
همراه خوبي براي فرزندان مان باشيم 
در گذر زمان، بسياري از مبناها تغيير مي كند. شيوه زندگي  عوض شده و طرز فكر ها متفاوت مي شود و اين موضوع تا حد 1
زيادي طبيعي اس��ت. با اين  حال، ما به عن��وان پدر و مادر، 
شجاعت و ش��هامت رهاكردن فرزندان در دل زندگي خودشان را نداريم! 
بي ترديد وقتي آنها نياز به همفكري و دلگرمي دارند، مناسب است حضور 
عاطفي خود را پررنگ كنيم، درست مثل يك دوست و همراه خوب؛ يك 
همراه خوب، هيچ گاه بار تمام مسئوليت ها را به دوش نمي كشد، اما به موقع 
كمك مي كند. به ياد داشته باش��يم هركدام از ما نقش و وظيفه اي داريم. 
يكي از وظايف مهم ما اين است كه از ابتدا فرزندان را به سمت مستقل بودن 

سوق دهيم و اين مهم معموالً به فراموشي سپرده شده است. 
 بچه ننه هاي 50 ساله تربيت نكنيم

شايد بسياري از ما به دليل ترس از تنهايي خودمان دودستي و  به قول معروف با طناب هاي نامرئی خود را به فرزندان مان گره 2
مي زنيم. حال اين روال چه نتيجه اي به ارمغان مي آورد؟ شايد شما هم به 
كساني برخورد كرده ايد كه 50 سال يا حتي بيشتر از سن شان مي گذرد و 
نمي توانند حتي در مورد جزيي ترين امور هم تصميم مستقل بگيرند؟ فاجعه 
اينجاست كه آنها با چنين شخصيت وابسته اي بايد نسل بعد را تربيت كنند، 
بنابراين شايد الزم باش��د از والدين بخواهيم براي كمك به بشريت، اجازه 
دهند فرزندان براي رفع اختالف هاي بعد از ازدواج ، خودشان تصميم بگيرند 
يا از مشاور كه فردي كاماًل بي طرف است، كمك بخواهند. يادمان باشد ما 
نبايد به خود اجازه دهيم در تمام موانعي كه فرزندان پيش رو دارند، نقش 
حل كننده مسئله را ايفا كنيم. بياييد كمي منطقي به اين جريان نگاه كنيم. 
آيا ما تا ابد زنده ايم و در كنارشان هستيم؟ آيا هنگام بروز مشكل، مي توانيم 

بدون سوءگيري به موضوع پيش آمده نگاه كرده و راه حل ارائه دهيم؟ نه. 
قطعاً اينطور نيس��ت و از طرفي حقيقت اين است كه ما هميشه جوان و با 
همين اندازه از توان نيستيم. وقتي ما به دوره ميانسالي زندگي خود برسيم، 
به شكل كلي نيازمان به آسودگي خاطر و استراحت بيشتر خواهد شد. به 
طور حتم مثل قبل نمي توانيم بار مسائل فرزندان را به دوش بكشيم. اينجا 
نقطه عطفي است براي فرزنداني كه فقط از نظر سني رشد كرده اند و حاال در 
برابر كوچك ترين مشكل، نه بلد هس��تند قدم مثبتي بردارند، نه فرصت 
صبوري دارند و نه اصاًل مي دانند چه كار كنند و اين يعني فاجعه؛ پس چه 

بايد كرد؟ 
گذشته و امروز خودتان را مرور كنيد

به گذش��ته برگرديد. به زماني كه ازدواج كرديد. آيا طي اين  سال ها هرگز بگومگو با همسر خود نداشته ايد؟! البته كه اين 3
تجربه را داش��ته ايد. پس چرا با ش��نيدن كوچك ترين ناراحتي در زندگي 
مشترك فرزندان تان آشفته مي شويد؟ مگر دنيا به آخر رسيده است؟ بهتر 
است به آنها زمان بدهيم. اجازه دهيم فرمول زندگي شان را خودشان پيدا 
كنند. ما تجربه هاي خود را داريم و زندگي ما نتيجه رفتارهايي بوده كه قبل تر 
انتخاب كرديم. حال آيا از تمامي جنبه هاي زندگي خود رضايت كامل داريم؟ 
مسلماً اين يك امر نسبي است. در بسياري از جاها، اشتباه كرديم، پس كامل 
نبوديم. اين قانون زندگي است. ما مي توانيم به سوي كمال گام برداريم، اما به 
شكل مطلق زندگي بي نقصي نداريم. پس بپذيريم، زندگي فرزندان مان هم 
طبق همين روال است. بايد به آنها اجازه رشد داد. شايد آنها اصالً مايل نباشند 
بعد از سال ها به جايي كه ما هستيم، برسند. پس راه را برايشان با نظردادن هاي 
پي درپي نبنديم. بناست آنها زندگي را به شيوه خودشان بسازند. اگر به يقين 
متوجه شديد شيوه اي كه در نظر دارند، واقعاً اشتباه است، پيشنهاد دهيد از 

مشاور و روانشناس كمك بگيرند. اين بسيار مفيد تر از اقدام 
كردن شماس��ت. به فكر خودتان هم باشيد. مواردي كه 
بسياري از ما از آن غافل هستيم. چطور مي شود وقتي از 
بس��ياري از والدين مي پرس��يم، از چه لذت مي برند. 
جواب هايي از اين دس��ت زياد مي ش��نويم: از هر چه 

فرزندانم لذت ببرند. خوشحالي فرزندانم و... 
بله. نهايت مطلوب هر والدي خوشبختي فرزندان است، اما 
اين من كجا خود را گم كرده كه ديگر نمي داند خودش به 
شخصه از چه لذت مي برد. وقتي تماميت ما در فرزندداري 
خالصه مي شود قطعاً حل كردن تمامي مسائل او هم در 
ذهن ما امري ضروري است و اين اشتباه محض است، زيرا 

به اين ترتيب ما اجازه رشد را به آنها نمي دهيم. 
در نهايت بدانيم وقت��ي مدام به زندگ��ي فرزندان 
ازدواج كرده خود سرك بكشيم و سعي كنيم اوضاع 
را به روش خودمان برايشان حل كنيم، به شكل 
غيرمستقيم اين پيام را به آنها مي رسانيم كه »تو 
به حد كافي توانمند نيستي! تو از عهده مشكالتت 

بر نمي آيي! كنترل اوضاع از دست تو خارج است.« 
بله، متأسفانه در بسياري موارد با اين نوع دلسوزي ها، 

پيام هايي تا اين حد مخرب به آنها القا مي كنيم. 
بنابراين اگر دفعه بعد، متوجه ش��ديم فرزندان به مش��كلي 

برخوردند، يادمان باشد مثل يك دوست كنارشان باشيم؛ دوستي كه 
اجازه مي دهد، ديگران هم به شيوه خودشان كارها را انجام دهند.

*مشاور خانواده
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خانم و آقاي عزي��ز! هنگام اوج 
عصباني��ت از گوش��ي هم��راه 
ك��ه س��ريع ترين راه اتصال به 
والدين است، استفاده نكنيد. 
هيچ پدر و مادري، توان سكوت 
در مقابل ناراحت��ي فرزند خود 
را ندارد و معموالًَ در اين زمان 
است كه آنها هم با شما همراه 
ش��ده و گاليه ه��اي خ��ود را از 
عروس يا داماد عنوان مي كنند!

وقتي مدام به زندگي فرزندان ازدواج كرده خود س��رك بكش��يم و سعي كنيم 
اوضاع را به روش خودمان برايش��ان حل كنيم، به شكل غير مستقيم اين پيام 
را به آنها مي رس��انيم كه »تو به حد كافي توانمند نيستي! تو از عهده مشكالتت 

برنمي آيي! كنترل اوضاع از دست تو خارج است«

معموالً مواردي كه زوجين جوان را به چالش در زندگي زناشويي مي كشاند،  تا جايي كه به مشكلي حاد و عميق تبديل نشده، طبيعي است. معموالً خانم ها 4
هنگام استرس، مايلند درد دل كنند، پس پيشنهاد مي كنيم در اين مواقع با 
يك دوس��ت مطمئن و قابل اعتماد كمي صحبت كنيد. البته در نظر داشته باشيد نيازي 
نيست حتي دوستان ما از كوچك ترين اتفاق هاي زندگي مان باخبر باشند. صحبت هاي 
كوتاه گاه مايه دلگرمي است، اما يادمان باشد در هيچ شرايطي شريك زندگي مان را كم  قدر 
جلوه ندهيم. همينطور آگاه باشيم، نقش نفر سومي كه با وي در مورد مشكل مان صحبت 
مي كنيم، نبايد تا حدي پررنگ باش��د كه ما را از همفكري با شريك زندگي مان دور كند. 

وظيفه ماست بعد از آرام تر شدن، مسئله را با شريك زندگي خود حل كنيم. 
خانم و آقاي عزيز! لطفاً هنگام اوج عصبانيت از گوشي همراه كه سريع ترين راه اتصال به 
والدين است، استفاده نكنيد. هيچ پدر و مادري، توان سكوت در مقابل ناراحتي فرزند خود 
را ندارد و معموالً در اين مواقع است كه آنها هم با ش��ما همراه شده و گاليه هاي خود را از 
عروس يا داماد عنوان مي كنند! يا ظاهراً براي بهترشدن اوضاع از شما انتقاد كرده و 
همسرتان را بي گناه جلوه مي دهند. اينها همان چيزهايي هستند كه اوضاع 

را حسابي بهم ريخته تر مي كنند. پس لطفاً كمي صبور باشيد. 
اگر مدتي اس��ت كه مسائل تان حل نش��ده باقيمانده، حتماً از 
متخصصي كه در اين حيطه فعاليت مي كند، كمك بگيريد. 
معموالً والدين )حتي اگر ما مه��ارت خوبي براي پنهان 
كردن مشكالت داش��ته باش��يم(، به راحتي متوجه 
وجود مسائل زندگي ما مي ش��وند كه در اين موارد 
جوياي احوال و اوضاع هستند. يادتان باشد در حريم 
زندگي،  مسائل همسران هر چقدر هم حاد باشد، 
گاه حتي والدين هم اجازه ورود ندارند. پس به آنها 
اطمينان دهيد كه شما و همسرتان، توان كنترل 
اوض��اع را داريد. به اين ترتيب ه��م نگراني آنها را 

كاهش و هم اقتدار مثبت خود را نشان مي دهيد. 
نكته مهم و راهگشا اين اس��ت كه اختالف سليقه و 
نظر با همسرتان را به رسميت بشناسيد، چراكه حتي 

دوقلوها هم طرز فكرهاي بسيار متفاوتي با هم دارند. 

همسرانهوالدانه

سبك نگرش

نسخه بعضي دردها آسان است. گاهي   فریده
دردها و مشكالت بزرگ، يقه زندگي آقابراری

آدم را مي چس��بد و هيچ رقمه ولش 
نمي كند. دنبال درم��ان مي گردي، 
دنبال يك مسكن موقت كه از شدت 
درد كم كند. فرقي هم نمي كند درد فراق باش��د يا زخم بعد از 
جدايي همسر. سوگ عزيز باشد يا از بين رفتن ماشينت در يك 
تصادف. يك بيماري سخت باشد يا از دست دادن ناگهاني يك 
پول هنگفت. گاهي نه همدردي دوست به ما كمك مي كند، نه 
فرورفتن در اعماق تنهايي و انزوا. نه داد و بيداد كارساز است و نه 
ميل به گوشه گيري و فرار از جمعيت. گاهي درمان همه دردها 
فقط ي��ك كلمه جادوي��ي اس��ت و آن يك كلمه س��اده، ولي 
اعجاب انگيز، پذيرش اس��ت؛ يعني ما آن مواجه��ه ناگهاني را 
بپذيريم و آن را بخشي از تجربه زيستي مان بدانيم و ابداً دنبال 
فرار نباش��يم. ما پيش از وقوع، همه تالش مان را كرده ايم، ولي 
نشده است. فرض كنيد يك رابطه در حال تمام شدن است. قرار 
است نامزد خود را طي يك توافق دوجانبه از دست بدهي و بسيار 
عصبي و ناراحت هستي. هركاري از دستت برآمده براي حفظ 
رابطه كرده ای. از بزرگ ترها كمك گرفته اي. مشاوره رفتي. رفتار 

خودت را اصالح كردي، ولي باز هم او را از دست دادي و اين يعني 
بيش از اين كاري از دست تو برنمي آيد. وقتي رفتي دادگاه و برگه 
طالق را دستت دادند يا اينكه يك روز آمد جلوي در خانه و تمام 
يادگاري هايت را پس داد و براي هميشه رفت، كافي  است خودت 
را دلداري بدهي. ب��ا خودت بگويي همه چيز تمام مي ش��ود و 

اينگونه انرژي رفته را برگرداني. 
گاهي ناگهاني، مرگ يك عزيز زندگي ات را در هم مي پيچد. 
فكر مي كني ديگر قادر به زندگي نيستي و تبديل شده اي به 
يك مرده متحرك. خوبي دنيا و دردهايش اين است كه تمام 
مي شود و همين اميد بزرگي است براي ادامه دادن. گاهي ضرر 
مالي مي كني كه جبران آن در اين دوره زمانه خيلي هم دردناك 
اس��ت، ولي با خودت بگو همه چيز تمام مي ش��ود. سختي ها 
مي گذرد و در پس هر شب بلند س��ياهي يك سحر هست. به 
خودت بگو هيچ چيز پايدار مطلقي در دنيا وجود ندارد و همه 
چيز يك روز تمام مي شود. گاهي به اميد تمام شدن ادامه بده 
و. مثل راننده اي كه از راندن در يك مسير بياباني سخت، خسته 
شده و فقط به عشق رسيدن به مقصد ادامه مي دهد. مثل كسي 
كه تمام روزهايش با غده هاي سرطاني درآميخته و او مدام با 

خودش تكرار مي كند، باالخره تمام مي شود.

پذیرش، نسخه اي اعجازانگيز براي همه دردها

 با خودت بگو:  همه چيز تمام مي شود

گاهي درمان هم��ه دردها فقط يك كلمه جادويي اس��ت و آن يك كلمه س��اده، ولي 
اعجاب انگيز، پذيرش است؛ يعني ما آن مواجهه ناگهاني را بپذيريم، آن را بخشي از 

تجربه زيستي مان بدانيم و ابداً دنبال فرار نباشيم

 بگذاريد عروس و داماد
  راه خودشان را پيدا كنند

يك روز معمولي

همه اهالي خانه براي عروسي دختر عمه  مرضيه 
زهرا ذوق و شوق داشتند. چند سالي بود باميري

كه دختر و پسر دم بخت در فاميل نداشتيم 
و چند نفر هم به خاطر هجوم ویروس كرونا 
بي سر و صدا سرخانه زندگي شان رفتند. 
من از همه بچه تر بودم. فقط هشت سال داشتم. كسي من را جدي 
نمي گرفت. حتي وقتي مي خواستم لباس براي رفتن به عروسي را 
خودم انتخاب كنم، مامان غر زد و گفت: من صالحت را بهتر مي دانم. 

فاميل هاي داماد اهل تبريز بودند. دو روز زودتر به تهران آمدند و خانه 
عمو كه از همه بزرگ تر بود، محل اقامت شان شد. روزها براي گشت و 

گذار و خريد مي رفتند و شب ها در خانه استراحت مي كردند. 
بابا همين يك خواهرزاده را داش��ت و جانش ب��راي زهرا در مي رفت. 
مي گفت بايد سنگ تمام بگذارد. با مامان برای خريد به بازار رفتند. يك 
نيم سكه براي هديه سرعقدش خريدند. بابا هم يك كت و شلوار مشكي 

خريد كه انتخاب مامان بود و مي گفت بابا را جذاب تر كرده است. 
روزها پرشتاب گذشتند و به روز عروسي كه پنج شنبه بود، رسيدند. 
همه در تكاپوي آماده شدن براي مهماني بودند. بابا هم به اصرار مامان 
آن روز را مرخصي گرفت تا با خيال راحت ش��ش دانگ حواسش پي 
مهماني باشد نه بي سيم به دست منتظر اعالم موقعيت. پنج شنبه ها 
تهران هميشه غلغله مي شود. در ترافيك مانديم. مامان غر مي زد كه 
ای كاش عروسي را وس��ط هفته مي انداختند تا مهمان ها به مشكل 
برنمي خوردند. باب��ا لبخند زد، نگراني اش را درك ك��رد و با مهرباني 
گفت: مي رسيم عزيزم. نگران نباش. من دايي عروسم تا نباشم كسي از 
عروس خانم بله نمي گيره. نگاهشان يكي شد و زل زدند به هم. يك جور 
خاص كه انگار سال هاست همديگر را نديده اند. مامان خنده اش گرفت 
و گفت: خوشگل نديدي؟ ولي بابا س��كوت كرد و چشمش را سمت 
خيابان چرخاند. حوصله ام سر رفته بود. مدام با موهايم ور مي رفتم و 
مامان هم غر مي زد كه »دختر چقدر شيطوني! يك دقيقه آروم بگير. 

كلي وقت گذاشتم تا اون موهاتو درست كردم.«
صداي پيامك آمد. بابا فرمان به دست گوشي را باز كرد و مامان گفت: 
كارش خطرناك است، ولي او كار خودش را كرد و تندتند قفل صفحه 
را باز و چيزي از توي صفحه جادويي اش خواند. رنگش پريد و حالش 
عوض شد. معلوم بود خبر خوبي نشنيده است، ولي سعي كرد ظاهرش 
را حفظ كند و مامان را بيش از اين در نگران��ي و اضطراب نگه ندارد. 
باالخره آن ترافيك لعنتي تمام شد و ما به تاالر رسيديم. مامان دست 
من را گرفت و به سمت تاالر رفتيم، ولي بابا ماند مثل مردهاي ديگر 

ماشين را در  پاركينگ تاالر پارك كند و بيايد. 
ما وارد سالن شديم. مامان به ديركردن هاي بابا عادت داشت. از همان 
روزي كه همسر پليس شده بود پيه همه اين نبودن ها و بدقولي ها را به 
تنش ماليده بود، ولي اين يكي فرق داشت تا بابا نمي آمد، عاقد خطبه 

را نمي خواند. بابا ديركرد و مامان گوشي به دست او را رصد مي كرد. در 
دلش آشوب بود و به ظاهر لبخند مي زد. باالخره بابا هم ميان پچ پچ ها 
آمد و بابت تأخيرش و معطل نگه داشتن مهمان ها عذرخواهي كرد و 

به عاقد گفت:»بفرماييد در خدمتم.«
نگاهش به زهرا بود كه به صفحه ق��رآن زل زده بود، ولي دلش پيش 
همكارانش ب��ود. اوضاع خوب نب��ود و اين رازي بود ك��ه بايد تا آخر 
عروسي در سينه اش نگه مي داش��ت تا آرامش عروسي بهم نخورد و 

مهمان ها نترسند. 
همين كه خطبه تمام ش��د و عروس بله را گفت، بابا سمت زهرا رفت و 
هديه اش را داد و چيزي زير گوشش نجوا كرد. عكس يادگاري گرفتند و 
بي سر و صدا بيرون رفت. به گوشي مامان زنگ زد و خواست كه به حياط 
تاالر برود. مامان وقتي از حياط برگشت صورتش برافروخته بود و انگار 
فقط جسمش در اتاق بود. تا آخر مهماني مامان به همه توضيح داد كه بابا 
مجبور شده براي يك مأموريت فوري عروسي را ترك كند و به جاي بابا از 
همه عذرخواهي كرد. دلش شور بابا را مي زد. تمام سال هاي مشترك شان 
او نگران بابا بود، ولي امروز فرق داشت. همين چند روز قبل مأمورهاي 
امنيت را شهيد كرده بودند و هر كدام مأموريت مي رفتند. انگار ميدان 
جنگ مي روند. خيلي از همكارهاي بابا حتي وصيتنامه شان را نوشته 
بودند، ولي بابا حرف هايش را يواشكي در حياط تاالر به مامان زد و براي 

كمك به همكارانش رفت. بدون لباس و بي تفنگ!
عصر سختي بود. ش��هر درگير آش��وب و آتش بود. ما در تاالري آن 
سوي شهر در آرامش و سكوت بوديم، ولي چند كيلومتر آن طرف تر 

آشوب به پا بود. 
عروسي كه تمام شد، بابا نبود تا ما را به خانه برگرداند. عمو جورش را كشيد 
و با بدني خسته و چشماني خواب آلود برگشتيم. دير وقت بود، ولي هنوز 
بابا نيامده بود. مامان مدام قدم مي زد و پيام هاي گوشي را چك مي كرد. 

نيمه هاي شب بود كه همكار بابا زنگ زد و با مامان حرف زد. من او را 
دورادور از الي پرده اتاقم مي ديدم. اشك مامان يكي يكي از گونه اش 
مي چكيد و او هر لحظه سس��ت تر مي شد. پيش مامان آمدم و بغلش 
كردم. گريه اش من را ترس��انده بود. مرا بويي��د و گفت:»الهي دورت 

بگردم دخترم.«
مي خواست س��ر حرف را باز كند. ميان اش��ك هايش لبخندي زد و 
گفت:»دخترم تو ديگر بزرگ ش��دي. واس��ه خودت خانمي شدي. 

مي خوام برايت يه قصه بگم.«
و آن ش��ب من ديگر يك دختر هشت س��اله نبودم كه اجازه نداشت 
لباس مهماني اش را انتخاب كند. حاال براي شنيدن قصه شهادت بابا 
يك شبه بزرگ شدم و اولين شب دختر شهيد بودن سخت و جا ن فرسا 

به سحر رسيد.

 مأموریت 
دایِي عروس

همين كه خطبه تمام شد و عروس بله را گفت، بابا سمت زهرا رفت، هديه اش را داد 
و چيزي زير گوشش نجوا كرد. عكس يادگاري گرفتند و بي سر و صدا بيرون رفت. به 
گوشي مامان زنگ زد و خواست كه به حياط تاالر برود. مامان وقتي از حياط برگشت 

صورتش برافروخته بود، انگار فقط جسمش توي اتاق بود

دعوایتان را پيش مشاور ببرید نه پدر و مادر

 ورود والدین 
استثنائاً ممنوع!

حد و مرز دخالت هاي والديني در زندگي همسران

بسياري مواقع، وقتي مشكلي در زندگي مشترك زوجين جوان پيش  مينا 
مي آید، معموالً اولين واكنش ها بين اعضاي خانواده، استرس و پيامد محمد دوست*

آن رفتارهاي هيجاني اس�ت. چه بس�ا به دنبال این رخداد معموالً 
والدین كه پاره تن خود را در جریان زیباي ازدواج به دست شریك 
زندگي سپرده اند، توان سكوت در مقابل مشكالت فرزندان را ندارند، 
لذا تالش مي كنند مشكل پيش آمده را با روش هاي خودشان حل كنند. آنان چنين استدالل 

مي كنند كه نمي خواهيم فرزندان مان اشتباه ما را تكرار كنند. آیا مسائل تمام زندگي ها بناست 

با یك نسخه حل شود؟ آیا ما مطمئن هستيم كه روش مان درست بوده است؟ اگر درست بوده 

است، آیا در زمان حال نيز با این همه تفاوت در نگرش ها، براي فرزندان مان هم مفيد خواهد 

بود؟ آیا فرزندان ما دوست دارند با روش ما مشكالت شان را حل كنند؟ متأسفانه با این روش ها 

اكث�راً اوض�اع پيچيده ت�ر ش�ده و گاه ب�ه بن بس�ت مي رس�د! چ�را اینگون�ه اس�ت؟


