دکوراسیونتابستانی
و شاد برای خانه شما!

گزینههای پرخطر روی میز ازدواج!
بعضی دختر و پسرها هنگام انتخاب همسر ،افرادی را انتخاب میکنند
که پایینترین شانس را برای خوشبختی در زندگی مشترک با آنها خواهند داشت
اما ویژگی این گزینهها چیست؟

راحله عجم اکرامی| طراح دکوراسیون داخلی

عکس تزیینی است

رفتن به خانه بخت و بعدش هم خوشبختی در زندگی مشترک ،آرزوی همه دختر
مشاوره
و پسرهای جوان اســت .در این بین ،هر دختر و پســری آزاد است تا با کمک
ازدواج
خانوادهاش و یک ســری تحقیقات ،چندین و چند گزین ه را بررسی و در نهایت
بهترین فرد را با توجه به مالکهای مد نظرش برای یک عمر زندگی زیر یک سقف
انتخاب کند .با این حال ،بعضی جوانان پرخطرترین شیوهها و البته گزینهها را برای ازدواج انتخاب
میکنند و در خیال اینکه دوست داشتن یا به عبارتی دیگر ،عشق حالل همه مشکالت است به
شیوه انتخاب یا معایب گزینه مدنظرشان ،فکر نمیکنند .در ادامه به  ۴مورد از این عوامل پر خطر
ن این نکات ،تصمیمی عاقالنهتر برای
اشاره میکنیم و امیدواریم جوانهای دم بخت با در نظر گرفت 
داشتن زندگی عاشقانهتر بگیرند.

ازدواج اب فردی که از او زیان دیدهاید

برخــی از افرادی کــه خواهان ازدواج هســتند
خــود را ناچــار بــه ازدواج با یک شــخص خاص
میبیننــد زیــرا گمان مــی کنند چــاره دیگری
ندارنــد .این افراد ممکن اســت خودشــان هم
بدانند که برخــاف میل باطنی شــان دارند با
آن فــرد ازدواج میکننــد .برخی از ایــن افراد،
قربانــی روابط عاشــقانه یــک طرفه هســتند و
در این رابطه مخرب عاشــقانه ،زیــان دیدهاند.
عواملی مثل شراکت اقتصادی با طرف مقابل،
اعتیاد ،بارداری و  ...از جمله این موارد هستند.
در این شرایط بهتر اســت فرد به پیامدهای این
تصمیم بیشــتر بیندیشــد .برای مثال یک عمر
زندگی مشــترک با فردی که به او عالقه ندارد
و از دســت او آسیب هم دیده اســت در یک کفه
و زیانهای اجتماعی یا اقتصــادی تمام کردن
رابطــه را در کفــه دیگر بگــذارد .راهــکار دیگر
این است که زندگی خود را در پنج سال آینده،
در 10سال آینده و در سن پیری در کنار این آدم
تصور کند .خوب است فهرســتی از پیامدهای
مثبــت ازدواج با فرد مقابل تهیــه و با کمک یک
مشاور راهحلهای احتمالی این مشکل یا حتی

راههای کاهش آسیب این مسئله ارزیابی شود.
پیشنهاد دیگر این اســت که فرد تصور کند این
مســئله برای یکی از اقوام یا دوســتان او اتفاق
افتاده و فــرد قربانی درخواســت کمــک دارد.
آیا به دوســت خود نیز پیشــنهاد ازدواج در این
شرایط را میدهد؟ با فکر کردن به این موضوع
فرد درمییابــد که گاهــی درباره خود ســخت
گیرتر از دیگران است.

ازدواج برای فراموش کردن
شکست عشیق

گــروه دیگــر ،افرادی هســتند کــه بــرای انتقا م
گرفتــن یــا فراموش کــردن عشــق قدیمی خود
ازدواج می کنند .به طور مثال پسری میخواهد
از دختری که در کنار ارتباط با او ،با پسر دیگری
هم بوده اســت ،انتقــام بگیرد و برایش دردســر
درست کند ،پس با او ازدواج میکند! مورد دیگر
هم که کمی رایجتر است ،ازدواج برای فراموش
کردن شکســت عشــقی اســت .پر واضح اســت
که دلیل آن هرچه باشــد ،چنین دختر یا پسری
راهحل اشتباهی را انتخاب کردهاند و تصمیمی
که گرفتهاند مانند از چاله به چاه افتادن اســت.

ازدواج از رس دلسوزی برای طرف مقابل

گروه سوم افرادی هستند که از سر دلسوزی تن
به ازدواج میدهند .این افــراد اغلب می گویند
میدانند فردی که قرار اســت با او ازدواج کنند
چه مشکالتی دارد اما دلشان برای او میسوزد.
این مورد معموال در بین خانمها شــایع تر است.
البته یکــی از دالیل بعضی پســرهای امروزی با
خانمهایی که فاصله سنی زیادی با آنها دارند
و بزرگتر هستند ،همین دلسوزی است .افراد
دلســوز ،مدتی بعد از ازدواج در قالب خشونت،
طلبکاری و توقعگیر میکننــد و از طرف مقابل
انتظار اطاعت دارند چون بر این باورند که بر سر

تقلیدهای مرگبار از اجراهای خطرناک!
پرتاب چاقو به سمت یک انسان توسط یکی از اجراکنندههای «عصرجدید» را بگذارید کنار خبر فوت نوجوانی 12ساله که به
تازگی به علت تقلید از یکی از اجراهای این برنامه ،جانش را از دست داد اما چطور مانع تقلید بچهها از چنین اجراهایی شویم؟
نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره

در نخســتین اجــرای برنامــه دوم از مرحله
سوژه روز
نیمهنهایی عصر جدید ،فردی در جلوی یک سیبل
ایستاد و اجراکننده برای نشان دادن مهارتش،
شروع به پرتاب چاقو به سمت او کرد .چاقوهایی
که اگر فقط در یک مورد با نشــانهگیری دقیقی همراه نمی شد،
عاقبت فردی که در جلوی سیبل میخندید ،معلوم نبود! این اجرا را
بگذارید کنار خبر تلخی که این هفته منتشــر شــد؛ نوجوان 12
سالهای که قصد انجام حرکات نمایشی مشابه برنامه عصر جدید

را داشت ،دچار خفگی شد و جان خود را از دست داد .البته این اولین
مورد فوت تحت تاثیر برنامههای تلویزیونی نیســت .ســال 90
نوجوان  12سالهای تحت تاثیر ســریال پنج کیلومتر تا بهشت،
خودش را دار زده بود تا بتواند در قالــب روح به مکانهای مورد
عالقهاش ســر بزند .در یک مورد دیگر در پاییز سال  97دختر 9
سالهای تحت تاثیر یک فیلم هندی خودش را کشته بود به امید این
که دوباره زنده خواهد شد .شنیدن این اخبار تلخ برای هر والدی
وحشتناک است .شــاید شــما هم به عنوان یک والد با خود فکر
میکنید چطور میتوانید از کودک یا نوجوان کم سن و سال خود در
این خصوص محافظت کنید.

مشابهت سنی این کودکان اتفاقی نیست!

پیــش از همه ،بیاییــد ابتــدا نگاهی به ســن این
قربانیــان بیندازیم؛ دو کــودک  12ســاله و یک
کودک  9ساله .واقعیت این اســت که اگر موارد
دیگرراهممیخواستیموارداینفهرستکنیم،
به احتمال زیاد آنها نیز در حدود همین ســنین
بودند .البته این موضوع تصادفی نیست چرا که
درگروهسنیدبستانواوایلنوجوانیبهواسطه
برخیویژگیهاکودکاندرمعرضخطربیشتری
دراینزمینههستندچراکهاینکودکان:
تــوان مدیریت تــرس خود را به شــکل
بهتری دارند ،پس والدین ممکن است
تصور کنند چون آنها نمیترســند ،تماشــای
برخی برنامهها مشکلی ندارد.
شــناخت دقیقــی از تواناییهای خود
ندارنــد و اغــراق در بــرآورد برخــی
تواناییها بین آنها زیاد دیده میشود.
مرز بیــن خیــال و واقعیت هنــوز برای
آنها کامال روشــن نیســت و در نتیجه
بیشتر تحت تاثیر فیلمهای تخیلی و جلوههای
ویژه قرار میگیرند و از طرفی والدین به تصور
این که آنها میفهمند ،ممکن اســت به آنها
توضیح کمتری در این خصوص بدهند.
باتوجهبهسنشان،احتمالاینکهتنها
گذاشته شوند یا اجازه برخی فعالیتها
بدون نظارت به آنها داده شود ،بیشتر است.
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خطر در کمین کودکان تکتک ماست :با
توجه به این مــوارد ما به عنوان والدین برای
پیشگیری از چنین حــوادث تلخی چه کاری
میتوانیم انجام دهیم؟
دقت در انتخاب برنامهها برای تماشــا :در
انتخــاب برنامههــای تلویزیونی کــه فرزندتان
تماشا میکند ،دقت بیشــتری داشته باشید.
این که چه برنامههایی برای فرزند شما مناسب
نیســت ،بســتگی زیادی به رشــد شــناختی و
عاطفی او دارد .پس نگذارید سن شناسنامهای
یا قد او شما را گمراه کند.
مراقبــت بیشــتر از پســرها :در انتخــاب
فیلمهای پر از صحنههای زد و خورد ،جلوههای
ویژه اغراقآمیز ،داســتانهای تخیلــی و البته

بنــا بــه تجربــهای کــه ایــن اواخــر داشــتهایم،
برنامههای اســتعدادیابی ماننــد عصر جدید،
دقت بیشتری داشته باشید .با توجه به فرهنگ
رایج ،پســربچهها میتوانند بــه راحتی مقهور
مهارتهــای حرکتــی شــخصیتها در ایــن
برنامههای نمایشی شوند.
صحبت کردن به تنهایی کافی نیست :اگر
فرزندتــان مبهوت فیلم یا برنامهای شــده ،با او
حتمــا دربــاره آن برنامه صحبت کنیــد البته با
توجه به تواناییهای شــناختی ایــن کودکان،
صرف صحبت کردن شــما ،کافی نخواهد بود
و بهتر اســت تا چنــد روز نیز جانــب احتیاط را
نگه دارید و نظارت بیشــتری بر فعالیتهای او
داشته باشید.

طرف مقابل منت گذاشــته و به او لطف کردهاند
و طرف مقابل باید هر شــرایطی را از طرف آنها
قبول و رفتارهای نامناسب آنها را تحمل کند.
در بعضــی مــوارد هــم بعــد از گذشــت زمانی از
زندگی مشــترک ،آنها از تصمیم خود پشیمان
می شوند و به سرزنش خود میپردازند و در دام
افسردگی گرفتار میشوند.

ازدواج از ترس مجرد ماندن

باال رفتن سن ازدواج به خصوص برای دخترها،
نگرانیهایی ایجاد کرده است .انتخاب یک پسر
که حداقــل مالکهای مورد نیاز برای تشــکیل
یک خانواده را ندارد ،ســرانجام خوبی نخواهد
داشت .البته که نباید سخت گیری زیادی در این
بین توســط خود دختر و پســرها و البته خانواده
هایشــان انجام شــود اما ترس از مجــرد ماندن،
ممکن اســت باعث ازدواج با گزینهای شــود که
فرد را از مسیر پیشرفت دور میکند.
نکته :با توجــه به نــکات مطرح شــده ،مهم
است که در تصمیمگیری برای ازدواج دقت
کنیم که خود جزو این دستهها نباشیم یا در
دام این افراد نیفتیم!

گرمای شدید هوا نفسمان را گرفته و
ظاهرا این روزها ،کولرها خستهترین
وسایل این دنیا هستند و پشتکارشان
بــرای خنــک کــردن خانههــا جدی
نیست! با این حال ،چند توصیه برای
شما داریم تا دکوراســیون منزلتان
را در این روزهای گرم سال ،شادتر و
جذابتر کنید.
نــور را مهمان خانهتــان کنید:
قبــل از هــر چیــز در فصل تابســتان
باید اجــازه دهیم که نور خورشــید،
اندکــی در زندگیمــان جریــان
یابد و خانــه و اتاقهایمان را ســبک
و روشــن کنــد .بنابراین بــرای درها
و پنجرههــای خــود ،عالوه بر پشــت
پــرده از پارچههــای توری اســتفاده
کنید تا عالوه بر رفتوآمد هوای تازه
به داخل منــزل از ورود حشــرات به
داخل خانه جلوگیری کنید.
تاثیــر گلهــا را دســت کــم
نگیریــد :فصــل تابســتان و بهــره
گرفتــن از گلهــای طبیعــی،
ایدههای بســیاری را برای داشــتن
دکوراسیونی شاد در خانه به همراه
دارد .شــما میتوانید با شیشههای
سس یا  ...یک باغچه فانتزی زیبا در
آشــپزخانه برای خود فراهــم کنید.
برای این کار میتوانید شیشــهها را
با خاک و بذر گیاه مد نظــر به خوبی

 35سالهام و پدرم حتی درباره زمان
خوابیدنمنظرمیدهد!
پدری  35سال ه و دارای ســه فرزند هستم .مشکلم این است
که پدرم بعد از این همه سال ،هنوز کامال من را زیر نظر دارد و
برای تک تک رفتارها و تصمیمهای زندگیام نظر میدهد .اگر
هم گوش ندهم ناراحتی و اوقات تلخی راه میاندازد .هر روز میپرسد فالن
قرضت را پس دادی یا نه ،فالن اضافه کار را چرا نمیروی؟ شــبها زودتر
بخواب و  . ...در ضمن پدرم کال دو تا پسر دارد و این مشکل هر دو نفر ماست.
لطفا راهنمایی ام کنید.
دکتر حسین محرابی | روان شناس

مخاطــب محتــرم،
مشاوره
ضمــن اینکــه برای
فردی
پاسخ گویی جامعتر
به این موضوع نیاز به
اطالعات بیشتری احســاس میشود
ولی چند نکتــه را برای کمک به شــما
ذکر میکنم.
شــاید اعتمــاد پدرتــان را جلب
نکردید :قبــل از هر چیز ،بهتر اســت
دالیل بروز این رفتار پدرتان را بررسی
کنیــد تــا بهتــر بتوانید بــرای رفــع آن
علتهــا تالش کنیــد .به عنــوان مثال
آیا اتفاق خاصــی در زندگی ایشــان یا
برای شــما و برادرتان و ســایر اعضای
خانواده در گذشته رخ داده که پدرتان
را نگران میکند یا نداشتن توانمندی
شــما و برادرتــان در جلــب اعتماد وی
باعث شده که احســاس کند باید شما
را مدیریــت کند یــا علتهــای دیگری
که ممکن است برای این رفتار متصور
باشد.
تغییــر رویــه بدهیــد :یکــی از
علتهایی کــه باعث میشــود پدرتان
در همه موارد راهکار بدهد ،این است
که از همه چیز خبر دارد و ممکن است
خودتان این جزئیات را منتقل یا اینکه
در یک محل زندگی می کنید .بنابراین
ســعی کنید بــه تدریــج و نه بــه صورت
ناگهانــی در ایــن خصوص تغییــر رویه
بدهید و به جای گفتوگو کردن درباره

جزئیات با پدرتان ،سبک کلی گویی را
در پیش بگیرید.
مخالفت صریح نداشــته باشید:
درخصــوص اینکه مطــرح کردید اگر
بــا پدرتــان مخالفــت کنیــد ،ناراحت
میشــود بایــد خدمتتان عــرض کنم
که به طور طبیعی چون از نظر ایشــان
نه تنهــا اشــتباهی درکار نیســت بلکه
در حق شــما و برادرتان لطف میکند
بنابرایــن انتظــار مخالفت نــدارد و به
همین دلیل هم الزم نیست با صراحت
مخالفت خود را اعالم کنید .بهتر است
بعضــی از مــوارد را نشــنیده بگیریــد،
بعضی مواقــع نه تاییــد و نــه رد کنید،
گاهــی از پاســخ دادن طفــره برویــد و
موضوع بحث را عوض کنید.
اســتقال لتان را ثابــت کنیــد:
اعتمــاد بــه نفــس خــود را تقویــت و
اســتقاللتان را در عمــل اثبات کنید.
یقینا اگر بتوانیــد در تصمیمگیریها و
رفتارتان و در عمل توانمندی و اقتدار
خود را به اثبات برسانید بهتر می توانید
پدرتان را متقاعد کنید که نیازی به این
همه نگرانی نیســت .نکته آخر اینکه
از افرادی مثــل مادرتان کمک بگیرید
تا نادرست بودن این رویه را به پدرتان
یادآوری کند ولی به دنبال تغییر کامل
پدرتان نباشــید زیرا در این ســن شاید
برای وی خیلی راحت نباشد .مراجعه
حضوری به مشاور نیز توصیه میشود
زیرا در جلسات مشــاوره موضوع بهتر
ریشهیابی و منجر به راهکار میشود.

پر کنید و هــر روز با دیــدن و مراقبت
از آنهــا ،حــال خودتــان را خــوب
کنید .در ضمن برای اتــاق پذیرایی
توصیه میکنیم که میز ناهار خوری
را بــا اســتفاده از گلهــای طبیعی و
لیوانهــای شیشــهای ،متفاوتتــر
از هر زمــان دیگری طراحــی کنید.
اضافــه کردن یــک گلــدان روی میز
تلویزیون یا میز عســلی مبــل هم در
همین راستا ،پیشــنهادی جذاب به
نظر میرسد.
خانهتــان را رنگی کنیــد :برای
تزییــن روی تخت خواب ،کوســنها
و ســطح میزها ،از پارچههای نخی و
گلدار در رنگهای روشــن استفاده
کنید .در ضمن میتوانید با انداختن
قالیچههــای روشــن تغییراتــی
در اتاقهــا و پذیراییتــان بــه وجود
آوریــد .تعویــض روکش کوســنها و
بهره گرفتن از کوسنهای رنگارنگ
هــم میتوانــد ایدهپــردازی دیگری
به منظــور دعــوت کــردن رنگها به
فضای داخلی منزل شما باشد.
فضــا را ســبک کنیــد :بــرای
بخشیدن حس تابســتانی به فضای
خانه ،پوشش داخل منزل را سبکتر
و از قالیچههای کوچک به جای انواع
بزرگتــر اســتفاده کنیــد تــا فضای
بیشتری از خانه بدون پوشش باشد.
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بهتر است بین یک رابطه به پایان رسیده و شروع
یک رابطــه جدید بــرای آغاز زندگی مشــترک،
شش ماه تا یک ســال فاصله باشد زیرا افراد باید
به خود فرصت بدهند که دوره ســوگواری برای
رابطه از دســت رفتــه را ســپری و برای عشــق و
احساسات مچاله شده خود سوگواری کنند .در
غیر این صورت نمیتوان رابطه عاطفی جدیدی
را بدون گرد و غبار حاصــل از رابطه قبلی تداوم
بخشید.

بانوان

قرار و مدار
ترفند

روز تالش برای آشتی
امروز تصمیم بگیرید که قلبتون
رو خالی از هر کینه و سیاهی کنید
و برای آشتی با کسانی که ازشون
دلخور هستید یا باهاشون قهر
کردید یا حتی
اون ها با شما
قهر کردن،
خودتون پیش
قدم بشید.

تصویرساز :ندا طاهری

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

* کاش عکــس خانه مــا را هــم در پرونده
دوشــنبه میزدیــد! البتــه معمــاریاش
خاص نیست ،فقط داخلش خیلی خاص
است چون با روشــن بودن دو تا کولر آبی
تمام وقت ،باز هم در حد تیمملی اسپانیا
شادی 17 ،ساله
گرم است! 
* توصیهتان برای اصــاح عادتهای بد
کودک با رفتار خاموش در صفحه خانواده
کاربــردی نیســت .هرقــدر کــم توجهی
کنیم ،بدتر میشوند.
سیمین ،مادر دو کودک

* بــرج خیارشــور هیــچ شــباهتی بــه
خیارشور نداشت ،دقت کنید.
* در مطلب بررسی ژامبونسازی که این
روزها در تلویزیون تبلیغ میشــود ،هیچ
بررســی از لحــاظ ســامت انجام نشــده
و فقــط دو توصیه بــه صداوســیما و مردم
داشــتهاید که بیشــتر دقت کننــد! واقعا
همین؟
* طالق رو مردم تبدیل به مســخره بازی
کردن دیگــه .البته زندگی کــردن با یک
زن پرسپولیسی وقتی خودت استقاللی
یک استقاللی
باشی ،سخته! 
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