پیکنیک جلــوی زن مســن او هــم دچار آتشســوزی
میشــود و شــروع بــه جیــغ و داد میکننــد .علــی که
همانطور پابرهنه خودش را به آنجا رســانده ،متوجه
پیکنیک میشود که یکی دو متر ارتفاع شعله داشته و
جان آن دو نفر را به خطر انداخته است .علی پیکنیک
را برمــیدارد که از آن دو نفــر دور کند .آن را به ســمت
تراســی که باز بوده میاندازد .حین ایــن کار گاز مایع
روی خــودش هــم مــی ریــزد و علی هــم دچــار حریق
میشود.

رسیدهاند؟

علی اولین کســی بوده که خودش را به آنجا رســانده
است .بعد از علی ،همسایه باال به محل حادثه رسیده و
به کمک پتو توانســته آتش خانم مسن را خاموش کند.
خانم میانســال هم که صورتش ســوخته از آتش نجات
پیدا میکند اما کسی نبوده به داد علی برسد .پسرخاله
و دخترخالهاش هم که همسن علی هستند نتوانستند
کار زیادی بکنند.
در نهایت توانستند آتش لباسها و بدن علی را با تشت
آب حمــام و باز کــردن دوش خامــوش کنند امــا دیگر
خیلی از قسمتهای بدنش ســوخته بود  .آتشنشانی
هم که بعدها میرســد و آتشســوزی قســمت تراس را
خاموش میکند.

قهرمان دهههشتادی

گفتوگویی درباره ماجرای نوجوان 15ساله ایذهای که به دل آتش زد و جان 2خانم را نجات داد

نظر خودتان و خانــواده علی دربــاره کاری که او

و خودشدچار 91درصدسوختگیشد
از جزئیات حادثــهای که برای علی اتفــاق افتاده

محمدعلیمحمدپور|  روزنامهنگار

بگویید.

همه چیز از توئیت خبرنگار خوزستانی شروع شد که این سوال را در ذهن ایجاد میکرد« :آیا کسی
محوری
هست قصه علی لندی ،نوجوان ایذهای را که فداکارانه برای نجات ساکنان خانه همسایه به دل آتش
زد ،در کتابهای درسی چاپ کند؟»با این توئیت بود که ما از یک قصه فداکارانه واقعی باخبر شدیم که
همین چند روز پیش و دقیقتر بگوییم عصر 18شهریور در ایذه اتفاق افتاده است .علی لندی نوجوان
15ساله،متوجهآتشسوزیدرخانههمسایهمیشودوبهسرعتخودشرابراینجاتبهآنجامیرساندوباآتش
درگیر میشود .حاال او به علت شدت سوختگیها در بیمارستان سوانح و سوختگی بستری است .به منظور
اطالع بیشتر از ماجرا ،با محمود لندی ،عموی علی گفتوگویی انجام دادیم که میخوانید.

االن وضع سالمت علی چطور است؟

علی االن در بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی
کاظم اصفهان در بخش آی سی یو بستری است .البته
ابتدا او را به بیمارستان طالقانی اهواز برده بودند ولی
به خاطر شــدت جراحات ،به این بیمارستان تخصصی
آورده شد .علی  91درصد سوختگی در نواحی مختلف

از ســر و صورت تــا کمر و دســت و پاها
دارد .فقط مادرش امــکان رفتن پیش
او را پیدا کــرده تا بیقراریاش کم شــود.
پزشکها منتظر هستند به شرایط پایدار برسد
تا بتوانند عمل های جراحی را شــروع کنند .امید ما به
هرحال به خداست.

دامادم خالیبند و نامحترم است ،چه کنم؟
دامادی دارم که خیلی سرش به زندگیاش گرم نیست .زیاد هم خالی میبندد .احترام من
و خانمم را نگه نمیدارد .زندگی اش با دخترم هم خوب نیســت .خسته شده ام .نمیدانم
باید با او چطور رفتار کنم که دست از این رفتارهای اشتباهش بردارد .راهنماییام کنید.

ظاهرا شما  ،در ارتباط با دامادتان
مشاوره
به مشــکل خورده ایــد .در ادامه به
خانواده
شما پدر عزیز مهارتهای ارتباطی
مناسب با دامادتان و چگونگی حل
این سوءتفاهم و اختالفها را ارائه میدهیم.

رابطه با والدین او و در بیشتر مواقع رفتارهای متقابل،
باعث این گونه رفتارها در دامادتــان و در طول زمان
باعــث بــی احترامــی و اختــاف با خانــواده شــما و
دخترتان شده اســت .بیان شــکایت از رفتار و گفتار
دامادتان و جانبداری از نظرتان ،فقط رنج و ناراحتی
را تشــدید میکند و در طول زمان باعث عمیق شدن
اختالف میشود.

دلیل جبهه گیری دامادتان را جویا شوید
به ندرت دعوای زن و شــوهری پیــش میآید که فقط
یک طرف مقصر باشد و در بیشــتر مواقع ،دو طرف با
درصدهای مختلفی ،مقصر ماجرا هســتند .بهترین
روش این اســت که دلیل این رفتارهــا را از دخترتان
جویا شوید .ممکن است سر منشــأ اختالفات ،رفتار
دخترتان باشــد .شــاید بی اهمیتی به همســر ،قطع

مدام در زندگی دخترتان دخالت نکنید
اگر اختالف دختر و دامادتان ریشــه اساسی و جدی
پیدا کرد وبعد از مدتها زندگی مشــترک ،هنوز هم
درباره آن موضوع اختالف دارند و خودشان به تنهایی
توانایی حل آن را ندارنــد؛ فراموش نکنید نحوه ورود
و برخورد شــما به عنوان بــزرگ تر خانــواده و میزان
توانایی شما در حل مشکل بسیار مهم است به طوری

بنفشه دولتآبادی |   رواندرمانگر و مشاور خانواده

بانوان

جشنواره مد یا فریاد برای دیده شدن؟

مهسا کسنوی |   روزنامهنگار

جشــنواره «متگاال» مهمترین رویداد دنیای مد و فشــن در آمریکاست که هر ســال در موزه هنر
متروپولیتن شهر نیویورک برگزار میشود .این جشنواره مثل هر برنامه مربوط به مد ،بیشتر مورد توجه
زنان جهان قرار میگیرد .مسئوالن برگزاری این مراسم ،هر سال یک تم یا زمینه را برای نوع لباس
شرکتکنندگان مشخص میکنند و از آنها میخواهند بر اساس تم تعیین شده لباس بپوشند ،اما نکته
قابل توجه درباره بازیگران زن و افراد مشهور در این مراسم نحوه پوشش نامتعارف آنهاست.
پوششی که حتی به اهداف جشنوارههای مد هم

نزدیکنیست

مگر نه ایــن که ایــن رویداد ،بــزرگ ترین جشــنواره
مد در سراســر دنیاســت ،پس قطعا نوع پوشــش هر
شرکتکننده باید در راســتای اهداف برگزاری آن
رویداد یا حتی وظیفه اجتماعی فرهنگی آن شخص
در قبال بقیه مردم جهان و به خصوص خانمها باشد
اما تصویری کــه از فرش قرمز این مراســم میبینیم
به هیچکدام از این اهداف نزدیک نیســت .پوشــش
خانمهایی که در این مراسم حاضر میشوند نه تنها

انجام داده چیســت؟ بعضی میگویند او به عنوان

حتی براساس مد غربی هم نیســت بلکه انگار آنها
فقط آمدهاند یک چیز را فریاد بزنند« :من را ببینید».
چرا باید چهرههای زن معروف ســینما ،موسیقی یا
افرادشاخصبازارمد،نیازبهدیدهشدنرافریادبزنند
والبتهبرایدیدهشدنازهیچکاریدریغنکنند؟
عجیبباشتادیدهشوی!

مگر یــک زن موفــق و مســتقل بــرای نشــان دادن
تواناییهایــش نیــاز بــه داشــتن ظاهــری عجیب و
غریــب دارد؟ در جامعــ ه غرب که شــعار هــر روزش

علــی آنروز عصــر ،خانــه خالــهاش پیش پســرخاله و
دخترخالهاش که همســن و ســالش هســتند ،مهمان
بــوده اســت .خاله علــی بــه بــازار رفتــه بــود  .حوالی
ســاعت  18از خانه همســایه مجاور که در یک مجتمع
آپارتمانی بودهاند صدای جیغ و فریاد شــنیده
میشــود .علــی بــه ســرعت خــودش را
بــه خانــه همســایه میرســاند .آنجا
میبیند زن میان ســال و مادرش که
زن مســن حدود  80ســالهای بوده،
دچار آتشسوزی شدهاند .مشخص
شــده علــت آتشســوزی پیکنیکــی
بوده که خواســتهاند آن را روشــن کنند.
آن ساختمان نوساز بوده و هنوز گازش وصل
نشــده اســت .به هر صورت پیکنیک شــعلهور شده و
ابتدا صورت خانم میان ســال ســوخته و بعد با افتادن

که ایــن حمایــت ،حالت دخالــت و قضــاوت از طرف
داماد پیدا نکند .چنان چه خودتان توانایی حل آن را
دارید ،میتوانید کمک کنید ولی با توجه به شــرایط
حاضر ،پیشــنهاد میشــود برای حل مشکلشــان از
یک فرد با تجربه یا مشــاور خانواده که تخصص کافی
در این زمینه دارد کمک بخواهید چون ممکن است
حمایت و کمک شما باعث شود خسارت بیشتری به
زندگی شان وارد شود.
به عنوان بزرگتر خانواده ،شرایط را مدیریت

کنید
در نهایت فراموش نکنید در اینجا تدبیر و مدیریت
شــما به عنــوان بزرگتــر خانــواده ،بســیار اهمیت
دارد که دخترتــان را در این مســیر هدایت کنید و با
برخورد محبت آمیز با دامادتان ،از حساســیتهای
اخالقی او آگاه شوید .به دخترتان آموزش دهید که
هر رفتار و سوء تفاهمی را منفی تلقی نکند و با کنار
آمدن و صبوری در مشــکالت ایجاد شــده ،تنشها
را در زندگــی کمتر کنــد و حساســیتها و خلقیات
همســرش را بشناســد .اگر هم برخــورد نامالیمی
پیش آمد ،هوشــمندانه رفتار و ســعی کنــد آگاهانه
مشکل را حل کند.

کاال نپنداشتن زن و تاکید بر رشــد فردی بانوان در
محیط اســت ،در یک چشــم برهم زدن شــعارهای
خود را فراموش میکننــد و طرز تفکر «عجیب باش
تا دیده شــوی» را به زنان جهان القا میکنند .یکی
از چهرههای شــاخص مد ،ســرتا پا و حتــی صورت
خود را به طرز مضحکهآمیزی میپوشــاند ،دیگری
برهنگی را روش بهتــری میداند و آن یکی خودش
را شــبیه جادوگر میکند و حتی از چســباندن کله
اسب روی لباســش برای جذب نگاهها ابایی ندارد
و بدین ترتیب هــدف اجرای جشــنواره را که ترویج
خوشپوشی اســت ،به ســخره میگیرند و در کنار
آن طرز تفکر انجــام هرکاری برای دیدهشــدن را به
زنان ،نوجوانان و دختران جوان القا میکنند .این
جایی اســت که باید نقش افراد معروف و تاثیرگذار
روی زنان جامعه به خوبی ایفا شود ،آن ها مسئولیت
اجتماعیخودرادربرابرزنانجهانبهخوبیایفاواز
کاالانگاریزنوتالشبرایدیدهشدناوجلوگیری
کنند ،اما متاسفانه نگاه بسیاری ازبازیگران غربی
اینگونه نیست و مسئولیت اجتماعی شان را فدای
به دست آوردن پول و خود را پشت یک جشنواره به
ظاهرخیریهمخفیمیکنند.

یک نوجوان میتوانســت این کار خطرناک را انجام

ندهد و منتظر کمک بزرگ ترها و آتشنشانی بماند.

به هرحال این تصمیمی است که علی در لحظه گرفته،
زمان نداشــته و به نظرش باید جــان آن دو نفر را نجات
میداده است .حتی پســرخالهاش دســت او را گرفته
که مانع رفتن اش شــود .ما اتفاقا از خودش توانســتیم
بپرســیم چرا این کار را کرده است؟ به ما گفت« :وقتی
دیدم آن دو خانم دارند جیغ میزنند و کســی نیســت
کمکشــان کنــد نتوانســتم خــودم را کنتــرل کنــم.
پیکنیک را که خیلی داغ بود هر طور بود برداشتم تا از
آن دو نفر دور کنم تا بیشتر از این نسوزند» .این جا واحد
مددکاری بیمارستان به ما گفتند اگر شکایتی از کسی
داریم بگوییم .اما پدر علی گفت که به تصمیم پســرش
احترام میگــذارد و نمیخواهد با شــکایت کردن اجر
فداکاری را که علی کرده ،ضایع کند .علی پسر خیلی
مودب و آرامی است و اهل کمک به دیگران .به هرحال
این تصمیم او بوده اســت و من فکر میکنم باید به این
ایثار او احترام بگذاریم.

روز رسیدگی به لباسشویی
امروز یک ســری به لباسشــویی خونهتون
بزنین و اگر بیش از حــد صدا می ده یا تکون
میخوره ،زودتر به فکر باشین تا قبل از اینکه
کال از کار بیفته ،درســتش کنیــن .گاهی با
تنظیم کردن پایههای زیریش ،می شه تا حد
زیادی مانع تکون
خوردنهاش شد.

زندگیسالم
پنج شنبه
25شهریور 1400
شماره 1975

خانواده و مشاوره

همســایههای دیگــر یــا آتشنشــانی چــه موقــع

قرار و مدار

ما و شما
راهارتباطیبازندگیسالم:پیامک 2000999
وتلگرام 09354394576

*باایننفرتیکهطرفدارهایامروزیاستقاللوپرسپولیس
از هم دارن ،کامال طبیعیه که از باخت رقیبشــون در آسیا
خوشــحال بشــن .حتی االن یک ســری ،وقتی بازیکن تیم
رقیبشــون برای تیمملی گل می زنه هم ناراحت می شن،
دراینحداوضاعخوبنیست.
*مطلب«درمانیکهقطارمرگسرطانرامتوقفمیکند؟»
امیدوارکنندهبود.کاشبااینآزمایشهاییکهروی140
هزارنفرانجامشده،اینبیماریهمقابلدرمانبشه.
* مطلب آقــای احســان رضایی و نگاه ایشــان بــه ماجرای
خوشحالی به خاطر باخت رقیب ،خیلی جالب بود و من از
خواندنش،نکاتدیگریهمیادگرفتم.
* دربــاره مطلب « 8جمله ممنــوع به افراد ســوگوار» دقیقا
همانجملههاییبودکهمنمیگفتمبهافرادسوگوار.
*همینآذریجهرمیبااستوریهاوتیکهانداختنهاش،
یکــی از عوامــل دردسرســاز بیــن هوادارهای اســتقالل و
پرسپولیسه،بعدشمارفتینباهاشمصاحبهکردین؟
توگوکردین،
*باآقایدینمحمدیکهدرزندگیسالمگف 
دربارهراههایکشفاستعدادبچههادرفوتبالهمصحبت
کنید.ازچهسنیبایدتشخیصداد،چهجوریو...؟
*براینوجوانمصفحهجوانهراتهیهمیکنمکهازاینستاگرام
دورباشدولیجوانه،آدرساینستاگرامبهاومیدهد.
* در مطلب شخصیتشناســی بر اســاس شــخصیتهای
سریال «سرقت پول» ،همه فکر می کنن که شبیه پروفسور
هستنامادرعمل،ماچیزدیگریرامیبینیم.

سرخوردگی در انتظار نوه محمود پاکنیت!
پربازدیدشدنتصاویرمدلشدن«هاناپاکنیت» 5ساله،بهانهایشد
تاازآسیبهایفعالیتکودکاندرچنینحوزههاییبگوییم

دکتر ساحل گرامی |   روانشناس کودک

دنیای مد و مدلینگ یکی از حیطههایی است که در عین جذاب بودن ،پول خوبی هم در آن رد و بدل میشود و گاهی
چهره ها والدین در برابر درخواست مدلشدن فرزندشان ،وسوسه میشوند و دوست دارند آن را تجربه کنند .از طرفی
قوبرق و شهرت ،برای خانوادهها جذاب است و از
درآمدزایی ،مورد توجه قرار گرفتن و بودن در این دنیای پر زر 
طرف دیگر کودک ممکن است احساس اعتمادبهنفس پیدا کند و از این مورد توجهبودن لذت ببرد ولی متاسفانه
صنعت مد و تبلیغات آنقدرها که از بیرون به نظر میرسد ،با کودکان مهربان نیست و ممکن است به صورتهای مختلف آینده
کودک را تحت تاثیر قرار دهد .این روزها مدل شدن «هانا پاکنیت» ،نوه محمود پاکنیت و همسرش مهوش صبرکن ،نقل محافل
در شبکههای اجتماعی پرمخاطبی مانند اینستاگرام شده است .عکسهای این دختر کوچولوی ۵ساله که در حال تبدیل شدن به
ستاره مدلینگ است ،در فضای مجازی دست به دست میچرخد .به همین بهانه و در ادامه ،چند نکته در همین باره مطرح خواهد شد.
کاهشزمانبازیواستراحتکودک

مهمتریــن مســئله در مدلینــگ کــودکان و
نوجوانــان ،کارکردن در شــرایط پرفشــار و
اضطرابزاســت .در صنعت مد ،همه چیز با
برنامه مشــخصی پیش مــیرود و تحت یک
زمانمشخصبایدبرنامههاانجامشودوگروه
به اهداف تعیین شده برسد .به همین دلیل
ممکن است کودک زمان استراحت کمتری
داشته باشد یا برنامه پرفشاری را تحمل کند
و گاهی برخالف میل خود و با وجود خستگی و بی حوصلگی
به ســر کار بیاید .از طرف دیگر گاهی اوقــات برنامهکاری با
زمان بازی ،آموزش و ...بچه تداخل پیدا میکند و زمانی را
که کودک میتواند صرف فعالیت های مختص سن خود کند
به حضور در محل کار محدود میشــود .در حالی که یکی از
مهم ترین نیازهای کودکان بازی ،انجام فعالیتهای مختص
سن و کشف دنیای اطراف است ولی کار کردن کودک باعث
میشــود این زمانها تا حــدی محدود شــود و کــودک را از
همساالن عقب بیندازد.
آســیبهای مورد توجه قرار گرفتن کودک به

خاطر زیبایی ظاهری
نکته بعدی در صنعت مد ،تاکید بیش از اندازه
بر زیبایی اســت چرا کــه این بچههــا به خاطر
صفات ظاهــری خود انتخاب شــدهاند ،پس
باید ایــن زیبایــی را همچنان حفــظ کنند و
دغدغه صورت و هیکل را داشته باشند .این
مسئله به ویژه با رشد جسمی کودک اهمیت
بیشــتری پیدا میکند چــرا که در طــول زمان
ممکن است کودک زیبایی سابق را نداشته باشد

یا با وارد شدن به سن بلوغ چاق شود ،پوست
صــاف و بیعیــب خــود را از دســت بدهد و
دیگر معیارهای مدل شدن را نداشته باشد.
همین موضــوع کودک و نوجــوان را در یک
فضای رقابتی قرار میدهد و فرد مدام خود
را با دیگران مقایسه میکند و دغدغه چهره،
اندام و تیپ خــود را دارد .متاســفانه بعد از
این که فرد به دالیل مختلف مانند قبل مورد
توجه قــرار نمیگیرد به شــدت ســرخورده
میشود و سعی میکند به صورت افراطی به زیبایی صورت
و بدن برســد و دیگر خود را آن گونه که هست دوست ندارد.
نکته جالب اینجاست که مدل شدن کودک و نوجوان بعضا
در آنها نوعی حس برتری نسبت به همساالن ایجاد میکند
و آنها نمیتوانند مانند ســابق با همســاالن ارتباط داشــته
باشــند و این توجه افراطی بین آنها و دوستانشــان جدایی
یاندازد.
م 
یک نکته خطاب به چنین خانوادههایی

به عنــوان نکته آخــر ،اگر بــا تمام ایــن گفتهها
همچنان بــر مدل شــدن فرزنــد خــود تاکید
دارید ،اول از همه مطمئن باشید که کودک
ایــن کار را با اشــتیاق انجــام میدهد و در
این کار ،زمانهای استراحت کافی برای
فرزندتان در نظــر گرفته شــود .به هیچ
عنــوان او را بــرای انجام ایــن کار تحت
فشــار نگذاریــد و دقت داشــته باشــید
کودکی کردن ،مهــم ترین وظیفه فرزند
شما در زندگی است و هیچ وقت روزهای
کودکی تکرار نخواهد شد.
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