از انتخاب اولم

همسرم به

سالها پيش به بهانه آماده شدن براي كنكور در پارك
نزديك خانه مان با همس��رم آشنا شدم .درآن زمان
به خاطر شرايط بس��ته زندگي مان نتوانستم مدت
بيشتري براي شناخت همسرم وقت بگذارم .خيلي
س��ريع بعداز پنج ماه عروس��ي كرديم .حاال بعداز
 15س��ال به اينكه به اولين انتخاب وخواستگارم بله
گفتم پشيمانم .همراز عزيز همسرم مردي فوق العاده
خوش گذران و رفيق باز اس��ت .نصف هزينهاي كه
كند براي من وبچههايم
براي دوستان ولباسهايش مي
نميكند .سه فرزند دارم كه تمام مسئوليتشان برعهده
من است.متأسفانه به خاطر ازدواج وتولد فرزندانم؛
درس��م را هم نتوانستم ادامه دهم! همسرم به خاطر
هزينهها وخوشگذرانيهايي كه براي خودش ميكند
هميشه سرحال وشاداب اس��ت.در صورتي كه من
درسن  40سالگي فوق العاده شكسته وخسته هستم.
هر زمان براي جدايي تصميم گرفتم به خاطر فرزندان
وخانواده ام پشيمان شدم .احساس ميكنم افسرده
شده ام .ابتدا دل خوشي
ام بچههايم بودند ولي با بزرگتر ش��دن آنها بيشتر
احساس تنهايي وخالء دارم .لطف ًا كمكم كنيد.
منيژه .....از تهران

همراز عزيز مردي  35ساله هستم كه بعداز چهار سال
از زندگي مشترك احس��اس پشيماني دارم .متأسفانه
همس��رم به دليل اينكه تنها دختر خانواده اش است
تمام وقت وانرژي زندگي اش را براي پدر ومادر پيرش
گذارد و اكثر روزها در خانۀ آنها س��ت .هرزمان كه
مي
كنم مرا محكوم به بي انصافي ميكندومي
اعتراض مي
گويد چون من پدر ومادرم را از دست دادهام نميتوانم
كنم
اورا درك كنم .همراز عزيز به تازگي احس��اس مي
براي اينكه بتواند به پدر ومادرش بيش��تر رسيدگي
رود وبهانه ميآوردكه
كند از آوردن فرزند طفره م��ي
دكتر فع ً
توانم به
داند .به نظر ش��ما من مي
ال صالح نمي
خاطر اين رفتارهايش به دادگاه ش��كايت كنم .بارها به
برادرهايش اين مس��أله را باز گو كردهام ولي تاكنون
اقدامي نکرده اند .به نظر شما چه كا ر بايد بكنم.

پشيمانم! زندگيمان
توجهي ندارد!

باید گذشته را بپذیرید تا
به زمان حال و موقعیت و
امکانات کنونی تان فکر کنید
همراز عزیز اکنون بعد از  ۱۵سال زندگی ،افسوس شایدها
و اگره���ا را خوردن کار بیهوده ای اس���ت و اتفاقاً همین
کارهم حال شما را بد می کند و به احساس افسردگی تان
دامن می زند به این فکر کنید که اگرچه به اشتباه اما در
آن زمان و شرایط ش���ما چنین فردی را انتخاب و ازدواج
کرده اید؛ پس باید گذش���ته را بپذیرید تا به زمان حال و
موقعیت و امکان���ات کنونی تان فکر کنید .در حال حاضر
مادر س���ه فرزند هستید و  ۱۵سال تجربه اندوخته اید .با
همسرتان بدون س���رزنش و تحقیر کردن او و رفتارش،
دربارۀ خواس���تههایتان صحبت کنید و از احساس درونی
هایتان به او بگویید .از مخارج ماهیانۀ خودتان
تان و نگرانی
ها لیس���تی تهیه کنی���د و از او بخواهید این هزینۀ
و بچه
مش���خص را ماهیانه برای شما درنظر بگیرد .برای ورزش
و تفری���ح خودتان با خانواده و دوس���تان وقت بگذاريد،
همینطور برای آموختن کار یا هنری؛ تا اوقات مفید تری
را بگذرانید و احساس بهتری داشته باشید .خالصه اینکه
ببینید به چه چیزهایی نیاز دارید و در درجۀ اول خودتان
ب���رای تأمین آنها تالش کنید .آگاه باش���ید که اگر برای
خودتان حریم و زمان شخصی قائل نشوید ،نمی توانید آنرا
از دیگران بخواهید.حتی اگر الزم است به فکر کسب درآمد
و استقالل مالی باش���ید تا پس انداز کنید و برای آیندۀ
بدون حمایت همسرتان ،خاطر جمع باشید .خالصه اینکه
افس���ردگی و غصه خوردن کمکی نمی کند؛ باید تصمیم
بگیرید و روش زندگی تان را تغییر دهید.

*** 091385عليرضا  -ف  -اصفهان


همراز عزیز انتظار شما از همسرتان برای اینکه وقت بیشتری
را به شما و خانه ی مشترکتان اختصاص دهد ،کام ً
ال بجاست.
نکتۀ مهمی که هر دختر و پسری باید بدانند این است که قبل
از ازدواج دختر بابا و پسر مامان هستند و مادر و پدر ،اشخاص
مهم و اصلی زندگیشان به حساب می آیند ؛ پس در قبال آنها
احساس مس���ئولیت می کنند .اما به محض اینکه ازدواج می
کنند و با شریک زندگیشان به قول معروف زیر یک سقف می
روند ،باید قادر باشند تا مرز و حریم جدیدی ایجاد کنند بدین
معنا که حاال نفر اول و مهم زندگی،همسرشان است و سایرین
از جمله مادر و پدر ،خواهر و برادر ،دوس���ت ،فامیل و همکار،
همگی باید خارج از این حریم و مرزبندی قرار بگیرند .در نتیجه
توجه ،حمایت و گذران���دن انرژی و وقت دو طرف باید صرف
ساختن و رشد دادن این کاشانۀ جدید و پاسخ دادن به نیازها
های همس���ر باشد .بنابراین اگر کسی بعد از ازدواج
و خواسته
هنوز نتوانسته از دلبستگی و وابس���تگی به خانوادۀ خودش
رهایی یابد می توان انتظار داش���ت که نارضایتی و احساس
دلزدگی و ناامنی برای همس���رش پیش بیاید .همسر شما هم
متأسفانه به مسئولیتهای خودش در قبال زندگی اش واقف
نیست و بیش���تر وقت و انرژی اش را صرف پدر و مادرش می
کند .حاال دو مورد باید بررس���ی شود یکی اینکه شاید عواملی
در رابطه با ش���ما وجود دارد که ایشان را برای ماندن در خانه
و بودن با ش���ما دلزده و دلسرد کرده و رفتن به نزد مادر و پدر
یک راه فرار برای این وضعیت است .که درین صورت باید باهم
ها اقدام کنید.
صحبت کنید و برای رفع چالشها و نارضایتی
حالت دوم همان وابستگی ایشان به پدر و مادرشان است که
اآنهم مش���کلی ریشه ای است چون احتماالً با دوری از ایشان
احساس نا امنی و اضطراب شدیدی می کنند ولی این اضطراب
درونی را با ظاهر خداپس���ندانۀ خدمت به والدین پنهان می
کنند ،پس الزم اس���ت بدانید که درین مورد به تنهایی قادر
به حل این مس���ئله نیستند و به کمک کارشناسی نیاز دارند.
پیشنهاد می کنم برای حل موضوع به جای شکایت به دادگاه،
به مشاور یا روانش���ناس مراجعه کنید تا با کمک کارشناسی
موضوع را ختم به خیر کنید
انشااهلل.

۲۰

روش برای زندگی بهتر

 -1روزان��ه  ٣نفر را مورد تحس��ین قرار
دهید.
 -۲طلوع خورشید را تماشا کنید.
 -۳در سالم کردن پیشقدم باشید.
 -۴توقعات خود را کاهش دهید.
 -۵با همه طوری رفتار کنید که دوس��ت
دارید با شما رفتار کنند.
 -۶هیچ گاه از کس��ی ناامید نشوید زیرا
معجزه غیرممکن نیست.
 -۷به دیگران حسادت نکنید.
 -۸برای کسب دانش و شهامت دعا کنید
نه برای به دست آوردن مادیات.
 -۹سرسخت باشید ولی مهربان.
 -10اسم اشخاص را فراموش نکنید.
 -۱۱دلرحم تر از آنچه نش��ان می دهید
باشید.
 -۱۲فراموش نکنید ک��ه بزرگترین نیاز
عاطفی انسان قدرشناسی از اوست.
 -۱۳به قول خود عمل کنید.
 -۱۴حتی هنگام ناراحتی ،س��عی کنید
خشم خود را کنترل کنید.
 -15فراموش نکنید که موفقیت یک شبه
به دست نمی آید.
 -۱۶فراموش نکنید برن��ده ها کاری می
کنند که بازنده ها نمی کنند.
 -۱۷س��عی کنید اولین چیزی که سر کار
خود می گویید باعث شادی دیگران شود.
 -18شادی دیگران را خراب نکنید.
 -19فرصت عالقه نشان دادن به نزدیکانتان
را از دست ندهید.
 -۲۰بعضی مطالب را پیش خود نگه دارید
تا احساسات کسانی که دوستشان دارید
جریحه دار نشود.
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