عادت نکنید به «بد» دیدن!

همه ما از مشکالت ریز و درشت در زندگیمان مینالیم اما خیلی وقتها مشکل اصلی از شرایط
زندگیمان نیست و چشمهایمان مقصرند
مشاوره
فردی

زهرا وافر | کارشناسارشد روان شناسی بالینی

هرچند این ادعا بزرگ است اما احتماال شما هم قبول دارید که این روزها ،ممکن نیست با فرد یا خانوادهای همنشین شوید و از مشکالت ریز و
درشت شان برای شما نگویند .بیایید قبل از هر توضیح بیشتری ،دو سکانس از یک زندگی را با دو نگاه متفاوت بخوانیم.

صدای بلندگوی وانیتها ،لعنیت است یا
سکانس
دلنشین؟!
اول

شب تا صبح به خاطر شب بیداریهای دخترم بیدار مانده بودم.
اولصبحباالخرهخوابیدومنهمتوانستمچشمبرهمبگذارم.هنوزخیلینگذشته
بودکهطبقمعمولهمیشه،وانتیهاازراهرسیدند.مادرمنطقهایزندگیمیکنیم
کههرروزازساعتهشتونیمصبحمداموپشتسرهموانتیهایبلندگوبهدست
میآیندورژهمیروندتاسرظهر!سبزیفروش،میوهفروش،خریدارضایعات،نون
خشــکی و حتی پارچه فروش! اعصابم دوباره به هم ریخت .کی از شــر صدای این
وانتیها خالص میشوم؟ چند روز گذشت و یک روز صبح که شوهرم تعطیل بود
و سر کار نرفته بود ،صدای وانتیها را شنید و گفت« :چقدر وانتیها پشت سر هم
میان!»گفتم«:آره،میبینی؟یهروزهمازدستشوننمیتونمراحتبخوابم.اصال
صداشونرواعصابمه».شوهرمبالفاصلهبالبخندیکهنمیدانمچرابردلمنشست،
گفت«:ولیصداشونخیلیحسخوبیبهآدممیده!آدممیفهمهکهزندگیدر
جریانه ،شهر زنده اســت و در امن و امان »...برای چند لحظه در فکر فرو رفتم .یاد
شهرهایبرخیکشورهایمنطقهافتادمکهبهخاطرناامنییاخالیازسکنهشده
و اهالی آن ها فرار کردهاند یا مردمانش از ترس در خانههایشان محبوس شدهاند.
حتمادرآنشهرهاسکوتمرگباریحاکماستوهیچوقتچنینصداهاییکهرنگ
وبویزندگیوامنیتداشتهباشدبهگوشنمیرسد.شایدهمینصداییکهبرای
مناعصابخردکناست،برایمردمانآنشهرهاآرزوییدستنیافتنیباشد.

سکانس
دوم

رسسام گرفنت خوب است یا ترس از سکوت؟

شب بود .خسته بودم .تمام روز با ســختی خانه را تمیز کرده بودم،
عین دسته گل و حاال میدیدم که دختر بزرگ ترم چطور باال و پایین
میپردوهمهجارابههممیریزد.دخترکوچکمهمیکریزگریهمیکردونمیتوانستم
حتییکلحظهزمینبگذارمش.اینوسطهمسرمهمصدایتلویزیونرازیادکرده
بودکهاخباررابرایچندمینبارگوشکند!یکلحظهاحساسکردمچیزینمانده
که سرسام بگیرم! رفتم به اتاق و در را بستم .خدایا این آشفتگی ،این آلودگی صوتی
تا کی ادامه دارد؟ چشمم به کتابهایم در قفسه افتاد .ماهها بود که در قفسه خاک
میخوردند و من آرزوی مطالعهشان را داشــتم اما مگر امکانش بود؟! تا کتابی را به
دســت میگرفتم ،دخترم از دستم میگرفت یا رویش نقاشــی میکشید یا پارهاش
میکرد!بااینحال،چشمهایمرابستمویکلحظهخودمرادریکزندگیآرامتصور
کردم.کتابموردعالقهامراباخیالراحتدردستمگرفتموبالذتمطالعهکردمویک
فنجانقهوههمکنارمبود،درستمثلفیلمها!غرقدررویایمبودمکهکمکممضطرب
شدم.خانهبدونسروصداهاوبازیگوشیبچههایمچقدرسردوسوتوکورشد.اصال
اگر تلویزیون خاموش باشد و همسرم کنارمان نباشد ،خانه چه دلگیر میشود .چه
صفایی دارد خانهای که همیشه از تمیزی برق بزند اما صدای خنده کودکی از آن به
گوشنرسد؟چقدربدوناینسروصداها،بدوناذیتهاوریختوپاشهاوبازیگوشی
بچههایم،زندگییکنواختوبیروحمیشود.اصالدیگرزندگینیست،تکرارخسته
کنندهروزهاست،روزهاییکههمهشبیههمهستند،ساکت،سردوکسلکننده.

دوری و دوستی
در زندگی
زن و شوهری؟!
«باران کوثری» در فیلم
«عرق سرد» مدعی بود
مشاوری به او توصیه کرده
که  6ماه از شوهرش برای
ط شان دور شود
بهبود رواب 
تحلیل فیلم

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره خانواده

داستان فیلم «عرق سرد» که به تازگی در شبکه نمایش خانگی توزیع شده ،حاوی نکتهای بحثبرانگیز
است؛ اینکه درمانگری [که نوع تخصص اش معلوم نیســت] به «افروز» (با بازی «باران کوثری» که
شخصیت اول فیلم است) ،توصیه کرده به مدت شش ماه دور از همسرش زندگی کند .شش ماهی که البته به یک سال تبدیل
شده و با توجه به روند داستان ،مشخص اســت که نتیجه مثبتی در پی نداشته است .اما آیا توصیه به دور شدن همسران
از همدیگر و زندگی جداگانه ،توصیهای اســت که میتوانیم انتظار آن را از مشاور حوزه خانواده داشته باشیم؟ و آیا از نظر
روانشناسی ،چنین توصیهای به زوج ها برای حل شدن مشکالتشان کمک خواهد کرد؟
تخودراندارید
وقتیتوانکنترلهیجانا 

دورشدنازموقعیت،یکیازراهکارهاییاستکهبهافراددر
زمانیکهازنظرهیجانیبسیاربرافروختهاند،توصیهمیشود.
بهعنوانمثالگفتهمیشوداگرازموضوعیبهشدتعصبانی
هستید و نگرانید که نتوانید خشــم خود را مدیریت کنید ،از
موقعیتفاصلهبگیریدوبعدازاینکهکنترلهیجاناتخودرا
دردستگرفتید،بازگردید.دربارهرابطههمسراننیزچنین
توصیهای را میتوان مطرح کرد؛ اگر موضوعی در رابطه تان
وجود دارد که به شدت شــما را به هم ریخته و تصور میکنید
توانکنترلهیجاناتخودرادرلحظهنداریدوممکناستبه
همسرتانآسیبیبزنیدیاباگفتنحرفهایناپختهباعثبدتر
شدن اوضاع شوید ،برای مدتی از همسرتان فاصله بگیرید.
بر این مبنا اصل توصیه دور شدن از همسر ،موضوعی غریب
یا غیراصولی نیســت اما آن چیزی که در فیلم «عرق سرد» به
نمایشدرآمدهاست،میتواندنشاندهدکهحتیدرزمانبه
کار بستن توصیههای اصولی و درست نیز اگر به ظرایف کار
توجهنشود،نتیجهمیتواندبهضدخودتبدیلشود!
دوری برای چند ساعت یا چند روز ،نه 6ماه

وقتی درباره دور شــدن از موقعیت برای آرام شدن صحبت
میکنیم،بحثبرسرچنددقیقهیادرنهایتچندروزدوری

استونهششماهدوری!چراکهبهصورتمعمولتنهاچند
روز دور بودن برای افراد بالغ کافی است تا بتوانند مدیریت
هیجانات خود را دوباره به دســت بگیرند .بعــد از چند روز،
انتظار میرود که افــراد بازگردند و با گفتوگــو در پی پیدا
کردنراهیبرایبرونرفتازشرایطباشند.طوالنیشدن
این زمــان دوری ،عالوه بر اینکــه پیدا کــردن راهکارهای
مناســب را به تعویق میاندازد ،ایرادهای دیگری نیز دارد.
تحمل ابهام ،سطح تنش ما را افزایش داده و طوالنی شدن
اینزمان،میتواندخستگیوفرسودگیدرپیداشتهوتوان
تصمیمگیریمنطقیرادرماکاهشدهد.عالوهبرآن،بعداز
دلخوریوبروزتنشدررابطههمسران،درصورتیکهرابطه
عاطفیآنهادرکوتاهترینزمانممکنترمیمنشدهوکاربه
آیندهای نامعلوم موکول شود ،ممکن است زخمهای ایجاد
شده برای بهبود به زمانی بســیار طوالنیتر نیاز پیدا کنند.
بر این مبنا دور شدن از همســر برای چندین ماه ،مشابه آن
چهدرفیلم«عرقسرد»مطرحشد،توصیهایاصولیبهنظر
نمیرسدوبیشازاینکهبرگرفتهازدیدگاهیروانشناسی
باشد ،بیشتر برای پیش بردن داســتان فیلم ،کارایی دارد.
البته شواهدی در فیلم دیده می شــود که انگار اص ً
ال چنین
مشاوری وجود نداشته و افروز برای جدا شدن از همسرش
چنینداستانیراسرهمکردهاست.

همه ما ممکن اســت مشــکالت ریــز و درشــتی در
زندگیمانداشتهباشیماماخیلیوقتهامشکلنهازشرایط
زندگی ماســت و نه از آدمهای دور و برمان ،مشــکل درســت
از خودمان اســت و چشــمهایمان که عادت کرده ایم به «بد»
دیدن! بعضی از ما در فرهنگی بزرگ شــدهایم که به گونه ای
«بد دیدن» را یاد گرفتهایم! از آن راننده تاکسی گرفته که هر
وقتسوارماشینشمیشوی،ازعالموآدممینالدوبدگویی
میکند ،تا آن مادری که مدام کنار گوش بچههایش در حال
غیبت و بدگویی است ،تا خود ما که به هر مهمانی و مراسمی
میرویم،فقطمیگردیمدنبالنقطهضعفهاوعیبوایرادها.
خیلیازماطوریتربیتشدهایمکهازهرحرفیکهازدیگران
میشنویموهررفتاریکهمیبینیم،بدترینبرداشتممکن
رامیکنیم!مادامیکهمااینصفتنامطلوبراباخودحمل
میکنیم ،هــم خودمان را رنــج میدهیم و هم دیگــران را اما
چطورازشراینمنفیگراییخالصشویم؟
همهچیززیرسر«خودگویی»هایماست

روان شــناسها اعتقــاد دارنــد کــه همــه چیــز زیــر ســر
«خودگویی»های ماست یعنی حرفهایی که مدام در دلمان
باخودمانمیزنیم.ماآدمهاحتییکلحظههمساکتنیستیم
یابادیگرانحرفمیزنیمیادرذهنمانباخودمان.شخصیت
و افکار ما را همین حرفهایی که در ذهنمان با خودمان یا در
دنیای بیرون با دیگران میزنیم ،میســازد .اینکه با دیگران
خوبحرفمیزنیمیابدواززمینوزمانمینالیمیابرعکس،
از دیگــران تعریف میکنیــم و وقایع مثبــت را بازگو میکنیم.
میتوانید بــرای شــروع از یک دفترچه یادداشــت اســتفاده و
مکالمــات ذهنی و افکارتــان را در طــول روز در آن یادداشــت
کنید.شبهاقبلازخواباینافکار،مکالماتوخودگوییهارا
بررسیکنید.آیاماهیتمثبتدارندیامنفی؟اگرماهیتمنفی
دارند ،با خود بیندیشــید که چه جمالت مثبتــی را میتوانید
جایگزین آنها کنید؟ مثــا یکی از خودگوییهایی که شــما
یادداشت کردهاید ،ممکن است چنین چیزی باشد« :شوهرم
همیشه خرابکاری میکنه ،اون یه آدم بی عرضه است» .بهتر
استرویاینجملهخطبکشیدوکنارشبنویسید«:همسرم
اینباراشتباهکرداماهرآدمیممکنهاشتباهکنه،بهترهکمکش
کنمتاازاینبهبعدکارهاشروبادقتبیشتریانجامبده».
شیوهبهکارواشبردنچشمها!

با مداومت بر شناسایی افکار و خودگوییهای منفیمان و
پیدا کردن جایگزین مثبت برای آنها ،بیشــک میتوانیم
دنیایی زیباتر هم بــرای خودمان و هم بــرای اطرافیانمان
ایجاد کنیم .این هم شــیوه بــه کارواش بردن چشــمها و به
عبارتی دیگر ،نگاهمان به زندگی است.

پدرم میگوید اگرطالق بگیری ،عاقت میکنم
 31سالهام و خانمم  24ساله است .چهار سال از ازدواجمان میگذرد و در هیچ
موضوعی با یکدیگر همنظر نیستیم .در آستانه طالق هستیم اما پدرم به شدت
مخالف است و میگوید زندگیتان به ته خط نرسیده ،پس ادامهاش بده .اگر
هم طالق بگیری ،عاقت میکنم .از نظر من ،همین که درباره هر مسئلهای باید صحبت کنیم
تا شاید به توافق برسیم و معموال هم نمیرسیم یعنی آخر خط ،ولی پدرم به این حرف من
میخندد! نمیخواهم ناراحتش کنم ولی چارهای به جز طالق ندارم .چه کنم؟

تفاهم و آرامش داشتن در
مشاوره
زندگی مشترک ،یک شبه
زوجین
و بــدون تــاش به دســت
نمیآید .تمــام افرادی که
خوشــبخت زندگی میکنند ،برای آن زحمت
کشــید هاند و خوشبختیشــان بــر مبنــای
خوششانسی در زندگی مشترک نبوده است.
گاهی ما توقع داریم با جاری شدن خطبه عقد
به شکل خودکار ،تفاهم بین دو نفر ایجاد شود
ولی وقتی واقعیت زندگی بر مال میشود ،حس
یأس به ســراغمان میآید و برای درست کردن
زندگی ناامید شده و حتی ممکن است به طالق
ن مسائل دقیقا همان چیزی است
فکر کنیم .ای 
که به نظرم شــما با آنها روبه رو شدهاید .با این
حال ،در ادامه چند توصیه به شما داریم.

اطمینان داشته باشد که وقتی از احساسات خود
با شما صحبت میکند یا اطالعاتی از خود به شما
میدهد ،رازدار هستید و او را مسخره نمیکنید.
 -4رضایت شخصی از زندگی:اینمقولهراباید
یکی از راههای مهم رســیدن به تفاهــم در زندگی
دانست.هرفردیبایدزمانیرابرایخودشصرف
کندوبراینیازهایشخصیخودشاهمیتقائل
شود ،چه شوهر و چه زن -5 .احساس دریافت
دوجانبه:اگرمابرایرفعنیازهایهمسروآرامش
اوتالشکنیموبرایخودمانوقتیصرفنکنیمو
نیازهای مهم خودمان برآورده نشود ،نمیتوانیم
برای همســرمان کمک موثری باشــیم .بنابراین
باید این تعامل را برقرار کنیم و از زندگی شخصی
خودماننیزاحساسمثبتبگیریم.بایداحساس
کنیــم روابطمــان عادالنــه ،دوجانبــه و همکارانه
است.واقعیتایناستکهبایددوطرفبرایحفظ
زندگیتالشکنند.

نظرتان درباره آخر خط در زندگیمشترک،

نظر پدرتان درست است اما خندیدنش به

گفتهاید«:ازنظرمن،همینکهدربارههرمسئلهای
بایدصحبتکنیمتاشایدبهتوافقبرسیمومعموال
همنمیرسیمیعنیآخرخط».مشکلاصلیشما،
همین تفکر اشــتباه تان درباره رســیدن به توافق
است .برای رسیدن به تفاهم در زندگی مشترک
بایدپنجعاملمهمرارعایتکنیدکهارائهتوضیحی
کوتــاه دربــاره هرکــدام از آنهــا را الزم میدانم.
 -1پذیرش یکدیگــر :به این معنی اســت که به
همسرتاناجازهبدهید،همانطورکههستباشد
نه آنطور که شما دوست دارید .از او توقع نداشته
باشــید که دقیقا شــبیه شــما فکر کند -2.درک
احساســات همســر :گوش شــنوا باشــید برای
صحبتهای همسرتان بدون قضاوت و نصیحت
کردن -3.صداقت:صداقتیعنیداشتنرابطه
صمیمانهوقابلاعتمادباهمسرتان.همسرتانباید

درستاستکهچهارسالزندگیتوامبااختالف،
شــما را مایوس کــرده امــا بدانید طــاق راهحل
نیســت .بنابراین نظر پدرتان درســت اســت اما
کاشاوبهجایخندیدندرگفتوگوییمنطقی،
شما را متوجه اشــتباهتان میکرد .چنانچه بلد
نباشــید درســت زندگی کنید و مهــارت ارتباط
موثر را ندانید ،بیشتر اوقات در زندگی مشترک
وشخصیتانبامشکلمواجهخواهیدشد.موارد
ذکرشدهرابهطورجدیدرزندگیاعمالکنیدو
بهجایتمرکزوبزرگدیدنمنفیهاومشکالت
به نکات مثبت یکدیگــر ارزش بدهیــد و آنها را
ببینید.چشمپوشیازخطاهاییکدیگر،گذشت
و بخشش الزمه حفظ هر زندگی مشترک است.
توصیه اکید من به شما این است که با مراجعه به
یکزوجدرمانگر،تصمیمیعاقالنهبگیرید.
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چمشهایتان را به کارواش بربید!

نظر
کارشناس

در کدام قسمت خانه
گلدان بگذاریم؟!

بانوان

عالقه انســانها و به ویــژه خانمها بــه گل و گیــاه قدمت
طوالنی دارد .طی چند دوره زمانی که انسان از طبیعت
فاصله گرفت و به زندگی شهری روی آورد ،هیچگاه آن را
از یاد نبرد و در حیاط خانهاش به پرورش دادن گل و گیاه
پرداخت امــا امروزه با کوچک شــدن خانهها و نداشــتن
فضاییمناسببرایرشدگیاهاندرحیاط،جایخالی
آن در فضــای خانواده حــس میشــود .اگر از آن دســته
خانمهاییهستیدکهبهطبیعتعالقهداریدوبهدنبالیک
فضای مناسب و شیک برای پرورش گیاهان درآپارتمان
خودهستید،پیشنهادهایماراازدستندهید.
تراس:شایدیکیازتکراریترینمکانهابراینگهداری
گیاهانتراسخانهباشداماشمامیتوانیددراینمکان با
پرورشپیچکهارویدیواروگذاشتنیکصندلیکمی
خالقیتبهخرجدهیدوعالوهبرپرورشگیاهاناینمکان
را به فضایی برای خــوردن یک چای عصرانــه و خواندن
کتابتبدیلکنید.
اتاق خواب :نگهداری گیاهان در اتــاق خواب میتواند
خارقالعاده باشــد .شــما با ایــن کار حــس خوابیدن در
طبیعتراتجربهخواهیدکرد.برایاینکارنیازبهفضای
عجیب و غریبی ندارید و میتوانیــد از پا تختیهای کنار
تختیاازیکمیزشبیهمیزآرایشتانکمکبگیرید.
حمام :این پیشنهاد یکی از شگفت انگیزترین ایدههایی
اســت که میتوانید آن را امتحان کنید .فقط کافی است
حمام شــما یک پنجره رو به آفتاب داشــته باشــد ،آنگاه
میتوانیدگلدانهایخودراپشتپنجرهبگذاریدولذت
یک حمام با گیاهان را تجربه کنید .مطمئن باشید از این
کارپشیماننخواهیدشد.
کنارکتابخانه:اگردرخانهتانکتابخانهدارید،میتوانید
در بین کتابهــا گلدانهــای زیبــا بگذارید و بــه فضای
کتابخانهتان حس تازهای ببخشید .ترکیب کتاب و گل و
گیاههمیشهمعجزهمیکند.
 2توصیهمتفاوت!

اگر بافتنی بلدید ،همین االن دست به کار شوید و برای
خانهتان یک گلدان آویز بافتنی ببافید .مزیت این نوع
گلدانها در این است که میتوانید آن را در هر مکانی
که دوســت دارید آویزان کنید و فضای خانــه را با هنر
دست خودتان زیبا سازید .همچنین اگر یک میز بدون
اســتفاده قدیمی داریــد میتوانید آن را بــه یک مکان
برای نگهداری گلدانها تغییر کاربری دهید .این میز
میتواند در هر فضایی از منزل قرار داده شــود .حتی
میتوانید تعداد گلدانها را کم و از آن به عنوان میز جلو
مبلی استفاده کنید.
مـا و شمـا
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

*مندانشجویدکترایمکانیکهستمواهلمطالعه
اما تا حاال دالیل پیر شدن انســانها را با این کیفیت و
این قدر خالصه در هیچ جایی نخوانده بودم.
شاهین ،مشهد

* مطالــب کوتاهــی ماننــد شــش توصیــه بــرای
مثبتاندیشی را بیشــتر در صفحه خانواده کار کنید.
زمان بــرای مطالعه مطالب محوری نــدارم ولی حتما
این مطالب را میخوانم.
* خیلی خفن بود پرونده زندگیسالم درباره احتمال
پیر نشدن .هم علمی بود و هم شگفتانگیز.
* در صفحه ســامت گفتهاید که «پیالتس چیست؟»
ولی فقط تاریخچه و مزایایش را نوشتید و هیچ حرکتی
را معرفی نکردید.
* به نظــرم معــاون وزیر علــوم اشــتباه می کنــه چون
طبق اون چیزی که مــن میبینــم ،االن  100درصد
دانشجوها بیش از  10ســاعت در روز توی شبکههای
اجتماعی هستند و مدام آنالیناند! راننده اتوبوس
* چقدر جالب که من فکر میکردم طول عمر انسانها
در گذشــتههای دور ،همه باالی  100ســال بوده اما
ظاهرا کمتر از  50سال بوده!
*فردیکهگفتهبودمعلومهزندگیسالمپرسپولیسی
اســت ،خب معلومه همه دنیا پرسپولیسی هستن .به
سحر
افتخار ما .
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