نمیتوانمخوبیهایمادرمرافراموشکنم

قرار و مدار

روز خرید نان تازه برای صبحانه

قدیمها این جوری بود کــه باباها هر روز
صبــح زود ،میرفتن بــرای صبحانه
نــون میخریدن و بعــد با زن
و بچههاشــون دورهمــی
صبحانه رو میخوردن ولی
این روزها ،صبحانه معموال
با نون یخ زده است! الاقل
امروز برای صبحانه نون تازه
بخرید و حالش رو ببرید.

پسر 8سالهایکهیکدستویکپاندارد
عکس تزئینی است

به سراغ خانواده دیگری میروم که فرزندی معلول دارند.
ادیبکودک 8سالهایاستکهدریکحادثه،دستراست
اوتاآرنجوپایچپاوتامچقطعشدهاست.مادرشکهدست
پسرشرامحکمگرفتهاست،میگوید«:هنوزهمبایادآوری
روزحادثه،انگارقلبممیخواهدبایستد.وقتیادیبرادیدم
که غرق در خون افتاده است بر سرم زدم و همان جا افتادم.
همان روز در بیمارستان دســت و پایش را قطع و فردای آن
پســرم را به تهران اعزام کردند .به خاطر زخمهای صورت
و بدنش دو بــار تحت عمل جراحی قــرار گرفته و میگویند
حداقلسهعملدیگرهمنیازاست».

آرزوهایتلخخانوادههایمعلوالن

در روز جهانی معلوالن به سراغ مادری رفتیم که حاضر است همه زندگیاش را فدای راه رفتن پسرش کند و دختری
که تنها آرزویش این است که مادرش توان حرکتی یابد

ماریه پاکنهاد| خبرنگار

آفاق حدود هشت سال قبل به دلیل سکته مغزی ،توان حرکت سمت
مناسبت
چپ بدن خود ،تکلم و حتی برقراری ارتباط را از دست داد .همتا دختر
روز
 31سالهاش که قیافه اش حداقل  40ساله به نظر میرسد بعد از کمی
آشنایی ،تمام قسمتهای خانه را نشانم میدهد .حیاط کوچک با شیر
آب وسط آن که توسط نایلون پوشانده شده است ،به اتاق نمور و تاریکی ختم میشود
میگفتندمادرترابهآسایشگاهبفرست

در حالــی کــه آه بلنــدی میکشــد و اشــکهایش را پاک
میکند،ادامهمیدهد«:هشتسالاستکهجزواژههای
کوتاهونامفهوم،کلمهایازاونشنیدهام.مادرمحتیبرای
کوچکترینکارهایخودنیازمندکمکدیگریاست.از
اولین باری که سکته کرد و زمینگیر شــد تا به حال بارها
تشنجوسکتهکردهاست.تمامزندگیمانراحراجکردیم
تابتوانیمخرجداروهاوبیمارستانراپرداختکنیم.قبول
دارم که شــرایط جســمی خوبی ندارد اما همینکه چند
ماهیاستمیتواندراهبرود،برایمنامیدبزرگیاست.

برادرهایم مدام اصرار به انتقال مادرم به خانه سالمندان
داشتند اما من مانع شدم .حتی یک بار که مادرم به دلیل
سکتهمجدد دربیمارستانبستریبود،زمانیکهپزشکان
ازحالاوناامیدشدهبودند،شنیدمکهبرادرهایمتقاضای
توقف خدمات بیمارستانی و کندن مانیتورینگ مادرم را
داشتند!آنروزبهاندازهتمامسالهایتلخزندگیامگریهو
بهبرادرهایمالتماسکردمتاباالخرهموفقشدممانعآنها
شوم .مادرم شش ماه بدون هیچ امیدی از جانب پزشکان
در کما بود تا این که به هوش آمد اما قسمتی از مغزش را از
دستدادهبود».

همسایه طبقه باالی ما که یک زن و شوهر هستند ،خیلی با هم دعوا میکنند و صدایشان
باال میرود .بعید هم نیست که مرد ،دســت بزن داشته باشــد و  . ...با شنیدن سر و
صداهایشان واقعا به هم میریزم .خانمی  58سالهام و شــوهرم فوت کرده است.
چطور می توانم به آن ها کمک کنم؟
رمیسا ایزدپناه| کارشناس ارشد روان شناسی

مخاطب گرامی ،به این مســئله از دو منظــر میتوان پرداخت که بایــد قبل از هر
اقدامی ،شــما به آن توجه کنید .یکی از منظر حوزه بین فــردی و دیگری از حوزه
شخصی.

ابتدا رابطه مناسبی با آنها برقرار کنید
از منظر حوزه بینفردی ،در نظر داشته باشید اینکه شما به عنوان یک همسایه ،دغدغه مشکالت
همسایه خود را دارید و نگران نوع تعامل آنها با یکدیگر هســتید ،بسیار خوب و قابلتقدیر است.
به طور کلی ،این مسئله در ســبکزندگی امروز مردم بسیار کم رنگ شــده است و جای خالیاش
احساس میشود .با این حال قبل از ورود به اصل ماجرا و برای اینکه مثال با زن همسایهتان در این
باره صحبت کنید ،الزم است بتوانید رابطه خوب و مناسبی با آنها برقرار کنید ،به گونهای که نوع
کالم و رفتار شما برایشان قابل اعتماد باشد .مثال میتوانید در یک فرصت مناسب ،آنها را به شام
دعوت کنید و چند نکتهای درباره رابطهتان با شوهر مرحوم تان بگویید.
پیش داوری را کنار بگذارید
اگر میخواهید به آنها کمک کنید ،در قدم اول باید پیش داوری را کنار بگذارید .در متن پیامک
به این نکته اشاره کردهاید که به نظرم مرد همسایهمان دست بزن دارد .به نظر میرسد شما بدون
داشتن هیچ اطالعاتی درباره مشکلشان ،مرد را مقصر بلند شدن سر و صداها میدانید .به همین
دلیل ،توصیه میشود به دلیل نداشتن شناخت از روحیات آنها ،بهطور کلی به گفتن چند جمله
که همه زن و شوهرها با هم اختالف سلیقه دارند و  ،...اکتفا کنید و بعدش میتوانید آنها را برای
حل مشکالتشان به سوی کمک گرفتن از یک مشاور راهنمایی کنید.
چرا دعواهایشان ،شما را به هم میریزد؟
از منظر حوزه شخصی ،باید به این مسئله اشاره کنم که چرا دعوای زن و شوهر همسایه ،شما را به
هم میریزد و اذیت میکند؟ از پیامکتان اینطور برداشت میشود که مشکلتان فقط سر و صدای
آنها نیست .آیا تا به حال به این مسئله فکر کردهاید که چرا وقتی دو نفر که خارج از فضای زندگی
شما هستند و با هم دعوا میکنند و صدایشان بلند میشود ،شما ناراحت میشوید و روانتان به هم
میریزد؟ به احتمال زیاد ،این مسئله برای شــما تداعی کننده خاطره یا مسئله به خصوصی است
که باید مورد بررسی و توجهتان قرار گیرد.
به طور مستقیم وارد ماجرا نشوید

ازادیبکهبهصورتمادرشخیرهشدهاستوبادقتگوش
میدهد ،درخصوص سختیهایی که در این مدت کشیده
میپرسم که میگوید« :نداشــتن یک دست و یک پا خیلی
سخت است مخصوصا اینکه نمیتوانم به مدرسهای بروم
که دوســتانم رفتهاند چون آنجا پلههای زیادی دارد و من
هنوز به نداشتن پایم عادت نکردهام .در ضمن ،اینکه باید
با دست چپ بنویسم خیلی سخت اســت .آرزو دارم زودتر
پول برای ســاخت پروتزهایم تامین شــود تا بتوانم باز هم با
دوستانم باشم .تامین هزینههای درمان برای پدر و مادرم
بسیارسختاستودولتتابهحالحمایتینکردهاست».

که قسمت کوچکی از آن با پرده های رنگ و رو رفته جدا شده و حکم آشپزخانه را دارد.
به در فلزی که جلوی پلههای داخل حیاط کشیده شده و توسط قفل بزرگی بسته شده
است ،اشاره میکند و میگوید« :باالی پلهها اتاقک شش متری مادرم بود که در آن جا
قالی میبافت .هنوز هم دار قالی ناتمام او بعد از هشت سال همان جا قرار دارد .یک روز
که همه خواب بودیم ،با صدای مادرم از خواب پریدم و متوجه شدم از پلهها افتاده و زمین
خورده است .از عصر همان روز این نردهها را جلوی پلهها نصب کردیم ،حیف که دیگر
دیر شده بود».

با شنیدن دعوای زن و شوهر همسایه
خیلی به هم میریزم!

مشاوره
فردی

هنوزبهنداشتندستوپاعادتنکردهام!

به دالیل مطرح شده در این مطلب  ،باز هم تاکید میکنم به جای ورود مستقیم به زندگی این زوج،
برای حل این مسئله و یافتن پاسخ برای آنها از یک مشاور کمک بگیرید .موفق باشید.

مادرمرابافرغونجابهجامیکنم

بــه کوچــه صعبالعبورشــان اشــاره میکنــم و درباره
توآمــد آفاق بــرای انجــام آزمایشهای
چگونگی رف 
ماهانه میپرسم که میگوید« :اوایل که کوچه خاکی
بود ،به آژانس پول بیشتری میدادم تا از سراشیبی
کوچه باال بیاید اما االن که پلکانی شده ،برادر
کوچکممادرمراتاپایینکوچهکولمیگیرد.
مدتی هــم که بــه خاطر دیســک کمر
نمیتوانستاینکاررابکند،مادرم
رابافرغونپایینمیبردیم».

تمام داراییام ،فدای راه رفتن پسرم!

مادر ادیــب با چشــمانی پر از اشــک  ،اضافه
میکنــد« :تنهــا آرزوی من و همســرم یک
بار دیگــر راه رفتن ادیب اســت.حاضریم
تمام دارایــی و حتی وســایل منزلمان را
بفروشیمتابتوانیمراهرفتنپسرمانرایک
بار دیگر ببینیم .تمام داراییام ،فدای راه
رفتنپسرم».

زندگیسالم
سه شنبه
 12آذر 1398
شماره 1478

مشاوره

به کلمات نامفهومی که از دهان آفاق بیرون میآید ،گوش
میدهمتاشایدچیزیمتوجهشومامافایدهایندارد.توجهم
بههمتاجلبمیشودکهدرپاسخبهکلماتیکهمانندحرف
زدن کودکی اســت که تازه زبان باز کرده ،با شوق و محبت
حرف میزند و قربان صدقه مادرش میرود .وقتی آفاق به
نقطه نامعلومی خیره میشــود ،همتا آه بلندی میکشد و
میگوید« :مــادرم اکنون هیچ درکی از اطــراف خود ندارد
و حتی گاهی پدر و برادرهایم را نمیشناســد با وجود این،
به همه میگویم که من ،او و تمــام خوبیهایش را فراموش
نکردهام.تنهاآرزویمایناستکهیکباردیگرمادرمرامثل
قبل،درکنارمداشتهباشم».

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

*اوناحمقیکهبچهروانداختهتوسطلزبالهکهظاهرا
دستگیرهمشده،بایدتومألعامبندازنتوسطلآشغال
تادرسعبرتیبرای مواردمشابه بشه.
* خخخ .ببخشید که خنده ام بند نمیاد! آخه در مطلبی
باتیتر« 2راهکارسادهبرایدرمانسرفههایکودکان»
نوشــتهاید که برای درمان ،کــودک را در وضعیت نیمه
نشســته بخوابانید! این شــدنیه به نظرتــون؟ خودتون
میتونیناینجوریبچهروبخوابونید!
*اونخانمیکهگفتهخودمقلیانمیکشم،خانوادهام
هم خبر ندارند اما به هیچوجه اجــازه نمیدهم دخترم
قلیانبکشد،خیلیعجیببود.
* چاپ عکس قلیان کشیدن خانمها به خصوص در مأل
عام ،باعث ریخته شــدن بیشتر و بیشــتر قبح این ماجرا
میشود .لطفا بیشتر دقت کنید .کار فرهنگی ،توجه به
همیننکاتریزاست.
* حق مردی که خیانــت میکند ،آن هم بــا زن متاهل،
زیر گرفتن با خودروست .بعد شــما نوشتید تغافل شود
توگو برای حل مشــکل .همیشــه طــرف مردها را
و گف 
میگیرید،برایتانمتاسفم.
* به جای گیر دادن به خانمها در پروند ه قلیانکشیدن
زناندرزندگیسالم،بهمسئوالناعتراضکنیدکهچرا
در کشــورمان ،تفریح خوبی نداریم تا خوردن ساندویچ
و قلیان کشیدن ،تبدیل به دمدســتیترین گزینه مردم
برایتفریحنشود؟
* آمارها درباره قلیان واقعا تامــل برانگیز بود .حیف که
جوانانامروزی،گوششنواییندارند.

تقسیم شادی در شب عروسی!
به بهانه انتخاب زیبای یک عروس و داماد که از مهمانان خواستند برای آنان فقط اسبابباﺯی
هدیه بیاورند و دﺭ پایان مهمانی به یتیمخانه ﺭفتند
در زیرنویس ویدئو آمده« :عروس و داماد از مهمانان خواســتند برای آنان فقط اســبابباﺯی
شبکه های
هدیه بیاورند و دﺭ پایان مهمانی به یتیمخانه ﺭفتند و همه آنهــا رﺍ به کودکان هدیه داﺩند».
اجتماعی
ویدئو ظاهرا مربوط به جایی در روسیه است .اینکه دقیقا داستان به همین شکل بوده یا نه،
مشخص نیست اما یک چیز مشخص اســت .وقتی ویدئو را میبینیم ،عروسی با لباس سفید
بر تن و دامادی با کت و شلوار و دستهایی پر از اســباببازی ،دلمان شاد میشود .وقتی عروس و داماد به
بچهها فرصت انتخاب اســباببازی از بین هدایا را میدهند ،ما هم همراه کودکان ذوق میکنیم و در آخر با
اینکه زبان کودکان را بلد نیستیم اما همین که فریاد شاد آنها را می شنویم که دارند به زبان خودشان تشکر
میکنند ،دوست داریم ما هم با آنها همصدا شویم و تشکر کنیم.

 2راه میانبر برای کسب شادی
الیزابــت دان ،روا نشــناس شــناخته شــده در زمینــه
روانشناسی شادی ،در مطالعات متعدد و پیگیرانه خود به
رابطه بین پول و احساس شادمانی از ابعاد متفاوتی پرداخته
اســت .یافتههــای او در ایــن زمینــه ،پــس از 15ســال کار
مطالعاتی را میتوان در دو گــزاره خالصه کرد .گزارههایی

که میتواند به ما راه میانبری برای تجربه شــادمانی عمیق
را نشان دهد.
صــرف پــول بــرای دیگــران میتوانــد شــادی
بیشــتری برای ما در مقایســه با زمانــی که برای
خودمان پول خــرج میکنیم ،به همراه داشــته
باشد.

1

با اسکن این کد
می توانید این ویدئو را
تماشا کنید

انتخابی بسیار هوشمندانه
شــاید بتوانیم بر اســاس ایــن یافتههــا ادعــا کنیم کــه انتخاب
ایــن عــروس و دامــاد بــرای روز عروسیشــان انتخــاب بســیار
هوشــمندانهای اســت؛ آنها راهی برای کسب شــادی عمیق
را انتخاب کردهانــد و حاال بــرای مدتها از روز عروســی خود،
خاطــرهای با شــیرینی دو چنــدان و مضاعف خواهند داشــت.
راستیآخرینباریکهشمابهدنبالکسبچنینشادیعمیقی
به مدد کمک کردن مستقیم به دیگران بودید ،چه زمانی بود؟

«حــاال بذارید ببینید بــه بله برون میرســه یا نه»
خاصی توی چشماشون بود!
* پارســال عید بابام که خدا رحمتشــون کنه،
بیمار بودند .منم زنگ زدم یه دکتر آشنا که بیاد
خونه ویزیتشون کنه .بابام با اینکه حالشون
بد بــود اما وقتــی دکتر اومد تــوی اتاق ،میخواســت جلوی
پای دکتر بلند بشــه .منم که هول شــده و نگــران بابام بودم
گفتــم باباجــون نمیخواد بلنــد بشــید ،آقای
دکتر که کسی نیســتند! یعنی اون لحظه
میخواستم زمین دهن باز کنه!
* یه بار شوهرم داشت با دوستش پای
تلفن صحبــت میکرد و این دوســت
همسرمبهنوعیشریککاریشوهرم
هم هست .بحثشون سر یه موضوعی
باالگرفتویکهوهمسرمخیلیجدی
بهش گفت که ســرتو عین خر کردی
زیر کبــک! چنــد لحظــه ســکوت بر
قرار شــد و هر دوشــون شــروع کردن
به خندیدن و موضوع بحث یادشــون
رفت!

بانوان

خاطرههای بامزه خانومانه
اگر مخاطب همیشگی ستون بانوان باشید ،میدانید یک روز در هفته و در همین ستون از خاطرههای بامزه
خانمها مینویسیم .در خور ذکر است شــما هم میتوانید خاطرههای بامزه و تجربههای شیرینی را که در
زندگی برایتان پیش آمده در تلگرام به شماره  09354394576بفرستید تا در ستون بانوان چاپ کنیم.
فرنگیسیاقوتی

* شــوهر من توی خواب گاهی حرف میزنه .یک شــب من
رو توی اوج خــواب بیدار کرد و پرســید پلنگها بــه ما حمله
میکنن؟ چون سابقه حرف زدن توی خواب داشت ،جواب
ندادم و چشمهام رو بستم تا دوباره بخوابم که دوباره بلندتر
گفت مگه نمیشنوی؟ میگم پلنگها به ما حمله میکنن؟
من هم گفتم آره بابا ،حمله میکنن! همســرم کــه باز هم تو
خواب حرف زده بود ،انگار خیالش راحت شده باشه ،سرش
رو گذاشت روی بالشت و دوباره خوابید!
* برای خواهر کوچیکم خواستگار اومده بود .خواستگاری رو
شمال توی ویالی خواهرم برگزار کردیم که هم یه مسافرت
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تاثیرمثبتصرفپولبرای
دیگران،زمانیبهاوجخود
میرســد که مــا با دســت
خودمان کمک را به دست
دیگرانبرسانیموبتوانیمتاثیرکارخوب
خودرابدونواسطهمشاهدهکنیم.

بریم و هم خانوادهها با هم آشــنا بشن .پدر من کال آدم
کم حرفی هســتن ،قبــل از اومدن مهمونهــا به پدرم
ســفارش کرده بودیــم اگه جلســه خوب پیــش رفت و
خواستند واسه جلسه بلهبرون قرار بذارن؛ شما بگو بله
برون لطفا مشهد خونه خودمون باشه .پدرم هم گفت
باشــه حتما .خالصه مهمونها اومدن و تا نشســتن
و ســام علیک کردند ،پدرم گفت« :لطفا جلســه بله
خا نــو ا د ه
برون رو مشهد برگزار کنیم!»
داماد به همدیگه نگاههای
معنــیداری کردنــد و یــک
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