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بیش از 76روز و  ...داستانهایی از فائق آمدن بر
سختترینلحظاتزندگیاست

صادقجهانی|خبرنگار 
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آنــا بنگهولــم|

80دقیقهتنفس

زیریکالیهیخ
بنگهولم در حین اســکی
در یــک دامنــه شــیبدار
کوهســتانی بــا از دســت دادن
کنترل و تعادل خــود درون یــک چاله آب تقریبــا یخ زده
سقوطمیکند.درحالیکهسروبدناینزنزیریکالیه
یخ زده قرار داشته ،توانسته است با پیدا کردن یک حباب
هوا بین یخ و آب80دقیقه تنفس کند و زیر یخ زنده بماند
تا یکی از دوستانش به دادش برسد .زمانیکه این اسکی
باز را به بیمارســتان رســاندند وی عمال مرده بود ،اما سه
ساعتبعدودرکمالناباوریقلبویشروعبهتپشکرد.
امیدبهزندگیتنهاسالحآنادرمقابلاینحادثهسهمگین
زندگیاشبودهاست.

ایندانشمنداسترالیاییبههمراهدونفرازهمکارانخودبراییکپروژهعلمی-
اکتشافیعازمقطبشمالشدند.درراهبازگشتیکیازهمکارانداگالسهمراه
با سورتمه و بخش زیادی از تجهیزات و ذخیره غذاییشان در یک شــکاف یخی میافتد و جانش را از دست میدهد .برای
بازگشتبهپایگاه،داگالسوهمکاردیگرشمجبوربودندبیابانییخزدهبهطول ۵۰۰کیلومتررابپیمایند.آنهاتنهابرای
یک سوم از مسیر خود آذوقه داشتند .در ادامه مسیر و به دلیل نبود امکانات کافی همکار دیگر داگالس هم جان میدهد.
داگالسباوجودآنکهتنهاماندهبودوازشدتسرماانگشتانشزخمیشدهوعفونتکردهبوداززندگیناامیدنمیشودوبه
راهخودادامهمیدهدتابهپایگاهیکهکشتیبازگشتبهاسترالیادرآنجامستقربود،میرسدامازمانیبهاینپایگاهمیرسد
کهخبرناامیدکنندهدیگریمیشنود.کشتیآنجاراترککردهوایندانشمندچارهایجزانتظاریکماههبرایبازگشت
کشتیوماندندریکخانهباامکاناتحداقلینداشتهاستاماموفقبهانجاماینکارمیشودوزندهبهشهرشبرمیگردد.
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مائوروپراسپری| زندهماندندربیابانبدونآبوغذا

ایندوندهدویماراتنبیشازیکهفتهوبدوندراختیارداشتنموادغذاییدر
بیابانصحرایآفریقادرکمالتعجبزندهماندهاست.اوکهدرمسابقاتدوی
ماراتنشرکتکردهبودباگمکردنمسیرمسابقهبیشاز 280کیلومترازمسیراصلی
دورمیشودوبهدلیلگرمایشدیدفقطصبحهامیتوانسته
پیادهروی کند و همچنین برای رفع گرسنگی خود مجبور
شدهبهشکارخفاشهارویبیاورد.درنهایتبعداز 10روز،
گروهیصحراگردوبیاباننشینویراپیداوبهبیمارستان
منتقلمیکنند.ویحدود ۲۰کیلوگرمازوزنخودرادراین
مدتازدستدادهبود.دوسالبعدویباردیگردرمسابقات
ماراتن دوومیدانی صحرا شرکت کرد و این بار مسابقه را به
پایانبردوصحیحوسالمبهخانهبازگشت.

پسری چهار ساله دارم که مدام اطرافیانش ،من و پدرش و حتی فامیل را با مشت و
لگد میزند .هرچه به او میگوییم که زدن خوب نیست ،فایده ندارد .خسته شدیم از
دست این رفتارش .چه کار کنیم؟
عبدالحسین ترابیان |   کارشناسارشد روانشناسی

نصیحتکافینیست
درپیامکتانگفتهایدکههرچهبهاومیگوییمکه
زدنخوبنیست،فایدهندارد.توجهداشتهباشید
برایحلاینمشکل،نصیحتکافینیستوبهتر
استبهموضوعپرخاشگریکودکنگاهسیستمی
داشــته باشــید .فراموش نکنیم کودکان بیشــتر

تحت تاثیر مشاهده ها و واکنشهای اطرافیان به
خصوصوالدین،رفتاروواکنشنشانمیدهند.
پسبرایخاموشکردنرفتارپرخاشگرانهکودک
دنبالعلتهاییباشیدکهدرادامهبهآنهااشاره
میشود.
شمایاپدرشپرخاشگرنیستید؟

کودکانپرخاشگراحتماالاطرافیانپرخاشگری
دارند و کــودک در برابر پرخاشــگری بزرگ ترها،
احساسناکامییابهتقلیدازآنانبرایرسیدنبه
خواستههایخودپرخاشگریمیکند.بنابراینو
دراینشرایط،برخوردآراموپرهیزازپرخاشگری
باکودکرویهاوراتغییرمیدهد.

روز یاد گرفتن یک سوال هوش

اطرافیانبهاینرفتارشمیخندند؟

برخــی کــودکان همه رفتارهایشــان حتــی زدن
دیگــران موضــوع خنــده و ســرگرمی بزرگترها
تلقی میشــود و این خنده در قبــال رفتار کودک
باعث تشــویق وی و تقویت رفتار پرخاشگرانهاش
میشود .همان گونه که توجه به رفتارهای مثبت
کودک و تشویق او باعث تقویت و افزایش تکرار آن
رفتار میشود ،بیتوجهی به رفتارهای نامطلوب
مثل زدن و ...میتواند به صــورت تدریجی رفتار

مردی 42ساله هستم وهمسرم 37ساله است .حدود دو ماه پیش ،دایی همسرم به خاطر کرونا فوت کرد .بعد از آن اتفاق،
همسرم بیش از حد به مسائل بهداشتی توجه میکند .هر وقت از سر کار به خانه میرسم ،میگوید تا حمام نرفتی با من
حرف نزن .حتی در خانه هم ماسک میزند و میگوید که شاید شما(من و دو پسرم) ،ناقل باشید .خسته شدم از این شرایط.
حال خودش هم خوب نیست .چه کنیم؟

مخاطبگرامی،وسواسودقتنظرهمسرشما
مشاوره
برای رعایت بهداشــت پس از فوت داییشــان تا
زوجین
حدودی طبیعی اســت و نیاز به گذر زمان دارد تا
اینوسواستعدیلشود.بااینحال،چندتوصیه
بهشمابرایمدیریتشرایطپیشآمدهداریم.
اینخودمراقبتینوعیسوگواریاست
قبلازهرچیزتوجهداشتهباشیدکهاینخودمراقبتیشدیدبهنوعی
سوگواری ایشان برای دایی فوت شدهشان است .ترس از مردن از
طریق این بیماری(کرونا) ،اضطراب ،افسردگی ،وسواس مزمن و
نگرانیدربارهسالمت،واکنشهایروانیشایعناشیازاضطراب
ابتال به بیماری کروناست .استرس ناشی از این بیماری ،سیستم

ایمنیبدنراضعیفمیکندوازآنجاییکهبیماریکرونابهدلیل
ناشناختهبودناسترسواضطرابزیادیایجادمیکند،بنابراین
نیاز اســت عوامل مرتبط با آن را شناســایی و از آنهــا برای کاهش
اضطرابکووید 19استفادهکرد.پژوهشهایمتعددنشاندادند
که با کاهش استرس ،اضطراب و افسردگی میزان سالمت روان و
سالمتعمومیافزایشمییابد.
بههمسرتانثابتکنیدکهپایبندبهپروتکلهاهستید

زمانی مهارتهای مقابلــهای میتواند كارآمد باشــد كه موقعیت
اســترسزا از دو ویژگی مهم برخوردار باشد .این دو ویژگی عبارت
اند از :پیشبینیپذیری و كنترلپذیری .بنابراین به شما مخاطب
گرامیتوصیهمیکنمشرایطراقابلپیشبینیوکنترلشدهبرای
همسرتانتداعیکنیدوبهاینترتیبرفتارهایاضطرابزایایشان
راکاهشدهید.بهاوثابتکنیدکهمراقبخودوخانوادهتانهستید.

وسناوولوویچ| سقوطازارتفاع

 10هزارمتری

در ۲۶ژانویــه ،۱۹۷۲یک مهمانــدار هواپیما به نام وســنا
وولوویچاشتباهیسوارپروازکپنهاگنبهبلگرادشد.وقتی
که هواپیما در ارتفاع 23هزار پایی(تقریبا 10هزار متری)
قرار داشت بمبی که در قسمت بار هواپیما تعبیه شده بود،
منفجرشد.هواپیمادریکمنطقهکوهستانیسقوطکردو
 ۲۷نفریکهسوارهواپیمابودندجانخودراازدستدادند.
وسناوولوویچتنهابازماندهاینحادثهبود.بعدازاینسقوط
وحشتناک،پاهاوسهمهرهپشتاوشکستومجبورشدکه
مدتزیادیرادربیمارستانبماند.تمامپرستارهاوپزشکانی
که او را دیدهاند ،از امید باالی او به درمان و انگیزهاش برای
خوب شدن شگفت زده شده بودند .جراحیهای بسیاری
روی او انجام شــد و وی در نهایت توانست بار دیگر روی پای
خودبایستدوراهبرود.اسماودرکتابرکوردهایگینسبه
عنوانزنیکهازبلندترینارتفاعبدوناستفادهازچترنجات
پرشداشتهوزندهماندهثبتشدهاست.
در تهیه این مطلب از منابعی مثل «روزیاتو» کمک گرفتیم

نوزادیبهجمعتاناضافهنشده؟
گاهیعلتپرخاشگریکودکناشیازتولدفرزند
دوماستکهبرایکودک 4سالهیکحادثهاست
چون به طور ناگهانی همه توجهها به سوی نوزاد
جلب میشود و کودک احساس ناامنی می کند
و برای جلب توجه ،پرخاشــگر خواهد شد .در این
صــورت ،ضــرورت دارد والدین بیش از گذشــته،
کودکاولراموردتوجهقراردهند.
درجمعهمبهاوتوجهکنید
اگر کودک شــما در جمع خانوادگی که کودکان
دیگری هم حضــور دارند ،مــورد بیتوجهی قرار
میگیردیابهکودکاندیگربیشترتوجهمیشود،
ایــن خطــا نیــز میتوانــد بــه احســاس ناکامی و
پرخاشگری کودک بینجامد .در نهایت فراموش
نکنیم بــرای هر تغییــر در کــودکان بایــد والدین
رفتارخودرابررسیکنند وآنراتغییردهندچون
کودکانازعملماالگومیگیرند،پیرویمیکنند
وصرفانصیحتزیادکارسازنیست.

رعایتپروتکلهایبهداشتی،شستوشویدستهاوزدنماسک
ورعایتفاصلهدربیرونوشستوشووضدعفونیخریدهاییکهاز
بیرونبهمنزلمیآورید،ضروریاست.
خودتانراحساسبهماجرانشاندهید

درکالمهمباهمسرتاندرخصوصجلوگیریازابتالبهکروناخودرا
همرایوحساسنشاندهید.احتماالهمسرتانازشمادراینباره
مطمئننیستورفتاریدیدهیاکالمیشنیدهکهباورنداردشماهم
بهاندازهایشانمراقبخودتانباشید.بایدکمیبگذردوشمابارفتار
وکالمتانبهاوثابتکنیدکهشماهممراقبخودوخانواد ههستید،
رعایت میکنید و اوضاع را تحت کنترل دارید تا شدت رفتار ایشان
درخصوصدوشگرفتنهرروزهازشماسلبشود.
انرژیمثبترابهفضایخانهتانبیاورید
از آن جایی که عوامل روان شناختی مثبت با استرس رابطه منفی
دارد،سعیکنیدهیجاناتمثبتوحسامیدوشادکامیرادرخانه
باال ببرید .از کارهایی همچون تبریک تولدها(همسر و فرزندان)،
ســالگرد ازدواجتان ،خرید شیرینی و گل برای همســرتان و دادن
پیامهای عاشــقانه کمک بگیرید تا حس توجــه و عالقه مندیتان
را به خانمتان ابراز کنید .با این اتفاق ،عزتنفس همســرتان باالتر
میرود و جریان این حس در فضای خانه حال بچهها و البته شما را
همبهترمیکند.

زندگیسالم
سه شنبه
 29مهر 1399
شماره 1723

امروز یک ســوال هوش کــه از نظر
خودتون جالب و چالشزاست ،یاد
بگیرین و بعدش هر وقت همه
اعضای خانوادهتون دور هم
جمع شــدن ،مطرحش
کنین .فقــط خیلی
ســخت نباشه و
جوابــش رو هم
زود لو ندین...
ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم  :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

*عکسچاپشدهدرصفحهاولزندگیسالم،چشمنواز
بود.وقتیعکسشاینقدرجذابه،آدموسوسهمیشهکهبره
ازنزدیکاینمسجدزیباروببینه.
* دربــاره این چالــش مومــو ،یک ســری از دوســتهای
من ،عکس پروفایل واتساپ شــون رو همین شکل مومو
گذاشتن.منظورشونچیه،نمیفهمم!
*بهنظرمهمونکاشیورودیمسجدصورتیکهدروسط
صفحهچاپشده 12،سالکاردارهتابهاونزیباییتزیین
بشه اما شما نوشــتین که این مســجد بینظیر رو در دوره
قاجاردر 12سالساختن.
* االن همه جا نوشــتن که انسولین نیســت ،بعد شما در
صفحهسالمتمطلبچاپکردین«پاسخبهاساسیترین
سواالتدربارهانسولین»!وقتیکهنیست،بهنظرممهمهم
نیستکهدربارهاشاطالعاتداشتهباشیم.
* آنچه در صفحه اول زندگیســام و در پرونده «مسجد
صورتی،شاهکارمعماری»دیدم،انگاردریایرنگهابود.
*پاســخ مشــاور بــه ســوال مخاطبــی کــه گفتــه بــود
دختــر مــورد عالقــهام خــودروی شاســی بلنــد و خانــه
الکچــری دارد ،اشــتباه بــود 100 ،درصــد اشــتباه
بــود .بــه نظــر مــن ،ایــن پســر جــوان بایــد شانســش را
امتحــان کنــد .مخالــف خوشــبختی جوانها نباشــیم.
ماوشما :چون آرزوی ما خوشبختی جوان هاست وقتی
یکپسر18سالهبدونتثبیتهویتاقتصادیواجتماعی
میگویدعاشقیکدخترثروتمند 28سالهشده،وظیفه
ماستبهاوبگوییمچنینانتخابیاشتباهاست  .

روش شرمندهسازی را فراموش کنید

نامناسبکودکراازبینببرد.

شایددنبالجلبتوجهاست
علتدیگرپرخاشگریکودکوزدندیگرانشاید
به دلیل فقدان توجه به او باشــد و در این شــرایط
با زدن دیگــران میخواهد در کانون توجه شــما و
اطرافیانشقرارگیردبنابراینبهاینرفتاراشتباه
خود ادامه میدهــد .در همیــن خصوص توصیه
میشــود که به انــدازه و بــه هنگام ،نیــاز عاطفی
کودکراتامینکنیمتاباپرخاشگریدنبالجلب
توجهنباشد.

همسرم حتی در خانه هم ماسک میزند!

صدیقه معدنی |   کارشناسارشد روانشناسی
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داگالسماسون|طیکردن 500کیلومتردربیابانییخزده

پسر 4سالهام ،همه را با مشت و لگد میزند

اظهار داشــتهاید که فرزند شما
تربیت
پرخاشگراستودیگرانوحتی
فرزند
والدینشرامیزند.طبیعتااین
موضوع ،اسباب نگرانی شما را
فراهم کرده اســت .در ادامه در همیــن باره ،چند
توصیهبهشماخواهیمکرد.

دروسطاقیانوس

درسال 1982یکقایقرانآمریکاییبهناماستیوکاالهان
درطیمسیرخودبایکتوفاندریاییمواجهوقایقشغرق
میشود.ویتوانستباسوارشدنبرقایقبادییدکی،خود
رانجاتدهدوبدوناینکهبتواندمسیرمشخصیبرایخود
انتخاب کند در دل اقیانوس ســرگردان میشــود 76.روز
بعد قایق بادی استیو به ســواحل ماری گالنت در کارائیب
میرسد .سپس ماهیگیران محلی توانستند او را که بخش
زیادیازوزنخودراازدستدادهبودنجاتدهند.ویبیش
از 3200کیلومترراباقایقبادیخودطیکردهبود.جالب
است بدانید وی در ساخت فیلم «زندگی پی» نقش مشاور
آنگلی،کارگردانفیلمرابرعهدهداشت.

 80دقیقهتنفسزیریکالیهیخ،زندگیدروسطاقیانوس

همه انسانها در زندگی خود با شرایط
موفقیت
وموقعیتهایسختمواجهمیشوند.
عدهای از افراد با دست کم گرفتن خود
اجازه موجسواری به این شرایط را
میدهندودرنتیجهباناکامیوشکستمواجه میشوند.
کسانی هم هستند که با نیروی اراده و تالش و امید به
زندگی بر ســختترین و پیچیدهترین موقعیتهای
زندگی غلبه میکنند و هیچگونــه تردیدی برای نیل
به موفقیت و پیروزی به خــود راه نمیدهند .در ادامه
میخواهیم شــما را با پنج داستان باورنکردنی درباره
کسانی آشنا کنیم که با امیدواری و تکیه بر تواناییشان
بر سختترین شرایط زندگی فائق آمدند و....
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خانواده و مشاوره
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قرار و مدار

بانوان

 5توصیهبهمادرانیکهدوستدارندرابطهخودباپسراننوجوانشانرابهبودببخشند
نرگس عزیزی |   کارشناسارشد مشاوره	 منبعtheguardian.com:

رابطه با فرزندان نوجوان پیچیدگیها و مشکالت خاص خود را دارد .در این بین اما شاید
بتوان گفت که رابطه مادر و پسر نوجوان و در کنار آن پدر و دختر نوجوان از نظر نداشتن
تجربه مشترک در برخی زمینهها دشواریهای بیشتری دارد .در این مطلب میخواهیم
نکاتی را مرور کنیم که میتواند به مادران کمک کند تا رابطه بهتری با پسران نوجوان
خود داشته باشند.
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بــه او یــادآوری کنیــد کــه در حــال

یادگیریاست
بخش قابل توجهی از اشتباهات دوره
نوجوانی بــه دلیل رشــد مغــز و هورمونهای
بدن اوســت .به عنــوان مثال مطالعات نشــان
میدهد به واسطه نوع تحول مغز در این دوره،
تصمیمهــای هیجانــی و بــدون فکــر ،اتفاقی
معمول در این دوره است .صحبت مادر با پسر
درباره ویژگیهای دوره رشــد و تغییرات مغز و
 ...میتواند نشــانگر همدلی مادر با پسر باشد
و باعث شود تا پسر اعتماد بیشــتر به مادر خود
پیداکند.
روش شرمندهســازی را فرامــوش
کنید
از اســتفاده از جمــات ســرزنشآمیز
که باعث شــرمندگی او میشــود ،خــودداری
کنید چرا که بــه کار بردن این جمــات نه تنها
در طوالنی مــدت باعث بهبود رفتار نمیشــود
که اوضــاع را بدتر میکند .یادتان باشــد وقتی
نوجوان احساس بدی نسبت به خود پیدا کند،
احتمال اینکه انتخابهای اشتباهتری انجام
دهد،افزایشمییابد.
تذکراتمتعددرارهاکنید
شــکایت کردن مکرر از رفتار ناپســند
یک پســر نوجــوان ،نمونه بــارز آب در
هاون کوبیدن اســت .اگر میخواهید حرفها
و تذکرات شما موثر باشد ،دفعات آن را کاهش
دهید .در زمان بیان ،به تن صــدای خود دقت
کنید و مراقب باشــید صحبت شــما حالت ناله
پیــدا نکنــد .زمانبنــدی مناســب بــرای بیان
موضوع داشــته باشــید و در نهایت به این نکته
توجه کنید که هنگام تذکر دادن به یک نوجوان
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تماس چشمی توصیه نمیشود.
دوستانپسرتانرابهتربشناسید
به طور مثال ســعی کنید فضای خانه را
طوری فراهم کنید که پسر نوجوانتان
بتواند از دوســتانش در خانــه پذیرایی کند البته
با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و مثال در
حیاط خانه و با حفظ دقیق حریم خانــواده و . ...
برای این موضوع مهم اســت که نوجوان شما در
عین حال که قوانیــن خانه را میدانــد ،از آزادی
عمل نسبی برای دعوت از دوستانش برخوردار
باشــد .یادتان باشــد که یکی از بهترین راههای
پیشگیریازرفتارهایخطرناکنوجواناننزدیک
بودن به آنهاســت .عالوه بر این هــر چه بتوانید
دوســتان پســرتان را بهتر بشناســید ،شــناخت
بهتریازپسرخودبهدستخواهیدآورد.
ازقدرتداستانهاغافلنشوید
بســیاری از والدیــن تصــور میکنند با
ورود فرزندشان به دوره نوجوانی ،دوره
داســتانگویی آنهــا هم بــه انتها میرســد .در
حالیکه داســتانها و خاطرات والدین به شرط
رعایت برخی نکات برای نوجوانان بسیار جذاب
استومیتواندهنوزهمابزارتربیتیخوبیباشد.
برای پســر نوجوان خود داستانهایی از مردانی
که تصور میکنید میتوانند الگوی خوبی برای
او باشــند ،تعریف کنید اما دقت کنیــد که در این
داستانها کلنجارهای این مردان برای انتخاب
مســیر درســت در زندگی را به شــکلی واقعی به
نمایش بگذاریــد .نوجوانــان وقتی بشــنوند که
دیگرانهمدچاروسوسهشدهاندوبرایانتخاب
مســیر درســت دشــواری کشــیدهاند ،احتمال
بیشــتری دارد که برای انتخاب مســیر درست،
دشواریهاراتحملکنند.
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