
داستان زندگی

ستونی بدون »اما«
دیگران  از  خوشبخت تر  شما  »اگر 
هستید، بهتر است یک سفره بلندتر 
پهن کنید، نه اینکه حصار خانه هایتان 
را بلندتر بسازید.« این متن یادبود صلح 
کانادا، مفهومی بسیار ارزشمند دارد اما 
از آن مفهوم هایی که فهمیدنش برای 
که  آنها  اینکه  نه  نیست.  آسان  همه 
نمی فهمندش بهره هوشی پایینی دارند، 
نه، گاهی فهمیدن برخی چیزها مغزی 
که عین ساعت کار کند نمی خواهد، دل 
بزرگی می خواهد که این روزها انگار 
ُدر کمیابی است که اگر نبود، شاید 
آخر هفته های یکی مثل من با نوشتن 
ستون پایین همین مطلب تا این حد 
حزن آلود نمی شد. ستونی با کمتر از 
دویست کلمه و با چند »اما« که به قول 
طراحان جدول، کار خراب کن ترین و 
به نظر من ناامیدکننده  ترین کلمه است. 
کلمه ای که تا بتوانم سعی در حذفش 
دارم اما مگر می شود از واقعیت و طعم 

تلخش گریخت؟
»او یک مادر جوان است که می خواهد 
اما...  کند  مادری  بچه هایش  برای 
همسرش شبانه روز کار می کند تا هزینه 
درمان همسرش را تامین کند اما... دکترها 
گفته اند برای بهبود به فالن دارو یا درمان 
نیاز دارد اما... بچه ها کوچکند و دلشان 

بازی با پدر را می خواهد اما...«
مصلحت  نمی داند  دقیق  هیچ کس 
از  بعضی  که  چیست  در  خداوند 
کمتر  دیگر  بعضی  و  منعم تر  ما 
برخورداریم اما همه می دانیم اگر آنها 
که منعم ترند سعی می کردند لحظه ای 
زندگی آدم هایی با زندگی پر از اما 
و اگر را بفهمند، دنیا جای زیباتری 

برای زندگی بود.
این روزهای شیوع و هجوم نوع جدید 
ویروس که برای خیلی از ما حرف 
زدن از برنامه های فردا و پس فردا هم 
با هزار تردید است، کاش یادمان بیاید 
خودمان خوشبخت تر خواهیم شد اگر 
سفره خوشی هایمان را کمی بلندتر 
اگر در هیچ سرگذشتی  کنیم،  پهن 
»اما« نباشد، اگر دیگر نیازی به »اما« 

در »ستون آخر« نباشد...

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 

»کار واقعی شما در زندگی این است که در اسرع وقت بفهمید هدف شما 
چیست؟ و قرار بود چه کسی باشید؟ و به درک خود به بهترین نحو احترام 

بگذارید.« اوپرا وینفری
هر کسی در زندگی هدفی دارد. هر انسانی با هدفی پا به دنیا می گذارد. 
سفر زندگی از همین جا شروع می شود. مهم نیست چه  کسی هستید، چه 
می کنید و تا کجا پیش خواهید رفت. شما به خواست خدا به دنیا آمده اید. 
پس با اراده و نیرویی فراتر از توان و نیروی خودتان، پا در مسیر زندگی 
گذاشته اید. هر کدام از ما در مجموعه بشریت نقشی ضروری داریم که باید 
ایفا کنیم. پس تنها کاری که باید بکنیم این است که راه را پیدا کنیم، نقش 
خود را بیابیم و به دنبال مأموریتی که به ما محول  شده برویم. خانم »اوپرا 
وینفری« تهیه کننده، هنرپیشه، مجری، نیکوکار، برنده جایزه اسکار و کاندیدای 
جایزه گلدن گلوب، از مشهورترین و مطرح ترین مجری های تلویزیونی جهان 

برای همه ما آشناست. 
 ۲۰۱۹ سال  پرفروش ترین های  از  که  است«  روشن  »راه  کتاب  در  ایشان 
در زمینه موفقیت بوده، راهنمایی هایی برای داشتن عمیق ترین دید ممکن 
نسبت به خود، با ما به اشتراک می گذارد و چارچوبی را برای داشتن یک 
زندگی موفق و پراهمیت ارائه می دهد. او در این کتاب به طرح این سواالت 
می پردازد؛ زندگی چیست؟ هدف از زندگی چیست؟ چرا ما زندگی می کنیم؟ 
مأموریت و وظیفه ما در زندگی چیست؟ چگونه باید باشیم؟ اگر شکست 
خوردیم چه باید کرد؟ اگر ضعیف بودیم؟ 
و می کوشد پاسخی عملی و تجربه  شده 

برای آنها ارائه دهد. 
درس های  گذاشتن  اشتراک  به  با  او 
به  که  شخصی  داستان های  و  کلیدی 
تعیین مسیر زندگی او کمک کرده، هر 
فصل را شروع کرده و به خوانندگان در 
مورد چگونگی اجرای هدف خود در 

جهان، الهام می بخشد. 
این کتاب نوشته اوپرا وینفری، ترجمه 
علی اکبر عبدالرشیدی است که توسط 
نشر خانه فرهنگ و هنر گویا در ۲۰۰ 

صفحه منتشر شده است. 

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

برخی از مردم، دنیا را مکانی رقابتی می دانند و به 
فرزندان خود برای پیروزی اعمال فشار می کنند. 
مدرسه  اولیای  و  والدین  ما  از  بسیاری  شاید 
نیز تصور کنیم باید حس رقابت را در کودکان 
تشویق کنیم تا انگیزه آنها برای یادگیری بیشتر 
شود اما برخی دیگر برای همکاری ارزش قائل 
هستند و فرزندان خود را به بازی و همکاری 
معتقدند  و  و تشریک مساعی تشویق می کنند 
کودکانی که همکاری کردن را بیشتر از رقابت 
آموخته اند، در بزرگسالی افراد مفیدتری هستند. 
البته امروزه چنین راهکاری را در نظام آموزشی 
کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن می توان دید.
رقابت، بدون شک خوب است زیرا چه در کودکی 
و چه در بزرگسالی ما را به جلو سوق می دهد؛ 
محدودیت های فیزیکی ما در ورزش های رقابتی 
سنجیده می شود. رقابت در تجارت به شرکت ها 
کمک می کند تا محصوالت و خدمات جدیدی 

تولید کنند و در سیاست موجب می شود نظرات 
مختلف جامعه شنیده شود. رقابت همچنین برای 
کودکان، آمادگی خوبی برای ورود به جهان است 
اما نکته این است که رقابت فقط به معنای پیروزی 
نیست. کودکان باید یاد بگیرند که خوب ببازند 
و از اشتباهات و باخت خود بیاموزند. عالوه 
بر این، رقابت فقط به معنای موفقیت برای فرد 
تیم،  از  بخشی  به عنوان  رقابت  هنگام  نیست، 
کودکان نیاز به همیاری و همکاری را می آموزند.
بااین حال، تمرکز همیشگی بر رقابت برای کودکان 
مفید نیست زیرا کودکان بسیار کوچک، به طور 
طبیعی خودمحور هستند. در نتیجه آنها باید یاد 
اطراف شانهستند.  در  نیز  دیگری  افراد  بگیرند 
تشریک  و  همکاری  مهارت های  باید  کودکان 
مساعی را بیاموزند. با یادگیری همکاری و کار 
در تیم، کودکان می آموزند وقتی اوضاع خراب 
است و شرایط خوب پیش نمی رود، مسوولیت ها 

را تقسیم کرده و از یکدیگر حمایت کنند. همچنین 
آنها متوجه خواهند شد در جامعه، موفقیت های 
بسیار کمی در نتیجه کار یا ایده های یک شخص 
به تنهایی اتفاق می افتد. هر چقدر هم یک فرد 
درخشان باشد، کار او نتیجه تالش یک تیم یا یک 
جامعه است. از طرفی، وجود رقابت در کودکان 
افزایش استرس و اضطراب و کاهش  موجب 

اعتماد به نفس در آنها خواهد شد.
نتیجه اینکه همه ما کنار فرد بودن، اجتماعی نیز 
عادت  »هفت  کتاب  در  کاوی  استیون  هستیم. 
مردمان موثر« پیشنهاد می کند که باید نگرش »برد 
برد« را ایجاد کنیم. ما باید با خود و آنچه نیاز 
داریم صادق باشیم اما همچنین در مورد نیازهای 
دیگران فکر کنیم. اگر بتوانیم به فرزندان مان در 
این کار کمک کنیم، خدمات بزرگی به نسل های 

آینده هدیه خواهیم داد.
raisingchildren.net.au :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
کودکان؛ همکاری یا رقابت؟

معرفی کتاب

راه روشن است

خانم سوسن. ک یک مادر جوان 37 
ساله است. مادر دو کودک دبستانی 
که این روزها دور از محیط مدرسه 
در  او  حضور  به  همیشه  از  بیشتر 
کنارشان نیاز دارند تا هم مادر باشد 
هم معلم اما او حتی نمی تواند برایشان 
مادری کند. این خانم به سرطان مغز 
مبتالست، در بیمارستان سینا جراحی 
شده و برایش 3۰ جلسه پرتودرمانی 
است  شده  تجویز  شیمی درمانی  و 
دهد  شکست  را  بیماری  بتواند  تا 
اما حقوق کارگری همسرش کفاف 
هزینه های زندگی در خانه مستاجری 
در حاشیه شهر تهران را هم نمی دهد 

چه برسد به هزینه دوا و درمان.
امروز در خانه ای دو کودک به آغوش 
بر  مادر  سایه  اینکه  به  مادر،  امن 
سرشان بماند، نیاز دارند. دغدغه های 
مادری باید کمتر شود تا جان مبارزه 
با بیماری را داشته باشد و به روی 

فرزندانش لبخند بزند. 
کنیم  کمک  می توانیم  تو  و  من 
اگر  شود  محقق  خواسته  دو  این 
کنیم.  همت  وسعمان  اندازه  به 
را  خود  نقدی  کمک  است  کافی 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت   به 
به   6۲۲۱-۰6۱۰-8۰۰۱-۰756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
تلفن75۹83۰۰۰ )داخلی۲( یا شماره 
همراه ۰۹۱۹8۰۱۲677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد ۲548۱ در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

تو  رو  شب  سه  دو،  و  عسگر  عمو  فامیل های  پیش  بریم  شب  بود  قرار 
کردم.  سوار  رو  عسگر  عمو  شهر،  پل  سر  بخوابیم.  عشایر  سیاه چادرهای 
دنبال یک  تو فکرم  بود.  پرپیچ و خم و کمی طوالنی  جاده کوهستانی و 
نقطه اشتراکی بودم تا سر صحبت رو باز کنم و جو  سنگین جاده رو بشکنم 
که یک دفعه یک دسته غاز یا اردک یا همچین چیزی بق بق کنان شروع 

کردن از وسط جاده رد شدن...
گفتم: »عمو عسگر، با اینها فسنجون درست می کنید؟ عمو عسگر که به جاده 
خیره بود، یهو نگاهم کرد و انگار که درِ بزرگی به خاطراتش باز کرده باشم، 
گفت: »آره، آره، یادش بخیر تو شاهرود تو یه معدنی کار می کردم، خیلی 
غذاهاش بد بود. یه روز که فسنجون دادن برای ناهار کارگرها، دیدم بلد 
نیستند فسنجون درست کنند.« پرسیدم: »مگه چجور بود؟« گفت: »مردک 
شیرین درستش کرده بود، همون روز رفتم بازار و رب انار ترش گرفتم و 
یه عالمه طعم دهنده ترش دیگه و یه مرغ و اومدم فسنجون واقعی که باید 
ترش ترش باشه، درست کردم و بردم دادم به رئیس کارگاه...« گفتم: »خب 
بعدش چی شد؟« گفت: »کیف کرد و گفت تو باید سرآشپز می شدی...« 

گفتم: »خب؟ شدی؟« گفت: »نه، نمی دونم چرا!...«
تو مخم بود که بهش بگم. آخه بیشتر جاها یا ملس درستش می کنند یا شیرین 
ولی خب یه جاهایی هم ترش و این هیچ اهمیتی نداره و ذائقه افراد متفاوته... 
اما دیدم ممکنه ناراحت بشه و حرفی نزدم. براش جا نیفتاده بود هنوز که 
هر کسی به یه رنگی، به یه طعمی، به یه چیزی عادت کرده و فکر می کنه 
همون، درست ترین در دنیاست و بقیه دارن اشتباه می زنن. یادم به دوستای 
چینی ام افتاد که وقتی غذای دریایی رو با سس سویا با لذت می خوردن، 
از مهارت های  من رفتم توی دستشویی و عق زدم. عمو عسگر همچنان 

آشپزی اش می گفت که تقریبا رسیدیم.
عمو عسگر احتماال خیلی آشپز خوبی بود و خودش رو اقیانوسی از تجارب 
می دونست، اقیانوسی به عمق ده سانت شاید. گفت شام برات فسنجون میارم. 
گفتم: »نه عمو، من به گردو حساسیت دارم...« گفت: »پس عشایر پنیر و نون 

تازه خوبی دارن، برات بگیرم؟« گفتم: »آره، آره« 
عمو عسگر فسنجون ترش دوست داشت و من شیرین... با خودم فکر کردم 
شاید اون اصرار داشته باشه فسنجون باید ترش باشه ولی من اصراری ندارم 
که کال فسنجون باشه یا نباشه! نیازی هم نیست غذای همدیگه رو به هم 
بخورونیم، همین که سر یک پنیر با هم به توافق برسیم و کنار هم بشینیم و 
زیر نور فانوس با صدای زنگوله گوسفندها کنار هم تو باد خنک پنیر بخوریم، 

شاید مهم ترین چیزی باشه که برای کنار هم بودن نیاز داریم.
الزم نیست به سالیق هم احترام بگذاریم، همین که تو اختالف سالیق کاری 
به کار هم نداشته باشیم، مشترکات زیادی برای لذت بردن و کنار هم بودن 
اثر  با فسنجون نخوردن نمرده ولی خیلی ها در  پیدا می شه. کسی تا حاال 

اختالف سالیق ُمردند!

با اختالف سلیقه هم می شود کنار هم نشست!

 دکتر مهدی خواجوی
جراح و متخصص مغز و اعصاب 
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فارغ از اینکه دلیل پرخاشگری کودک چیست، 
می توان با رعایت این نکات تا حدی به کاهش 

پرخاشگری او کمک کرد .
11. سعی کنید با لحنی آرام و در عین حال قاطع با 
کودک صحبت کنید . این گونه خشم او نیز کنترل 
می شود . چه در تشویق و چه در تنبیه، منصفانه 
و عادالنه برخورد کنید . اطالعات و آگاهی های 
خود را در مورد مراحل رشد و ویژگی های هر 
دوره افزایش دهید تا بهتر بتوانید با فرزند خود 

ارتباط برقرار کنید .
12. اگر کودک می خواهد همه چیز را با جیغ و 
گریه به دست آورد، به هیچ وجه به جیغ های او 
اعتنا نکنید  چون اگر با جیغ زدن یا پرخاشگری به 
خواسته های خود برسد، می آموزد که این رفتار 
را تکرار کند  و این رفتار در او تقویت می شود . 
در چنین وضعیتی باید از تکنیک نادیده گرفتن 
استفاده کرد؛ یعنی در کنارش هستیم ولی نه به 
او نگاه می کنیم نه با او حرف می زنیم، خودمان 
را مشغول می کنیم بدون اینکه با کودک ارتباط 
برقرار کنیم . با این روش متوجه می شود بدون 
ارتباط با پدر و مادر، هیچ لذتی برایش وجود 
نخواهد داشت . با ادامه این کار رفتار ناپسندش 
را ترک می کند . در کنار نادیده گرفتن، باید به 
تقویت رفتارهای مثبت کودک هم توجه کنیم 
کنیم که  میزان پرخاشگری کم شود . کاری  تا 
کودک حس کند راه دیگری نیز وجود دارد که 
می تواند به پدر و مادرش نزدیک شود و با داد 

و فریاد به نتیجه  نمی رسد .
13. زمانی که کودک پرخاشگری می کند، پدر 
و مادر نباید عصبانی شوند و شروع به تنبیه یا 
والدین،  کنند . واکنش های عصبانی  فریاد زدن 

پرخاشگری کودک را تقویت می کند .
14. در مورد کودک پرخاشگری که الگوپذیری 
عامل این گونه رفتار او بوده، باید روی الگوی 
کودک کار کرد و راه های دیگری جز پرخاشگری 

را به او آموخت .
15. اگر پرخاشگری در اثر ناکامی به وجود آمده 

باشد باید به کودک ناکام در رسیدن به اهداف 
مطلوب و دوست داشتنی کمک کنیم .

16. در مواردی که علت پرخاشگری اضطراب 
است باید از نگرانی درونی و اضطراب کودک 
کودکان  این  برای  کردن  ورزش  شویم .  مطلع 
بسیار موثر است و باعث تخلیه هیجانی می شود .

17. اگر کودک به هر دلیلی پرخاشگری را انتخاب 
پاسخ  او  به  پرخاشگری  با  نباید  والدین  کند، 
دهند اما باید محکم باشند ، مثال اگر کودک را 
بغل کرده اید و شما را می زند، بدون آنکه بحث 
یا اگر  او را زمین بگذارید  کنید، خیلی سریع 
در اتاقش هستید و اسباب بازی اش را به سمت 
شما پرت می کند، بدون اینکه گفتمان خاصی 
داشته باشید،  از اتاق بیرون بروید . بی توجهی و 
ترک کودک بدون حرف زدن به او می فهماند 
نه تنها چیزی به دست نیاورده بلکه توجه مادر 

را از دست داده است .
18. از گفتن »نه، نکن و بس کن« اجتناب کنید . 
این یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از بروز 
تندخویی در کودکان است . هرچند ممکن است 
دشوار باشد، وقتی صحبت از کنترل تندخویی 
فرزندتان می شود، اساسی ترین قانونی است که 
مهارت ویژه ای در این حوزه به شما می دهد . 
الزم نیست به هر چیزی بله بگویید و جواب 
مثبت بدهید اما تالش کنید از واژه های منفی ای 
که ممکن است کودک با شنیدن آنها احساس 
شکست  کند و تسلیم ناتوانی اش بشود، اجتناب 
کنید . توجه کنید صحبت  شما با کودکتان بر سر 
قشقرقی که به پا  کرده نباید به یک مبارزه  قدرت 
تبدیل شود . وقتی در این مرحله دارید با کودکتان 
کنار می آیید باید مالیمت و مالطفت کمتری نشان 
بدهید . به جای گفتن »نه، نمی خوام تو این کار را 
انجام بدی« سعی کنید که بگویید »دوست دارم 

آن کار را به خاطر مامان انجام بدی.«
می کند،  پرخاشگری  کودک  هنگامی که   .19
می توانید با کاربرد این واژه ها او را در شناخت 
نظر  »به  بگویید:  مثال  کنید،  یاری  احساساتش 

چی  ناراحتی،  می کنم  فکر  خسته ای،  می رسد 
عصبانی ات کرده و ...«

به مرور کودک هم به احساسات خود شناخت 
پیدا می کند و هم کاربرد واژه ها را یاد می گیرد 
و هم می تواند حس خود را درست در قالب 
کلمات به زبان بیاورد . توانایی نامگذاری هیجان ها 
به آرامش و کنترل بیشتر کودک بر خود کمک 
می کند. بعد از اینکه کودک به این درک و فهم 
را  کنترل خشم  عملی  راه های  می توان  رسید، 
آموزش و به او یاد داد هنگام عصبانیت به  جای 
پرخاش و فریادزدن می توان کارهایی انجام داد 
تا عصبانیت را تخلیه و  کنترل کرد ؛ کارهایی مثل 
توپ شوت کردن، نقاشی کشیدن روی کاغذ، آواز 
خواندن، موسیقی گوش کردن و انواع کارهایی 
که می توان برای کنترل خشم کشف کرد. هر 
وقت کودک هر یک از این کارها را انجام داد، 

او را تشویق و تحسین کنیم .
20. بازی »پاره پاره کردن روزنامه« راهی برای 
کنترل خشم کودکان دبستانی است . از کودک 
بخواهید ابتدا دست راستش را باال ببرد و تعهد 
دهد که بعد از اتمام بازی تمام کاغذ  پاره ها را 
جمع می کند . سپس چند روزنامه باطله بدهید و 
از او بخواهید هر طور خودش می خواهد، آنها 
را تکه تکه کند، به هوا بریزد و با صدای بلند 
هورا و فریاد بکشد . 3-۲ دقیقه بعد از این کار، 
دچار تغییرات هیجانی می شود که تاثیر آن در 
کنترل خشم و پرخاشگری موثر است . بچه ها 
باید در انتهای بازی کاغذهای باطله را جمع  کنند .

سخن آخر
قطعا با انجام این راهکارها به خوبی می توانید 
اوضاع را به سمت مثبت مدیریت کنید . اگر قبل 
از پرخاشگر شدن کودک به نکاتی که گفته شد، 
نخواهید  پرخاشگر  کودکی  قطعا  کنید،  توجه 
داشت . اگر این رفتار کودک همچنان ادامه پیدا 
کرد از راهنمایی یک روان شناس متخصص در 

زمینه مشکالت کودکان استفاده کنید.

عکس و مکث

 دکتر شیما وفا
درمانگر کودک و نوجوان، دکترای روانشناسی تربیتی

پرخاشگری در کودکان )قسمت دوم( 

مینو محرز، عضو کمیته ملی ستاد مقابله با کرونا گفته که تحت هیچ شرایطی 
نباید در ایام عید زمینه و مقدمات سفر شهروندان را فراهم کرد
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