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اندر حكايت چشم و همچشمي بعضي آدم ها 

يكي زمين خورد، حاال ميليون ها نفر 
شلوار لي پاره مي پوشند!

بي مقدمه بي تعارف
سبك ارتباط

مرور مهارت هايي براي جلوگيري از سردي روابط زناشويي

  مجيد محمد
خيلي ه�ا كار و زندگ�ي را ول ك�رده و 
چش�م دوخته اند ب�ه زندگي ديگ�ران تا 
ببينند چ�ه مي كنند، چه مي پوش�ند، چه 
مي خورند و كجا مي روند تا آنها نيز چشم 
و همچش�مي ك�رده و هم�ان كار را، حتي 
پررنگ ت�ر و دهان پركن تر انج�ام دهند. 
روايت نمونه هايي از اين آدم ها را در ادامه 

مي خوانيد. 
         

1- اصاًل فكر اين را نمي كند كه ش��وهر شمسي 
خانم ماه��ي 10 ميلي��ون تومان درآم��د دارد. 
چشم ندارد ببيند بعد از مدت ها يخچال جديد 
خريده اند. اال باهلل شوهرش را زور مي كند ما هم 
بايد بخريم و مدام مي گويد: مگه ما چيمون از اينا 
كمتره؟ برو ببين مرداي مردم چي كار مي كنن 

برا زن هاشون. 
2- بعضي ها چشم و همچشمي شان مناسبتي 
فوران كرده و به ط��رز عجي��ب و غريبي رفتار 
مي كنند. اينها قبل از عيد حتماً و به بهانه هاي 
مختل��ف، هرطور ش��ده تلفني يا حض��وري به 
خانه هاي ديگران س��رك مي كش��ند تا بدانند 

پرده اي، ماشين ظرفش��ويي، چيزي اگر جديداً 
اضافه كرده باشند، آنها هم بخرند. روايت داريم 
خانم زنگ زده است به دخترخاله اش كه سر در 
بياورد برنامه عيدشان چيست، او هم دستش را 
خوانده و به دروغ گفته: ما عازم فرانسه هستيم. 
خانم هم كم نياورده و گفته: چ��ه جالب ما هم 
اونجاييم كه... خالصه ش��وهر ش را وادار كرده 
با انبوهي از مشكالت قبلي، پول جور كند تا به 

فرانسه بروند. 
3- يك عده عادت دارند هرطور ش��ده حتي به 
دروغ خودشان را از همه باالتر جلوه دهند. ابتدا 
همس��ر خود را مأمور مي كنند ت��ا از خانم هاي 
فاميل بپرس��د: ش��ما ت��و عروس��ي كادو چي 
مي دين؟ ماشين چي خريدين؟ چي مي پوشين 
و... بعد از كسب اطالعات، آقايان نيز در اين امر 
مهم عملي��ات را آغاز مي كنند، كت و ش��لوار از 
مايه دار ترين دوس��ت خود امانت گرفته، زنگ 
مي زنند اتومبيل كرايه مي كنند با راننده! و از نان 
شب خود مي زنند تا از همه بيشتر كادو بدهند. 
اين به اينج��ا ختم نمي ش��ود؛ خانم ها نيز كلي 
انگشتر وگردنبند بدليجات جور كرده و به همه 

مي گويند طالست. 
4- ش��ما را به خدا اين مديران و رؤساي خود را 
بدعادت نكنيد. روايت اس��ت در ف��الن اداره اي 
رئيس آنجا به كارمندي گفته س��ر راه براي من 
نان و پنير بخر صبحانه بخورم و بيچاره پولش را 
هم داده است. از قضا آن كارمند برحسب عملكرد 
واقعاً خوبش تقدير هم شده، همه هم فكر كردند 
نان و پنيرهايي كه تقديم مي كرده كارساز بوده 
و پس از آن طي اقدامي جهادي همه دست به كار 
شده و آنقدر كله و پاچه در شكم رئيس كردند كه 

باالخره كلسترول باال او را از كار بركنار كرد. 
5- كافي است يك بار پاي درددل بزرگان فاميل 
بنش��ينيد. اگر بزرگ تري، محبوب فاميل باشد 
اول بدبختي اوس��ت، حرف ها و س��خن ها آغاز 
مي ش��ود، حس��ادت ها و... كه چرا خونه كمال 
مي ري خونه من نمياي؟ چون ما نداريم سفره 
آنچناني بندازيم خونه ما نمياي؟ آره آقاجون؟... 
خالصه اينكه تصميم مي گيرند خانه همه بروند. 
و اين به اينجا ختم نمي شود، بدون اينكه توجه 
كنند، بابا اين بزرگوار قند دارد، هزار جور پرهيز 
دارد، ولي چون خاله اختر مرغ سوخاري درست 
كرده ما سه جور غذا درست كنيم... دستي دستي 

بزرگ تر فاميل را راهي بيمارستان مي كنند. 
6- طي تحقيقات دريافته ايم كه بيشترين چشم 
و همچشمي ها و حسادت ها در عروسي هاست. 
از مادر عروس گرفته تا مادر داماد، همه اهل اين 
وصلت درگير هس��تند تا به همه بفهمانند ما از 
همه سر هستيم... ابتدا مادر داماد: »هرجور شده 
بايد براي امير زني بگيريم كه از اون دختره باالتر 
باشه، دختره نيومده دل همه رو برده، 110 تا هم 
مهرش بوده تازه با اون همه جهيزيه! عروس��ي 
هم حتماً بايد تو كاخ بگيريم. نش��ينن بگن اينا 
نداش��تن و گدا ب��ودن...« و حاال م��ادر عروس: 
»امسال كه ديگه سكه از مد افتاده همه رو دالر 
مهر مي بندن، دختر ج��اري من مهريه اش يك 
ميليون يورو ب��وده، ما بايد از اونا باالتر باش��يم، 
آرايش��گاه و آتليه هم حتماً بايد معروف و باالي 
شهر باشه. شمسي جون هم كه مي گفت چهار 
تا تكه از جهيزيه را انداخته گردن داماد. ما بايد 
حداقل 10 تا تكه بگذاريم به عهده خودش��ون. 
عروسي هم بايد هتل بگيرن. 11 جور غذا كه تا 

حاال كسي تو هيچ عروسي نديده باشه...« 
حاال عروس خان��م و آق��ا داماد بمان��د كه چه 
حسادت ها و چشم و همچش��مي هايي دارند... 

اميدواريم به خوشبختي هم كمي فكر كنند. 
7- مورد داشته ايم مادري نگران ازدواج دخترش 
بوده و چون دختر خواهرش ازدواج كرده، چشم 
و همچشمي كرده و به اولين خواستگار، دختر 
خود را شوهر داده، س��رانجام اين ازدواج بدون 

تحقيق هم، دادگاه و طالق بوده است. 
8- برخي از اين چشم و همچشمي ها جالب و البته 
تأسف بار هم است؛ مورد داشته ايم مادرشوهري 
فوت كرده و پنج عروس داشته است؛ در مراسم 
ختم ايشان كافي بود يكي از عروس ها گريه كند، 
عروس ها يكي پس از ديگري غش كرده اند تا به 
مردم بفهمانند چقدر ايشان را دوست داشتند. يا 
پيشي مي گيرند در اينكه فرداي شب تدفين آن 
مرحومه، به طرق مختلف خ��واب او را ديده اند؛ 
اولي مادر جان را ش��بيه يك كفتر چايي پشت 
پنجره ديده، دومي ديده است كه نزد قديساني 
بوده و او را غس��ل مي دادند، كه ناگهان عروس 
سومي از راه مي رسد با طبقي از نارنگي كه خواب 
مادر را دي��دم گفته من ه��وس نارنگي كردم! از 
عروس چهارمي خبري نيست! پس از پرس و جو 
متوجه مي شوند رفته اس��ت قبرستان و غافل از 
اينكه عروس آخري خواب به خواب غش كرده و 
او را برده اند بيمارستان، به هوش كه آمده فقط 
تكرار كرده: مادر را در خواب ديدم گفته: فقط تو 

محرم اسرار مني! 
9- پسر آبجي اعظم دانشگاه آزاد قبول شده است 
و فاميل به وي تبريك گفته اند. بيچاره حسام را 
به ميز تحريرش بسته اند و او را در اتاق محبوس 
كرده اند تا س��ال بعد كنكور با رتب��ه باال آن هم 
رشته پزشكي، نه آنچه خودش عالقه دارد، قبول 

و چشم همه را كور كند!
10- بعضي ه��ا هم ان��گار مرض دارن��د؛ فالني 
تصادف كرده بيني اش شكس��ته، پزش��ك وي 
خواسته در كنار رس��التش بيزينسي هم كرده 
باشد، بيني او را عمل زيبايي مي كند، حاال يك 
عده براي عيد، بيني و گونه كه هيچ، كاًل پوست 
صورت خود را عوض كرده اند، تا كس��ي جرئت 

عرض اندام نكند. 
11- بنده خدايي راه مي رفت، افتاد و سر زانوي 
شلوار لي ايشان پاره شد، تا كنون ميليون ها نفر 
به خاطر چش��م و همچش��مي لباس هاي خود 
را تكه تك��ه كرده اند تا بگويند ت��و در مدگرايي 

عددي نيستي! 
12- كاش اين چشم و همچشمي ها، حسادت ها، 
حسرت خوردن ها، در ديانت و عبادت آدم ها بود، 
در اينكه چه كسي حسن خلق بيشتري دارد، در 

اينكه همه رشك ببرند به خوب بودنمان.

يك عده عادت دارند هرطور شده 
حتي به دروغ خودش�ان را از همه 
باالتر جلوه دهند. ابتدا همسر خود 
را مأم�ور مي كنند ت�ا از خانم هاي 
فاميل بپرس�د: ش�ما تو عروسي 
كادو چ�ي مي دين؟ ماش�ين چي 
خريدين؟ چي مي پوشين و... بعد از 
كسب اطالعات، آقايان نيز در اين 
امر مهم عملي�ات را آغاز مي كنند

ط�ي تحقيق�ات دريافته اي�م كه 
بيشترين چش�م و همچشمي ها و 
حس�ادت ها در عروسي هاست. از 
مادر عروس گرفته تا مادر داماد، همه 
اهل اين وصلت درگير هستند تا به 
همه بفهمانند ما از همه سر هستيم

سؤال مشترك و مهم در بين اكثر زوجين 
اين اس�ت كه براي جلوگي�ري و مقابله با 
دلزدگي زناشويي چه كار بايد كرد؟ زماني را 
در روز به فعاليت مشترك اختصاص دهيد. 
ليستي از فعاليت هاي مشترك درست كرده 
و براي انجامش�ان با هم به توافق برسيد. 
روزي را در هفته به روز مشترك اختصاص 
دهيد. روزي حداقل يك بار از همسر خود 
قدردان�ي و به او اب�راز احساس�ات كنيد

قبل از مرگ رابطه به فكر نوشدارو باشيم
   ميناسادات حسيني*

به عقيده برخي كارشناسان انتخاب هاي نادرست 
و عدم مهارت هاي درك متقابل بيش�ترين علل به 
وجود آمدن اختالفات، دلزدگي زناش�ويي، طالق 
عاطفي و درنهايت طالق قانوني است. اگر افراد قبل 
از ازدواج از انتظارات و نيازهاي هم مطلع نباشند، 
وقتي ازدواج مي كنند، نمي توانند خواس�ته طرف 
مقابل را تأمين كنند؛ خواه نياز مال�ي، عاطفي و... 
باش�د. براي جلوگيري از باال رفتن نرخ طالق بايد 
ازدواجي مناسب داشته باشيم و طرفين با آگاهي 
وارد موضوع ازدواج ش�وند و با كمك همان آگاهي 
اگر ضعف و كمبودي ه�م در زندگي ظاهر ش�د، با 
مهارت حل مس�ئله، همدلي و همراه�ي يكديگر 
به دنبال راه چاره باشند. پرس�ش اين است كه در 
اين زمينه چ�ه ل�وازم و اقداماتي مورد ني�از و چه 
رفتارهايي در ميان زوجين ضروري اس�ت. در اين 
نوش�تار ابتدا مثال هايي عيني را ذك�ر مي كنيم و 

سپس به راه حل ها مي پردازيم. 
         

   به اين مثال ها توجه كنيد
1- »زني 28 ساله هستم. به خاطر مسائلي كه در خانواده 
برايم پيش آمد، مجبور به ازدواج شدم. اوايل هيچ احساسي 
به همس��رم نداش��تم و اعتقادم بر اين بود كه با گذر زمان 
عالقه پيش مي آيد. االن با گذش��ت چند س��ال و با وجود 
عالقه شديد همسرم، من همان احساس گذشته را دارم؛ 
تنفر ندارم، عاشق هم نيستم... به نظر شما ادامه اين زندگي 

و مادر شدن ايرادي ندارد؟«
در پاس��خ بايد گفت بچه دار ش��دن هرچند كمك كننده 
اس��ت اما الزاماً تضميني براي ايجاد عش��ق و انگيزه بين 
شما و همسرتان نيست. فرزندپروري در محيطي عاري از 
صميميت و عشق كار دشواري است. قبل از فرزنددار شدن 
خودتان به صورت فردي به مشاور مراجعه كنيد و پس از 
آن به همراه همسرتان وارد صحبت شويد تا بتوانيد بهترين 

تصميم را بگيريد. 
2- »زني 35 ساله هستم. دو فرزند دارم و از اوايل زندگي 
مشاجره هايم با همسرم شروع ش��د، تا حدي كه چند بار 
تا پاي طالق هم رفتيم اما به خاط��ر دخترم كوتاه آمدم و 
اكنون با گذشت 12 سال همسرم آرام تر شده اما احساس 
مي كنم دور از چشم من با فرد ديگري صميميت دارد. چه 

كار بايد كنم؟«
در پاسخ بايد گفت به ياد داشته باشيم هركدام از زوجين 
بايد سهم تقصير خودشان را بپذيرند. بهترين پيشنهاد اين 
است كه موضوع را با يك روان شناس مطرح كنيد. آنها به 
شما كمك مي كنند تا به هيجانات خودتان مسلط شويد و 
بعد از آن بتوانيد با همسرتان وارد صحبت شويد و ايشان 
را از ناراحتي و دلخوري تان آگاه كنيد. چگونگي ادامه اين 

زندگي وابسته به شما و همسرتان است. 
3- »دختري 27 ساله هستم. عاشق پسري شدم كه چند 
سال از من كوچك تر اس��ت و با وجود اينكه او كوچك تر 
اس��ت اما با نحوه رفتارهايش احساس مي كنم 10 سال از 
من بزرگ تر است و قابل تكيه كردن... آيا اين اختالف سن 

در آينده مشكل ساز نمي شود؟«

در پاسخ بايد گفت ابتدا بايد ببينيم شما چند سال بزرگ تر 
هستيد. طي تحقيقات انجام شده بين صفر تا دو سال اختالف 
سني در زنان بزرگ تر ريسك رابطه زياد باال نبوده اما بيشتر از 
آن مي تواند آسيب زا باشد. درست است كه سن عقلي با سن 
تقويمي متفاوت اس��ت اما به غير از تناسب سني موارد مهم 
ديگري نيز در مشاوره پيش از ازدواج وجود دارد كه بايد بين 
شما و ايشان سنجيده شود. مواردي همچون شرايط مالي، 
خانوادگي، مذهبي و فرهنگي. معموالً به دليل رش��د و بلوغ 
زودتر در دختران پيشنهاد مي شود آنها با پسراني بزرگ تر از 
خودشان در يك محدوده س��ه تا پنج سال ازدواج كنند. زن 
در گذر زمان دچار تغيير و تحوالت هورموني بسياري مانند 
زايمان و يائسگي خواهد شد و اين مسائل ممكن است براي 

طرفين مخاطرات و تنش هايي ايجاد كند. 
   چگونه با دلزدگي در زناشويي مقابله كنيم؟

سؤال مشترك و مهم در بين اكثر زوجين اين است كه براي 
جلوگيري و مقابله با دلزدگي زناشويي چه كار بايد كرد؟ 
زماني را در روز به فعاليت مشترك اختصاص دهيد. ليستي 
از فعاليت هاي مشترك درست كرده و براي انجامشان با هم 
به توافق برسيد. روزي را در هفته به روز مشترك اختصاص 
دهيد. روزي حداقل يك بار از همسر خود قدرداني و به او 
ابراز احساسات كنيد. وقتي سر كار هستيد حداقل بين يك 
تا س��ه بار حتي كوتاه با وي صحبت كنيد. در زندگي تان 
تغيير و تحول بدهيد. مس��ائل و مش��اجرات و تنش ها را 

نيمه تمام رها نكنيد و آنها را حل و فصل كنيد. 
   رفتارهاي مؤثر در ارتباطات زوجين

در ارتباط��ات زناش��ويي برخ��ي رفتارها مؤثر هس��تند؛ 

رفتارهايي همچون گوش سپردن، حمايت كردن، تشويق 
كردن، احترام گذاشتن، اعتماد داشتن، پذيرش داشتن و 

گفت وگوي هميشگي بر سر اختالفات. 
احترام به معناي حفظ حريم ديگري و نگه داشتن حرمت 
همس��ر اس��ت. احترام به نظر، سليقه، جس��م، خانواده و 
ارزش هاي ديگري. بهترين مصداق آن دوستي صميمانه 
است. دوستان در عين حال كه صميمي هستند، به يكديگر 
احترام مي گذارند. دوستان نه به هم بي احترامي مي كنند 

نه پر احترامي. 
يك سري باورها در ارتباط زناشويي مخرب هستند و بهتر 
است نسبت به آن آگاهي داشته باشيم. باورهايي همچون 
انتقاد، س��رزنش، گاليه، قهر كردن، تهدي��د و دادن حق 

حساب يا باج براي تحت كنترل درآوردن ديگري. 
   قبل از مرگ رابطه به فكر نوشدارو باشيم

ما برخ��الف بس��ياري از جوامع كه هر خان��واده در كنار 
خودش يك مشاور روان ش��ناس دارد تا مسير مناسبي 
را انتخاب كند و به بيراهه ن��رود و درواقع به دنبال حمل 
كردن نوشدارو هس��تند تا مبادا مرگي اتفاق بيفتد، اين 
روزها شاهد افرادي هستيم كه به دنبال نوشدارو هستند 
اما پس از مرگ س��هراب و پس از مرگ رابطه! آمار افراد 
مراجعه كننده قبل از آسيب ديدن و در شرايط عادي به 
تعداد قابل توجهي كمتر از افرادي است كه پس از مواجه 
شدن با مش��كل در زندگي ش��ان به س��راغ روان شناس 
مي آيند و اين موضوع جاي اطالع رساني و فرهنگ سازي 

بيش از پيش دارد. 
* روانشناس

  بنفشه قاسمي  زاده*
آقايي كه در زمان تج��رد بدون توجه 
به آينده تم��ام درآمد خ��ود را صرف 
سفرهاي مجردي، تفريحات و حضور 
در مهماني ه��اي دوس��تانه مي كن��د، 
بعد از ازدواج الزم اس��ت براي پذيرش 
مسئوليت هاي زندگي زناشويي جايي 
باز كند، بنابراي��ن در نقش قبلي خود 
تجدي��د نظر كرده و بيش��تر همس��ر 
مي شود تا دوس��ت و رفيق. اين تغيير 
نقش ها در مورد تم��ام نقش هايي كه 
افراد ب��ر عهده دارند الزم اس��ت انجام 
شود، مانند نقش فرزند، دوست، همكار، 
همس��ايه، برادر، خواه��ر، خاله، دايي، 
عمو، عمه و... و درواق��ع با ايفاي نقش 
همسري، انقالبي در س��اير نقش ها و 

مناسبات او رخ مي دهد. 
اين نقش ها گاهي نياز است كمي اصالح 
ش��ود و نياز به تغييرات ان��دك دارد و 
بعضي اوقات نياز اس��ت به طور كامل 
بازتعريف شده و تغيير داده شود. براي 
انجام اين فرآيند، روان شناس و مشاور 
مي توانند كمك شاياني به زوجين ارائه 
دهند تا با شيوه درست، اين بازتعريف 
انجام ش��ود. ب��دون آنكه باع��ث بروز 
دلگيري ها، ناراحتي، منازعات و بحث 

بين افراد مهم زندگي شود. 
بس��ياري از جوان��ان در زم��ان قب��ل 
از ازدواج در ذه��ن خ��ود يك زندگي 
آرام و عاشقانه، به دور از هر اختالف و 
درگيري را تصور مي كنند كه در كنار 
كسي كه دوستش دارند و با هم تفاهم 
كامل دارند عاشقانه زندگي مي كنند، 
اما آنچه در واقعيت وجود دارد در اولين 
اختالف نظر به شدت بروز پيدا مي كند. 
اين افراد با مش��اهده اولين اختالفات 
و درگيري ه��ا غافلگير ش��ده، آمال و 
آرزوهاي خ��ود را برباد رفته مي بينند. 

بنابراين بالفاصله خشمگين يا نااميد 
شده و تصميم به جدايي مي گيرند يا 

وارد روابط ديگر مي شوند. 
يكي از مهم ترين خدمات روان شناختي 
كه مي تواند در مرحله مشاوره پيش از 
ازدواج ارائه ش��ود، جلب توجه افراد به 
اين نكته است كه هيچ دو انساني شبيه 
هم نيس��تند. بنابراين در هر رابطه اي 
چالش هايي وجود دارد ك��ه مي تواند 
زندگي واقع��ي را با زندگ��ي ايده آل و 
رؤياي��ي متف��اوت كند. آنچ��ه در اين 
ش��رايط مي تواند به اف��راد كمك كند 
مسئوليت پذيري، توجه به تفاوت هاي 
جنسيتي، داشتن مهارت هاي مديريت 
بحران، مديريت خش��م و حل تعارض 
و تصميم گي��ري اس��ت ك��ه توس��ط 
روان شناس��ان در صورت ني��از افراد، 

آموزش داده خواهد شد. 
نكته قابل توجه ديگ��ر در اين فرآيند 
توجه به س��المت روان افراد اس��ت 
و جلب توج��ه افراد به اي��ن نكته كه 
لزوماً دو انسان س��الم در جوار هم به 
خوشبختي نمي رسند، چون ازدواج 
مهم ترين رابطه زندگي هر ش��خص 
در طول مسير عمر اس��ت و نزديكي 
و صميمتي كه بع��د از قرار گرفتن در 

اين رابطه بين افراد ش��كل مي گيرد، 
تقريباً در هيچ رابط��ه ديگري وجود 
ندارد. به دلي��ل وجود همين نزديكي 
و صميميت زياد و اينكه زوجين زمان 
بس��ياري را با يكديگ��ر مي گذرانند، 
مسائل و اختالفات بسيار كوچك نيز 
مي تواند زمينه س��از ب��روز اختالفات 
شديد شود. به همين علت با وجودي 
كه برخورداري از سالمت روان يكي از 
مهم ترين شرايط ازدواج است اما شرط 
كافي نيس��ت. مسائل بس��يار زيادي 
در طول جلس��ات انف��رادي و زوجي 
بررسي مي شود تا اطالعات كافي در 
اختيار مراجعه كنندگان قرار گيرد و 
حتي يادآوري اي��ن نكته كه به صرف 
برخورداري از س��المت نسبي رواني 
طرفين، شما نبايد تصميم به ازدواج 
بگيريد. چون دو انس��ان بالغ و سالم 
مي توانند در كنار ه��م زندگي كنند 
اما لزوماً ش��اد و خوشبخت نخواهند 
بود، مانند مس��افراني ك��ه به مقاصد 
متفاوت مي روند ام��ا در كنار هم و در 
يك تاكس��ي سوار هس��تند، پس در 
انتخاب همسر معيارهاي بسيار متنوع 

و ظريفي را بايد مد نظر قرار داد. 
*روانشناس

دگرگوني نقش ها با ازدواج
ايفاي نقش همسري تمام مناسبات را تغيير مي دهد

  بهنام صدقي
زندگي مشترك نيز همانند بسياري ديگر از مناسبات 
و پديده ها در طول زمان دس��تخوش تغييراتي شده 
است. در گذشته عمده مسئوليت ها و تصميم گيري ها 
بر عهده مرد خانواده بود، اما امروزه با توجه به مشكالت 
اقتصادي زنان ني��ز پا به پاي م��ردان كار مي كنند، به 
طوري كه ه��ر دو نان آور خان��ه ش��ده اند. در چنين 
شرايطي زندگي بدون برنامه و مديريت دوام چنداني 
نخواهد داشت، لذا تمام مشكالت و مسائل را تنها در 
يك كفه ترازو نگذاريد. سعي كنيد آنها را تقسيم كنيد 

تا سنگيني زندگي تنها بر دوش يك نفر نباشد. 
زماني ك��ه فرد بدون داش��تن آگاه��ي و عالقه تن به 
ازدواجي كه تنها از س��ر رف��ع تكليف باش��د، بدهد، 
طولي نمي كش��د كه تاب حت��ي دغدغه هاي كوچك 
آن را هم نمي آورد. لذا پدر و مادرها هم بهتر است ابتدا 
مطمئن شوند فرزندشان به شناخت و درك درستي از 
ازدواج و مسائل مربوط به آن و همچنين خودآگاهي 

رس��يده اس��ت و بعد برايش آستين 
باال بزنند و هرگز ف��ردي كه در حال 
و هواي نوجواني اس��ت را س��ر سفره 

عقد ننشانند. 
با هم��ه اي��ن اوص��اف، ايده آل ترين 
ازدواج ها ه��م نياز ب��ه مراقبت دارد. 
هرچقدر هم رابطه اي س��رد باشد با 
گرماي عشق و محبت مي توان تمام 
يخ ه��ا را آب ك��رد. قطع��اً خاطرات 
خوشي در بين زوج ها وجود دارد كه 
با يادآوري ش��ان لبخند ب��ر لب هاي 

طرفين مي نشيند. تنها اختالفات خود را مرور نكنيد. 
گاهي روزهاي خوش گذشته را نيز تكرار كنيد. فيلم ها 
و عكس هايي ك��ه در كنار هم بوده اي��د را دوره كنيد. 
نگذاريد مسائل و مشكالت زندگي بينتان فاصله ايجاد 
كند.  براي هم هديه بخريد. بسياري از زن و شوهران 
هستند كه سال هاي س��ال است حتي يك شاخه گل 
هم به هم هديه نداده اند. حتي اگر فرزنداني 40 ساله 
هم داشته باشيد يادتان نرود كه عشق را به هم هديه 
دهي��د. دادن حتي ش��اخه اي گل نش��ان از محبت و 
توجه بوده و در هر س��ني كه باش��يد لذتبخش است. 

در روزهايي همچون تولد و سالگرد ازدواج، همسرتان 
بي صبرانه منتظر توجه و هديه شماست. 

خوش صحب��ت باش��يد و از كلم��ات و واژه هايي زيبا 
براي صدا كردن يكديگر استفاده كنيد. لحن مهربان 
داشتن باعث مي شود هر شنونده اي جذب شخصيت 

و سخنانتان شود. 
اگر شما هم از آن دست افرادي هستيد كه نمي توانيد 
علت سردي همسرتان را تش��خيص دهيد بهتر است 
كمي در آينه نگاه كنيد. برخي م��ردان آنقدر خود را 
سرگرم كار كرده اند كه فرصت رسيدگي به خود را پيدا 
نمي كنند و برخي زنان هم آنقدر سرگرم خانه داري و 
بچه داري ش��ده اند كه حتي دس��تي هم به سر و روي 

خود نمي كشند. 
به آراستگي خود اهميت داده و سعي كنيم با ظاهري 
مرتب در محل كار و منزل خود حاضر شويم. بگذاريم 
مانند هم��ان روزه��اي اول همس��رمان از ديدنمان 

لذت ببرد. 

فراموش نكنيم زندگي مشترك نياز به مراقبت دائمي 
دارد و خانه و خانواده  اي ش��اد است كه همدلي در آن 

جاري باشد. 
به هر حال گاهي مشكالت كمي پيچيده تر مي شود و 
فرد احساس ناتواني در حل آن مي كند. زماني كه حس 
كرديد رابطه تان رو به يخ زدگي است و توان حلش را هم 
نداريد، بهترين گزينه رجوع به مشاوران خانواده است. 
با در ميان گذاشتن مسئله با مشاوران و متخصصان اين 
حوزه راحت تر مي توانيد چاره اي انديشيده و مشكلتان 

را حل كنيد.

اين خانه تشنه همدلي من و توست
زندگي مشترك نياز به مراقبت دائمي دارد

سبك مراقبتسبك انتخاب


