دوشنبه ها

خاطرات یک مشاور

به بهانه طرح داستان ستاره شدن «مورگان فریمن»
در سن باال در فضای مجازی

رنگ لباس دلتان
ثابت باد!

ماجراجوییهای سالمندان!

دکتر المیرا الیق
روانپزشک

نرگس عزیزی| روزنامهنگار

هفته گذشته بود که در رســانهها و فضای مجازی ،برای چندمین بار داستان زندگی
محوری
«مورگان فریمن» به سر زبانها افتاد و جزو خبرها و پستهای پربازدید شد؛ اینکه
تازه از  34سالگی بازیگری را آغاز کرده و بعد از آن آرام آرام تبدیل به چهرهای معروف
شده است .هر چند مسیر متفاوت «مورگان فریمن» در موفقیت به واسطه حرفهاش
بیشتر دیده شده اما کم نیستند افرادی که در سنین باال کاری را آغاز کرده یا تازه به موفقیت رسیدهاند.
در این مطلب نگاهی انداختهایم به سه نفر که در سنین بسیار باالتر از فریمن مسیری نو را آغاز کردهاند
و البته همین آغاز دیرهنگام مزیتهایی برای آنها داشته است .مزیتهایی که می تواند یک درس مهم
برای سالمندان داشته باشد« :هیچگاه برای شروع و حرکت به سمت موفقیت دیر نیست».

عالقهعجیببهیکلباسگلدار!

قیام یک سال اویل در برابر استادان رسشناس

دست به قلم شدن در  70سالیگ

امتام پروژه  63ساله

«نیک بروان» تا 53سالگی در حوزه ITمشغول
به کار بود و تازه در آن ســن ،از کار پیشــین
خوداستعفاکردوبرایدورهکارشناسی
ارشــد در روانشناســی کاربردی وارد
دانشــگاه شــد .در آن زمــان (حــدود
)2011نظریهایدرحوزهروانشناسی
مثبتنگر در آمریکا خیلی سر و صدا به پا
کرده بود؛ «نرخ حیاتــی مثبتگرایی» کار
مشترک دو اســتاد سرشــناس به نام «لوسادا»
و «فردریکســون» .در شــرایطی کــه «نیک بــروان» یک
دانشجوی ترم اولی بود و جایگاهی در روانشناسی نداشت ،توانست نشان
دهد که پایه آماری این نظریه جذاب ایرادی اساســی دارد .او چند سال بعد
در این باره که چطور جســارت پیدا کرد تا این دیدگاه پرطرفدار را زیر سوال
ببرد،گفت«:شمااگرمیخواهیدچیزیرادراینسطحزیرسوالببرید،باید
خودتانرابرایازدستدادنکارتانآمادهکنید.منبرایاینموضوعآماده
بودم ،برای این که من در حوزه روانشناسی هیچ چیزی نبودم!» او در ادامه
توضیح میدهد که بر خالف بســیاری از روانشناسان همسن و سال خود،
نگراننظرهمکارانشنبودهودغدغهایبرایآیندهکاریاشنداشتهاست.
میتوان گفت که این یکی از مزیتهای آغاز کار در ســنین باالست؛ چرا که
افرادیمانند«بروان»درعینحالکهترسازدستدادنندارندامااعتمادبه
نفسکافیدارندتابتوانندمسیرهایجدیدیرابازکنند.

نفر دوم فهرست ما «منور رضایی» است که البته به نام «ننه حسن» شناخته میشود؛ خانمی
اهل قیدار اســتان زنجان .ننه حسن که حاال  81ساله اســت ،تا همین چند سال پیش یک
زندگی معمولی شبیه بسیاری از همشهریهایش داشــت اما در تمام سالهای کودکی و
جوانی «رضایی» عشق خود به داستان ،شــعر و ضربالمثل را حفظ کرده بود .در کنار آن،
قالی بافی باعث شــده بود ننه حسن شــناخت خوبی از رنگها پیدا کند اما این تمام ماجرا
نبود .بعد از بزرگ شدن بچهها ،حسن ،آخرین فرزند خانواده وارد رشته گرافیک میشود و
همزمان با اتود زدنهایش متوجه عالقه بسیار زیاد مادر به نقاشی میشود .تشویق حسن و
البته عالقه وافر خانم «رضایی» باعث میشود تا ننه حسن از 70سالگی قلم به دست بگیرد
ونقاشیکشیدنراآغازکند.اوتابهحالچندنمایشگاهنقاشیبرگزارکردهوالبتهکارهایش
به واسطه رنگبندیهای شاد و خاصش مورد توجه بسیار قرار گرفته است .وجه استثنایی
نقاشیهای ننه حسن این است که آنها بازنمایی تجارب شخصی او در کنار داستانهایی
است که او در تمام این سالها همراه آنها بوده است .تجربه قالی بافی و آشنایی با رنگها و
طرحها نیز باعث شده تا او
بتواند خیلی زود توانایی
خــودش را بــروز دهد .در
واقــع میتــوان گفــت که
آغاز کار در سن باال باعث
شده تا کارهای او وجهی
اســتثنایی پیــدا کنــد که
مشــابه آن ،در کار افــراد
جوانتر دیده نمیشود.

و اما نفر آخر این فهرســت کســی نیست جز
خانم دالنا ی ِ
ِنســن کلوز 96 ،ســاله که ســال
گذشــته اولین کتابش را چاپ کرد« .کلوز»
البته از ســالها قبــل عالقه به نوشــتن را در
خودش کشف کرده بود .در واقع آغاز نوشتن
این کتاب  1955بوده و طی این سالها هر
زمان نکتهای به ذهن خانم کلوز میرسیده،
یادداشت میکرده اســت .البته در دهه 90
میالدی و با ورود رایانه ،ســرعت نوشــتن او
کمی افزایش پیدا میکند اما خب تنها تایپ
دستنوشــتهها حــدود دو ســال و نیم وقت
میگیــرد .در نهایــت بازنشســتگی یکــی از
دخترها و کمکهای او باعث میشود تا در سال 2017ناشری برای کار پیدا شود.
در بهار سال گذشته کتاب «خانه سنگی» که داستانش در شهر کوهستانی کوچک
در اوایل قرن  20میگذرد در  806صفحه منتشر شد و در این مدت نیز یک جایزه
برد .البته «کلوز» دو کتاب دیگر برای کامل کردن دارد؛ که خودش امیدوار است
تنبلی را کنار بگذارد و زودتر به انتها برساند .هم درباره کلوز و هم ننه حسن ،نقش
فرزندان در پیشرفت شان چشمگیر است .شاید این دو مورد تلنگری باشد برای
بسیاری از جوانان تا فراموش نکنند همان طور که والدین آنها دغدغه پیشرفت
آنها را دارند ،الزم است آنها نیز همین دغدغه را برای والدین خود داشته باشند و
تصور نکنند با افزایش سن ،والدینشان دیگر فرصتی برای آغاز مسیری نو ندارند.

عاشقدختری شدهامکه قصد دارد با
صمیمیترین دوستم ازدواجکند!
پسری  23سالهام و عاشق دختری  20ساله شدهام که قصد دارد با صمیمیترین دوستم ازدواج
کند .آنها یک سالی می شود که با یکدیگر آشنا شدهاند .به تازگی دلم را به دریا زدم و بدون
اطالع رفیق ام ،به این دختر ابراز عالقه کردم .او هــم نظر منفی نداد اما گفت باید فکر کند.
نمیدانم چطور این ماجرا را به رفیق صمیمیام بگویم که دوستیمان به هم نخورد .چه کنم؟

دکتر رضا یعقوبی | روانشناس سالمت

برایتصمیمگیری
مشاوره
دربــاره چنیــن
ازدواج
مسائلی باید بسیار
احتیاط کنید .هر
اقدام عجوالنهای ،نه تنها آینده شما را
تحت تاثیر قرار خواهد داد که به رابطه
شما با دوستتان هم به شدت آسیب
خواهد رساند .در این ماجرا شما با دو
نفر طرف هســتید ،یکی دوستتان و
دیگــری دختــری کــه قصــد دارد بــا
دوستتان ازدواج کند و از قضا شما به
او عالقهمنــد شــدهاید .ایــن اتفــاق
عجیبــی نیســت ،ممکــن اســت این
عالقهمنــدی بــه خاطــر جذابیت آن
دختر باشــد اما هر عشــق و عالقهای
لزوم ًا نباید با ابراز آن همراه شود .در
ادامه توصیههایی برای شما خواهیم
داشت.
به دالیــل این عالقهمندی فکر

کنید

ممکن است در طول زندگی به افراد
یــا چیزهایــی عالقهمنــد شــوید کــه
برای تان جذابیت داشته باشند ولی
هیچگاه نتوانیــد آن چیزها یا افراد را
داشته باشــید .برای پرداختن به این
موضوع میتوانید به تنهایی به دالیل
این عالقهمندی فکر کنید یــا آن را با
یک روان شــناس در میــان بگذارید.
این ابــراز عالقه اگر با پاســخ مثبت از

طرف آن دختر همراه شود ،میتواند
برای شما خوشــایند باشد اما ممکن
است هزینههایی داشته باشد که باید
بپردازید ،مث ً
ال از دســت دادن رابطه
دوســتی با صمیمی ترین دوســتان.
یعنی ممکن است شــما به خاطر این
ابراز عالقه ،رابطه با دوســتتان را از
دســت بدهید .مهم اســت بدانید که
این روابــط چقدر برای شــما باارزش
و مهم اســت و چقــدر حاضریــد برای
رسیدن به خواسته خودتان بجنگید.
تصمیم آ نهــا بــرای ازدواج را

بررسی کنید

ابتدا دربــاره رابطه دوســتتان با آن
دختــر مطمئــن شــوید .اگــر تصمیم
آنهــا بــرای ازدواج قطعــی اســت یا
به هم متعهــد هســتند ورود شــما به
این رابطه نتیجه خوبی ندارد و حتی
می تواند باعث کینه و عداوت شــود.
چنیــن اقداماتــی گاه تــا پایــان عمر
پشــیمانی به همــراه دارد .میتوانید
از دوســتتان درباره تصمیــماش به
صورت شفاف بپرسید .مثال بپرسید
که چه احساســی به آن دختــر دارد و
تصمیمش برای ازدواج با او چیست.
اگر تصمیمی برای رابطــه متعهدانه
با او ندارد ،میتوانید احســاستان را
با دوســتتان مطــرح کنیــد و او را در
جریان قرار دهید تا نظرش را بدانید.

ممکن است دوست تان با ازدواج شما
مشکلی نداشته باشد.
حتم ًا از مسیر خانواده ها اقدام

کنید

اگــر تصمیمتــان بــرای ازدواج بــا او
قطعی اســت ،اوال معیارهایتان برای
یک همســر خوب را به صــورت دقیق
بررسی کنید و ثانی ًا به تمام گزینههای
موجود فکر کنید .عشــق بــه یک نفر
میتوانــد چشــم و گــوش انســان را
ببندد و او را از گزینهها و فرصتهای
دیگر زندگیاش محروم کند .کمک
خانواده در این زمینه ،بسیار کارساز
خواهد بود که باید حتمــا و قبل از هر
اقدام دیگــری ،این موضــوع را با پدر
یــا مادرتــان در میــان بگذاریــد .یک
بار دیگر از شــما میخواهــم به دلیل
عاشــق شــدنتان فکر کنید .عاشــق
شدن اغلب میتواند به خاطر یک نیاز
بی پاسخ باشد که برای یک جوان 23
ســاله عادی اســت و وقتی به این نیاز
اهمیت نمیدهیــد ،ممکن اســت با
دیدن هر زن یا دختر زیبایی احساس
عاشق شــدن به شما دســت دهد که
حتما باید مدیریت شــود .این مسئله
بخشــی از فراینــد ازدواج اســت و به
شرطی که اصولیترین واکنش را در
برابر آن داشته باشید ،خوشبختی در
انتظار شما خواهد بود.

 6توصیهبرایرهاییازچنگالحسادت!
1

به جای انداختن ذرهبین
روی همه نداشتههایمان،
مطمئن باشیم که حتما «خدا
گر ز حکمت ببندد دری ،ز
رحمت گشاید در دیگری».

2

با دید زدن زندگی دیگران
از چند روزنه کوچک و
رسیدن به یک جمع بندی
کلی ،خودمان را درگیر
مقایسههای بی مبنا و
الکینکنیم.

3
به جای سرک کشیدن در
آشیانه دیگران ،چشم و
گوشمان را معطوف به دیدن
خوبیها و نعمتها در زندگی
خودمان کنیم.

4
حسادت را جرقهای بدانیم که نه
تنها زندگی خود و خانوادهمان
بلکه زندگی دوستان و آشناهای
مان را تا خاکستر شدن کامل به
نظارهمینشیند!

5
تحقیقکنیمتاباورکنیم
برگ برگ ورقهای تاریخ
گواهی میدهد که در این
کره خاکی «حسود هرگز
نیاسود».

6

برایمان مثل روز روشن باشد
که اگر بپذیریم مرغ همسایه
غاز است ،بعد باید قبول کنیم
که مرغ زندگی آنها تخم طال
میگذارد و مرغ زندگی ما،
تخم بدون زرده!

سپیده پورحسین
روان شناس

شــش ســاله بودم .مــادرم بــرای عید
یک پیراهن صورتی گلدار چین چین
برایــم خریــد .عاشــقش بــودم .دلــم
نمیخواست حتی شبها آن را از تنم
در بیارم .یک روز کثیف شد و مادرم آن
را شســت .وقتی روی بند دیدمش ،وا
رفتم.رنگشرفتهبودوگلهایشمحو
شده بود .غروب آن روز حس دلتنگی
عجیبیداشتم.شایدبرایهمیناست
که سالهاست هر لباسی میخواهم
بخــرم ،همــان اول میپرســم ممکن
استرنگشبرود؟هنوزهموقتیرنگ
یکی از لباسهایم به هر دلیلی عوض
میشود،همانحسدلتنگیبهسراغم
میآید.نهفقطلباسبلکهآدمهاییهم
که رنگشان عوض میشــود ،همین
حس را به من میدهند .در این روزها
برای تنتان و دلتان ،لباســی با رنگ
ثابتآرزومیکنم.

     ۲اردیبهشت 1398

شماره 1302

خانوادهومشاوره

این هفته از پســری که دستخط بدی
دارد ،خواهیــد خوانــد و آدمهایی که
رنگ عوض میکننــد و پیرزنی که به
رعایت نوبت حساس است.

زندگیسالم
دوشنبه  

اعــتــراض متفاوت یک مراجعه

کننده بهپزشک!

مراجعان پشت در نشســته بودند .یک
ســام کلی کردم و خواســتم وارد اتاق
ویزیت درمانگاه شوم .پیرزنی که روی
صندلی کنار در نشسته بود با عصایش
راه من را بست و گفت« :کجا؟ باید بری
تو نوبت .مگه الکیه سرتو بندازی پایین
و بری تــو ».بعد کاغذ نوبتــش را جلویم
گرفت و افزود« :ببین مــن نمره ام یکه.
اول من میــرم ».گفتــم« :مادرجان من
پزشــکم ».گفــت« :هرکــی میخوای
باش .نوبت نوبته .بــرو ته صف ».چندتا
از مراجعان و منشی به کمکم آمدند اما
آنقدر صداهــا در هم بــود که طفلکی
گیجشدهبود.توضیحدادموباهمرفتیم
داخل.بهنظرمهنوزمبهوتبودودلخور
از من .سر ســنگین جواب ســواالتم را
میداد .موقــع رفتن گفــت« :از من که
ناراحت نیســتید؟» از بــاالی عینکش
نگاهم کــرد و بــدون جواب رفــت20.
دقیقه بعد در حالیکه داشــتم مریض
بعدیرامیدیدمباهمانعصامحکمبه
درزدوهماندمدریگفت«:ننه،حاللم
کن،چیزیگفتم.ایناازپیریهدیگهولی
(...عصایشراباالآورد)...ولیهمیشه
نوبت رو رعایت کن ».چشم .در دنیایی
کهیکنفرکلیراهمیرودوبرمیگردد
تا مبادا مــن ناراحت باشــم ،بایــد یادم
بماندکهنوبترارعایتکنم.
فاصلهاین ۲خط یکسطرنیست!

مهردادرااولسالباعالیمکمتوجهی،
پرتحرکــی و دســتخط بــد پیــش من
آوردند .گفتم یک جمله بنویســد .بعد
همانبرگهرابهمادرشدادموخواستم
جلساتبعدیباخودشبیاورد.امروز
جلسهششمویزیتبودکهدوبارههمان
جمله را نوشــت و از مهرداد خواســتم
نوشتههارامقایسهکند.باغرورگفت:
«بهترشدم».بهبرگهاشنگاهکردموبا
خودمگفتمفاصلهسطراولتادوفقط
یک خط نیست .دنیایی است از ذهن
یک پســر کوچــک ،مــادری دلســوز،
معلمی مهربــان ،کاردرمانگری توانا،
دکتــری داروســاز و  ...درســت مثــل
زندگیهمهماآدمهاکهفاصلهدیروزتا
امروزش فقط  24ساعت نیست بلکه
ثانیه ثانیــه تالش خودمــان و آدمهای
خــوب اطرافمان اســت تــا از مــا آدم
بهتری بســازد .راســتی ،بهتر شدنت
مبارکمهرداد.
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