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غـم مخـور...
به  پارک و  نیمکت  نشسته ایم روی 
آدم ها نگاه می کنیم. هر دو بی حوصله 
و خسته. خانم و آقای مسنی به فاصله 
کمی از ما نشسته اند. آنقدر که صدای  
حرف زدنشان را می شنویم و صدایمان 
را می شنوند به شرط اینکه حرفی بزنیم. 
خانم یکباره خندید و گفت: »دود از 
کنده بلند می شه ها! باز به ما که الاقل 
حال حرف زدن داریم.« دوستم انگار 
در صندوقچه دلش با  همین حرف 
باز شده باشد، گفت: »شما با ما فرق 
دارید آخه، االن دیگه غم خانه و اجاره 
و نان ندارید. قدیم ها همه چی راحت تر 

بوده انگار.« 
این بار مرد متبسم گفت: »می خوای یک 
قول مردونه بهت بدم؟ وقتی به سن ما 
برسی یکی همینو بهت می گه، اما یادت 
باشه ما با شما فرق داشتیم، غم هم 
داشتیم اینطوری باهاش تا نمی کردیم.«

پرسیدم: »چیکار می کردید؟« گفت: 
»باورت می شه شعر می خوندم؟ مگه 
می شه حافظ بگه: »ای دل غمدیده 
حالت به شود دل بد مکن«، بگه: »هان 
َمشو نومید چون واقِف نِه ای از ِسرِّ 
غیب/ باشد اندر پرده بازی هاِی پنهان 
غم مخور« و بهت امید به این بزرگی بده 
که »دورِ گردون گر دو روزی بر مرادِ ما 
نرفت/ دائماً یکسان نباشد حاِل دوران 
غم مخور« و حالت بد بمونه؟ که انگیزه 
و امید پیدا نکنی؟ یک کم دل هاتون 
رو صفا بدید آخه.  یک کاری کنید، 
زانوی غم بغل گرفتن هم شد کار؟« 
باز هم ساکت شدیم ولی این بار به 
جای فکر و خیال ناراحت کننده، غزل 
حافظ در ذهنم تکرار می شد. راست 
می گفت، دلم را صفا داد. انگار بارانی 
نم نم و پاک بر خاک خشکیده ای باریده 
باشد و بوی نم خاک رفته باشد تا عمق 
ذهن و روحی که تا دقایقی پیش در 

حال ترک خوردن بود.
می رفت  تاریکی  به  رو  کم  کم  هوا 
که بلند شدند و خداحافظی کردند.  
چند قدم نرفته بودند که مرد برگشت 
و گفت: »یادتون نره، راهی نیست کان  

را نیست پایان، غم مخور...«

در شماره قبل پیشنهاد کردیم درباره مشکالت مان با یکدیگر 
گفتگو کنیم اما یکی از الزامات این گفتگو گوش دادن فعال 
و شنونده خوبی بودن است. تقریباً همه ما چنین موقعیتی را 
تجربه کرده ایم؛ شما درباره موضوع مهمی صحبت می کنید اما 
مخاطب شما روی هر چیزی غیر از کلمات شما تمرکز دارد. 
او به تلفن خود نگاه می کند، به اطراف اتاق نگاه می کند و... 
امروزه افراد بیشتر اوقات خود را صرف برقراری ارتباط 
می کنند. حدود 40 درصد این ارتباط شامل گوش دادن است. 
ما شنوندگان ناکارآمدی هستیم و این موضوع با افزایش 
سن بدتر می شود. در حدود 75 درصد از مواقعی که ما در 
حال گوش دادن هستیم، در واقع حواس مان پرت، مشغول 
یا فراموشکار است. اما راه هایی برای رفع آن و تقویت 

مهارت شنونده فعال بودن وجود دارد.

گوش دادن فعال یعنی چه؟
گوش دادن فعال نوعی گوش دادن است که در آن شما تالش 
می کنید تا زمانی که شخصی با شما صحبت می کند، کل پیام را 
بشنوید. در این حالت شما به شیوه ای مثبت با شریک گفتگوی 
خود درگیر می شوید.  وقتی نشان می دهیم که واقعاً گوش 
می دهیم، طرف مقابل احساس می کند شنیده شده و ارزشمند 

است. این یک پایه محکم برای هر مکالمه موفق است، چه 
در محل کار، چه در خانه و چه در موقعیت های اجتماعی. 
گوش دادن فعال فراتر از شنیدن صحبت های یک نفر است. 

مزایای گوش دادن فعال
 باعث ایجاد اعتماد و روابط قوی می شود؛

 می تواند به شما در حل تعارض کمک کند؛
 مانع از دست دادن اطالعات مهم می شود؛

یا  شناسایی  را  تا مشکالت  می سازد  قادر  را   شما 
پیش بینی کنید؛

 به شما کمک می کند تا دانش بیشتری ایجاد کنید؛

چند راهکار موثر
 توجه کنید و آن را نشان دهید: با تمام حواس خود گوش 
دهید و تمام توجه خود را به گوینده معطوف کنید. تلفن 
خود را کنار بگذارید، حواس پرتی ها را نادیده بگیرید، از 
خیالبافی پرهیز کنید و گفتگوی درونی خود را خاموش 
کنید. به او نگاه کنید و تماس چشمی برقرار کنید. مراقب 
رفتارهای غیرکالمی و زبان بدن خود نیز باشید. لبخند بزنید 

و در مواردی سری تکان دهید. 

 آنچه را که می شنوید منعکس کنید: به جای ارائه توصیه ها 
یا راهکارها و نظرات ناخواسته، آنچه را که فرد گفته و شما 
شنیده اید خالصه و بیان کنید. انعکاس آنچه فرد گفته به او 

کمک می کند تا احساس اعتبار و درک شدن کند.
 از قضاوت خودداری کنید: در پاسخ های خود بی طرف 
و بی قضاوت بمانید تا فرد به اندازه کافی احساس امنیت 
کند و بتواند افکار خود را به اشتراک بگذارد. مکالمه را 
به منطقه ای امن تبدیل کنید که فرد شرمنده، مورد انتقاد، 

سرزنش یا دریافت منفی قرار نگیرد.
 صبور باشید و مکالمه را قطع نکنید: صحبت های طرف 
مقابل را قطع نکنید، گوش دهید تا بشنوید و بفهمید نه اینکه 
پاسخ دهید. قطع کردن مکالمه برای طرف مقابل ناامیدکننده 
است و این تصور را به وجود می آورد که شما فکر می کنید، 
مهم تر هستید یا زمانی برای شنیدن حرف های او ندارید. 

 با احساسات گوینده هماهنگ باشید: یادگیری نحوه 
همدلی می تواند دشوار باشد. با این حال، غیرممکن نیست. 
سعی کنید به نشانه های غیرکالمی و احساسات گوینده توجه 
کنید و در حین گفتگو از او بپرسید که چه احساسی دارد 

و با او همدلی کنید.
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»ما دو برادر بودیم؛ دو برادر با قلبی به وسعت پوالد، با روحی پرشور و امیدوار و با عزمی 
راسخ و تزلزل ناپذیر. آن  روز وقتی نخستین گام را به سوی سرزمین های دور و ناشناخته 
برداشتیم، می دانستیم که در راه ما همه چیز هست، رنج هست، غم هست، درد هست، عذاب 
هست، شکنجه هست و حتی مرگ هست، اما این ها نمی توانستند روح جوان و شادمانه و 
مصمم ما را در هم بکوبند زیرا که ما پل های پشت سر خود را ویران کرده بودیم و چشمان 
خود را از افق طالع فردا، از افقی که می توانست پس از سالیان دراز، ما را به آرزوهای دیرینه 
خود برساند، بر نمی گرفتیم.« سفرنامه ها ما را با دنیایی که تا به حال ندیده ایم، آشنا می کنند 
و تجاربی که ممکن است به دست آوردنشان سال ها طول بکشد را به صورت خالصه به 
ما انتقال می دهند. کتاب »سفرنامه برادران امیدوار« خالصه سفر ده ساله دو برادر به دور 
دنیاست که اولین جهانگردان ایرانی هستند. برادران امیدوار سفر پژوهشی خود را در سال 
۱۳۳۳ با دو عدد موتورسیکلت و با شعار »همه متفاوت، همه خویشاوند« شروع کردند و 

سپس راه خودشان را به همه قاره ها و گوشه کنارهای این 
کره خاکی پیدا کردند.

آن ها در این کتاب اتفاقات جذابی را که طی ۱0 سال سفر 
برایشان اتفاق افتاده به نگارش درآورده اند. داستان ها و 
اتفاقاتی که در این کتاب می خوانید، شور زندگی و گشتن 
به دور دنیا را در شما برانگیخته و اطالعات خوبی از 
کشورهای مختلف دنیا را برای شما فراهم آورده است. 
روایت های کتاب، لحنی گزارش گونه دارد و به همراه 

نقشه مسیرها و عکس های جذاب از اتفاقات و قبایل مختلف، شما را 
مجذوب خواهد کرد. این کتاب نوشته عیسی و عبداهلل امیدوار است که توسط انتشارات 

جمهوری در 780 صفحه به چاپ رسیده است.

 ترجمه: سارا حق بین
چگونه شنونده خوبی باشیم؟

سفـرنـامـه بـرادران امیـدوار

خانم مریم. ک یک مادر ۳8 ساله است. 
خیلی زود ازدواج کرده، آنقدر که در 
این سن و سال فرزندی دانشجو هم 
از  فرزندانش چندان حظی  اما  دارد 
داشتن مادری جوان که می توانست پا 
به پای همه شیطنت ها و قهقهه های 
جوانانه شان باشد، نبرده اند چون سایه 
درد حمله سلول های سرطان ریه بر پیکر 
مادرشان نمی گذارد. البته این همه غصه 
آنها نیست، فقر چنان دست و پایشان 
را بسته که نمی توانند امرار معاش هم 
کنند، چه برسد به پرداخت هزینه های 

درمان مادرشان.
مریم خانم 7 دوره شیمی درمانی شده 
و اکنون به پت اسکن نیاز دارد یک 
توده هم در گردن او پیدا شده که به 
آن هم باید رسیدگی و درمان فوری 
شود. تنها درآمدشان هم مبلغ یارانه و 

کمک گه گاه اطرافیان است.
را مستاصل  نباید خود  این خانواده 
آدم ها  از  خیلی   هنوز  چون  بدانند 
یادشان مانده نباید بی تفاوت بمانند. 
من و تو می توانیم حس استیصال را 
از دل و ذهن آنها پاک کنیم. راهش این 
است؛ کمک نقدی خود را به کارت 
بانک پارسیان با شماره  800۱-0756-
خیریه  موسسه  نام  به   622۱-06۱0
امدادگران عاشورا واریز کنید و با شماره 
تلفن7598۳000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09۱980۱2677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد 2۳769 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

جایگاه مادر برای همه انسان ها در تمام فرهنگ ها خاص 
است و همواره از او به عنوان فرشته و مهرش، الیتناهی و 
ماندگار یاد می شود. مادران معموال همین  نقش را تا ابد در 
ذهن و زندگی فرزندشان دارند اما گاهی همان مادری که 
ظاهرا عاشق فرزندش است، احساس خفگی و محدودیت 
را در زندگی متاهلی فرزندش تزریق می کند. آنها همیشه به 
هر شکل ممکن یک پای شان در زندگی فرزندانشان و در 
هر حوزه زندگی متاهلی آنها هست و خواهد بود و همواره 
خودشان را جزو الینفکی از وجود فرزندشان نگه می دارند و 
با این رفتار باعث مختل شدن روابط او و همسرش می شوند. 

در کل، مادران سمی همسر چنین ویژگی هایی دارند:
 میزان و شدت نزدیکی و صمیمیت از نظر آنها این طور 
تعریف می شود که هیچ گاه جایشان در زندگی فرزند نباید 

خالی باشد.
 نمی گذارند فرزندشان زیاد از آنها دور شود و روند 
استقالل زندگی متاهلی فرزند را به معنی بی وفایی و از دست 

دادن او می دانند.
 هر گاه در زندگی متاهلی فرزندشان شرایطی پیش آید که 
مدتی از آنها دور شود، به شدت تالش می کنند او را به سمت 
خود بکشانند و با شیرین زبانی و گفتن جمالتی مانند اینکه »تو 
همه زندگی من هستی« یا »دلم برایتان خیلی تنگ شده است«، 

به فرزندانشان حکم می کنند که جدایی هرگز جایز نیست.
 فرزندانشان هر روز مجبورند با مادر تماس بگیرند.

 این مادران سعی می کنند همیشه مرکز توجه و زندگی 
فرزندانشان باشند و از ابتدا این باور سمی را القا کرده اند که 

دوست داشتن در چسبندگی و خشنود کردن والدین معنی 
می شود در حالی که این نوع صمیمیت با فرزندانشان با 
تعریف عادی صمیمیت و دوست داشتن تفاوت دارد. مثال 
اگر خانه فرزندشان صدها کیلومتر فاصله مکانی داشته باشد، 
حکم مادر این است که »من کاری ندارم، باید دو هفته یک 

بار به من سربزنی.«
 حتی اگر جایی یا در شرایطی فرزندشان نیاز به دوری از 
آنها دارد یا مجبور به این شرایط شود، اصال برایشان قابل درک 
نیست و پشت این طرز بیان صمیمیت شان این باور نهفته 
است که »اگر همان چیزی که من می خواهم نخواهی یعنی مرا 
دوست نداری، بی معرفت و بی وفایی و فرزند بدی هستی.« 
 مخالفت با خواسته شان را  به  معنای بی محبتی فرزند 
می دانند و تصور می کنند دوستشان ندارد. به این ترتیب فرزند 
متاهل همیشه مسئول خوشحال نگه داشتن آنهاست، حتی 
اگر اذیت شود یا مجبور شود همسرش را در فشار بگذارد.

 این مادران معموال حرف خود را با گریه و زاری  و قهر 
پیش می برند تا فرزند را دچار احساس گناه و عذاب وجدان 

کنند و لیست بلند باالی توقعاتشان تحقق یابد.
این رویکرد نتیجه ای دارد، به این ترتیب که خیلی وقت ها 
بسیاری از این مادران از عملکرد آسیب زای شان اطالعی 
ندارند و ناخودآگاه عمل می کنند ولی آسیب زیادی به فرزند 
و زندگی مشترک او می زنند و زندگی او را در لبه پرتگاه 
جدایی قرار می دهند. این فرزندان در میان راضی نگه داشتن 
همسر و مادر گرفتار می شوند و در این دو پارگی در حال 

نابود شدن قرار می گیرند.

آنها فکر می کنند نباید هیچ تصمیمی را در زندگی مشترکشان 
از مادر مخفی کنند. همه موضوعات باید علنی باشد چون 
در غیر این صورت به احتمال زیاد با این واکنش و گالیه 
مادر مواجه می شوند که: »مگر ما غریبه ایم؟ تو دیگر ما را 

دوست نداری...«
چنین مادرانی به این مساله مهم که الزم است برخی امور 
خصوصی و شخصی فرزند در زندگی متاهلی اش از چشم 
آنها پنهان بماند، اعتقادی ندارند و عروس یا دامادشان همیشه 
حضور پررنگ این مادران بی مرز را در زندگی شان احساس 
می کنند طوری که گویی دائم و در هر زمان باید بدانند آنها 
کجا هستند و چه می کنند. اگر به رفتارهای این مادران اعتراض 
شود، سریع جریحه دار می شوند و کاری می کنند که از اعتراض 
پشیمان شوید و از بیان خواسته تان احساس گناه کنید و دوباره 

این چرخه معیوب ادامه پیدا می کند.
با توجه به این شرایط، رابطه خفه کننده و محدودکننده این 
مادران با فرزندانشان حس آرامش زیادی را هم به فرزند و 
هم به مادر می دهد ولی هیچ رشد روان شناختی در این رابطه 
نیست. گویی هیچ فرد بالغ یا بزرگسالی در دو سوی رابطه 
وجود ندارد و هر دو طرف صرفا کودکی هستند که از نظر 

شناسنامه ای بزرگسال محسوب می شوند.
فرزندان هم با اینکه رنج می کشند، این نوع رابطه را امری 
طبیعی و عادی می پندارند زیرا همواره رابطه با مادرشان بر 
این منوال بوده است اما اگر قدری فاصله بگیرند، متوجه 

ناسالم بودن این الگوی رابطه خواهند شد.
ادامه دارد...

 دکتر زینب صائمی
روان پزشک و زوج درمانگر

مادر بدون مرز همسر )قسمت اول(

اعتماد به نفس در رفاه و سالمت اجتماعی    ، ذهنی    ، رفتاری 
فشار  شکست ها    ،  با  او  برخورد  نوع  و  کودک  هیجانی  و 
همساالن و پیدا کردن راه حل برای چالش    ها و مشکالتی 
که در طول زندگی بر سر راهش قرار می گیرد، تاثیر مهمی 
دارد. در واقع، اعتماد به نفس مناسب، سالحی است برای 
کودک در برابر چالش  های دنیایی او. اعتماد به نفس نیرویی 

است که باید فراتر از دانسته    ها و اعمال ما باشد.
از وقتی بچه    ها پا به این دنیا می گذارند، یادگیری مهارت  های 
مهارت  هایی که در شکل گیری  را شروع می کنند.  مختلف 
اعتماد به نفس آنها نقش بسیار مهمی دارد. با افزایش سن، 
تاثیر اعتماد به نفس در سرشت هم افزایش پیدا می کند چون 
موفقیت در زندگی و یادگیری تجربه  های جدید عالوه بر 
به  اعتماد  تقویت  باعث  دارد  نیاز  نفس  به  اعتماد  به  اینکه 
به نفس  اعتماد  افراد دارای  از ویژگی های  نفس می شود. 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
باور داشتن به خود: باور داشتن به خود می تواند مهم ترین 
سرمایه هر فرد در زندگی  باشد. کسی که اعتماد به نفس باالیی 
ندارد    ، همیشه در برابر و در مواجهه با مشکلی ترسناک قرار 
دارد. افرادی با این ویژگی    ، برای انجام هر کاری عقب نشینی 
می کند و از فعالیت های مختلف کناره می گیرند و احساس 
ضعف می کنند. یادگیری راه های افزایش اعتماد به نفس، به 
مروز زمان باورپذیری و اعتماد به نفس را افزایش می دهد 

و باعث می شود در انجام فعالیت     ها موفق    تر باشد.
قدرت  همیشه  باال،  نفس  به  اعتماد  با  افراد  خطرپذیری: 
خطر پذیری بیشتری دارند و به همین دلیل از انجام فعالیت   های 
جدید و ورود به حوزه  هایی که در آن تجربه ندارند، موفق تر 
از دیگران عمل می کنند. ریسک  پذیری و اعتماد به نفس باال 
همیشه در کنار یکدیگر قرار می گیرند و فرد را برای انجام 

بسیاری از فعالیت های مورد نیاز آماده می کنند.
اثرگذاری روی افراد و کار    ها: افرادی که اعتماد به نفس باالیی 
دارند    ، قدرت اثرگذاری بیشتری نیز دارند و می توانند روی 
در  افراد  این  باشند.  داشته  بهتری  تاثیرگذاری  دیگر  افراد 
کارهای  و  باشد  خوبی  مدیران  و  رهبران  می توانند  آینده 

بزرگی انجام دهند.
بهبود سالمت روان: یکی از اصلی ترین و شایع ترین مشکالت 
کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارند    ، ابتال به افسردگی 
و اضطراب است. افرادی که برای افزایش اعتماد به نفس 
خودشان تالش می کنند    ، سطح سالمت روان را به خوبی 
باال می برند و سالمت روان بیشتری هم دارند و کمتر به 

مبتال می شوند. افسردگی 
باالتری  نفس  به  اعتماد  افرادی که  احساس امنیت بیشتر: 
افراد  یا  فریبکاران  دام  در  دیگران  از  کمتر  بسیار  دارند    ، 
می توان  بابت  این  از  و  می شوند  گرفتار  سوءاستفاده  گر    ، 

گفت     امنیت بیشتری دارند.
داشتن روابطی موثر و سالم: باال بودن اعتماد به نفس    ، باعث 
به وجود آمدن روابط موثر و سالم و پایداری خواهد شد. 
در واقع، کسانی که برای افزایش اعتماد به نفس راه درستی 
را پیدا کرده اند یا حتی برای رسیدن به آن تالش می کنند    ، 
در روابط خود با دیگران    ، به ویژه روابط عاطفی بسیار فرد 

هستند. موفقی 
به  نفس  به  اعتماد  بودن  باال  واقع،  در  انتقادپذیری:  حس 
انتقادپذیری افراد کمک بسیار زیادی می کند و همین ویژگی 
باعث می شود که فرد بسیار کمتر از ایراد    ها و نقد دیگران 

و یا اختالف  نظر بین آنها ناراحت شود.
بنابراین، در کودکانی که اعتماد به نفس دارند    ، رفتار  های زیر 
مشاهده می شود؛ در کار    ها و روابط اجتماعی    ، بسیار مستقل 
کار    ها    ، دستاوردها و موفقیت های  به  بالغ عمل می کنند،  و 
خود افتخار می کنند و حس خوبی به آنها دارند، شکست 
را می پذیرند و مسئولیت آن را بدون بروز مشکل کامال بر 
عهده می گیرند، حاضرند فعالیت ها و چالش های جدید را 
امتحان کنند و می توانند در مواقع لزوم به دیگران کمک   کنند.
از سوی دیگر، در کودکانی که اعتماد به نفس پایینی دارند، 
را حقیر  است؛ کودک خود  مشاهده  قابل  زیر  نشانه های 
و بی ارزش نشان می دهد، از انجام کارهای جدید اجتناب 
می کند، آرزو دارد جای فرد دیگری باشد. در تصمیم گیری 
ناتوان است، به آینده امید ندارد، به بچه   های کوچک    تر از 
خود     زورگویی می کند، احساس ضعف در برابر همساالنش 
دارد، تحت سلطه همساالن خود قرار می گیرد، درباره خودش 
اطالعات کمی به دیگران می دهد و در جمع کم صحبت 
یا  و  کرده  گوشه  گیری  مجالس  و  مهمانی    ها  در  می کند، 
شرکت نمی کند، درباره همساالن خود به ویژه کسانی که 
با شرایط  آنها برتر هستند، بدگویی می کند    ، در مقابله  از 
جدید اضطراب دارد، در مدرسه و کالس درس    ، کم   تر از 
در  دارد،  زیاد  توجه  به جلب  نیاز  می زند،  دیگران حرف 
دوست یابی و حفظ دوستان مشکل دارد و به تشویق شدن 

و جلب توجه نیاز شدید دارد.
ادامه دارد...

تاثیر اعتماد به نفس بر کودکی )قسمت اول( 

 بهار نوروزی، روان شناس
عضو انجمن روان شناسان ایران

سخنی با والدین

پس از افزایش آمار ابتال به بیماری کرونا 
در هفته های اخیر و شیوع موج هفتم 
این ویروس، داریوش باقر جوان، مدیر 
کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای، گفت استفاده 
از ماسک برای مسافران، رانندگان و 
همه فعاالن حوزه حمل ونقل شهری و 
بین شهری در همه محیط های سربسته 
مانند پایانه های مسافربری و وسایل 
حمل ونقل عمومی اجباری بوده و به 
هیچ وجه قابل مسامحه نیست و مردم 
می توانند تخلفات احتمالی صورت 
گرفته در این زمینه را از طریق بنرهایی 
که داخل این وسایل نقلیه نصب شده 
اطالع رسانی کنند تا با آنها برخورد کنیم.


