دربارهشخصیتحرفهای

«شیخدیاباته»مهاجممحبوبآبیها
بهبهانهاظهارنظرهایاخیرش

بچگانهباهوادارانحریفپیشخودیهامحبوبشونداما
دیاباته که در زمین چیزی کــم نمیگذارد ترجیح میدهد
خارج از زمین از دوســتی و رفاقت و ضرورت نگاه انســانی
بگوید .بهطور مثال در برنامه «فوتبال برتر» گفت « :چیزی
که میــل دارم به ایرانیان بگویــم و برای مــن در اولویت قرار
دارد ،شــان انســانیت اســت .انســانها برای من اهمیت
بیشــتری از فوتبال دارند؛ پــس از صحبت کــردن راجع به
انســانیت ،میتوانیم درباره فوتبال صحبت کنیــم .جدا از
اینکه شــما طرفدار چه تیمی هســتید ،من مجبور هستم
که به شــما احترام بگذارم .خیلی از این قضیه خوشــحال
هستم که مردم(ایران) خیلی من را دوست دارند و احترام
میگذارند».

سید مصطفی صابری |   روزنامهنگار

هر روز یک اظهارنظر جالب و جدید از دیاباته میشــنویم که برای ما با توجه به رفتار بازیکنان
داخلی ،تازه و گاهی عجیب است؛ رفتاری که باعث میشود دیاباته را یک فوتبالیست همزمان
چهره ها
موفق ،محبوب و مورد احترام بدانیم .اما چه تفاوتی میان این موارد هســت؟ یک بازیکن برای
اینکه همزمان محبوب ،مورد احترام و موفق باشد باید چند ویژگی داشته باشد ،اول عملکرد خوب
و حرفهای ،یعنی بهکار بستن استعدادها در خدمت تیم ،تمرین و دوری از حاشیه و حفظ تمرکز که این عوامل باعث
موفقیت حرفهایاش میشوند .دوم تالش فراوان و عشق به تیم و هوادارانش که باعث محبوبیت او پیش هواداران
خودی میشود .در نهایت احترام به تالش حریف ،هواداران دیگر تیمها و دوری از تنشآفرینی که باعث مورد احترام
بودن آن بازیکن ،بین دیگر تیمها و هوادارانشان میشود .خب ما فوتبالیست موفق زیاد داریم ،اما محبوب کم و
مورد احترام خیلی کمتر .یعنی ممکن است یک بازیکن بابت عملکردش در کوتاه مدت به شهرت برسد اما موفقیت
مستمر نداشته باشد ،یا اگر موفقیت داشت محبوب نباشد یا اگر بین خودیها محبوب بود بین هواداران رقیب مورد
احترام نباشد ،اما دیاباته الاقل در اولین فصل حضورش که هنوز جو لیگ برتر کشورمان روی او اثر منفی نگذاشته،
موفقیت و محبوبیت و احترام را بهخاطر رفتارش با هم دارد .در این مطلب بهچرایی این موضوع میپردازیم.

برایگردشبهشهرنمیروم

دیاباته چند وقت قبل در برنامه «شبهای فوتبالی» درباره
اوقــات فراغتش گفــت« :من تا حــاال برای گردش به شــهر
نرفتهام.بعدازتمریناتوبازیهابهخانهمیرومواستراحت
میکنم .میدانم که هواداران ،ســرمربی و بازیکنان برای
بــازی بعدی به من نیــاز دارنــد» .این صحبــت دیاباته برای
ما که عــادت داریم عکس فوتبالیســتهای داخلی و حتی
خیلــی از خارجیهای شــاغل در لیگ را در حــال گردش،
در مهمانــی ،در افتتــاح رســتوران و آرایشــگاه و  ...ببینیم
خیلی عجیب بود .تغذیه ،اســتراحت کافــی ،حفظ تمرکز
ذهنــی و  ...در موفقیت یــک ورزشــکار تاثیر زیــادی دارد.
بازیکنانبااستعدادزیادیدرفوتبالمابودندکهعکسهای

شبنشینیشــان بــا قلیان و  ...منتشــر شــد و کــم کم هم
آمادگیجسمیراازدستدادندهمروحی،امادیاباتهبااین
اظهارنظر نشان داد تمرین و حفظ آمادگی برای او اولویت
دارد .در باشــگاههای خارجی بزرگ ،برنامه بازیکن خارج
از زمان تمرین و اردو هم در اختیار باشــگاه اســت .بازیکن
حقنداردهرجاییبرود،هرچیزیبخوردو...امابازیکنان
داخلیمابارفتارحرفهایامثالدیاباتهفاصلهزیادیدارند
و باشگاههاهمچندانبهبازیکنبهچشمیکسرمایهکهباید
ازاوب هلحاظرفتاریوجسمیمراقبتشودنگاهنمیکنند.
نگاهانسانیبهجاینگاهرنگی
ُ
خیلی از بازیکنــان ایرانی دوســت دارند با توهیــن یا کری

علیپورداداشمه!
علیعلیپوردردربیقبلکهدیاباتهبهخاطرمصدومیتدرآن
غایببودیکشادیجنجالیتحریکآمیزبهتقلیدازشیخو
به سمت هواداران اســتقالل انجام داد .در برنامه «فوتبال
برتر» میثاقی که تالش میکرد
یــک حــرف جنجالی از شــیخ
بپرســد ،آن ماجرا را یــادآوری
کــرد و نظر دیاباته را پرســید،
در حالی که انتظار میرفت
دیاباتــه واکنــش تنــدی به
حرکت علیپور نشــان دهد جواب جالبــی داد:
«علی علیپور بازیکن بسیار خوبی است و اتفاقا از
کار او(تقلید خوشحالی گلم) خوشم آمد .علیپور
هم فصل خوبی را پشت سر گذاشته و داداش من

یک عادت زشت باعث شده که حالم از خودم به هم بخورد
پسری مجرد و در آستانه ورود به  38سالگی هستم .دارای سابقه افسردگی به خاطر داشتن
یک عادت زشت که در نوجوانی باعث شد ،خودکشی نافرجام داشته باشم .در  32سالگی
این عادت زشت جنسی را کنار گذاشتم و  5سال پاک بودم اما متاسفانه دوباره به آن مبتال
شدم  .حاال روح و روانم نابود شده است .حالم از خودم به هم میخورد .شاید دوباره خودکشی کنم.

دکتر رضا یعقوبی |   روانشناس سالمت

مخاطب گرامی ،شما با دو مسئله
مشاوره
مهم روبــه رو هســتید؛ اول عادت
فردی
زشــتی کــه از آن نــام بردیــد و دوم
اقــدام بــه خودکشــی کــه هــر دو
موضوعات سرنوشت سازی هستند.
احساستان نتیجه عادت زشتتان است
در باره عادت زشــتی کــه مطرح کردید ،متاســفانه
ممکن اســت این رفتار در بعضی از هم سنوساالن
شــما اتفاق بیفتد ولی با اقدامات موثر و درست ،به
آن پایان میدهند.
این رفتار اشتباه باید شما را تا همین حد آزار بدهد
اما بدانید کــه اصل این غریزه به خــودی خود ،چیز
بدی نیســت امــا روش غلطی که شــما به آن پاســخ
میدهید ،در شــما احســاس شــرم

بانوان

ایجاد کرده است که به واسطه آن اعتماد به نفستان
را از دست میدهید و گاهی آنقدر این رفتار تکرار
میشود که در نتیجه بسیار افسرده و ناامید خواهید
شد یا اینقدر احساس شرم خواهید کرد که تصمیم
بگیرید خودتان را به بدترین شــیوه یعنــی اقدام به
خودکشی تنبیه کنید.
بهترین راهحل ،ازدواج است

بهتریــن راه جلوگیری از این اتفاق پاســخ طبیعی و
مناسب به این نیاز است .اگر امکان ازدواج برایتان
وجــود دارد ،به فکر باشــید و اگر شــرایطش فراهم
نیســت ،باید با تمام توان به فکر رفع موانع ســر راه
ازدواج باشــید .اگــر آمادگــی روانی بــرای ازدواج
ندارید ،با یک مشــاور حضوری گفتوگو کنید تا به
شــما کمک کند .اگر از نظر مالی یا شغلی آمادگی
نداریــد ،مشــکلتان را بــا افــراد نزدیــک از جملــه
خانواده ،فامیــل و اطرافیان در میــان بگذارید تا از

خاطرههای بامزه خانمانه

اگر مخاطب همیشگی ستون بانوان باشید ،میدانید که هرازگاهی و در همین ستون از خاطرههای بامزه
خانمها مینویسیم .در خور ذکر است که شما هم میتوانید خاطرههای بامزه و تجربههای شیرینی را
که در زندگی برایتان پیش آمده ،در تلگرام به شماره  09354394576بفرستید تا در ستون بانوان
به نام خودتان چاپ کنیم.
* رفته بودیم برای خواهــرم عینک بگیریم ،اونم مدل
عینکی که میخواســت رو توی گوشیش به فروشنده
نشــون داد و فروشنده گوشــی رو گرفت و داشت نگاه
میکرد که یهو خواهرم داد زد ،وااای گوشیم نیست!
ما هم همه هول شــدیم .بابــام به من گفــت زنگ بزن
به شــماره خواهرت ببین کی جواب میده؟ خودشــم
حسابیازدستخواهرمعصبانیبودکهآقایفروشنده
همبهخاطراسترسخواهرمترسیدهبودوهیداشت

به من اشــاره میکرد که گوشــی دســت منــه ولی
میترسیدکهبلندبگه!منماولشمتوجهنمیشدم
ویهوفهمیدممنظورشرو.
*قبالشوهرمرانندهتاکسیبرونشهریبود،برای
همینشبهاموقعخوابخیلیاسترسداشت.
مثالتویخوابیهوییپاشرومیکوبیدبهدیواره
تخت و انــگار ترمــز میگرفت!
خالصه یه شب منو بیدار کرد و

تمام امکانات موجود و حمایت های اطرافیان بهره
مند شوید .طبیعی است که وقتی عدهای در اطراف
ما متوجه یک مشکل میشوند ،آنها نیز سعی خود
را میکنند که به شــما برای حل این مشــکل کمک
کنند .البته بــا تمام ایــن توصیفات هیــچگاه نقش
خودتان را در حل این مشکل دست کم نگیرید.
افکار خودکشی باید سریع درمان شود

اما در باره موضوع دوم یعنی افکار خودکشی که در
ســر دارید ،باید بدانید که این افکار کامال مرتبط با
موضوع اول یعنی تماشــای فیلمهای غیراخالقی
و مســائل جنســی اســت .پس درنتیجه حل مسئله
اول به مسئله دوم نیز کمک خواهد کرد .همچنین
در چنین شــرایطی ســعی کنیــد خودتــان را با این
افکار آسیب رســان تنها نگذارید و در اولین فرصت
با مشــاور در ارتباط باشــید .برای دریافت خدمات
مشــاورهای اورژانســی میتوانید از مراکــز دولتی
مثــل مرکــز اورژانــس اجتماعی بــا شــماره تماس
123یا مرکز مشاوره تلفنی بهزیستی یعنی شماره
 1480یا حتی اورژانس علوم پزشکی یعنی شماره
 115کمــک بگیرید یــا در حالت طبیعــی به مراکز
مشــاوره روان شــناختی یا روان پزشــکی در شــهر
مراجعه کنید.
بااسترسگفتکهببین،تقاطعروبستن!حاالچیکار
کنم؟منمگفتماشکالنداره،بروازتقاطعباالدوربزن!
اونمتاحرفمنوشنید،بازگرفتخوابید!یهبارهممنو
بیدار کرد گفت نگران نباش ،مخزن CNGرو پر کردم
ومسافرهاهمتکمیله!
* چنــد ســال پیــش دانشــجو بــودم .ســر کار هم
میرفتم و حسابی خسته میشدم .یه بار با اتوبوس
داشتم برمیگشتم خونه که خوابم برد .وسطهای
راه از خواب پریدم و از شیشه اتوبوس
خیابون رو نگاه کردم و یهو به خانم
بغلیم گفتــم ،ببخشــید خانم ما
داریــم میریــم یــا داریــم میایم؟
خانم بغلی بنده خدا فکر کرد که
قاط زدم و زد زیر خنده .بعدش
هم گفــت کــه بســتگی داره که
داری میــری جایــی یــا داری از
جایی میای!

پرسپولیسلیاقتقهرمانیداشت
ذهنبسیاریازماناخواستهموفقیتدیگرانراکوچک
میکند تا با زیرســوال بردن آن ،کاستیهای
احتمالــی خودمــان نادیده گرفته شــود.
برخــی از ما همیشــه در حــال فرافکنی
هســتیم ،معتقدیــم موفقیــت درســی،
شغلی،مالیو...دیگرانناشیازشانس،
پارتیبازی ،دستهای پشت پرده و خالصه
هر عاملــی غیر از تــاش خود فــرد اســت و ناکامــی ما هم
بهخاطر بدشانســی ،خصومت شــخصی اســتاد و رئیس و
همکار و هزاران دلیل دیگر جز نبود تالش و برنامهریزی در
خودماناست.فردیکهنگاهشبهنتایجخودشودیگران
اینچنین باشد نمیتواند موانع رشــد خودش را رفع کند
چون معتقد اســت عوامل موفقیت مثل شــانس و پارتی از
کنترلاوخارجهستند،اماکسیکهمسئولیتهمهچیزرا
بهرغموجودمشکالتاحتمالیمتوجهخودشمیدانداگر
امروزهمموفقنشودبادرکصحیحیازشرایطمیتوانددر
گامهایبعدیبهموفقیتنزدیکترازقبلباشد.فوتبالما
هممتاثرازاینعادتجمعیغلطازاتهامزنیپرشدهاست.
پیشکسوتهایدوتیمبزرگ،تیمرقیبرابهحمایتهای
پشتپردهمتهممیکنندودراینشرایطعجیبنیستکه
نهمهاتهاموپرخاشنتوانندازفوتبال
هوادارانهموسطای 
لذتببرندوصفحاتهواداریدرفضایمجازیپرباشداز
توهین،امادیاباتهماجرایپوکرپرسپولیسراخیلیراحت
از نظر خودش و بدون نگرانی بابت واکنش هواداران بیان
کرد .برای همین صداقت اســت کــه او میتواند یک چهره
محبوبودرعینحالمورداحترامهمه باشد.دیاباتهدرباره
اینکه اســتقالل شایســته قهرمانی بود یا نه؟ گفت« :فکر
میکنماستقاللتمامتالشخودرادراینفصلانجامدادو
بایدواقعیتراگفت.پرسپولیستیمبسیارخوبیدارد.
فکــر میکنم پرســپولیس
لیاقت جایگاهش را دارد.
معتقد هستم پرسپولیس
بســیار در ایــن فصــل خــوب
بازی کرد و لیاقت جایگاهش
را دارد؛ احترام زیــادی برای
پرســپولیس و تمــام تیمهای
ایرانی قائل هســتم چون بازیکنان بسیار خوبی
رادرایراندیدم».

روز بازی مار و پله
امروز برای دقایقی ،همه اعضای خانواده
دور هم جمع بشین تا یک بازی خانوادگی
انجام بدین .پیشنهاد ما ،بازی مار و پله
است .هرچی هم بیشــتر با بقیه کلکل
کنین ،بیشتر خوش میگذره فقط لطفا
جر نزنین!

زندگیسالم
چهارشنبه
 29مرداد 1399
شماره 1674

خانواده و مشاوره

چرا دیاابته موفقیت
محبوبیت و احرتامرا
توامان دارد؟

است.حرکتاودرخانوادهانجامشدهوهیچمشکلیوجود
ندارد».ایندرحالیاستکهدرفوتبالمامسائلسادهتراز
این به سالها تنش بین بازیکنان ،تیمها و هواداران منجر
میشــود ،اما دیاباته با این اظهارنظر از تنش بین هواداران
وحاشیههایاحتمالیدردربیبعدیهمپیشگیریکرد.

قرار و مدار

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

* این آقــای توکلی کــه در پرونده زندگیســام گفته
حافظه خیلی خوبی داره ،راست میگه بنده خدا! یک
ســری جمله بود که  40ســال ،فقط همونها رو تکرار
کرد بدون یک کلمه اضافه و کم! هر سال میگفت مداد
سیاه نرم با خودتان بیاورید و . ...
*توصیههایمشاورتاندرسلسلهمطالب«ارتباطهای
کالمی غلــط و جایگزین صحیــح آن» ،همیشــه نکات
آموزنده دارد .آفرین بر شما.
* آقای صابری ،مطلب خاطره بازیتان با کنکور خیلی
خوب بود .فقط یادتان رفت از گرمای ســالن برگزاری
جلسات بنویســید .کنکور همیشــه در تابســتان بوده
است.
* در صفحه ســامت دربــاره تقویت راههای سیســتم
ایمنی بدن ،بیشــتر مطلب بزنین .به نظرم هم اکنون،
تنها راه مبارزه با کرونا تقویت سیستم ایمنی بدن باشد
و رعایت بهداشت فردی.
* اتاق مشــاورههای صفحه خانــواده را که میخوانم،
به زندگی خودم امیدوار میشــوم .مثال همین مادری
کــه متوجه ارتباطهــای نادرســت عروســش از قبل از
ازدواج شــده ،چه حال بدی دارد و اصال دوست ندارم
که تجربهاش کنم.
* اگر در صفحــه کودک ،هــر بــار  2یا  3تــا قصه چاپ
کنین ،خیلی بهتره .تنها ســرگرمی بچه مــن توی این
روزها ،همیــن صفحه فرفره خراســانه که اونــم روز در
میون چاپ میشه.

ش خالیبندی نکنید
کودکان را قربانی چال 
بهبهانهچالشیکهیکیازبالگرهایمعروفدراینستاگرامبهراهانداختوبرخیخانوادههابامشارکتدرآن،شخصیت
کودکانخودرافدایچندلحظهخندهکردند
نرگس عزیزی |   کارشناس ارشد مشاوره

یکی از اینفلوئنسرهای معروف اینستاگرام که نزدیک به 3میلیون دنبال کننده دارد ،چالشی به راه انداخته که طی
شبکه های
آن افراد انگار که دارند پیام صوتی ضبط میکنند ،به اصطالح خالیبندی میکنند (به یکی از عزیزان خود دروغ
اجتماعی
میگویند) و همزمان از واکنش فردی که در اتاق حاضر است ،فیلم میگیرند .در این چالش افراد زیادی شرکت
کردندامادراینبینمتاسفانهبرخیازوالدینهمبافیلمگرفتنازفرزندانخودمشارکتداشتند.اماچرامیگوییم
متاسفانه و اینکه به عنوان والد ،پیش از انتشار ویدئویی از فرزند خودمان ،بهتر است به چه سواالتی فکر کنیم؟
پرت کردن کودک میان موقعیتی دردناک

در برخی از این ویدئوها ،کودکان در موقعیتی ناخوشــایند
قرار میگیرند .به عنوان مثال در یکــی از تکاندهندهترین
موارد ،مــادری در حــال فیلم گرفتــن از دختر خردســالش
میگوید قرار اســت او ،پدر و چند نفر دیگر به سفر بروند اما
چون ممکن است دختر اذیت کند ،او را همراه خود نخواهند
برد .موضوعی که باعث میشــود دختر بچه به گریه بیفتد.
این در حالی است که برای کودکان به ویژه در سنین پایین
مرز بیــن واقعیت و شــوخی چندان روشــن نیســت و همین
میتواند آسیب ناشــی از این چنین دست انداختنهایی را
در آن ها تشدید کند.
آیا کودک این تصویر را دوست دارد؟
این طور کــه این بالگر اعــام کــرده برخــی از ویدئوها در
اســتوریهای او نزدیک به یک میلیون بازدید داشــتهاند.
این در وضعیتی اســت که در برخی از موارد ،کودک لباس
مناســبی به تن ندارد یــا بــه ویژگیهایی از کودک اشــاره
میشــود که به صورت معمول خوشــایند
نیســت .در یکــی از ایــن مــوارد در حالی
کــه خواهــری در حــال فیلــم گرفتــن از
بــرادر خــودش اســت ،در حــال صحبــت
دربــاره روش الغر کردن برادرش اســت.
برادری که هنوز در سنین دبستان است،
بــدون تیشــرت نشســته و ظاهــری که از
او به نمایش گذاشــته میشــود ،میتواند
باعــث دســت انداخته شــدن کــودک در
موقعیتهای دیگر شــود .اما ممکن است
برخی از والدین یا دیگــر اعضای خانواده
که این ویدئوها را گرفته و منتشر کردهاند،
در دفاع از خود بگویند ما با اطالع کودک
ویدئو را منتشــر کردهایم .آیا صرف اطالع

دادن به کودک ،در چنین مواردی کافی است؟
اما من با اطالع فرزندم ویدئو را فرستادم!

اطــاع دادن به کــودک پیش از انتشــار عکس یــا ویدئو کار
خوبی اســت اما کافی نیســت چــرا که کودکان تــوان درک
موقعیت را به درســتی ندارند .از طرفی گاهی اوقات به نظر
میرسد والدین یا بزرگ سالی که تصمیم به انتشار دارد هم
خود به نتایج انتشار ویدئو بیتوجه اســت .اگر شما هم فکر
میکنید خب این فقط انتشار یک ویدئوی بامزه است و بس،
پس بد نیست کمی روی سواالت زیر تامل کنید.
آیا بــا خودتان فکــر کردهاید که گاهی انتشــار ویدئوی
خندهدار فرزندمان شبیه این اســت که او را میان جمعیتی
بیش از جمعیت ورزشــگاه آزادی رها کردهایم تــا همه به او
بخندند؟
آیا میدانید ممکن است افرادی تا هفتهها بعد از دیدن
این ویدئو وقتی کودک را میبینند ،او را دست بیندازند؟
و آیا دقت دارید که از بین تمام ویژگیهای فوقالعاده
و توانمندیهایــی کــه فرزندتــان دارد ،تــا
مدتها تنهــا یک ویژگــی یا رفتــار او مانند
اضافــه وزن ،متنفــر بــودن از مدرســه یــا با
کفگیر غذا خوردن او ،توسط دیگران دیده
خواهد شد؟
یکی از مادران عذرخواهی کرد

همه این موارد را گفتیم ،بهتر اســت به این
موضوع هم اشاره کنیم که تا به االن حداقل
مادر یکی از کودکان ،متوجه اشــتباه خود
شده و این موضوع را هم اعالم کرده است.
ن که
به امید روزی که همه والدین پیش از ای 
دیر شود ،توجه بیشتری روی انتخابهای
خود داشته باشند.
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