همين شيوه مخرب و 
آزاردهنده فايده ای ندارد. فاصله الزم است و البته گاهی تقاضای جدايی از کسی 
که رفتار مناسبی با ما به عنوان همسرش ندارد. در دين ما هم مردان و زنان 
آموزه  های بسياری برای خوش رفتاری با همسرشان دارند و کسی که اصرار به 

بدرفتاری دارد، بايد بدرقه شود. 
زندگی با فرد بدرفتاری که نمی خواهد تغيير کند، گذشت نيست. اين کار انفعال 
و خودآزاری و به ضرر فرزندان ماست. جدايی آخرين گزينه است ولی گزينه 

ناممكن و بدی نيست.
وقتی همسرتان بداند که درگير کليشه   ها و افكار سنتی هستيد، تالشی برای 
بهبود اوضاع نخواهد کرد چون تصور می کند به هر قيمتی کنارش خواهيد ماند 
و هرگز به ترک او فكر نمی کنيد. يادتان باشد وابستگی به همسری که آزارتان 
می دهد، آسيب زننده است. ممكن است بگوييد او آزارم نمی دهد، فقط کاری 
به کارم ندارد و نسبت به من بی تفاوت است. در پاسخ به اين افراد بايد بگويم 

بی تفاوتی يكی از بدترين آزارهاست.
می توان زن يا مردی مهربان، صبور، باگذشت ولی قاطع بود. قاطعيت نيازی 
به جنگيدن و بحث مداوم ندارد. فرد قاطع دائم مواضع خود را اعالم نمی کند. 
وابستگی با دلبستگی تفاوت دارد. دلبستگی به همسرمان بسيار ارزشمند و زيباست 
ولی وابستگی بيش از حد ما را در برابر او آسيب پذير می کند. در اين ميان، بدرقه 
کردن همسرمان به طور نمادين اشاره به اين دارد که ما زنجير به دست و پای او 

نمی بنديم و از طرفی اجازه نمی دهيم ما را مستقيم يا منفعالنه آزار دهد.
داشتن عزت نفس و حس ارزشمندی اجازه نمی دهد هر شرايطی را تحمل کنيم 
و در عين حال می دانيم که بلوغ ناکافی منجر به پايان دادن عجوالنه زندگی است. 
پس تصور نكنيد توصيه به بدرقه همسر به معنای اين است که به محض بروز 
هر مشكلی در زندگی مشترک، از همسرتان جدا شويد. رابطه زناشويی بازی 
نيست حتی اگر فرزندی نداشته باشيم. بايد تالش بسياری؛ حتی می توان گفت 
نهايت تالشتان را برای حل مشكالت انجام بدهيد و اگر همسرتان در اين راه 
همكاری نكرد و به روش  های ناکارآمد خود ادامه داد، خوب است بدانيد کسی 
که به موقع جدا شود، قطعا نسبت به کسی که در زندگی زناشويی عهدشكنی 

می کند، روش بهتری را انتخاب کرده است.

گذشت ضروری است و وابستگی آسیب زننده! 

 مونا فلسفی
روان شناس کودک و نوجوان، بازی درمانگر

همسران
 کتایون خانجانی
روان شناس و زوج درمانگر

کالمی با والدین
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