حرص وطمع
همسرم زياد است!

حدود پنج سال پيش از طريق

يكي از دوستانم با دوست خواهرش
آشنا شدم.بعد از حدود يك سال
آشنايي وبا وجود اينكه به طور
كامل همديگر را نشناخته بوديم
ازدواج كرديم .متأسفانه يكي از
خصوصيات بد همسرم چشم وهم
چشمي است .اين مسأله باعث شده
كه بيش از حد كاركنم تا بتوانم
هايش را برآورده نمایم.
خواسته

ديگر تحمل رفتارهايش راندارم.
از غرور بيجا وفخر فروشياش
ام .البته
به خانوادهام خسته شده
ام از ابتدا چون با ازدواجمان
خانواده
مخالف بودند رابطهخوبي با همسرم
نداشتند.به نظر شما ادامه دادن
اين زندگي درست است؟ هرچه با
كنم بي فايده
همسرم صحبت مي
است و همچنان بريز وبپاشش را
دارد .دلم زندگي بدون حرص وطمع
خواهد .مشكل ديگرم اين است
مي
كه با وجود اين همه اختالف نظرهايي
كه باهم داريم به تازگي اصرار به بچه
دار شدنمان دارد .به نظر شما اين

.
لطفا كمك كنيد
كار درست است؟ ً
عباس  -اصفهان
 همراز گرامی متأسفانه چنین رفتارهایی
می تواند باعث ایجاد اختالف و فاصلۀ
جدی بین زوجین باشد .مطمئن باشید
این رفتار چشم و هم چشمی نه تنها به
شما که به خود همسرتان هم آسیب می
زند و او در درون رنج می برد .برای همین
فایده است .بنابراین به
صحبتهای شما بی
گمانم وقتی ایشان هنوز به ثبات هیجانی
اند و اختالف نظر
و احساسی الزم نرسیده
و عقیدۀ جدی بین شما وجود دارد ،آوردن
فرزند اشتباه است چرا که نه تنها مشکلی
را حل نمی کند بلکه حتی به مشکالت

از شكستن غرورم
ميترسم!!

بين دعواهاي دو نوجوانم
ماندهام!

همراز عزيز! دختري  15ساله وپسري  18ساله
دارم كه متأسفانه مدتي است روابطشان باهم خيلي
بد شده .پسرم احساس بزرگي به دخترم دارد
ومدام سر گوشي وبيرون رفتن دخترم با يكديگر
حساسي است،
دعوا مي
كنند .چون پسرم درسن ّ
توانيم زياد با او بحث كنيم .از
من وهمسرم نمي
طرفي هم هرزمان از دخترم ميخواهيم كه كوتاه
دهد.
بيايدولجبازي نكند اوهم حرف گوش نمي
باور كنيد در شرايط بدي قرار گرفتهام .از شما
ميخواهم راهي نشانم دهيد تا بتوانم روابط اين
دو را بايكديگر خوب كنم .درضمن برخوردمن با
آنها كه نوجوان و جوان هستند بايد چگونه باشد؟
دلم ميخواهد روابط دوستانهاي با آنها داشته
باشم ،ولي متأسفانه هيچكدامشان زياد با من درد
دل نميكنند.
منيژه باللي  -حصارك
 همراز عزیز! بهتراست توجه کنید که نه فقط پسرتان،
بلکه هردو فرزند شما در سن خاص و حساسی هستند،
نوجوانی سني بسیار پرتالطم ،با تغییرات رفتاری،
جسمانی و روانی زيادي است که نه تنها والدین را
سردرگم و گیج می کند ،بلكه خود نوجوان نیز دچار
آشفتگی و بهم ریختگی می گردد .پس دراین سن بحرانی
نمی توان از آنها انتظار رفتار بالغانه و پخته داشت .با
این وصف اگرچه هردو باید درک و فهمیده شوند اما
حواستان باشد که اتفاقاً این دختر شماست که تازه وارد
این مرحله از زندگی شده پس نیاز به مراقبت احساسی
و عاطفی بیشتری دارد .مهمترین کار شما ایناست که
برای هر کدام جداگانه و خصوصی ،خیلی محکم و قاطع
توضیح دهید که حق دخالت در امور دیگری را ندارند
چون فقط شما (پدر و مادر) مسئول آنها هستید و نه
هیچ کس دیگر .پس قاطعانه جلوی دخالتهای پسرتان
را بگیرید .در مورد رفتار خودتان هم بهتر است که
به حفظ استقالل و حریم شخصی فرزندانتان احترام
بگذارید .حد و مرزها و خط قرمزهای خانواده تان را
برای آنها بطور واضح مشخص کنید و تا جایی که ممکن
است از دخالت مستقیم در امور شخصی آنها اجتناب
کنید .دورادور کنترل داشته باشید و غیرمستقیم آگاهی
بدهید و از نصیحت مستقیم پرهیز کنید .رابطه تان را
قویتر کرده و سرگرمی و تفریحات دوستانه تان را با آنها
بیشترکنید،درعین اینکه به آنها فضای شخصی خودشان
دهید .موفق باشید.
را هم می

اضافه هم می کند و مهمتر اینکه او در میانه
این اختالفات آسیب می بیند .پس تا حل
.
مشکالت ،بچه دار شدن را عقب بیندازید
موضوع دیگر اینکه مگر شما از اول
حد درآمد و توان مالی خودتان را با
ایشان درمیان نگذاشتید که حاال ایشان
انتظاری بیشتر دارند؟ اگر از اول مطرح
کرده اید و قولهای بی پایه به ایشان نداده
اید االن هم نیاز ندارید بیش از توانتان
های غیر معقول
کار کنید تا خواسته
ایشان را برآاورده کنید .پیشنهاد می
کنم حتماً با همسرتان به مشاور مراجعه
کنید و مسائلتان را با کمک ایشان حل
و فصل کنید.

نوجوانی
سني بسیار
پرتالطم ،با
تغییرات
رفتاری،
جسمانی و
روانی زياد
است که نه
تنها والدین
را سردرگم
و گیج می
کند ،بلكه
خود نوجوان
نیز دچار
آشفتگی و
بهم ریختگی
می گردد

 پسري  28ساله هستم كه حدود يكسالي
است از يكي از همكارانم خوشم ميآيد.
ايشان فوق ليسانس حسابداري دارند اما
متاسفانه دوسال از من بزرگتر هستند ،در
حالیکه من ديپلمه هستم و از لحاظ رتبه
ترم .خوشبختانه ايشان
كاري از ايشان پايين
دختري فوق العاده منطقي وفهميده هستند.
اي است كه تا كنون
برخوردهايشان به گونه
احساس نكردهام از لحاظ تحصيلي تفاوت
داريم ولي رفتاري هم از عالقهاش درخودم
نديدهام .نگرانيام اين است كه اگر مسأله * نکته ای که
را مطرح كنم اين فاصله تحصيالت ميتواند
برايم مشكل ساز شود .درضمن اگر جوابش اغلب افراد
منفي باشد غرورم شكسته ميشود .از طرفي از آان غفلت
هم دلم نميخواهد كسي در شركتمان اين می کنند این
موضوع را بداند .از شما ميخواهم كمكم كنيد است که سطح
تا بتوانم اين مسأله را حل كنم.
تحصیالت به
محسن  --كرج
طور نا خودآگاه

 همراز عزیز! پاسخ مساله تان را خودتان داده اید .روی فرهنگ،
اگر یکبار دیگر موانع و چالشهای پیش رویتان را آداب معاشرت
مرور کنید .یکی از مواردی که در انتخاب همسر و نگرش به
مهم است هم کفو بودن به لحاظ تحصیلی و زندگی ،جامعه،
فرهنگی است .درست است که ایشان به عنوان محیط و ...تأثیر
همکار تا به حال با شما رفتار خوبی داشتهاند اما به
می گذارد
عنوان خواستگار احتماالً رفتارشان متفاوت خواهد
کنند
بود .نکته ای که اغلب افراد از آن غفلت می
این است که سطح تحصیالت به طور نا خودآگاه
روی فرهنگ ،آداب معاشرت و نگرش به زندگی،
جامعه ،محیط و ...تأثیر می گذارد .فضای دانشگاه
با دبیرستان بسیار متفاوت است و همین تفاوت
های مختلف را موجب
فضا تفاوت دیدگاه در زمینه
شود .پس نگرانی شما بجاست .اگرچه ایشان
می
دختر خوبی است اما ممکن است انتخاب خوبی
برای همسری شما نباشد .این تفاوت تحصیلی
مخصوصاً وقتی خانم از آقا تحصیالت باالتری دارد
تر می شود .چون اغلب آقایان؛ همچون
مشکل ساز
شما ؛ مدام نگران نشکستن غرورشان هستند پس
احتمال اینکه در هر بحث و اختالفی با همسرشان
احساس حقارت کنند ،بیشتر است و این حالت به
مرور رابطه را دچار آسیب می کند .به گمانم بهتر
است به گزینههای مناسبتری فکر کنید.
موفق باشید.
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