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دوست -كارشناس ومشاور خانواده
نوشين غريب

نمی دانم چرا
دلم لرزیده!
دختري  34س��اله وشاغل هستم .همراز عزيز
حدود  11سال پيش ترم اول دانشگاه پسري به
م��ن ابراز عالقه كرد .تصميم گرفتيم كه بعداز
اتمام دانش��گاه ويافتن شغل مناسب براي او،
اي��ن موضوع بين خودمان بماند وهيچ يك از
خانوادهها درجريان قرار نگيرند .دراين مدت
هم من به بهانههاي مختلف خواس��تگارانم را
رد ميكردم.متأسفانه بعداز  6سال ويافتن كار
مناس��ب ايشان با يكي از همكارانشان ازدواج
كردند .از آن موق��ع تصميم گرفتم كه ديگر
ام مثل داستانها شده،حاال
ازدواج نكنم .زندگي
بعداز آن همه سال س��ختي وبي وفايي او به
دليل اينكه از همس��رش جدا شده وبا وجود
داشتن فرزند دوباره برگشته واصرار به ازدواج
ام به شدت مخالف هستند ،ولي
دارد .خانواده
نميدانم چرا دلم لرزيده ودوست دارم كه با او
ازدواج كنم .از شما ميخواهم كه كمكم كنيد.
به نظر شما اين كار عاقالنه است؟
مريم ....اصفهان
-همراز عزیز! چقدر حیف که سالهای با ارزش عمرتان
را برای انتظاری بیهوده هدر دادید .یازده سال زمان
است و پر از امکان و فرصت .تعجب
طوالنی و درازی
می کنم چطور خی���ال دارید باقی عمرتان را نیز با
صرف انرژی بس���یار برای درمان این زخم کهنه هدر
دهید .مگر می ش���ود تأثیر تمام آن سالهایی را که
امید داشتید و ناکام ماندید و بی وفایی را که متحمل
ش���دید ،نادیده گرفت؟ الزم است احساسات درونی
تان را دقیقاً واکاوی و کش���ف کنید .اتفاقاً اینکه می
گویید نمی دانم چرا دلم لرزیده ،اهمیت این موضوع و
اشتباه بودن تصمیمتان را بیشتر می کند .از خودتان
س���وال کنید ،هرکس بعد از بی وفایی یا بدعهدی
دیگری چه احساسی دارد؟ پاسخ ایناست که بطور
طبیعی احس���اس غالب و برجسته خشم است .حال
اس���ت شما دراین یازده سال با این خشم
سوال این
درونت���ان چه کرده اید؟ بروز داده اید ،نادیده گرفته
ای���د یا برای روز تالفی پنهانش کرده اید؟ در هرحال
اگر این خشم را پیگیری و به روش درست حل وفصل
نکرده باش���ید ،عواقب و آسیبهایش متوجه خودتان
و دیگری خواهد ب���ود .بنابراین ورود مجدد به این
بار مخلوط با احساسات
رابطه نه از سر عشق که این
منفی متغییری است که زندگی را به کام هردويتان
تلخ خواه���د کرد .به گمانم به جای انجام تصمیمی
ندانس���ته ،برای حل زخم قدیمی تان اقدام کنید و
به ازدواجی س�ل�امت و بی مشکل با فردی دیگر فکر
کنید .موفق باشید.
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با افسردگي
دخترم چه كنم!

اگر این خشم را
پیگیری و به روش
درست حل وفصل
نکرده باشید ،عواقب
و آسیبهایش متوجه
خودتان و دیگری
خواهد بود

هم��راز عزيز! حدود چهار س��ال اس��ت كه از
همس��رم جدا ش��دهام وتنها با دخترم كه 21
س��اله ودانشجواس��ت ،زندگي ميكنم .دخترم
ابت��دا ي جداييمان به خاطر اخالق پدرش خيلي
كرد بعداز سالها
خوشحال بود چون احساس مي
به آرامش رس��يدهايم .متأس��فانه مدتي است
به خاطر دوس��تانش وترس از فهميدن شرايط
زندگيمان،خيلي كم حرف و افسرده شده است.
دلش ميخواهد بيشتر تنها باشد وفقط در محيط
دانش��گاه دوس��تانش را ببيند واز بيرون رفتن
وصميمي شدن زياد با دوستانش امتناع ميكند.
خيلي نگران آيندهاش هستم .ميترسم با وجود
شرايطمان نتواند براي زندگي اش تصميم بگيرد.
اش ازجدايي
زيرا هيچ يك از دوستان دانشگاهي
من وپدرش خبر ندارند .كمكم كنيد تا بتوانم اورا
متقاعد كنم كه بايد ش��رايط موجود را بپذيرد.
البت��ه او در ماه چند روزي پ��درش را ميبيند
وهمين موضوع باعث ش��ده ك��ه نتواند تصميم
درست بگيرد.
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-هم���راز گرامی ،طالق و پیامدهایش برای هر خانواده
ای ش���رایط بحرانی وسختی را ایجاد می کند ،که شما
ودخترتان هم ازین قاعده مستثنی نیستید اما موضوع
ایناس���ت که درحال حاضر  ۴سال ازآن دوران گذشته
و می بایست هرسه شما خودتان را با شرایط جدیدتان
تطبیق داده و مسائل بهدنبال آمده اش را پذیرفته و با
آنها کنار آمده باش���ید .و در حال حاضر بهفکر ساختن
آینده و هدف گذاری برای زندگی تان باش���ید .اینکه
دخترتان هنوز با ش���رایط کنار نیامده یا جدایی تان را
نپذیرفته به احتمال زیاد می تواند متأثر از مدل رفتاری
خود شما یا پدرش باشد .اگر شما به زندگی عادی و با
برنامه ریزی بپردازید و دائم به گذشته و مشکالتش یا
عواقب آن برنگردید و اشاره نکنید دخترتان هم الگوی
رفتاری ش���ما را خواهد دید و آرامش شما روی او هم
تأثیر خواهد گذاشت و به جای درگیری ذهنی با گذشته
و این اتفاق ،برای خودش مستقالنه برنامه ریزی خواهد
کرد .در مورد اینکه او طالق شما و پدرش را از دوستان
اش مخفی کرده هم بهتر اس���ت او را آزاد
دانش���گاهي
بگذاری���د و در مدل روابطش با دیگران مداخله نکنید.
اجازه دهید هر زمان آمادگی اش را داشت آنرا با دیگران
مطرح کند .بهترین کمک به دخترتان ایناست که با او
دوس���ت باشید و روابط خودتان را با او صمیمانه و امن
بسازید تا او درباره خودش و درگیریهای ذهنی اش با
.
شما حرف بزند و شما بتوانید اورا راهنمایی کنید

