
   مرضيه باميري
پايش را در يك كفش كرده بود كه بايد براي عروسي من 
سنگ تمام بگذاري. نديدي دختر عمه حشمت چه سور 
و ساطي راه انداخته بود؟ نديدي چند تا مهمان داشت. 

سعي كرد منصرفش كند.
 االن وقت عروسي گرفتن نبود. هر چند هر دو دل شان 
براي آشيانه دونفره شان لك زده بود، اما جشن عروسي 

راه انداختن در اين شرايط كار احمقانه اي بود؟ 
همه در هول و وال بودند. وقتي همه از ترس در خانه هاي 
قوطي كبريتي ش��ان خزيده بودند، آنها بدون ماسك و 

دستكش ويالن اين خيابان و آن مغازه بودند. 
باالخره پاي يك عروسي چشم كور كن در ميان بود. مگر 

مي شد از كنار خريدها ساده گذشت. 
كسي نمي توانست رأي ش��ان را براي نگرفتن عروسي 
بزند. گفتند هر كدام مي ترس��يد عروس��ي نياييد قول 

مي دهيم ناراحت نشويم. اما دروغ مي گفتند. 
هر كس نيامد ازش دلگير ش��دند و قسم خوردند كه در 

عروسي بچه شان تالفي كنند و قالشان بگذارند.
 ناراحت ش��دند و از ل��ج مهمان هاي نيام��ده مهماني 
را ب��ا همان هايي كه آم��ده بودند گرم كردن��د و زدند و 

رقصيدند. 
خالصه اينكه خبري از غصه و ان��دوه نبود. انگار در يك 
كره ديگر عروسي گرفته بودند. نه كسي ماسك  زده بود 

و نه كسي از بودن كنار بقيه مي ترسيد.
 اتفاقاً تا توانستند دل ها را به هم نزديك كردند و تا مي شد 

كنار هم شادي كردند. 
وس��ط بزن و بكوب، داماد س��ر در گوش عروس كرد و 

گفت: »كاش عروس��ي را عقب مي انداختيم، من چند 
روزه كه حال خوبي ندارم. 

مهمان ها گناه دارند.«در عوض، عروس خيره به دوربين 
لبخندي زد و وقتي داشت غرولندش را پشت همان لب 
س��رخاب ماليده اش پنهان مي كرد، گفت: »تو هيچيت 
نيست. فقط خسته اي. چند روز است بدو بدو مي كنيم و 

تو حسابي خسته شدي. 
امشب كه عروسي تمام ش��د تا يك هفته براي خودت 
بخ��واب و من نام��ردم اگ��ر بي��دارت كنم ول��ي حاال 
خوش��حال باش و لبخند بزن كه مبادا حرف دربياورند 

و عكس هاي مان خراب بشود.« 

داماد هم آن كاري را كرد كه عروس مي خواست. 
اما هنوز مهماني به نيمه نرسيده بود كه داماد احساس 
بدن درد كرد. نمي توانس��ت سر پا بايس��تد، نفسش به 
شماره افتاده و رنگش پريده بود. مهمانان نگران به سمت 

داماد خيره شده بودند. 
عروس هم ترس و وج��دان درد به جانش افتاده و بغض 
ته گلويش گي��ر كرده بود. دلش مي خواس��ت پش��ت 
ميكروفون برود و حرف دلش را بزند و بگويد غلط كردم 

و خودش و بقيه را خالص كند. 
بگويد كه داماد چند روزي اس��ت مش��كوك مي زند به 
حمل ويروس چيني، اما ترس��يد و دوباره دلش لرزيد. 
پاهايش پيش نرفت و ياري اش نك��رد كه اعتراف كند. 
نشست و سكوت كرد و ناخن هاي الك زده اش را جويد. 

خدا خدا مي كرد عروسي به هم نخورد. 
البته يادش نبود خدا خدا كند ش��وهرش طوري نشود 
و سالم از تخت تاالر به شام عروس��ي برسد!به هر جان 
كندني بود آن شب لعنتي تمام ش��د و مهمان ها هديه 
و رونما دادن��د و در ازاي ش��ادباش و هديه ش��ان چند 

ميكروگرم ويروس ناقابل تحويل گرفتند. 
ساعتي بعد، اتاق دور سر داماد مي چرخيد و پايش كه به 
چهارچوب در خانه رسيد افتاد و جيغ و تماس با اورژانس 
و تمام!حاال عروس  نگون بخت شب ها با اشك و آه سر به 

بالين مي گذارد. 
فكرش را هم نمي كرد ماهگرد ازدواج ش��ان شب هفتم 
مردش باش��د. با خودش زمزمه كرد: »خ��دا كند حال 
مهمان ها خوب باشد. ديگر تاب و توان عزا و سوگواري 

را ندارم!«
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سبك نشاط

اصرار به مرگ قصه زندگي

   مادر پيرتان را بزرگ كنيد!
يك��ي از لذت هاي زندگ��ي كه موج��ب اميد و 
اميدواري انسان ها مي شود، لذت بودن در كنار 
عزيزان اس��ت. پدر و مادرهاي ما روزي با شوق 
ش��روع به يك زندگي زيبا كردند و با خود عهد 
بستند كه در همه ش��رايط يار و ياور يكديگر و 
بهترين پدر و مادر روي زمين براي فرزندانشان 
باش��ند و به محض اينكه كودكش��ان پا در اين 
دنيا مي گذارد، چتر محبت پدري و مادري را بر 

سرشان برافراشته كنند. 
والدي��ن بهترين ه��ا را ب��راي فرزن��دان خ��ود 
مي خواهند و با تمام وجود سعي در پيشرفت و 
ساختن آينده اي بي دردسر و بي دغدغه برايشان 
دارند. رفته رفته كه ساعت شني زمان برعكس 
مي شود و والدين پير و كودكان نوجوان و جوان 
مي شوند، آن زمان ديگر نوبت فرزندان و توجه 
بيش��تر آنها به والدين اس��ت. با ترك آنها، تنها 
گذاشتن شان با يك پرستار خانگي يا  بردن شان 
به خانه س��المندان، نگذاريم اميد در دل ش��ان 
بميرد و گياه افسردگي در جسم و روح شان جوانه 
بزند. با نگه داشتن آنها در كنار خود به شادي خانه 

رونق ببخشيم. 
   نقطه سرخط... 

در دين مبين اسالم، ازدواج سنت پيامبر است. 
بارها ديده ش��ده زماني كه يك��ي از والدين به 
رحمت خدا مي رود، همسرش از ترس فرزندان 
و حرف هاي بي س��ر و ته مردم تن به تنهايي تا 
پايان عمر مي دهد. پس از چند س��الي به نبود 
همس��رش عادت كرده و بيش��تر وقت خود را 
صرف فرزندانش مي كند. اما آيا هميشه اين طور 
مي ماند؟ درس��ت زماني كه هر يك از فرزندان 
راهي خانه بخت مي شوند و قصد رفتن به سوي 
آينده خود مي كنند، زمان تنهايي فرامي رسد. 
سكوت خانه او را كر كرده و تاب تنهايي نمي آورد. 
پس از چندي آن قدر در خود و خاطرات گذشته 
فرومي رود كه زندگي ديگر برايش رنگ و بويي 

نخواهد داشت. 
مدتي پيش خبري توجهم را جلب كرد و آن هم 
ازدواج دو سالمند با يكديگر بود. عروس و داماد هر 
يك 70 و 90 ساله و صاحب تعداد زيادي فرزند، 
نوه، عروس و داماد بودند. ظاهرشان پر از چين و 
چروك بود اما دل شان سرشار از اميد و شادي و 
حتي لحظه اي لبخند از لبان شان محو نمي شد. 
جوري به هم ابراز عالقه مي كردند كه از جوانان 
بهتر! چه خوب است اگر پدر و مادرمان يا  حتي 
مادربزرگ و پدربزرگ مان تنها هس��تند، طبق 
سنت پيامبر آستيني برايشان باال بزنيم و اميد را 

كه هديه اي گرانبهاست، تقديم شان كنيم. 
انس��ان ها در هر سني كه باش��ند نياز به همدم 
و مونس دارند. هر قدر هم ك��ه فرزندان حامي 
آنها باشند، نمي توانند جاي محبت هاي همسر 
را بگيرند. هرگز ب��ا خودخواهي باعث يخ زدگي 
زندگي اطرافيان مان نشويم. حتي اگر 90 سال 
سن هم داريد، عشق را فراموش نكنيد و از داشتن 

همراه خجالت نكشيد. 
   پيرمردي بر فراز كوه ها!

ورزش در سنين پيري از اهميت بااليي برخوردار 
است. عالوه بر حفظ سالمت جسم و جلوگيري 
از دردهاي مفصلي و... باعث حفظ شادابي روح 

نيز مي ش��ود. بزرگ ترها! لطفاً برخيزيد و كمي 
پياده روي كنيد. چندي پي��ش خبري خواندم 
كه از تعجب دود از سرم بلند شد. خبر در مورد 
پيرمردي 70 س��اله بود كه چندين كوه را فتح 
كرده و قصد رس��يدن به قله كوه ه��اي ديگر را 
هم داش��ت. قدرت بدني و روحيه ج��وان او مرا 
متعجب كرد و همان لحظه ب��ود كه او را الگوي 
خود قرار دادم و خواس��تم جوري زندگي كنم 
كه در پيري هم زندگي پر از چالش��ي داش��ته 
باشم. تازه متوجه شدم كه چه قله هايي است كه 
بايد فتح كنم. امروزه در هر محله اي پارك هايي 
ايجاد ش��ده اس��ت كه داراي ابزارهايي مناسب 
ورزش با توضيحات كامل هستند. در هر ساعت 
از روز ب��ه خص��وص صبح ها دس��ت پدربزرگ 
و مادربزرگ ت��ان را بگيريد و به پ��ارك نزديك 
خانه تان ببريد. در كنار او ورزش و نسيم سحري 
را استش��مام كنيد. قدم زدن در دامنه كوه هم 

همت خاص خود را مي طلبد!
   ز گهواره تا گور دانش بجوي

كسب علم و سواد فقط مختص دوران نوجواني 
و جواني نيس��ت. علم همانند راه��ي بي پايان و 
معمايي رمزآلود اس��ت به طوري كه فالسفه و 
دانشمنداني همچون اينشتين و... تا لحظه آخر 
زندگي دست از آن و ناشناخته هايش نكشيدند. 
مطمئناً از ديدن افراد سن باال بر صندلي كنكور 
تعجب مي كنيد. با خود مي گوييد: »آن فرد مسن 
به فكر كدام آينده اش است؟ شايد فكر مي كند 
عمر نوح دارد«! در صورتي كه اين ما هس��تيم 
كه غيرطبيع��ي فكر مي كنيم. عل��م و پژوهش 
نياز به س��ن خاصي ندارد و هر زماني كه به آن 
پرداخته ش��ود، زمان مناسبي اس��ت. خواندن 
مطالب علمي، داستاني، تخيلي و همچنين حل 
جدول، سودوكو، سرگرمي هاي فكري و معمايي 
باعث تقوي��ت حافظه و جلوگي��ري از آلزايمر و 
فراموشي مي شود. شروع كنيد تا تأثير فوق العاده 

آن را ببينيد. 
   دور زدن بيماري در پيري

تغذيه در هر س��ن و موقعيتي نقش بسزايي در 
باال بردن س��طح توانايي و مقاومت جسم دارد. 
به خصوص در زمان بيماري و كهنس��الي سطح 
اهمي��ت آن دوچن��دان خواهد ش��د. زماني كه 
سن شما كه تنها يك عدد است بيش از 50 شد، 
ممكن اس��ت با مشكالت جس��مي نظير پوكي 
استخوان، آلزايمر، فشار خون، چربي خون، ديابت 
و... روبه رو شويد. اما مي توان با تغذيه مناسب اين 
ممكن را ناممكن كرد. پروتئين، فيبرها، كلسيم 
و انواع ويتامي��ن و امالح معدني را مصرف كنيد. 
بيشتر سبزيجات و انواع مغزها ميل شود. روزانه 
شير را به سبد غذايي تان اضافه كنيد و در صورت 
داشتن بيماري خاص بهتر است با مشورت با يك 

متخصص تغذيه بيماري تان را دور بزنيد. 
   ارتش پيرهاي جوان

اين جهان، جهان زندگي اس��ت و ت��ا وقتي كه 
فرصت داريم بايد زندگي كنيم. شاد باشيم، در 
مقابل سختي ها بجنگيم، عاشق شويم، ورزش 
كنيم و به فكر تناسب اندام باشيم. از ديدن خود 
در آيينه لذت ببريم و هر خ��ط در چهره مان را 
نشان از تجربه بدانيم. يادمان نرود كه واقعاً الزم 
نيست همه لحظات عمرمان را صرف فرزندان مان 
كنيم. زماني را هم به خود اختصاص دهيم.  در 
هر جا كه هس��تيد، چه آسايش��گاه سالمندان، 
چه خانه، چه در جمع فرزندان و نوه ها و چه در 
تنهايي، هرگز تا روزي كه نفس مي كشيد دست 
از زندگي كردن نكشيد. مانند يك جنگجو براي 
داشتن اوقات خوش و لذت بردن از عمر كه حق 
مس��لم تان اس��ت، بجنگيد. بگذاريد هم سن و 
سال هايتان از شما بياموزند. ارتشي از پيرهايي با 
دل هاي جوان و شاداب بسازيد. تنها شما مي دانيد 
دلي با ش��ور و حال جواني همراه با ظاهري پر از 
چين و چروك هاي ناشي از تجربه چه معجوني 

براي ادامه حيات از آب درمي آيد.

عوامل مؤثر در حفظ اميد و سالمتي در دوران كهنسالي

پيرمرديبرفرازكوهها!

بسط و گسترش رس�انه براي بسياري از 
جوانان جاي ديدار با خويش�ان را گرفته 
اس�ت و ارتباطات خانوادگي ني�ز انتظار 
آنان را در رفت و آمدها پاس�خ نمي دهد. 
ام�روزه مس�ير ارتباط�ي بس�ياري از 
خانواده ه�ا تنه�ا پيغام هاي�ي اس�ت كه 
در اينس�تاگرام و فيس ب�وك و تلگرام و 
واتس�اپ ب�راي يكديگ�ر مي گذارن�د. 
ف�داكاري در اي�ن فرهنگ به آن اس�ت 
كه به هم پيامكي بزنند، براي هم ُويس�ي 
بفرس�تند يا  حداكثر به هم زنگي بزنند!

انس�ان ها در هر س�ني كه باشند 
ني�از ب�ه هم�دم و مون�س دارند. 
هر ق�در هم ك�ه فرزن�دان حامي 
آنه�ا باش�ند، نمي توانن�د ج�اي 
محبت هاي همسر را بگيرند. هرگز 
ب�ا خودخواه�ي باع�ث يخ زدگي 
زندگ�ي اطرافيان م�ان نش�ويم

    حسين سروقامت
در جه�ان امروز س�بك زندگي )Lifestyle( بس�يار مهم ش�مرده 
مي شود؛ مجموعه اي از منش هاي ذاتي ما و همچنين روش هايي كه 

براي ادامه حيات برگزيده ايم. 

بحث سبك زندگي در بسياري از سخنان رهبر فرزانه و از جمله بيانيه 
گام دوم انقالب مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. ايشان در 
مهر 1391 در جمع پرشور جوانان خراسان شمالي سؤاالت مهمي را در 

اين خصوص مطرح نموده، آسيب شناسي آنها را خواستار شدند. 

در پاسخ به اين مطالبه اساسي هر هفته يكي از اين سؤاالت را مطرح 
كرده، به بررس�ي پاس�خ خواهيم پرداخت. تاكنون به پنج پرس�ش 
پرداخته ايم و امروز شش�مين س�ؤال را مورد طرح و بررس�ي قرار 

مي دهيم. پرسش اين است: چرا صلۀ  رحم در بين ما ضعيف است؟

   بهنام صدقي
لحظات زندگي از بدو تولد مانند چش�م برهم زدني درگذرند. عمر آدمي آن قدر كوتاه 
است كه در كودكي و نوجواني تصور مي كنيم چنان راه طويل و درازي در پيش داريم 
كه وقت و فرصت براي همه چيز و همه كس وجود دارد. اما در سنين پيري و فرسودگي 
مي توان كل زمان طي شده را در يك س�اعت مرور كرد. زمان نيز مانند هديه اي كه در 
دوران كودكي دريافت مي كرديم، در نظر كودكان بزرگ جلوه مي كند اما در دوران پيري 
همان طور كه همه چيز تقريباً رنگ و جلوه هميشگي اش را از دست مي دهد، عمر و زمان 
را نيز همچون جسم فرسوده اي در ته انباري زندگي مان مدفون مي كنيم. اما چرا چنين 
است؟ چرا براي برخي افراد دوران سالمندي دوران خداحافظي با زندگي است در حالي 

كه با برخي راه حل ها و توجه به برخي نكات، دوران پيري لذتبخش مي شود. 

چرا رفت و آمد فاميلي رنگ باخته است؟ 

مداراكنكميبااهلوريشه!

نسيم زندگي

    در ديدارهاي خانوادگي چ�ه اتفاقات خوبي رقم 
مي خورد؟

در ديدارهاي خانوادگي اوقات فراغت انسان به بهترين وجه 
سپري شده، انرژي مثبت و فزاينده اي ميان افراد فاميل رد 
و بدل مي شود. همچنين گرفتاري هاي متعددي رفع شده، 
بي ترديد حال آدمي خوب مي شود. اين شادماني دروني براي 
اقوام مسئوليت پذير بيشتر است. كساني كه حل مشكالت 
ديگران، روحي تازه در آنان دمي��ده، نوعي طراوت و تازگي 

برايشان به ارمغان مي آورد. 
وقتي اسالم بر س��ر مس��ئله »صله رحم« يا به تعبير ديگر 
»ارتباطات فاميلي« چنين پافشاري مي كند، ذهن انسان به 
اين سو متمايل مي شود كه اين امر مهم كاركرد ويژه اي دارد 

كه برازنده چنين تأكيد قابل توجهي است. 
با وجود اين ما دائم شاهد رخدادهايي هستيم كه ارتباطات 
فاميلي را به حاش��يه رانده، روز به روز كمرنگ تر مي كند. از 

جمله اين رخدادها سبك زندگي جديد ايراني است. 
    عوامل بي شماري كه به صله رحم آسيب زده است

كيست كه نداند فاصله طبقاتي، تش��ريفات، نوع پوشش و 
س��ليقه، آداب مهماني و رويه هاي گوناگون ارتباطي تا چه 

اندازه در پيوستن يا گسستن اقوام و خويشان مؤثر است؟
امروزه اينترنت و شبكه هاي ارتباطي در خانواده ها حرف اول 
را مي زنند. به قول دوستي اگر پيش از اين هنگام ورود به خانه 
ميزبان از جهت قبله سؤال مي كرديم، امروز بي شك از رمز 
واي فاي مي پرسيم!اين امر هميشه پيش برنده نيست. آدم ها 
حوصله ش��نيدن درد دل ديگران را ندارند و موبايل به جاي 
آنكه ما را به هم نزديك تر كند، باعث دوري ما از يكديگر شده 
است. همچنين در خانواده ها بيش از اندازه به بچه ها اهميت 
داده مي ش��ود به طوري كه نظر آنان در اينكه كجا برويم و 
كجا نرويم، تعيين كننده است. حتماً شما نيز با خانواده هايي 
برخ��ورد كرده ايد كه دع��وت ديگ��ران را نمي پذيرند چون 
فرزندش��ان دارد براي كنكور آماده مي ش��ود. يا بچه شان با 
بچه هاي فاميل نمي سازد و مضحك تر آنكه مهماني ساعت 
خواب او را به هم مي ريزد. از اين گذشته نقش تلفن، اينترنت 
و فضاي مجازي نيز در كاهش مناسبات خانوادگي اساسي 

است. اين امكانات هرچند در جاي خود ارزشمند و بي بديل 
است اما احساس نياز به ديدار را به شدت كاهش داده است! 
بسط و گسترش رسانه براي بسياري از جوانان جاي ديدار با 
خويشان را گرفته است و ارتباطات خانوادگي نيز انتظار آنان 

را در رفت و آمدها پاسخ نمي دهد. 
امروزه مسير ارتباطي بسياري از خانواده ها تنها پيغام هايي 
است كه در اينستاگرام و فيس بوك و تلگرام و واتساپ براي 
يكديگر مي گذارند. فداكاري در اين فرهنگ به آن است كه 
به هم پيامكي بزنند، براي هم ُويس��ي بفرستند يا  حداكثر 
به هم زنگ��ي بزنند!ناهمخوان��ي خانواده ه��ا از علل ديگري 
اس��ت كه به كاهش ارتباطات منتهي ش��ده است. چشم و 
هم چشمي، رقابت در چيدن تش��ريفات و گاهي حتي بخل 
و حس��ادت باعث كدورت ش��ده، رفت و آمدها را با مشكل 
مواجه كرده است. زندگي ها نيز روز به روز سخت تر شده و در 
مهماني ها ديگر از عنصر سادگي اثري نيست! شرايط سخت 
اقتصادي امكان مهماني را سخت كرده و بسياري از افراد را 
در الك خود فروبرده است. كم نيستند افرادي كه در پاسخ 
به اين سؤال كه چرا دست از فاميل و خويشان برداشته ايد، 
با بي حوصلگي مي گويند من به همي��ن خانواده نُقلي خود 
برسم، خيلي هنر كرده ام!اين البته همه ماجرا نيست. وقتي 
تفاوت سطح زندگي به نوعي فاصله طبقاتي منجر مي شود، 
افراِد كمتر برخوردار ترجيح مي دهند س��راغ اقوام ثروتمند 
خود نروند تا به قول معروف چشم نبيند، دل نخواهد!از سوي 
ديگر خانواده هاي بيشتر برخوردار نيز مي دانند كه اين قبيل 
رفت و آمدها زمينه طرح مشكالت افراد را فراهم آورده، آنان 
بايد نقشي در اين موارد ايفا كنند. بنابراين ترجيح مي دهند 
از اساس دل به چنين مناسباتي ندهند تا گرفتار پيامدهاي 
دردسرساز آن نيز نشوند. برخي مشكالت نيز حاصل زندگي 
در شهرهاي بزرگ اس��ت. ترافيك كور كه سرطان العالج 
شهرنشين هاس��ت، دير آمدن مردها از س��ِركار كه فرصت 
رس��يدگي به خانواده را محدود مي كند، مصرف گرايي كه 
اولويت هاي خانواده ها را جابه جا كرده اس��ت، زندگي هاي 
جزيره اي كه ارتباط معقولي بين آنها تعريف نش��ده و حتي 
مشكالتي همچون گراني بنزين و... از جمله موانعي هستند 

كه بر سر راه پيوندهاي خانوادگي ايجاد شده اند. 
نكته مهم ديگر آنك��ه در رفت و آمده��اي فاميلي هرچند 
همه خويشان نقش ايفا مي كنند اما نقش برخي پررنگ تر و 
برجسته تر است. از آن جمله مي توان به بزرگ ترهاي عاقل 
اشاره كرد كه همچون نخ تسبيح دانه هاي پراكنده را گردهم 
آورده، به يكديگر پيوند مي زنند. متأسفانه در سال هاي اخير 
و در ميان بخشي از خانواده ها ش��اهد ناكارآمدي اين افراد 
و در نتيجه از هم گس��يختگي رابطه خويشاوندي هستيم. 
ممكن است علت اين ناكارآمدي بي حوصلگي آنان يا  عدم 
تاب آوري در برابر سختي ارتباط با كوچك ترها باشد. گاهي 
نيز حرص و طمع و رويه ناپس��ند جمع آوري مال و ثروت از 
س��وي بزرگ ترها انگيزه اي براي عدم اهتمام به پيوندهاي 
فاميلي اس��ت. خدا نكند پدر و مادري مي��ان فرزندان خود 
تبعيض قائل شده، برخي را بر برخي ديگر ترجيح دهند. بالي 
خانمان سوزي كه نه تنها در دوره حيات پدر و مادر كه پس 
از فقدان آنان نيز باعث جدايي برادرها و خواهرها از يكديگر 
شده، نوعي تفرقه ابدي ميان آنان ايجاد مي كند. وقتي والدين 
در دوره حيات خويش نتوانند بچه ها را دور هم جمع كنند، آيا 

پس از مرگ آنان چنين اتفاقي خواهد افتاد؟ 
   راهكارهايي كه روابط سرد فاميلي را گرم مي كند

اكنون با بررس��ي عواملي كه ارتباطات فاميلي را مخدوش 
كرده و آمد و ش��دها را كاهش داده اس��ت، به بيان مواردي 
مي پردازيم كه مي تواند يخ روابط خويش��ان را آب كرده، به 

مراودات آنان رونق تازه اي بخشد. 
*در برخي خانواده ها، مهماني ه��اي دوره اي وجود دارد كه 
باعث مي شود افراد فاميل ماهي يك بار دور هم جمع شده، 
يكديگر را ببينن��د. ميزباِن هر دوره يكي از خانواده هاس��ت 
و بس��ته به تعداد اعضاي فاميل هر از گاه��ي نوبت پذيرايي 
به خانواده اي مي رس��د. امري ممكن و شدني كه پيامدهاي 

مفيدي به بار مي آورد. 
*گاهي همس��ايه ها، دوس��تان و همكاران ج��اي فاميل و 
خويشان را در ارتباطات اجتماعي پر مي كنند. آنان هرچند 
نزديك و صميمي، هرگز جايگزين اقوام ما نمي شوند. مزيد 
بر اينكه گاه برخي ارتباطات ناس��الم يا حتي خداي نكرده 

خيانت و... در ميان جمع دوستان شكل مي گيرد كه امكان 
بروز آنها در بين اعضاي فاميل به جهت پيوندهاي گسترده 
خانوادگي ب��ه مراتب كمتر اس��ت. مدارا با اهل و ريش��ه و 
خويش��اوند حتي اگر چالش هايي داشته باش��د، بي ترديد 

بركات زيادي نيز براي زندگي مان خواهد داشت. 
*در مراودات برخي اقوام حرف و حديث و حاشيه زياد است. 
اين كار جز آنكه تخم نفاق و كدورت را در دل ها مي پراكند، 
ارتباطات بعدي را نيز با خل��ل مواجه مي كند. پرهيز از اين 
قبيل حواشي به انسجام بيش��تِر فاميل و در نهايت ارتباط 

عميق تِر آنان منجر خواهد شد. 
*خانواده هاي بسياري هس��تند كه در آنها جوانان ترجيح 
مي دهند بيش��تر با دوس��تان خويش ارتباط داشته باشند 
تا اقوام؛ آنان حاضر نيس��تند والدين خوي��ش را در رفت و 
آمدهاي فاميل��ي همراهي كرده و حتي مان��دن در خانه و 
تنهايي را نيز بر صله رحم مقدم مي دارند. توجه به بركات اين 
نوع ارتباطات و كوتاه آمدن جوانان از اين ايده خودخواهانه 

كمك مؤثري به ارتباطات خانوادگي خواهد كرد. 
*در بين بعضي خانواده ها اختالفات ريشه داري وجود دارد 
كه باع��ث كدورت جان ه��ا و دل ها و در نتيج��ه قطع رحم 
شده است. تغيير زاويه نگاه ما كارگش��ا خواهد بود اگر اوالً 
ارتباط بيشتر را زمينه اي براي رفع رنجش ها قلمداد كرده، 
ثاني��اً تعريف خوي��ش را از خانواده، گس��ترده تر از تعاريف 
مصطلح ق��رار داده، اعضاي يك فامي��ل را خانواده خويش 

به شمار آوريم. 
*هرچند ما مذاكره صميمانه را زمينه س��از ارتباط سازنده 
دانسته، معتقديم با گسترش رسانه ها از ميزان حرف زدن 
اعضاي خانواده با يكديگر به شدت كاس��ته شده است، اما 
از س��وي ديگر مي دانيم بحث هاي اختالف افكن سياسي و 
اجتماعي گاه در ميان خانواده ها جدايي انداخته، شرايط را 

براي رفت و آمدها سخت تر و بغرنج تر مي كند. 
طرح گفت وگوهاي سالم، تحمل آراي ديگران و تاب آوري 

اجتماعي عالج قطعي اين بحران جمعي است. 
* عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ 
و معارف اسالمي

جشن عروس�ي راه انداختن در اين شرايط 
كار احمقان�ه اي ب�ود؟ هم�ه در ه�ول و وال 
بودن�د. وقت�ي هم�ه از ت�رس در خانه هاي 
قوط�ي كبريتي ش�ان خزي�ده بودن�د، 
آنها بدون ماس�ك و دس�تكش وي�الن اين 
خياب�ان و آن مغ�ازه بودن�د. باالخ�ره پاي 
يك عروس�ي چش�م كور كن در مي�ان بود


