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چرایی فریبخوردن یک دخرت از ابزیگر معروف

تحلیلروانشناسانهماجرایدختریکهبهامیدازدواج،خانهاشرابهنامیکبازیگرمعروفکرداما
او زیر قولش زد
« 7تیر سال  86من با این آقا که یکی از بازیگرهای معروف سینماست ،آشنا شدم .در سینما او را دیدم و همان
محوری
جا شماره من را گرفت ...رابطه خوبی هم داشتیم ،حسابی عاشق او شده بودم اما « .» ...شاهین صمدپور»
توگو کرده که مدعی است
یکی از نام آشناترین مستندسازهای اجتماعی کشورمان ،به تازگی با دختری گف 
توسط یک بازیگر معروف ،فریب خورده است .در ادامه صحبتهای این دختر را که اینروزها تومور مغزی
هم دارد و شرایطش مناسب نیست را خواهید خواند و یک روانشناس به تحلیل این ماجرا خواهد پرداخت.
گفت اول خانهات را به نامم بزن بعد ازدواج میکنیم
این دختــر در ویدئویــی که «صمدپــور» در
اینســتاگرام شــخصیاش منتشر کرده
اســت ،میگوید« :بعد از چندین سال
آشــنایی ،یک روز این بازیگر معروف به
من گفت که اول برویم محضر و خانهات
را به نام مــن بــزن و بعدش میرویــم دفتر
عقد و ازدواج .قرار بــود با هــم ازدواج کنیم ...اما
بعد از اینکه خانهام به نامش شد ،مدام به او میگفتم که چرا به
قولهایی که به من دادی ،عمل نمیکنی؟» او درباره ابتالیش
به سرطان و واکنش این بازیگر هم میگوید« :از سال  ،94تومور
مغزی گرفتم .وقتی که متوجه این ماجرا شد به من پیامک داد
که به فکر مرگ تدریجی باش .اگر تو واقعا سرطان داری ،حرص
چی رو میزنی؟ آدمی که سرطان داشته باشــه به فکر ثوابه نه
ویال و زمین ».صمدپور با این توضیح کــه این بازیگر معروف در
رای بدوی به سه ســالونیم زندان محکوم شــده ،پروانه شغل

دومش لغــو و  91روز هم زنــدان قطعی در انتظارش اســت ،از
این دختر درباره واکنــش این بازیگر به این اتفاقات میپرســد
که او میگویــد« :بعدش که از او شــکایت کردیــم ،گفت طناب
دار دور گردن خودت و خانوادهات میاندازم و من خیلی نفوذ
دارم ».مادر این دختر هم میگوید« :یک روز به دخترم زنگ زد
و گفت که من میخواهم بروم مسافرت ،برو و برای من چمدان
بخر .دخترم رفــت خرید .به دختــرم گفتم که ایــن کار را نکن،
گوش نکــرد .چند وقت بعــد به دختــرم گفت که بــرو برای من
سینمایخانگی بخر .فاکتور خرید همه اینها را دارم».
به دخترهای جوان میگویم گول پسرها را نخورید

این دختر در پاسخ به این ســوال صمدپور که اگر این بازیگر این
ویدئو را ببیند ،میخواهی چه چیزی بــه او بگویی ،بدون مکث
میگوید« :فقط بهش میگــم ازش متنفرم ،متنفــر .به دختران
جوان هم میگویم که گول پسرها رو نخورید ،پسرهای زیادی
هستن که این جوری اند».

حلما خانم خوشبین و هیجانپذیر
آنالیزروانشناسینقاشیدختری 10سالهکهنکاتجالبیدربارهویژگیهایشخصیتیاشدارد
دکتر فریده ناصری | روانشناس بالینی

درتفسیرنقاشیکودکبایدجنبههایمختلفیازنقاشیرامدنظرقراردادکهعبارتانداز:رنگ،
محتوا ،فضای به کار گرفته شده و خطوط(یا همان اشکال) .نقاشی کودکان ،یک ارتباط مستقیم با
بخش ناخودآگاه آنها دارد و حاوی اطالعات روانشناختی زیادی است .در این بین و حتما در زمان
ارسالنقاشیبهشمارهتلگرامی 09354394576اینعبارتراهمبنویسید«:مربوطبهقسمت
تحلیلروانشناسانهنقاشی»وعالوهبرنام،سنفرزندتانراهمحتماذکرکنید.امیدوارمهفتهبعد،
تحلیلنقاشیفرزندشماچاپشود.
آنالیزروانشناسانهنقاشیحلماخانم 10ساله

-1دراولیننگاهبهایننقاشیازمنظرروانشناسی،
اینطوربهنظرمیرسدکهحلماخانمدختریمهربان،
خوشبین،حساس،هیجانپذیر،درونگراوپرانرژی
است .او مادرش را خیلی دوست دارد و برایش بسیار
با ارزش است .هوش محیطی و هوش عاطفی بسیار
باالییداردوالبتهکمیهملجبازاست.
 -2ابرهایی خندان در باالی نقاشــی کشــیده شــده
اســت .به طــور کلی کشــیدن ابــر در نقاشــی معرف
مادر است .کشــیدن دو ابر خندان ،نشان دهنده این
است که حلما خانم مادرش را خیلی دوست دارد و از
رابطهاشبامادراحساسآرامشمیکند.

-3خانه،معرفامنترینمکانیاستکهکودکاندر
آن احساس آرامش میکنند و کشیدن آن در نقاشی
نشــاندهنده داشــتن همین دیدگاه به خانه اســت.
البته کشــیدن خانه به نســبت کوچک ،نشاندهنده
درونگرایی کــودک اســت و به احتمال زیــاد ،کافی
نبــودن روابط ،ارتباطــات و مهربانیهــا بین اعضای
خانواده.بنابراینخألعاطفیدراینجابسیارمشهود
است.
 -4وقتی در یک نقاشــی برای خانه ،پنجره کشــیده
میشود بر اساس تحلیل روانشناســانه آن میتوان
دریافتکهکودکزندگیراچگونهمیبیند؟کشیدن
پنجرهکوچک،اضطرابارتباطییاامتناعازدیدنپاره

چهکنم سیگار کشیدن از سر پسر 19سالهام بیفتد؟
پسری 19سالهدارمکهبهدرسخواندنعالقهاینداردوپنهانیسیگارمیکشد.زود
عصبانیمیشود ،راحتهمدروغمیگوید.هیچهدفیندارد.منوپدرشهیچمشکل
خاصینداریمومحیطخانهآراماستالبتهبیمشکلوبحثنیستیمولیخیلیحادهم
نیست .چه کار کنیم که این سیگار کشیدن از سرش بیفتد؟ ظاهرا حدود دو سال است که سیگار
میکشدوماتازهچندماهاستکهفهمیدیم.خیلیبرایآیند هاشنگرانیم.خودمکارمندموشوهرم
شغلآزاددارد.وضعیتمالیمتوسطیداریم.
دکترعبدالحسین ترابیان | روانشناس

فرزند شــما ماههــای پایانــی دوره
تربیت
نوجوانی دوم خود را ســپری و مثل
فرزند
بیشتر نوجوانان مرحله پرفشاری را
تجربه میکند.
نگرانی شما از وضع موجود روحی و رفتاری وی بجا
و قابل درک اســت .اندکی اضطراب ،بیتعادلی،

پرخاشگری ،خودخواهی ،تقابل ،گرایش افراطی
بــه همســاالن ،بیثباتی خلقــی  ،هنجارشــکنی و
نادیده گرفتن اصول خانواده و گاه دچار درماندگی
و شــناور شــدن می تواند از ویژگیهای این دوران
باشــد که والدین باید با آمادگی کامــل نوجوان را
به سالمت از این مرحله سخت تربیتی عبور دهند
و الزمــهاش آشــنایی بیشــتر بــا دوران نوجوانی و
درک اوست.

وقتی طرفمقابــل را در جایگاه باالتری

میبینیم
ایــن دختــر ،خانــهاش را قبــل از ازدواج بــه نام
پســر مورد عالقــهاش زده ،بــرای او چمــدان و
ســینمایخانگی خریــده و  ! ...در این بین باید
توجه داشته باشــیم وقتی تصمیم میگیریم با
فردیازدواجکنیم،اگرطرفمقابلرادرجایگاه
باالتری بدانیم و خودمــان را کافی ندانیم برای
بخش
بودنباآنفردمدامدنبالاینهستیم که ِ
ناکاملــی را که حــس میکنیم بــا حمایتهای
بیشازحدپروکاملکنیمودرنهایتفردمقابل
را تبدیل بــه آدمی متوقع و منتظــر میکنیم که
همواره چشــمی از او منتظر دســت ماســت که
چیزی را ببخشــیم یا بیشــتر حمایتــش کنیم.
بنابراین فردی کــه در دوران آشــنایی مثل این
بازیگر معــروف ،چنین نگاهی بــه زندگی دارد
و میگوید کــه اول خانــهات را به نام مــن بزن و
بعدشازدواجخواهیمکرد،گزینهمناسبیبرای
ازدواجنیست.
جایگا هاجتماعیافرادخوباستاما

کافینیست
موقعیــت و جایــگاه اجتماعــی بعضــی آدمهــا
زیباستبهخصوصاگرآنها،چهرهسرشناس
و محبوبــی بین مردم باشــند .همه مــا نیازمند
زندگیمشترکی هســتیم که در آن مورد توجه
قرار بگیریم ،شنیده شویم و در نهایت احساس
امنیتکنیمامابهتراستفقطموقعیتوجایگاه
اجتماعی طرف مقابل را برای داشــتن امنیت

ای از چیزها را برجسته میکند و
نیاز به ارتباط بیشتر با دیگران به
خصوص والدین را در حلما خانم
نشانمیدهد.البتهحلمایعزیز
دوست دارد در خانهشــان ،خاله
و دخترخاله هم باشــند تا بتوانند
بیشترباهمبازیکنند.
 -5همانطور که میبینید ،خانه
در ســمت چپ کاغذ ترسیم شده
و معرف این اســت که رابطه حلما
خانم با مادرش بهتر از کیفیت ارتباطش با پدر است.
نبود خورشید در این نقاشی و دو ابر خندهرو ،اهمیت
اینمسئلهراپررنگترمیسازد.
 -6بیشــترین رنگ استفاده شــده برای کشیدن این
نقاشــی ،قرمز اســت .این اتفاق نشــاندهنده نیاز به
حرکت اســت و البته تجربه خشــم و پرخاشــگری در
زندگیروزمره.
 -7وجود یک آدمک هم قد خانه و گرفتن یک گل در
دستانشودرآنطرف،ترسیمیکدخترکهچهرهآن
را نکشــیده(ناتوانی در برقراری ارتباط) ،به احتمال
زیادمعرفایناستکهعزیزیرانمیبیندامادوست
داردبرایشگلببردوزودترهمدیگرراببینندوباهمدر
ارتباطباشند(.مادربزرگ،خاله،یاهرفردعزیزدیگری
ممکناستمدنظراوباشد).
-8گستردگیزیادنواحیسفیددرکاغذنشاندهنده

نگاه خطی به نوجوانتان نداشته باشید

ازاشکاالتبرخیوالدینکهشماهمدچارآنشدهاید،
نگاهخطیبهنوجواناستکهمدامازاومیپرسندچرا
به درس بیعالقه اســت یا ســراغ رفتارهای پرخطری
مثلسیگارکشیدنو...میرود؟اینگونهنگاهکارساز
نیست و نوجوان را بیشتر از ما دور میکند .نگاه خطی
یعنیهمهمشکالترادرنوجواندیدنوفقطانگشت
اتهام به ســوی او دراز کــردن .آن چه امــروز در تعامل با
نوجوانان کارساز اســت ،اســتفاده از نظریه انتخاب یا
همان کنترل داخلی است که والدین با آگاهی و قبول
کنترلداخلی،نگاهشانبهنوجوانسیستمی باشدوبا
مشاهدههرنارسایییاناهنجاریدرنوجوان،خودرانیز
دخیلبدانندوبرایتغییردرفرزندمبادرتبهتغییرخود
کنند .گفتهاید که نوجوانتان زود عصبانی میشــود،
متاســفانه وقتی آســیب جدی به رابطه بیــن والدین و
نوجوانواردشد،لجبازینوجوانوحتیوالدینتشدید
و فضای خانواده ،آشــفته می شــود و حتــی رفتارهای
اجتنابی مثل قهــر و فــرار و  ...در ذهن نوجوان شــکل

روز درست کردن خوردنی گرم

مالک قــرار ندهیــم چراکه هــر انســانی در هر
جایگاهــی قبل از هــر چیــز باید بــرای زندگی
مشترکشامنیتبههمراهآورد.ازدواجباشوهر
بازیگر ،خواننده و به عبارتی دیگر سلبریتیها،
برایبسیاریازجوانانامروزیشیکوباکالس
استامانبایدزمینهایرافراهمکندتایکدختر،
موردسوءاستفادهقراربگیرد.

ســر صبح در این روزهای زمســتانی ،هوا
کمی ســرده و هیچچیز مثل یک خوردنی
گرم به آدم نمیچسبه و حالش رو خوب
نمیکنه .فرنی ،عدسی ،خوراک
لوبیــا و  ...پیشــنهادهای
خوبــی بــرای یــک صبحانه
مقوی محسوب
میشن.

اصرار برای ازدواج معنا ندارد

دختــر و پســرهای جــوان بایــد بدانند کــه اگر
طــرف مقابلشــان تمایلی بــه ازدواج نــدارد یا
گزینه دیگری را برای خود انتخاب کرده است،
آشناییبااوآسیبزاخواهدبود.پافشاریبرای
نگهداشتنهمراهماناورابیشترازمادورخواهد
کرد .زندگیمشترکی که توام با آرامش است،
نیازمند دو فرد اســت که بــا انرژی نســبتا برابر
برایخوشبختیدرحالتالشکردنهستند.
تالش یک طرفه این دختر بــرای راضی کردن
طرفمقابــل بــا دادن باجهای عاطفــی و البته
بیشــتر مالی ،اثباتکننده همین نکته اســت.
وقتی هم احساس کردیم که طرف مقابل دارد
از ما سوء استفاده میکند ،بهتر است خودمان
را وارد بازی امیدواری نکنیم کــه روزی اوضاع
درستخواهدشدواوروزیتغییرخواهدکرد.
قبلازعاشقشدن،یکدیگررابشناسید

بــرای داشــتن یــک زندگیمشــترک موفــق،
الزم اســت قبــل از ازدواج تــاش کنیــم اول
خودمان و سپس دیگری را به خوبی بشناسیم.
آشــناییهای قبــل از ازدواج پــر از هیجانــات
زیباســت امــا تضمینکننــده خوشــبختی در
زندگیمشــترک نخواهد بود .عاشــق شــدن
خوب اســت اما قبــل از خرج صمیمیــت برای
طرفمقابل نیاز به شــناختن یکدیگــر داریم.
اگر این دختر با کمی تحقیق یا بررسی ،متوجه
ویژگیهــای شــخصیتی ایــن بازیگــر معروف
شده بود ،پنج سال از بهترین سالهای عمرش
را پــای او هدر نمــیداد .البته مــادر این دختر
هم میتواســت با راهنماییهای دقیق و البته
تاثیرگذارتر ،تا حد زیادی مانع از به وجود آمدن
این شکست عشقی شود.

گرایشبهخیالپردازییامشکالت
اضطرابی کودک در زندگی واقعی
است.
-9استفادهازرنگآبیبرایابرهاو
نارنجیبرایخانههمدرایننقاشی
باید مورد توجه قرار گیرد .استفاده
از رنگ آبی ،معــرف هیجانپذیری
و توانایی مدیریت آنهاســت .رنگ
نارنجیبهخصوصوقتیبرایخانه
مورد اســتفاده قرار می گیرد ،میل
بــه موفقیت ،شــادی و نشــاط و خوشبینی را نشــان
میدهد.
توصیههاییبهوالدینحلماخانم

حلمای عزیز نیــاز به جلب توجه و میــل به محبوبیت،
پیشــرفت و دیده شــدن و ارتباطات ســالم با دیگران
به خصوص پدر و مــادرش را دارد .حلما خانم ســعی
میکند گذشته و کانون خانوادگی از هم پاشیدهاش
را(شایدفقطدرذهنخودشاینطورباشد)بهدست
فراموشیبسپاردوتوجهخودرابهسویآیندهمعطوف
کرده اســت .از والدین او به خصوص پــدر گرامیاش
درخواست میکنم وقت بیشتری برای بازی کردن،
ارتباط بیشــتر برقرار کردن ،اوقاتفراغت بیشــتری
برایش مهیا کردن و اســتعدادیابی برای رســیدن به
عالیقوآرزوهایشبهاواختصاصدهد.

میگیرد .والدینی که نوجوان خــود را درک میکنند
یعنی متوجه ویژگیهای نوجوانــی و تغییرات روحی،
جسمیورفتارهایاجتماعیویهستندومیدانندکه
نوجوان دچار بحران است و بیشترین انرژیاش صرف
هویتیابیمیشود.بنابراینبارفتاراصولی،زمینههای
عصبانی شدن او را مدیریت میکنند .دروغ گویی هم
میتواندپیامدترسنوجوانازوالدینباشد.
فرزندتان فاقد مهارت جرئتمندی است

ســیگار کشــیدن فرزندتان که دغدغه اصلی شما هم
هســت و بجاســت ،به احتمال زیاد برای جلــب توجه و
تحتتاثیرهمساالناتفاقافتادهونشاندهندهفقدان
جرئتمندی در فرزندتان اســت .اولویت اول شــما باید
تقویت رغبت و تمرکز فرزندتان به درس باشــد که باید
جدی گرفته و مجــدد رابطه والدین و فرزند بازســازی
شود .بنابراین توصیه میشــود در زمینه روانشناسی
رشدنوجوانبیشترمطالعهداشتهباشیدوازیکمشاور
همکمکبگیرید.

زندگیسالم
شنبه
 18بهمن 1399
شماره 1813

خانواده و مشاوره

واضح اســت که بــرای ازدواج بایــد مالحظات
زیادی در زمان آشــنایی دختر و پسر مورد توجه
قرارگیرد.شناختطرفمقابل،تحقیقدرباره
اوازاطرافیانش،اطالعداشتنخانوادههایدو
طرفازمسیریکهبرایآشناییطیمیشودو
....اشتباهاتدومینووارایندخترکهفریبیک
بازیگرمعروفراخورده،باعثشدهاست فشار
روانی زیــادی بــه او وارد شــود .در ادامه به چند
موردازآنهااشارهمیشود.

قرار و مدار

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

* با خواندن پرونده زندگیســام درباره علــی انصاریان
عزیز و دیــدن عکسهایی که در همهشــان ،خنــده بر لب
دارد ،اشکم جاری شد و دلم برای مادرش خیلی سوخت.
روحششاد.
*بعضیازافرادیکهاضافهوزندارن،بیمارهستنودست
خودشــون نیســت .آب هم بخورن ،چاق میشن .شما هم
همهاش تیترهای ناامید کننده بزنین در صفحه سالمت
مربوطبهمطلب«اضافهوزنوآسیبیکهبهمغزمیزند».
* درباره «پــروژه محرمانه هیتلــر» که در صفحــه نوجوان
چاپشده،فقطشماببینهیتلرچهحوصلهایداشتهکه
میخواستهقطبجنوبروهمفتحکنه!
*دارکوب،صحتدارهکهسایتآرزوهاکالبستهشده؟
*خطاببهاونآقاییکه 20سالهدنبالنیمهگمشدهشه،
میخواستم بگم  20ســاله دیگه هم با این روش بگردی،
کسیروپیدانمیکنی.
* درباره دالیــل محبوبیت انصاریــان ،به این نکته اشــاره
نکردید که آدم دورویی نبود .صاف و ساده بود و مشتی .با
جانودلکارمیکردوعضوهیچمافیایینبود.
* از صفحــات دارکــوب که لحظات شــادی را بــرای ما در
آخرینروزهفتهمیسازد،ممنونیم.فقطکارتونبازیگرها
محمدرضا
وفوتبالیستهاروهمبیشترچاپکنین.
* مطلبی در صفحه خانواده چاپ شــده با عنوان 8فرمان
ضدکمرویی،درحالیکهاالنمشکلبیشترمردمپررویی
است،کمروییمالقدیمیهابود.
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بانوان

مارال مرادی | روزنامهنگار

امروزه شرایط زندگیمشــترک ،روش جدیدی از روابط زنوشوهری را
به وجود آورده است  .شوهرداری امروزی نسبت به گذشته تفاوتهایی
پیدا کرده است که اگر خانمها آگاهی بیشــتری درباره آن داشته باشند،
زندگی مشترک موفقتری خواهند داشت .خوب است که شما خانمهای
عزیز چند نکته برای زندگیمشــترک مدرن را بدانید که در ادامه به آنها
اشاره خواهد شد.

1

بــه ظاهــر خــود برســید |

بسیاری از مردان پیش از این که
بهشخصیتیکزنتوجهکنند،نخست
ســر و وضــع ظاهــری او را میبیننــد.
بنابراین هنگامی که او به منزل میآید،
دوست دارد شما ظاهر آراسته و پوشش
زیبایی داشته باشــید .او دوســت دارد
همــواره همســرش از نظــر درونــی و
ظاهری هر روز برای او جذابتر باشد و
وقت برگشــت به منزل با یــک زن زیبا و
سرزنده و خنده رو و شاداب روبهرو شود
وایناحتیاجوانتظارحقیقییکمرداز
همسرخویشاست.
دربــاره داراییهای مادی از
2
کلمه «من» استفاده نکنید |
اگرشمایکخانمشاغلهستید،درکلیه
مواردمعیشتاعمازتملک،درآمدو...از
کلمه ما اســتفاده کنیــد نه مــن و نه تو.
فراموشنکنیدکهزندگیمشترکآغاز
شــده اســت و ديگــر مــن و تــو معنــی و
مفهومیندارد.
به شــوهرتان محبت کنید |
3
معموال به مردها توصیه میشود
کهبهخانمشانمحبتکننداماشماهم
به عنوان یک خانم ،هدیــه دادن و مهر و
محبت بــه شــوهرتان را بیشــتر کنید و
گاهی هدایایی اگر چه کوچک برای او
بخرید.
بــه درد دلهای شــوهرتان
4
گوش دهیــد | در موقع حرف
زدن همســرتان ،تنهــا به ســخنان وی
گوشدهیدوهیچکاردیگرینکنید.به
صحبتهایــش عکس العمل مناســب

نشاندهیدواحساساتشرابهرسمیت
بشناسید.
شوهرتان را به فراریبودن
5
از خودتان متهم نکنید | این
مورد یکی از اشتباهات رایج خانمهای
امروزی است .بنابراین شوهرتان را به
دوستنداشتن و فراری بودن از همسر
و زندگی متهم نکنیــد .برای این که او
اعتقاد دارد که شــریک زندگیاش را
دوست دارد و از او گریزان نیست ولی
به نظرش او را متهم به چیزی میکنید
که دربــاره اش صدق نمیکنــد و این
موضــوع باعــث کــدورت در روابــط
میشود.
بــا خانــواده شــوهرتان
6
صمیمیتر شوید | درارتباطبا
خانوادههمسرتانجانبتعادلرارعایت
کنیداماباآنهاصمیمیترشوید.رابطه
بیش از حــد نزدیک و بــدون هیچ حد و
مرزیمناسبنیست،نهخيلینزدیک،
نهخيلیدور.
دلخور یهایتــان را بــا
7
شوهرتان در میان بگذارید |
چنان چــه دلخــوری داریــد ،آنرا بیان
کنید .شوهر شما توانایی ذهنخوانی
ندارد .با سرسنگین رفتار کردن یا قهر
کــردن مســئلهای حــل نمیشــود و او
متوجهنمیشودمشکلکجاستتاآنرا
حــل کنــد .در ضمــن هیــچگاه بعــد از
جروبحث یا قهر ،رختخوابتان را از هم
جدانکنید.
در تهیه این مطلب از سایت «بیتوته» کمک
گرفته شده است
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