آیا ما از پیشینیانمان آگاهتر هستیم؟

خوشیمن ،استثنایی یا الکچری؟!

توگوباپسریکهمتولد 66/6/6است
نگاهیمتفاوتبهتالشوالدینبرایبهدنیاآوردن فرزندشاندرتاریخهایرندبههمراهگف 
الههتوانا|روزنامهنگار

ما امروز نسبت به قدیمها ،بهره بیشتری از علم و شناخت داریم .عوامل بیماریزا را میشناسیم
سوژه روز و امراض را به موضوعات خرافی یا دیوان نســبت نمیدهیم .از سازوکار رخدادهای طبیعی
باخبریم و به درگاه خورشــید دعا نمیکنیم که ذوبمان نکند؛ از رعدوبرق فرار نمیکنیم و
برای ستارهها هم قربانی نمیدهیم .قعر دریا و اوج آسمان و دل صحرا را جایگاه غول و دیو و
جادوگران نمیدانیم .جدای از باورهای دینی امور را یا به تجربه میدانیم یا با خواندن و پرسیدن ،میفهمیم.
ابهامات هســتی از بین نرفتهاند اما همه زندگی ما را هم تحت تأثیر قرار نمیدهند .پس ما از پیشینیانمان
آگاهتریم؟ نه لزوما .امروز یعنی  99/9/9میخواهم به جنبهای از تالش والدین برای به دنیا آوردن فرزندشان
در تاریخهای رند بپردازم که کمتر به آن توجه شده است .همچنین از یک پسر متولد  66/6/6درباره تاریخ
تولدش و تاثیرات آن روی زندگیاش چند سوال متفاوت کرده ایم.
منمتولد 99/9/9هستم،یعنیمتفاوتم!
ازشماپرسیدمکهآیاماازپیشینیانمانآگاهتریم؟وگفتم
نه لزوما .مــا امروز بهرغــم همه امتیازات شــناختی که به

دســت آوردهایم ،همچنان دست به کارهایی میزنیم که
تنهادرچهارچوبافسانهوخرافهقابلتوضیحاست.یکی
از موارد رایج آن همین تالش اخیر مادران و پدران جوان

نفرزندانشاندرتاریخ 99/9/9است.
برایبهدنیاآورد 
تاریختولدرندیکهاحتماالمثلشمارهتلفنرندقراراست
به شنونده معنای خاصی منتقل کند؛ «من آدم متفاوتی
هستم».شایدمقایسهتولدیکانسانباخریدنخطتلفن
والدینهیجانزده
وسیمکارتهمراهبهمذاقخیلیازاین
ِ
خوشنیایدامادرواقعدرهردومورد،هزینهایپرداختو
«تمایز»یخریداریشدهاست.

خب تا اینجا درباره روز تولد ،بین عــدهای از ما و خیلی
از قدیمیها یک شــباهت وجود دارد؛ باور به معناداری
تاریخویکتفاوت؛همانطورکهگفتهشدتاریختولدنزد
پیشینیانماجزئیازنظامباورشانبودامابرایماچطور؟
آیاتازهپدرومادرهایتحصیلکردهکهشلوغیزایشگاهها
واحتمالخطرتولدزودرسفرزندشانرابهجانخریده
اند ،تقدیرگرا هستند؟ در همه امور و تصمیمات ،چشم
انسان پیش از عصر
به چرخش ستارهها و تقویم دارند؟
ِ
تسلطعلم،تکلیفشبااینموضوعمعلومبود.یکمبنای
فکری داشت که همیشــه به آن نگاه میکرد و میان آن و
آگاهی زمانــهاش تناقضی وجود نداشــت .چیزی که ما
امروز آن را «خرافه» مینامیم ،در زمان او ،یقینی بود که
دانشــمندان و اهل خرد تصدیقش میکردند .انســان
عصر امروز هم در تصمیم عجیب زایمــان در تاریخ رند،
همین قــدر مطمئن اســت؟ بین بــاور او و هشــدارهای
پزشــکان درباره عوارض زایمان زودرس ،هیچ تناقضی
وجود ندارد؟ در کدام نظام بــاور رایج زمانه ما و برمبنای
کدام بینش ،متولد شــدن در روزی خاص ،معنایی ویژه
دارد؟بااینتفاصیل،دربارهموضوعمشخصاهمیتروز
تولد،سوالابتدایمتنرادوبارهمطرحمیکنم؛آیامااز
پیشینیانمانآگاهترهستیم؟

تاریختولدرندبهنفعبچهاست!

البته نبایــد همه را به یــک چوب رانــد .در این
بیــن والدینی هم پیدا میشــوند کــه به دنیا
آوردنفرزندشاندرتاریخرندرابهنفعخود
او میداننــد! آن چنــان کــه از گزارشهای
رســانهای پیداســت ،این مــوارد را میتوان
دالیلعمدهبرایاینتصمیمدانست؛«اینتاریخ
خوشیمنه،شانسمیاره»«،یهتاریخاستثناییهکههمیشه

چند وقت پیش با درخواســت خانمم برای طالق موافقت کردم .دیگر
چارهای نداشــتم .او زنی بیوفا بود البته خیلی دوستش داشتم .جدایی
از پسر  2سالهام باعث شده است که در  29سالگی ،امید و انگیزهام را
در زندگی از دســت بدهم .حاال خانوادهام اصرار به ازدواج مجددم دارند .نمیدانم
چه کنم.
مصطفی نجمی |   کارشناسارشد روانشناسی

مخاطــب گرامــی ،بعد از
مشاوره
طالق ممکن است هر روز
ازدواج
احساسات جدید منفی یا
مثبتی را تجربــه کنید که
گاهی خودتان هــم در متضاد بودنشــان
مبهوت می شوید .احساسات بعد از طالق
هرکدام مثل یک خشت میماند .میتوانید
ایــن خشــتها را بــه صورت

هرمی روی هم قرار دهید و به اوج برسید،
ولی همیشه اینطور نیست .شما میتوانید
مانند برخــی افراد تا آخر عمرتــان در انکار
بمانید یــا در غار تنهایی خودتــان فرو روید
یا هیچوقت به جنس مخالــف خود اعتماد
نکنید یا میتوانیــد با پذیرش ایــن اتفاق و
کنترل افــکار مخرب به ســمت قله حرکت
کنید .انتخاب با شماست.

بانوان

افســردگی نخســتین اختالل روانی است
که چه زن و چــه مرد پــس از دوران جدایی
با آن دســت و پنجه نرم میکنند .بنابراین
تا اندازهای داشــتن احســاس انــدوه ،غم،
ناامیدی و حتی خشم بعد از طالق ،طبیعی
به نظر میرســد امــا انتظــار مــیرود که با
گذشت زمان این احساسات در شما کمتر
شــود ،در غیر ایــن صــورت باید به مشــاور
مراجعه کنید.
با طالق زندگی شما به پایان نرسیده

است
سراســر پیامکتان ،جملههــای ناامیدانه
است .این جمالت افکاری مسموم هستند
که تاثیر بسیار قوی بر احساسات شما دارند
و حتی ممکن است که خودتان هم متوجه

آثار منفی این جمالت نشوید هرچند شاید
ریشــه بســیاری از مشــکالت شــما همین
خطاهای فکری باشد که مدام به سراغتان
میآید .بدانید که با طالق زندگی شــما به
پایان نرسیده است بلکه باید انتظار زندگی
بهتری را داشته باشید.
معیارهایتان برای انتخاب همسر را

واکاوی کنید

به نظر میرســد که عجله در ورود به رابطه
دیگــر بعــد از طــاق ،مشــکالت شــما را
چنــد برابــر میکند .قبــل از آنکــه دوباره
عاشــق شــوید ،به خودتــان بــرای پذیرش
شــرایطی کــه داریــد و اتفاقاتی که پشــت
سرگذاشــتهاید ،فرصت دهید .اشتباهات
خــود و طــرف مقابلتــان را مــرور کنیــد و
ببینید که چه مسیری شــما را به این پایان

رســانده اســت .اجــازه
دهید کــه افســردگی و
ک:
9
اضطرابتان کمرنگتر
099
200
تل
گرام:
6
7
شود و اهداف و آنچه را
5
94
543
093
که از زندگی میخواهید
یــک بــار دیگــر مــرور کنیــد.
همچنیــن معیارهایتــان بــرای انتخــاب
همسر را واکاوی کنید .با عجله در ساختن
یک زندگی دیگر ،شما در کنار فرد دیگری
قرار میگیرید که باید بار خستگی شما را به
دوش بکشد و گاهی به اشتباه ،تنها با دیدن
تفاوتهــای یک فرد با همســر ســابقتان،
گمــان میکنیــد که فــرد ایــده آلــی برای
زندگی با شماست .اگر نمیخواهید دوباره
بــه این نقطــه برگردیــد ،مدتی دســت نگه
دارید و به فــردی دل نبندید .شــما درباره
مدت زمانی که از طالقتان گذشته است،
چیزی نگفتهاید .اگر این مدت زمان بیشتر
از یک سال است ،از همراهی خانوادهتان
برای ازدواج مجدد کمک بگیرید.

ترفندهای مرتب کردن قسمتهای مختلف خانه
مارال مرادی

مرتب کردن منزل آن هم در این شرایط که بیشــتر اعضای خانواده زمان زیادی از روز را در منزل حضور
دارند ،هم سخت است و هم آسان .باید از هر موقعیتی که پیش میآید به بهترین نحو استفاده کنیم؛ در
این شرایط بهتر است خانم خانه از همسر و فرزندان برای نظم بخشیدن و مرتب کردن منزل کمک بگیرد.
با این حال و در ادامه ،ترفندهایی برای مرتب کردن قسمتهای مختلف خانه مطرح خواهد شد.

ورودی منزل

برای ایجاد نظم در قســمت ورودی منزل بهتر اســت
هرگونه لباس اضافی ،انواع قبضها و وســایلی را که
باید در انباری جای بگیرد یا هر وســیله اضافی که در
راهرو قرار دارد بردارید و به جای اصلی خود ببرید.
آشپزخانه

برای مرتــب کردن آشــپزخانه بهتــر اســت از یخچال
شــروع کنید؛ تاریخ داروهــا و خوراکیهایــی را که در
یخچال نگهــداری میکنید بررســی کنیــد و هرکدام
را کــه تاریخــش گذشــته بیــرون بگذاریــد .همچنین

کابینتهارابراساسشکلومدلقوطیهاوکاربردی
بودنشــان بچینیــد .بــه ســراغ گاز بروید و
لوازمیکهبرایپختوپزدراطراف
گاز وجــود دارد و هر چیزی را
که به صــورت روزانــه از آن
اســتفاده نمیکنیــد از
آنجا بردارید .اگر شما
هم عادت به نگهداری
پالستیکهایاضافی
درکابینتیازیرسینک
دارید؛ همین االن همه

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

مهــراد متولد  66/6/6اســت و دوســت
گفت و گو نــدارد کــه بیوگرافــیاش بــه طــور کامل
در روزنامه چاپ شــود .این اتفاق نشــان
میدهد که به تاریخ تولد خاص و جالبش
افتخار نمیکند .با این حال ،راضی میشود به چند سوال
ما به صورت کوتاه پاسخ دهد که در ادامه خواهید خواند.

را جمــع کنیــد و دیگــر پالســتیکها را طوالنی مدت
نگهدارینکنید.پیشنهادمیکنمبادوختنچندکیسه
پارچهایبرایخریدهایتانهمبهمحیطزیستکمک
کنید؛ هم منزلتان را تمیز نگه دارید.

نظم دهندههای داخل کشو استفاده کنید .همچنین
اگر ملحفههای روتختی و روبالشــتی را شســتهاید و
نمیخواهید از آنها اســتفاده کنیــد ،آنها را بهطور
مرتب تا و درون یک روبالشتی جمع کنید.

اتاقها
برای مرتب نگه داشــتن کمد لباس از رخت آویزهای
طبقه ای بــرای روســری و مقنعه و  ...اســتفاده کنید
تا روســریها چروک نشود .داخل کشــوهای دراور،
همه لباسها را بــه صورت لولهای تا کنید
تا هم جــای کمتــری بگیــرد ،هم
لباسها چروک نشود به این
ترتیــب داخــل کشــوها
همیشــه مرتــب اســت
چون به راحتی به همه
لبا سهــا دسترســی
دارید .بــرای جوراب،
لــوازم آرایش ،لــوازم
زینتــی و لبــاس زیــر از

حمام و دستشویی
برای نظــم دادن به لوازم حمــام و دستشــویی  ،تمام
لــوازم را بیــرون بیاوریــد و روی ســینک قــرار دهید،
بطریهــای خالــی را دور بریزیــد .مــوادی را هم که
کمتر استفاده می شوند در کابینت حمام قرار دهید
و دوبــاره تمامی لــوازم را به صــورت مرتــب در حمام
بچینید.
پذیرایی

اگر روی میز خود روزنامه و مجالتــی را قرار دادهاید،
آنهایی را کــه میخواهیــد بخوانید نگــه دارید و در
جای مد نظر بگذارید و باقی را دور بریزید .وقتی روی
میز خود گلدان یا وســایل تزیینی قرار دهید مواظب
هستید دیگر چیزی روی میز نگذارید و شلوغ نشود.

زندگیسالم
یک شنبه
 9آذر 1399
شماره 1755

حس خودتان نسبت به تاریخ تولدتان چیست؟
خودم تاریخ تولدم یعنی  66/6/6را دوســت دارم .دلیلش
هم این است که کمتر فردی به صورت طبیعی ،چنین شانسی
را دارد که در چنین روزی به دنیا بیاید.
آیا والدینتان میخواســتند که شــما دقیقــا در این
تاریخ به دنیا بیایید یا به صــورت اتفاقی در  66/6/6به
دنیا آمدید؟
آن زمان والدین من وقت فکر کردن به این مسائل را نداشتند.
پــدرم از رزمندههــای جنــگ بــوده و آن زمان اصال کســی به
فکرشم هم نمیرسیده که چنین مسئلهای ،میتواند جذاب
باشد.
واکنش دیگران مثل دوستان ،آشنایان و  ...به تاریخ
تولدتان چیست؟ آن را الکچری میدانند؟
این موضوع الکچری شدن تاریخ تولد از 88/8/8شروع شد و
تا قبل از آن ،اصال مورد توجه نبود .با این حال و به طور طبیعی،
رند بودن تاریخ تولدم برای اطرافیانم و دیگران ،جالب و جذاب
است ولی اینکه واکنش خاصی داشــته باشند یا بگویند چیز
خاصی است ،نه .فقط همه یادشان میماند که تاریخ تولد من
دقیقا چه زمانی است و به نظرم الکچری نیست.
به عنوان ســوال آخر ،آیا این تاریخ تولد تا حاال برای
شما مزیت یا آسیبی هم داشته است؟
این تاریخ تولد رند و به قول امروزیها الکچری ،تا
االن هیچ مزیتی برایم نداشته و البته دردسرساز
هم نشده است و بیشــتر از هر چیزی فقط برای
کلکل دوســتانه خوب اســت! همین .به نظرم
والدیــن عزیز هــم اگر بــه زور بــرای به دنیــا آمدن
فرزندشــان در تاریــخ رنــد با به خطــر انداختــن جان
نــوزاد برنامهریزی نکنند ،قشــنگتر اســت چــون هر چیزی
طبیعیاش قشنگ است حتی تاریخ تولد.

ارسال
بهصفحهسواالت
پیام خانواده

بعد از طالق ،خانوادهام اصرار به ازدواج مجددم دارند
مراقب باشید افسرده نشوید

اتریخ تولدم فقط برای
کل کل خوب است!

خانواده و مشاوره

تو یاد همه میمونه»« ،الکچریه و بچهام بعدها احســاس
خوبی نســبت به تولدش داره» .اعتقاد به معنــادار بودن
روز تولد ،باور تازهای نیســت .اجداد ما سعد و نحس را در
آسمانمیجستندوسرنوشتراکا ِرافالکمیدانستند.
ســتاره شــناسها هنگام تولد نوزادان ،گــردش اختران
را رصد میکردند و بر اســاس آن خوب و ِ
بد آینده نوزاد را
به سمع و نظر والدینش میرســاندند .این نگاه  ،بخشی
از نظام باور قدیمیها بود که میگفت ســتارهها به طور
مطلق در زندگی ما دخیل اند و نه تنها در تولد که در همه
امور روزمره از جمله جنگ و صلح ،ســفر و شــکار ،عزل و
نصبوپیماننامههاوعقود،چگونگیگردشآنهامنشأ
اثرتلقیمیشد.

قرار و مدار

روز نوشتن جمله انگیزشی
امروز چند تا جملــه امیدبخش و جالب که
بهتون برای تالش بیشتر انگیزه میده ،روی
چند تا کاغذ یــا ابتدای صفحــات دفترچه
یادداشتتون بنویسین .فکر کردن
بهشون به شــرط اصولی
بودن هدف میتونه باعث
بشه با پشتکار بیشتری برای
موفق شــدن تالش
کنین.
ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم  :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

توگوی صفحه اول زندگیسالم ،خداداد
* اگر در گف 
عزیزی یا علی دایی میگفت که من مثل مارادونا و پله
هستم ،عیبی نداشت اما تهامی کجا و مارادونا کجا؟
* ســر صبح از دیدن تیتــر «دالیل بدبویی بــاد گلو» در
صفحه سالمت ،حالم بد شد.
* از زندگیســام به خاطر خاطرهبازیاش با مسابقه
هیجانانگیــز ایــران و اســترالیا ممنونــم .خیلــی بــه
شــادیهایی مثل اون روز نیــاز داریم .من بعــد از گل
خداداد ،شاید یک ربع روی هوا بودم! یادش بخیر.
* خانمی که شــوهرت در این روزها میره رفیقبازی،
به جای پیامک زدن به زندگیســام بــرای راهنمایی
گرفتنازمشاوربهستادملیکروناخبربدهکهبگیرنش
و همه راحت بشیم.
* ســوال مردم از تهامــی دربــاره اینکه موقــع بیرون
رفتن از زمین داشــته بندهای کفشش رو باز میکرده
یا میبسته ،خیلی عالی بود .خخخ .آخرش هم به این
سوال جواب نداده بود که.
* کمیک با موضــوع «لطف ًا  ۲دقیقه ســیامک انصاری
نباش!» خوب بود .معلوم نیست چقدر پول دارن خرج
میکنن برای این همه تبلیغ.
* بعد از خواندن مطلب صفحه خانواده ،تصمیم گرفتم
از شــوهر مهربانــم آقا مهــدی که واقعــا در ایــن روزها
تالش میکنه با شوخطبعیهاش ،من و بچههامون رو
خوشحال کنه ،تشکر کنم.
مریم ،همسرت
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