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 مقدمه مؤلف

اين كتاب سرگذشـت مشـكالت خـانوادگي اسـت،     
با آن رو بـه رو   ها  خانوادهمشكالتي كه حتي بهترين 

لحظـه بـا آن مواجـه     هر يا ممكن است در شوند  يم
ي هـا   انسـان  ها  سرگذشتاين  گردند. همه والدين در

؛ آدمهاي ه بد هستند و نه شرورن ها  آنهستند، خوبي 
باهوش، حساس و با فكري كه ديگران برايشان مهـم  

رفتارهــا و راه  كننــد  يمــهســتند، كســاني كــه ســعي 
پيش آمده به كـار  هاي   موقعيت كارهاي درست را در

ي منطقـي و  هـا   حلي قبلي يا راه ها  چارهببرند، زيرا 
 ب نداده است.ساده خودشان براي رفع مشكل جوا

در مـورد رفتارهـاي غيـر     ها  سرگذشتبعضي از 
كننــده و يــا ترســناك   متعــارف، معماگونــه، ناراحــت

 است. ها  بچه
 مثل :

 * كج خلقي مداوم دختر كوچك،
... و پسـر  خـورد   يمو  خورد  يم* شخصي كه اجباراً 

 خـورد   ينمـ اي كـه غـذا     الغر ونحيـف سـه سـاله   
 شيهـا   هوسلحظه  مگراين كه والدينش تا آخرين

 را برآورده كنند،
اي كــه ناگهــان بــدجنس و متخاصــم   * دختـر بــامزه 

 ،شود  يم
تحـت   دهـد   يماي كه به خودش اجازه   * دختر بچه

 فرمان يك دوست موذي دردسرساز بيافتد،
 ،دهد  ينم* كودكي كه به والدينش واكنش نشان 

* پسر بچه شادي كـه ناگهـان از رفـتن بـه مدرسـه      
 ،ورزد  يمو بر آن اصرار  كند  يمامتناع 

اي از خانواده متوسـط    * نوجوان خوب چهارده ساله
 ،افتد  يمكه در دام اعتياد 

* ناتواني ناگهاني يـك كـودك در راه رفـتن بـدون     
 دليل پزشكي،

 * پسر كوچكي كه خجالتي است و دوستي ندارد،
آور يك نوجوان براي طلـب    ي ترسها  درخواست* 

 كمك،
ر اسـت  كه اصرار دارد: معلم از مـن متنفـ   * دختري

 ،»؟ديگو  يمآيا راست «
* افسردگي پسر جواني كه بـه نظـر نـوعي نـاتواني     

 يادگيري است،
يـا   توانـد   ينمـ * كودك پيش دبسـتاني كـه ناگهـان    

 راه برود، خواهد  ينم
اي كه مرض قند دارد و   * دختر نوجوان سيزده ساله

ي حيـاتي خـود   اه  مراقبتمقابل مادرش و نيز  در
 ،كند  يمايستادگي 

اش خيـالي    داشتني كه همبازي تازه  * دختري دوست
 و به طرزي وحشيانه پرخاشگر است،

 اي كه مدام شب ادراري دارد،  * كودك هفت ساله
اي كــه از بــه خــواب رفــتن   * كــودك هشــت ســاله

 وحشت دارد،
 ادب اسـت و   بـي  خـواه و * دختر كوچكي كـه خود 

 ه است،بدون دوست ماند
 رديگ  يميي كه ها  نمرهطلبي كه هرگز از   * دختر كمال

وجود اطميناني كـه   از خودش راضي نيست (با و
 )،دهند  يموالدينش به او 

با خطرهـاي واقعـي    خواهد  يم* كودك شروري كه 
 مواجه شود،

 * پسر بچه كوچكي كه هيچ وقت راضي نيست،
 برد  يم* كودكي كه از يبوست مزمن و دردناك رنج 
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 ؟)،دارد  يم(آيا او عمداً خودش را نگه 
اي كـه بـه طـرز عجيـب       * كودك شش ساله  با مزه

 ادب شده،  وغريبي بي
خانـه از كنتـرل    در اي كـه در مدرسـه و    * پسر بچه

 خارج شده،
چنـد مـورد دزدي    * كودك ده ساله صادقي كـه در 

 گرفتار شده،
ل غير رفته به مسائ  هم  ي ديگري كه رويها  داستان

 مثل:   شوند  يممترقبه داخل خانواده مربوط 
 * ازدواج مجدد و مشكالت آن،

 و مشكالت آن، * خانواده مختلط 
بـه فرزنـد خوانـدگي)،    * پذيرش يك بچه نه ساله (

 ،آمد  يمتر از آنچه به نظر    خيلي مشكل
ي كوچـك بـه   هـا   بچهپريشاني يك مادر وقتي كه  *

ل مـرگ، از او  آغوش گرفتن پدر در حـا  جاي در
 ،كنند  يمدوري 

اي كه براي زندگي به خانـه    * مادربزرگ مورد عالقه
(سـردرگمي و گنـاه    ديـ آ  يمـ پسر خود  عروس و

 )،كند  يمايجاد 
مشـكالت   * بحران ميانسـالي زنـدگي يـك مـادر و    

 خواري،  مشروب
* كودكي با ناتواني ناچيز كه همه خانواده را به هـم  

 ريخته،
دازه مادر از آزاد گذاشتن كودكـان  * ترس بيش از ان

 كه مربوط به گذشته پر مشكل خودش است،
امــا  كنــد  يمــپــدر الكلــي كــه مشــروب را تــرك  *

 ،شود  يممشكالت خانه بدتر از قبل 
 خانواده، * سو استفاده جنسي در

 ،ها  بچهخجالت يك پدر و درك نادرست  * بيكاري و
اي كـه    ه* بهبود يك كودك از بيماري سرطان، خانواد

دارنـد از هـم    رسـد   يمـ راحت شدند ولي به نظـر  
 ،پاشند  يم

 ؟شود  ينميا  شود  يم* طالق، 

ش را سوز شدن يك مادر پر احساس كـه خـود  پا  *
 وقف كودكانش كرده،

* معماي پدري صميمي با همه رفتارهاي مشـخص  
 و روشن كه مورد تنفر يكي از فرزندانش است،

خوبي داشـتند ولـي حـاال    * دو برادر كه قبالً روابط 
 با هم كنار بيايند، توانند  ينم

 
ي ديگـري كـه مربـوط بـه وقـايع      هـا   سرگذشت

(وعواقب بعدي آنهـا)   انگيز است  كننده و غم  ناراحت
تـرين والـدين و آنهـايي كـه       داشـتني   كه حتي دوست

بيني كـرده    پيش توانند  ينممراقب فرزندانشان هستند 
 كنند.و از وقوع آنها جلوگيري 

 شامل موارد زير است: ها  سرگذشتاين 
 * قرباني شدن پنهاني يك پسر،

ــوزاد وعكــس* مــرگ  ــه خــواهر   ن العمــل معماگون
 اش،  چهارساله

 * تجاوز به دختر دوازده ساله،
 * افسردگي پدر و در نتيجه خودكشي او،

* زندگي با يك نقص جسمي مادرزادي كـه باعـث   
 ،شود  يموحشت 

تري كوچك نسبت به مرگ دائـي  العمل دخ  * عكس
 خود از بيماري ايدز،

* مرگ تصادفي يك بـرادر كـه بـه دنبـال آن بـرادر      
 ،كند  يمديگر، خودش را سرزنش 

* خوشبختي يك خـانواده در نتيجـه مصـيبت وارده    
 به خانواده ديگر،

هر سرگذشت، از زبان دو نفـر گفتـه شـده، اول    
ه ، مشـكلي كـ  دهـد   يمـ والدي كه مشكل را توضـيح  

شـان    بسيار پيچيده شده به طوري كـه ازحـد فكـري   
، در ابتدا ممكن است به نظر برسـد كـه   رود  يمباالتر 

ولي چنـد روز   شود  يممشكل، حل شده يا دارد حل 
كه واقعاً خـارج از كنتـرل اسـت.     شود  يمبعد معلوم 

 .  شود  يماينجاست كه نفر دوم يعني مشاور وارد 
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، مشـاور  شناس  ، روانپزشك  مشاور ممكن است روان
اجتماعي يا يك معلم باشد. بعضي از اين مشـاورين  
در يك نوع مشكل رفتاري خاص متخصص هسـتند  

 حل كنند. كه مشكل را شود  يمو از آنها خواسته 
ي هـا   انسـان ، هـا   انساني   در اين سرگذشت، همه

يي كــه در دســترس بــوده و هــا  آدموااليــي هســتند، 
 و مؤثر هستند.زيرك، باهوش، با محبت 

علت نگارش اين كتاب و انتخاب اين روش بـه  
دليل آن اسـت كـه مـا معتقـديم آگـاهي نسـبت بـه        

ي بسيار ها  دگاهيد تواند  يم ها  خانوادهمشكالت ديگر 

وسيعي به ما بدهد تا بدين وسيله بتـوانيم مشـكالت   
خودمـان را حــل كنـيم، حتــي اگـر جزئيــات وقــايع    

 دهـد   يمـ ي بحرانـي رخ  متفاوت باشد. معتقديم وقتـ 
مشكل را حـل كنـد.    تواند  يمخانواده جهش يافته و 
ي هـا   حـل   و راه هـا   سرگذشتاميدواريم خواندن اين 

ارائه شده بينش شما را عميق نموده، راهبردهاي شما 
براي برخورد با مشكالت را وسعت بخشد و به شما 

و  هـا   تيوضـع تـرين    اطمينان دهد كـه حتـي سـخت   
موجب تغييرات خـوبي شـده،    تواند  يم مشكالت نيز

 به درمان بيانجامد و سرانجام سبب رشد شما گردد.
 

جين ماركس
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 ويراستار مقدمه

در چند دهه گذشـته همزمـان بـا افـزايش دانـش و      
ي صحيح و علمـي  ها    وهيشآگاهي عمومي در درباره 

تربيت و آموزش كودكان و نوجوانان، كتابهاي متعدد 
ه صـورت تـأليف و ترجمـه در ايـن     و متنوعي نيز ب

زمينه منتشر شده كه جوابگوي نيازهـاي روز افـزون   
هـا، مربيـان و خواننـدگان مشـتاق در زمينـه        خانواده

موضوعات تربيتي بوده است. با وجود اين به جرأت 
توان گفت جـاي خـالي كتابهـايي كـه مشـكالت        مي

هـاي فنـي     تربيتي و رفتـاري و در كنـار آن راه حـل   
و روان شناس، همزمان و همراه با هم مطـرح   مشاور

 شده باشد همچنان در بازار كتاب ايران خالي است.  
ــين      ــانم ج ــر خ ــر اث ــاب حاض ــاركسكت از  م

نويسندگان با سابقه و مشهور آمريكاسـت كـه بـراي    
ــدادي از  ــأليف آن تع ــدهت ــا  پرون ــه ه ــراجعين ب ي م

دفترهاي روان شناسـان و مشـاوران را گـرد آوري و    
ويسي كـرده  و بـا قلمـي سـاده در اختيـار      خالصه ن

خواننده عالقمند بـه موضـوعات رفتـاري و تربيتـي     
 قرار داده است.

ي تربيتي كه بـا ايـن شـيوه    ها  كتابهاي   از مزيت
آن اسـت كـه خواننـده بـا والـدين و       شود  يمنوشته 

يي كه بـه عنـوان مراجـع بـه دفتـر      ها  خانوادهاعضاي 
نوع احساس مشترك  مشاور مراجعه كرده اند به يك
كه نفس ايـن   رسد  يمو يا تجربه درد و رنج مشترك 

تجربه نوعي درمـان عـاطفي و روان شـناختي بـراي     
است كه مشكلي مشابه اعضـاي خـانواده   اي   خواننده

كتاب دارد. همچنين در اين كتاب خواننده عالوه بـر  
ــوعات و     ــيع از موض ــنش وس ــت آوردن بي ــه دس ب

و آشــنايي  هــا  انوادهخــمشــكالت متعــدد درگيــر بــا 

ــاجواب ــاي   ب ــي مشــاور، ه ــا  درسفن ي خــوبي از ه
ــايج   ــت و نت ــاخت، باف ــتس ــا  سرگذش ــاب ه ي كت

كه هدف و رهـاورد كتـاب نيـز بـه دسـت       آموزد  يم
ــي از   ــن انديشــ ــنش و روشــ ــين بيــ آوردن چنــ

كنجكاو است. ي   ي واقعي براي خوانندهها  سرگذشت
اده و خواننده درحين خواندن مكالمات اعضاي خانو

ي غلـط  هـا   وهيشـ يا بعد از جواب فني مشاور متوجه 
ي هـا   وهيشارتباطي اعم از كالمي و غير كالمي و نيز 

وايـن   شود  يمناصحيح آموزشي و تربيتي مادر و پدر 
را با پاسخ فني مشاور مقايسـه كـرده سـپس     ها  وهيش

 .كند  يمارزيابي و نتيجه گيري 
عه كتاب بـه  خواننده در حين و پس از پايان مطال

كـه بـه جـز چنـد اسـتثناء، همـه        ابـد ي  يمخوبي در 
درخواست كنندگان مشاوره جهت دريافت كمـك و  

گفت اگـر   توان  يمدرمان، خانمها بودند و به جرأت 
در مراجعـه   هـا   خانمي   نقش تأثير گذار و هوشمندانه

به موقع جهت دريافت خدمات مشاوره نبود، مشكل 
صـورت عامـل مسـتعد     و بـه  شد  ينمكودك يا حل 

طـول   هـا   مـدت و يا  ماند  يمكننده در وجود او باقي 
تا پدر خانواده به فكر درمان روان شـناختي   ديكش  يم
. بنابر اين بايد تأكيد و اعالم كرد كـه نقـش   ديرس  يم

پيشرونده و سازنده خانمها در مراجعه به مشاورين و 
 روان شناسان در همه كشورها وجود دارد و ايـن بـه  

دليل فهم و شناخت باال و دلسوزانه اين طبقه مهم و 
 رو به آينده اجتماع است.

خواننده در طول مطالعـه كتـاب درمـي يابـد كـه      
ــتن اعــم از       ــواي م ــال و ه ــوا و ح ــاختار ، محت س

و راهكارهاي مشاوران بر اساس واقعيت  ها  سرگذشت
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از تـوهم،  اي   انديشي و واقعيت پذيري است نـه هالـه  
فريبي و يا معجوني از واقعيـت و خيـال    پندار و خود

ــده ي بيمــار، خــودنگر و هــا  ذهــني   كــه اساســاً زائي
ي كتاب خودشان را بـا واقعيـت   ها  آدمدگرگريز است! 

زندگي همساز كرده اند نه آن كه دنيا را همانند خيـال  
و پندار خودشان تفسير و معني كننـد. در واقـع جـاي    

ــه   ــه در پيل ــت ن ــت اس ــدگي در واقعي ــود اي   زن از خ
 و تصورات فردي. ها  ساختهي ذهني و پندار ها  يجوش

ي كتاب، درمان كـودك  ها  تيشخصهيچ كدام از 
را به بخت، اقبال و شانس واگذار نكرده اند. آنها نـه  
منتظر معجزه هسـتند و نـه راه حـل و درمـان را در     
آينده موهوم ذهني جستجو كرده و نقـد حـال را بـه    

ي هـا   شـاخص . دهنـد   يمدست  اميد فرداي نيامده از
برخورد مشاورين با مشـكل پـيش آمـده بـر اسـاس      

ي هـا   بخـش پذيرش واقعيت، تحصـيل اطالعـات از   
ــع،   ــدگي مراج ــدد زن ــدازهمتع ــا  ان ــيتع، ه ــا  ني و  ه

ــع   ــت. در واق ــمقدارهاس ــوان  يم ــي از   ت ــت يك گف
ي ذهن واقع بين و ذهن خيال انديش و كج ها  تفاوت

 .  شود  يممدار در همين جا نمايان 
 

 به قول مولوي :  
  نيست وش باشد خيال اندر روان

 تــوجـهاني بر خــيالي بين روان
 

ي محتــرم پــيش از مطالعــه   الزم اســت خواننــده
كتاب به موارد و نكـات ذيـل توجـه و دقـت كـافي      
مبذول كند تا در پايان به نتايج كتـاب و نيـز اهـداف    

 مورد نظر مؤلف و ويراستار دست يابد.
ليل رعايـت اصـل امانـت داري، جمـالت و     به د .1

و عاميانـه  اي   كلماتي كه به صورت زبان محـاوره 
ــه و      ــورت ترجم ــان ص ــه هم ــده، ب ــته ش نوش

 ويراستاري شد.
به خوانندگان روان شـناس و متخصـص كتـاب     .2

قبل از آشنايي با جواب مشـاور،   شود  يمپيشنهاد 
خودشان نوع درمان مشاور را حدس بزنند و اين 

جـاي مشـاور بودنـد چـه درمـان و       كه اگـر بـه  
 .كردند  يمراهكاري را توصيه 

خواننده هوشـمند البتـه تصـور نخواهـد كـرد اگـر        .3
مشكلي مشابه مشكل سرگذشت كتاب دارد جواب 

بـراي درمـان مشـكل خـود      تـوان   يمفني مشاور را 
(خواننده) به كار بست. در واقع مشـكالت رفتـاري   

ز آن هسـتند كـه   و تربيتي پيچيده تر و ناشناخته تر ا
هارتـا را در مـورد   بتوان قاعده رياضـي دو دو تـا چ  

 آنها تصور كرد.
 

نظـــر ويراســـتار از حـــال و هـــوا و محتـــواي 
ي واقعـي كتـاب ايـن اسـت كـه تمـام       ها  سرگذشت

ي روان شــناختي هــا  درمــانمشــكالت خــانوادگي و 
در نظريـه سيسـتمي    تـوان   يمـ مربوط به خـانواده را  

ا اين اصل كـه خـانواده  بـه    خانواده در نظر گرفت ب
عنوان اولين نهاد اجتماعي متشـكل از يـك نظـام يـا     

كه همـه عوامـل و اجـزاء    اي   مجموعه است به گونه
تشكيل دهنده اين سيستم (خانواده) متصل به هـم و  
در ارتباط با يكـديگر هسـتند و اخـالل در يكـي از     
كاركردها  و وظايف سيسـتم موجـب اخـالل و بـي     

. در واقـع در  شـود   يمـ اجزاء سيستم نظمي در ساير 
ي روان شـناختي خـانواده كـه    هـا   درمـان بسياري از 

مبناي آن درمان سيستمي است همه اعضاي خـانواده  
و تحـت   كننـد   يمـ در روند درمان يا مشاوره شركت 

نظر روان شناس و مشاور، مشكل پيش آمـده عضـو   
. بديهي اسـت  شود  يم(فرد) سيستم بررسي و درمان 

ن رويكردي اعضاي خانواده خـود را مبـرا از   در چني
، زيـرا مشـكل پـيش    ننديب  ينمحضور در دفتر مشاور 

ــه  ــه هم ــوط ب ــده مرب و درصــورت  هاســت  آني   آم
مشاركت نكردن در روند مشورتي ، درمان به موقـع  
و به جاي عضو مشكل دار سيستم صورت نخواهـد  
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گرفت. مثـل داسـتان مـي بـارگي راجـر در داسـتان       
گفـت مسـائل و    تـوان   يمـ به ديگر عبـارت   .اليسون

در يك مجموعـه يـا    توان  يمي خانوادگي را ها  دهيپد
منظومه كه به صورت زنجيروار بـه همـديگر متصـل    

كه فقدان يا حذف يكي از اي   هستند قرارداد، به گونه
موجب به هم خوردن تعادل و عملكـرد   ها  حلقهاين 

 خواهد شد.  ها  حلقهصحيح ساير 
كـه   ابـد ي  يمـ ه در حين مطالعه كتـاب در  خوانند

دوره نظرات غير كارشناسانه و غير علمي افـراد غيـر   
مشاور مثل پيشنهاد پرستار در داستان راشل مبني بـر  
حبس كردن كودك در اتـاق بسـته بـه منظـور تنبيـه      

منجر  توانست  يمكودك به سر آمده است، تنبيهي كه 
ي بسته و ها  مكانبه فوبيا يا ترس مرضي از فضاها و 

تاريك شود و يـا عامـل زمينـه سـازي بـراي ظهـور       
عوامل آشكار كننده پسين در كودك گردد. در واقـع  
راه حل پرستار كودك در سرگذشت راشل، انسان را 

ي ها  خانمي كبري و صغري ها  معجونو  ها  درمانياد 
كه هـم نظريـه پـرداز و هـم      اندازد  يمقديم خودمان 

ــ ــانگر مشـــكالت پزشـ ــناختي و درمـ كي، روان شـ
ــد دانســت دوره مشــكل   ــا باي ــد. ام خــانوادگي بودن

نخود و دانه به دسـت  هاي   گشايان و سركتاب بازكن
در عهد حاكميت قليان و قاطر بود نه عصـر خـرد و   

بنـابر ايـن سـاده انگارانـه اسـت اگـر        .دانايي فـردي 
راه حل درمـاني   تواند  يمبپذيريم هر غير متخصصي 

ده تربيتي ارائه دهـد. از ايـن رو   براي مشكالت پيچي
بـه خـوبي    ها  سرگذشتخواننده در مطالعه بعضي از 

اسـت  اي   كه درمان روان شناختي به گونه ابدي  يمدر 
زنـدگي و  ي   كه مشاور در حـين درمـان ، تاريخچـه   

، همـه   كـاود   يمـ ي زنـدگي مراجـع را   هـا   جنبههمه 
 اهـ   درمـان و در بعضـي   كنـد   يماحتماالت را بررسي 

، مثل داند  ينميك دليل يا عامل واحد را علت اصلي 
داستان كتي و هيتر كه پدر هيتر داراي احساسـات و  

بـود كـه موجـب    اي   عواطف ناخوشايند ارضا نشـده 

، در واقـع آزاري كـه    ديگرد  يمآزار جنسي دخترش 
 علت آن تشنگي عاطفي و رواني پدر هيتر بود.

و  ها  بخشعلت اين امر آن است كه هيچ يك از 
جـدا از   سازد  يمما را » شاكله«ابعاد روان شناختي كه 

هم نيستند، چه بـه صـورت عرضـي، چـه بصـورت      
طولي، يعني چه برآمده از طول و بستر زمـان و چـه   

 هـا   بخـش تشكيل شده از روابط قانونمند و ذاتي اين 
و ابعاد، مثل احساسات، هيجانات، افكار ، عواطف و 

گفـت مشـكالت رفتـاري     تـوان   يمـ باورها. در واقع 
روابط علت و معلولي است كه از مصـدر و  ي   زائيده

بستر حوادث زندگي و نيز سـاختار وجـودي انسـان    
به طور كلي و نيز ساختار شخصـيتي ويـژه و فـردي    

. از همـين رو بـراي شـكافتن و    شود  يمافراد حاصل 
تحليل اين ابعاد و زوايا، درمانهاي سيستمي و كـامالً  

. به عبارتي بايد گفـت روان  رود  يمبه كار تخصصي 
درماني و رفتـار درمـاني كوششـي اسـت هدفمنـد ،      
علمــي، مــنظم و مرحلــه بــه مرحلــه جهــت جبــران 

و اشـتباهات تربيتـي و    هـا   ناكرده، ها  فقدانكمبودها ، 
 آموزشي در دوران رشد رواني و اجتماعي.

در اين جا الزم است توجه خواننده عزيـز را بـه   
ي ها  بحثصل مهم روان شناسي جلب كنم: در چند ا

روان پزشكي و روان شناختي ، بعضي از اخـتالالت  
رفتاري را محصـول تعامـل متقابـل فـرد بـا عوامـل       

ي ها  يماريبمستعد كننده و آشكار كننده اختالالت و 
. به اين صـورت كـه عوامـل مسـتعد     دانند  يمرواني 

وجـواني بـه   كننده كه معموالً در دوران كودكي و يا ن
همان عوامل آسيب رسان به شخصيت  ديآ  يموجود 

به صـورت بـاليني و    ها  مدتهستند كه ممكن است 
نهفته در وجود كودك و نوجـوان بـاقي بمانـد و بـه     
دنبال رويداد آشكار كننده يـا آسـيب رسـان بعـدي،     
آسيب روان شناختي جبران ناپـذيري بـه شخصـيت    

نـابر ايـن در   كودك و بزرگسـال بعـدي وارد آورد. ب  
درمانهاي تخصصي، وظيفه مشاور شناخت اين عامل 
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مســـتعد كننـــده ، درمـــان و حـــذف آن از حيطـــه 
ناخودآگاه، خودآگاه، حافظه، احساسـات و عواطـف   

كه كودك بدون وجود عامـل  اي   كودك است به گونه
مستعد كننده در وجود خود كه مثل چرك و عفونت 

ل رشد خود را بتواند ديگر مراح كند  يممزاحم عمل 
سپري كنـد. مثـل سرگذشـت كتـي و سـوء اسـتفاده       

 توان  يمجنسي پدر از دختر خود. در اين سرگذشت 
تصور كرد اگر درمان به موقع روان شناختي به دنبال 

چـه اتفـاقي    گرفـت   ينمـ مشكل اتفاق افتاده صورت 
 .آمد  يمبراي كتي در بزرگسالي بوجود 

يك اريكسـون  در اين جا بايسته است نظر آقاي ار
كه به عنوان بزرگترين نظريـه پـرداز مراحـل رشـد در     
سطح جهان شناخته شده ذكر شود. طبـق نظـر ايشـان    
همه مراحل رشد انسان به همديگر ارتباط و پيوستگي 

و هـر مرحلـه از    گذارنـد   يمداشته و بر روي هم تأثير 
ي قبلي خـود متـأثر و جـدا ناشـدني     ها  دورهمراحل و 

  -ي روانـي  ها  چالشيا  ها  بحرانيشان است. طبق نظر ا
اجتماعي در جريان رشد انسان و مراحل زندگي امري 

برخاسته از  ها  بحرانو  ها  چالشطبيعي است، زيرا اين 
عوامل خواسته و ناخواسته اجتماعي و روان شـناختي  
است، ولي موضوع مهم در اين ميـان چگـونگي كنـار    

لم و موفقيت آميز آمدن با بحران پيش آمده و عبور سا
ي هـا   كمكاز آن است و در اين جاست كه خدمات و 

فنــي و روان شــناختي مشــاور از اهميــت زيــادي     
. همچنين بايد اضافه كرد طبـق نظـر   شود  يمبرخوردار 

آبراهام مزلو به عنـوان بزرگتـرين روان شـناس انسـان     
گراي قرن گذشته، از آن جايي كه مراحل رشد روانـي  

ه بــه يكــديگر هســتند، توقــف در و اجتمــاعي وابســت

 در هـا   بيآسمنجر به فوق  تواند  يممراحل پايين رشد 
ــان    ــر ايش ــق نظ ــود. طب ــالي ش ــتبزرگس ــا  يكاس و  ه

ي فلسفي، وجودي و معنوي به دليـل ناكـام   ها  يماريب
رشـد اسـت   ي   گذاشتن و بي اعتنايي به نيازهاي اوليـه 

در  اهـ   بيآسـ منجـر بـه فـوق     تواند  يمكه اين ناكامي 
و  هـا   لتيفضـ بزرگسالي شـود. در واقـع عـدم رشـد     

ناشـي از   توانـد   يمـ ي پسنديده در بزرگسالي ها  صفت
 كودكي باشد.ي   ناكام گذاشتن نيازهاي اوليه

والدين محترم همچنين بايد در نظر داشته باشـند  
نوع استرس يا فشار روانـي كـه در كتابهـاي     ها  دهكه 

، در مــورد  شــود  يمـ اشــاره  هـا   آنروان شناسـي بــه  
و  هـا   تعـارض كودكان عمدتاً و نه كامالً ، محدود به 

يي است كـه بـه محـيط خانـه، مدرسـه و      ها  استرس
، لـذا   شـود   يمـ مشكالت شخصيتي كـودك مربـوط   

فراهم كردن محيط سالم و غني در مدرسه و خانه و 
فــراهم نمــودن شــرايط تربيتــي و آموزشــي مناســب 

ــ ــد  يم ــتال  توان ــودك را از اب ــه ك ــارض ب ــا  تع و  ه
  .ي روان شناختي محافظت كندها  كشمكش

اميد است خواننده محترم از مطالعه كتاب اسـتفاده  
 ببرد و خطاهاي سهوي آن را بر ويراستار ببخشايد.

از دوسـت خـوبم    دانـم   يمـ در پايان مقدمه الزم 
به خـاطر ترجمـه سـاده و روان     آقاي سينا روحاني

ي به خاطر زحمتي كه كتاب و نيز خانم نسيم صحراي
در دوباره نويسي ترجمه كتاب انجام داده انـد و نيـز   
از تالش صادقانه خانم فتحي در كـار تايـپ و غلـط    

 گيري كتاب صميمانه تشكر و قدرداني كنم. 
با حرف ها   توضيحات و نظر ويراستار در پابرگي

 مشخص شده است.» و«
 

فرهاد منصف
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 آميختههاي   فرزندخواندگي و خانواده

 
 

»سرگذشت جودي«
: نيل عاشق دخترش ايزابـل  ديگو  يمساله  24جودي 

بود. خيلي از مردهايي كـه پـنج سـال اسـت طـالق      
، امـا نيـل   ننديب  ينم هم را شانيها  بچه، حتي اند  گرفته
را بـراي ايزابـل گذاشـته بـود و      شيها  هشنب  يكتمام 

. موقعي كـه بـا   كرد  ينمرا عوض  شا  برنامههيچ چيز 
هم آشنا شديم ايزابل هفت سـاله بـود. مـن بـه نيـل      
گفتم اين خصوصيت تو بسيار جالب است كه همـه  

ي، نيل هـم مـرا   گذار  يمرا براي دخترت  ها  هشنب  يك
وحـش كـه تفـريح مـورد       براي ديداري كوتاه از بـاغ 

 عالقه ايزابل بود، دعوت كرد. 
يل گردش را جمع كردم و آن روز صبح من وسا

آماده شدم. شـايد واقعـاً احمقانـه باشـد ولـي در آن      
موقع تنهـا نگـران يـك موضـوع بـودم كـه چگونـه        

خـوبي   ريتأثبر روي اين دختر بچه كوچك  توانم  يم
يي شنيده بودم كه فقط بخاطر ها  افسانهبگذارم؛ چون 

نه بابـا مـن   "بدجنسي يك بچه كوچك كه گفته بود: 
، دوستي مهرآميـز بـين   "ديآ  ينمم خوشم از اون خان

 دو نفر تمام شده بود. 
ايزابل خيلي راحت و طبيعي بود، دوستانه و شاد 

دار بـرايم    ي واقعـاً خنـده    فهيلط. او دوتا كرد  يمرفتار 
تعريف كرد و تا وقتي كه به باغ وحش رسيديم يـك  

نفس در مورد تمام دوستانش، و ظاهر شصت پـايش  
خورده بود برايم تعريف كرد. وقتي  موقعي كه ضربه

بـراي غـذا خــوردن بـه رسـتوران رفتــيم گفـت كــه      
پيش من بنشيند، نيـل لبخنـدي زد و مـن     خواهد  يم

احساس كردم فرد منتخب هستم؛ ما سه نفر چنـدين  
 ه را با هم گذرانديم. شنب  يك

خوشحالي من از اين جهت بود كه ايزابل مرا بـه  
نه به عنـوان كسـي    ،ديد  يمچشم يك دوست جديد 

بـراي همـين   ، پـدرش را از او بگيـرد   خواهـد   يمكه 
سعي كردم كه در حضور ايزابل خيلي به نيل نزديك 

مـثالً   ميرفتـ   يمـ نشوم. مواقعي كه سه نفـري بيـرون   
 ميمانـد   يمـ هنگام اسكي و يا زماني كه شب بيـرون  

بسيار عفيفانه بود؛ من و ايزابل در يـك   مرزهاحد و 
. نيــل از ميديــخواب  يمــ در اتــاق ديگــراتــاق و نيــل 

 ريتـأث برخورد من با احساسات ايزابل خيلـي تحـت   
مـادر ايزابـل از ايـن كـه     : گفت  يمقرار گرفته بود و 

مسائل جنسي خودش را به رخ بكشد و جلوه بدهد 
ايزابل  يدان  يم، اما تو واقعاً كرد  ينماحساس خجالت 

 .  خواهد  يمچه 
ي ا  آشـپزخانه كـردن   من و ايزابل مشغول مرتـب 

ايزابـل  "بوديم كه نيل به هم ريخته بود. مـن گفـتم:   

 .آمد  يمايزابل تا موقعي كه با پدرش ازدواج كردم و حامله شدم از من خيلي خوشش 
. آيا داند  يمو مسئول ناراحتي او  كند  يممن متنفر است و نيل هم مرا سرزنش  حاال او از

 تواند زندگي ما را به خطر بياندازد؟  حسادت يك دختر بچه مي
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و ي با معرفتـي اسـت، اصـالً از كـاركردن       بچهواقعاً 
ايزابـل هـم خنديـد و     ".شود  ينمكمك كردن خسته 

ي ا  جملـه است، همين االن  العاده  فوقجودي "گفت: 
، "شد  يممامان ديوانه  گفتم  يمگفت كه هر موقع من 

همگـي خنديـديم. همـان شـب وقتـي ايزابـل را       ما 
ي، فكـر  ا  العاده  فوقجودي تو "خوابانديم، نيل گفت: 

. مقصـودم  .بخواهم دوباره ازدواج كنم، اما. كردم  ينم
اين است كه تـو را دوسـت دارم، ايزابـل هـم تـو را      

ي و آيـا دوسـت   كن  يمدوست دارد، آيا با من ازدواج 
من مثبت بـود. ايـن   و جواب  "دار شويم؟  داري بچه

. روز بعـد  خواستم  يمهمان چيزي بود كه در زندگي 
ما اين موضوع را به ايزابـل گفتـيم. ايزابـل جيـغ زد:     

كرد. او پرسيد: پايكوبي و شروع به  "اوه خداي من"
ساقدوش عـروس بشـوم، لبـاس     توانم  يميعني من "

ن بيـايم و تـا   ي سالن پاييها  پلهمخصوص بپوشم، از 
ي ايـن كارهـا     همهبله، مطمئناً دار باشم؟ آخر شب بي

 "ي انجام دهي.توان  يمرا 
مـن واقعـاً خـوش شانسـم،     "من به همه گفـتم:  
، ام  كـرده ي خوب هم پيـدا    بچهعالوه بر همسر، يك 

 "عالي باشد. ام  يزندگقراره كه 
ما براي ماه عسل، سـه هفتـه بـه يادمانـدني بـه       

نـه برگشـتيم،   اروپا رفتيم.. به محض ايـن كـه بـه خا   
خانـه را بـراي     موقعي كه مبـل راحتـي اتـاق مهمـان    

از مـن پرسـيد:    كـردم   يمـ خواب شب ايزابل مرتـب  
 ؟"تخت خواب تو كجاست"

 "اونجا، با پدر تو."
؟ و بـا تعجـب و   "اونجـا "ايزابل با اخم پرسيد:  

حيرتي كه در صورتش واضح بـود سـؤال را تكـرار    
 "ا؟خوب چر" "اونجا با پدر من!!؟ "كرد:

 ".ميا  كردهچون ما حاال ديگر ازدواج "
اما قبالً خيلـي خـوب بـود، حـاال     "ايزابل گفت: 

 "چرا بايد تغيير كند؟
چه جوابي بدهم كه زنگ فر  كردم  يمداشتم فكر 

زودباش بيا به من كمك "گفتم:  گاز به صدا در آمد،
ايزابـل بـا تكـان     "كن تا ميز شام را بچينيم، موافقي؟

، در وقت خوردن "باشه" :با آه گفت قبول كرد و سر
سرش را روي شانه نيـل گذاشـته بـود.     اش  همهشام 

را پيشنهاد كردم تا سـه   ها  يبازبعد از شام، من انواع 
نفري با هم بازي كنيم، اما ايزابل با هر پيشـنهاد مـن   

و بـاالخره گفـت:    داد  يمـ به دماغش چين و چروك 
نيـل   "با بابـا. شطرنج بازي كنم،  خواهم  يممن فقط "

ي باال انداخت و به ايزابـل  ا  شانهنگاهي به من كرد و 
بازي  "خيلي خوب يك بازي كوتاه و سريع."گفت: 

شطرنج و انتخاب قهرمان كه آن هـم ايزابـل بـود تـا     
طول كشيد. سـعي كـردم وانمـود كـنم      9:15ساعت 

شطرنج بازي خوبي است بنابراين پيشنهاد كـردم كـه   
دست بازي كنم، اما ايزابل گفت: با قهرمان بازي يك 

عزيـزم، آيـا از   " "بخواهم بازي كـنم.  كنم  ينمفكر "
 "دست من ناراحتي؟

ي كـه عمـداً   ا  ازهيـ خماو سرش را تكان داد و با 
 ".ام  خستهمن فقط "گفت:  داد  يمنشان  تر  بزرگ

 "الخوب پس يـا "با شنيدن اين جمله نيل گفت: 
ـ    و بعد بغلش كرد نشـاني كـه     شو مثـل مـأمورين آت
 اش  شـانه ايزابـل را روي   دهنـد   يمـ كسي را نجـات  

 گذاشت و براي خواباندن او برايش يك قصه گفت.
من رفتم دوش گرفتم و صد صـفحه از كتـابم را   
خواندم، بعد نيـل نـوك پـا وارد اتـاق خـواب شـد،       

 "برايش چي خواندي؟ جنگ و صلح؟"پرسيدم: 
ايد ي، تو با  شدهول كن جودي تو فقط حساس "

 "بفهمي كه موضوع ازدواج ما براي او جديد اسـت. 
تـو راسـت    كـنم   يمـ من فكـر  " و من زير لب گفتم:

 "يي.گو  يم
نگاه  كتابم را كنار گذاشتم و به اتاق خواب رفتم،

 كن جودي!
ناگهان متوجه شديم كـه ايزابـل دارد وارد اتـاق    

يك لطيفـه   خواهم  يمهي جودي "او گفت:  شود  يم
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ســكوتي طــوالني همــه جــا را فــرا  "برايــت بگــويم
 گرفت.
را بـراي فـردا    ات  فـه يلطي تـوان   يم ،ايزابل جان"

 "بگذاري؟ اشكالي نداره.
اصـالً  "شكسته به هال برگشت و گفـت:    بعد دل

. نيل با يك آه عميق بلند شد و لباس "اشكالي ندارد
انـداخت و رفـت. مـدت     اش  شـانه خوابش را روي 

مـن خـوابم بـرد. روز    زيادي گذشت و او برنگشت، 
آلود و بداخالق شده بوديم. ايزابل   همه خوابا بعد م

كـه انگـار مقصـرم و     كرد  يمبه من يك جوري نگاه 
ــده.  ــل گفــت:  گفــت كــه شــب قبــل كــابوس دي ني

او پا در مياني كرد و با مهرباني به پشـت   ،"خيال  بي"
ايزابل زد. براي صبحانه، ايزابل از مـن كيـك و شـير    

را بخـور تـا    ات  صـبحانه "به او گفت: خواست. نيل 
. مـن كمـي   "بريم دوچرخه جديدت را امتحان كنـيم 

كيك و شير گرم براي ايزابـل گذاشـتم، ولـي دسـت     
نخورده توي بشقابش ماند تا سرد شـد. بعـد گفـت:    

و در حالي كه با چنگال  "همه اين غذاها تنفرآورند"
ـ ابابا، مـن مجبـورم از   "پرسيد:  زد  يمبه كيك   اهـ   ني
مـن چطـور   "همان شب از نيـل پرسـيدم:    "بخورم؟

 ".ام  شدهوارد فهرست دشمنان ايزابل 
، خوب... حاال كه حرفش را دانم  ينم"نيل گفت: 

زدي، به نظر مـن تـو بايـد سـعي كنـي يـك مقـدار        
داد بزنم و بگـويم   خواستم  يم "رفتار كني. تر  دوستانه

لبخنـدي  ...، اما جلوي خودم را گرفتم، تر  دوستانهمن 
و واقعـاً   "كنم  يمرفتار  تر  دوستانهباشه "زدم و گفتم: 

اين كار را كردم، اما هر چه سـعي كـردم بـه ايزابـل     
برسم، كنارش بنشينم و صحبت كنم، بـرايش لطيفـه   
تعريف كنم يا كاري را به جايش انجـام بـدهم هـيچ    

ــفا ــت  ا  دهي ــت. او حال ــاعي نداش ــار  اش  يدف را كن
چنـد هفتـه بـه ايـن نتيجـه       . با گذشـت گذاشت  ينم

رسيدم كه او بيشتر از قبل دشمن شده اسـت، وقتـي   
سه نفري با هم بوديم او دختر بابا بود و من غريبه و 

و ايزابـل تنهـا بـوديم او تلويزيـون تماشـا       وقتي من
به مـن بگويـد    خواست  ينمقت و  و حتي هيچ كرد  يم

 كه چقدر ناراحت است.
شايد به ايـن  "گفت: نيل در مورد ناراحتي ايزابل 

من  "دليل آشفته است كه مادرش با مردي آشنا شده.
و بـه نيـل    رفـت   يمـ كه مادر ايزابل بيرون  دانستم  يم
كه  كرد  يمولي وانمود  ."بيا دخترت را ببر" :گفت  يم

 .كنم  يماين موضوع را درك 
بار كه نيل رفت با گرمي پذيرفتم،   اولين و دومين

چطـور او   دانسـتم   ينمشروع شد.  ام  ينگرانولي بعد 
تفــاوت و   نســبت بــه مــن ايــن قــدر بــي توانــد  يمــ
 احساس باشد.  بي

 دميپوشـ   يمه وقتي داشتم لباس شنب  يكيك شب 
 مـان   عالقـه كه براي شام با نيـل بـه رسـتوران مـورد     

، بـه  كنم  يممن احساس تنهايي "برويم، ايزابل گفت: 
آيـا واقعـاً   " . با تعجـب پرسـيدم:  "پدرم احتياج دارم

 "ي تنها هستي؟تنها
نه پرستار هم دارم، ولي االن بـه پـدرم   "او گفت: 

 توانـد   ينمـ ايـن دفعـه پـدر    ". من گفتم: "احتياج دارم
ولي ما با هم قرار داريم. آخه اين برنامه هـر   ". "بيايد

. "ما بود كه با همديگر تنها باشيم شنبه  يكبعد از ظهر 
مـا  "الفت كرد و گفـت:  وقتي نيل باخبر شد با من مخ

، وقتـي دختـرم بـه مـن     ميـ آورد  يمـ بايد او را با خود 
و بـه   "اصالً دخالت نكن كنم  يماحتياج دارد خواهش 

اين ترتيب اوج بحران ما از دوهفته بعـد شـروع شـد.    
من نزد پزشك متخصص زنان رفتم و مطمئن شدم كه 
باردار هستم به خانه كه برگشتم با خوشحالي بـه نيـل   

خـوب فكـر   "و او محتاطانه گفت:  "نيل عاليه": گفتم
   "ي؟رس  ينماما به نظر خيلي خوشحال " ".كنم  يم

فقط اميـدوارم  "او دستي به گونه من زد و گفت: 
. خـوب ديگـه اوضـاع    "ايزابل خيلي پريشـان نشـود  

بـه   گرفـت   ينمطوري بود، نيل تا از ايزابل اجازه   اين
احتي آن شب مـن  ! اما نارگفت  ينمآمد   بچه ما خوش
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در مقايسه با ناراحتي ايزابل در روز بعد اصـالً قابـل   
 مقايسه نبود.

ديگه انتظار نداشته باشيد من بيـايم و  "او گفت: 
گيـره. بـه هـر      دوني مـي   ببينمتان، اين جا بوي آشغال

حال بابا دروغ گفته بود كه مـن بـراي هميشـه تنهـا     
ـ "اش خواهم ماند  بچه د كـه مـن   . نيل به ايزابل فهمان

 چنــين چيــزي نگفــتم، فقــط گفــتم كــه هــيچ كــس  
جاي تو را بگيرد، و اين دو جملـه بـا هـم     تواند  ينم

 متفاوت است. 

 كـنم   ينمـ فكر "نيل بعداً خصوصي به من گفت: 
حاملگي تو بتوانـد مشـكل را حـل كنـد، شـايد االن      
وقتش نبود كه تو باردار شوي. اين جمله ديگر كفـر  

احساسـي نيـل     زياد من از بي مرا در آورد. عصبانيت
نسبت به من و فرزندمان بـود، چـه انتظـاري از مـن     
داشت، سقط جنين؟! خوب من كه ابداً چنين كـاري  

. حتي اگر الزم باشد بچه را به تنهايي بزرگ كنم  ينم
خـانواده خـوبي باشـيم. كـاش      كردم  يم. فكر كنم  يم
 كنم. چه كار دانستم  يم
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نيل و جودي براي مشاوره نزد من آمدنـد. مشـخص   
ــواپس    ــد و دل ــه دارن ــه هــم عالق ــه خيلــي ب ــود ك ب
همديگرند، اما هر دو خيلي احساس گنـاه، خشـم و   
طردشدگي داشتند. تنها بعد از گذشت شـش مـاه از   
ازدواجشان درگير تضـادي شـده بودنـد كـه آنهـا را      

ضادي كه وفاداري آنهـا را  خسته و كوفته كرده بود، ت
، يكـي هشـت سـاله و    ديسـنج   يمـ نسبت به دو بچه 

 ديگري كه هنوز به دنيا نيامده بود.
در  كـنم   يمـ من احساس "كنان گفت:   جودي ناله

اين ازدواج مانند چرخ سوم هسـتم، ايـن دو نفـر در    
 "مقابل من هستند. آخر من چه كار كنم؟

ارم شـما  االن انتظـار د "نيل خطاب به من گفت: 
به من بگوييد آيا من يـك شـوهر وحشـتناكم، و بـه     

و او را  كــنم  ينمــانــدازه كــافي از همســرم حمايــت 
 "دوست ندارم؟

آيـا ايـن گونـه    "من به عنوان مشاور به او گفتم: 
و او در حـالي كـه سـرش را تكـان      "ي؟كنـ   يمفكر 

صـادقانه   كـنم   يمـ آه نه من سـعي  "پاسخ داد:  داد  يم
ودي متوجـه نيسـت. دختـرم كـه     رفتاركنم ولـي جـ  

 8مهمترين شخص زنـدگي مـن در دنياسـت مـدت     
سال اسـت كـه در رنـج و عـذاب اسـت. احسـاس       

كسي دوستش ندارد، اعتمادش را بـه مـن از    كند  يم
دست داده، افسـرده شـده. هـيچ وقـت ايـن طـوري       

 .داد  ينمواكنش نشان 
 "ي.خواست  يماما تو بازهم بچه "جودي داد زد: 

آره  خواسـتم   يم كردم  يم، فكر خواستم  يم آره"نيل: 
اما به خاطر خدا االن نه! ايزابل وقـت بيشـتري احتيـاج    
دارد تا خودش را با اين شرايط وفق بدهد. تـو بايـد در   

را  تيـ ها  قرصي. تو بايد كرد  يممورد اين موضوع فكر 
تـو   "جودي ناگهان غضبناك شد و گفت:"ي. خورد  يم

 "بايد قرص بخورم.هيچ وقت به من نگفتي 
تـو ايـن قـدر     دانستم  يمخوب من از كجا "نيل: 

عجله داري، مادر ايزابل سه سال طول كشيد تا او را 
 "حامله شد.

 دكتر ژانت لوفاس
پزشكي مركز پزشـكي    روان رئيس بخش مشاوره و آموزش بخش  .مددكاري اجتماعي

نـام پيتـر (صـحبت    كتاب دوستي دارم بـه     . نويسندهنيوآرك در مركز درماني نيوجرسي
 در مورد مرگ دوستان)  كردن با كودكان
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نيل، تو يك دختر و يـك زن حاملـه   "من گفتم :
ــا مــن ســر  در  داري، آشــفته و عصــباني هســتي، ام

 "ي.خواه  يمتو چه  آورم  ينم
 "ب سختي است.، انتخادانم  ينم" :او پاسخ داد

ي بايد انتخابي باشـد؟ شـايد از   كن  يمچرا فكر  "
اين كه عشق كافي به ايزابل و جودي و بچـه جديـد   

حتي  ها  آني. خوشبختانه تو براي همه ترس  يمنداري 
بيشتر از حد الزم محبت داري. فكـر نكـن نـاراحتي    

. االن او بـا خيلـي   مانـد   يمـ ايزابل براي هميشه باقي 
پيدا كرده و خيلي چيزها را بايد حـل   مسائل سروكار

 "و فصل كند.
ـ يب  ما در مورد پيش ي ايزابـل هـم صـحبت    هـا   ين

و نگـران   كرد  يمكرديم. او نه تنها ناخواسته حسادت 
ايـن بــود كـه بچــه جديـد جــاي او را بگيـرد بلكــه     
مشكالت ديگري هم داشت. هميشه وقتـي يكـي از   

 هـا   بچـه  در ،كنـد   يمـ والدين بـراي بـار دوم ازدواج   
ـ   ، همـان ديآ  يماحساس آشفتگي و غم به وجود  ه گون
اي بـر روي آينـده     كه طالق والدين هم ناگريز سـايه 

، حقيقت تلخي كـه زنـدگي آينـده    اندازد  يمكودكان 
. عالوه بر اين بـراي  كند  يمكودك را نامعلوم و مبهم 

اي ساده نيست كه مجبـور شـود بـا مسـائل       هيچ بچه
گار شود. بـرعكس مـادر ايزابـل،    جنسي والدين ساز

جودي و نيل در مورد مسائل جنسي بسيار با درايت 
به طـرز معقـولي،    شان را  زندگيرفتار كرده و مسائل 

شخصي و خصوصي نگاه داشته بودند، ولي پـس از  
ازدواج ديدن وضـعيت جديـد بـراي ايزابـل ضـربه      
بزرگي بود. بدون ترديد ايزابل احسـاس نمـوده كـه    

 خيانت كرده است.   جودي به او
چـرا ايـن قـدر از     دانـد   ينمنيل اعتراف كرد كه 

مهربـان   العـاده   دست جودي ناراحت شده. پدر فـوق 
 ي ندارد.ا  دهيفاهم 

تغييـر   بهتر اسـت نيـل راهبـردش را   "من گفتم: 
دهد. بـه جـاي ايـن كـه خـودش (و ازدواجـش) را       

بـه دختـرش بفهمانـد او را ول     كه طوري جلوه دهد
هر چه بيشتر تـالش كنـد تـا او را    تر است بهنكرده، 

تحت كنترل و انضباط در آورد و به اين طريق بـه او  
ي خوب مثل ايزابـل از ايـن   ها  بچهبيشتر كمك كند. 

كه آزاد باشـند تـا لـوس بـار بياينـد احسـاس گنـاه        
. به عالوه رفتار همراه با امتيـاز دادن زيـاد و   كنند  يم

 كنـد   ينمبه او كمك تهيه چيزهاي بيشتر براي ايزابل 
حقيقت اين است كه شـما يـك    كه حقايق را بفهمد.

زوج هستيد و زندگي خصوصي داريـد كـه هميشـه    
من نيل را قانع كردم تا " .شود  ينمبچه  شامل حضور

به جودي به عنوان يك هم پيمان براي تغييرات نگاه 
 ساز ببيند.  نه اين كه او را مشكلكند، 

جـودي بـه حمايـت    "م: سپس در ادامه به او گفت
تو احتياج دارد و ايزابل هم الزم اسـت كـه شـما دو    

 "نفر را در يك جبهه متحد ببيند.
من براي نيل و جودي توضيح دادم اين موضـوع  

 توانـد   يمآيا  كند تا ببيند  ميكه ايزابل شما را امتحان 
است، بنـابراين سـعي     يي بياندازد طبيعيبين شما جدا

را خصوصي حل كنيـد، در ايـن    نتايها  اختالفكنيد 
ــالغ   ــه عنــوان انســان ب صــورت ايزابــل جــودي را ب

ي احتـرام اسـت و     كـه شايسـته   نـد يب  يمارزشمندي 
به او اعتماد كند و مطمئنـاً بـه او بـه عنـوان      تواند  يم

تصميم بگيرد و بيرونش  تواند  يميك فرد مزاحم كه 
 هـا   تنشكه  كند  يماين شيوه كمك  .كند  ينمكند نگاه 

كمتر شود، مخصوصاً موقعي كه براي ايزابـل قـوانين   
لطفاً قبل از ورود به اتاق "مشخصي مانند اين جمله 

 گذاشته شود. "خواب ما در بزنيد
بسيار خوب بسـيار خـوب، امـا مـن     "نيل گفت: 

ايزابل هيچ وقت از به دنيـا آمـدن بچـه     كنم  ينمفكر 
 "خوشحال بشود.

ســت كــه ممكــن اســت نشــود، مجبــور هــم ني«
خوشحال شود، اگـر شـما بـه ايزابـل اجـازه بدهيـد       
بفهمد كه اشكالي ندارد كـه از آمـدن بچـه خوشـش     
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، شايد هـم يـك   شود  يمنيايد از فشار وارد بر او كم 
روزي نظرش را عوض كند ولي بـه هـر حـال ايـن     

 مشكل خودش است.
وقتي نيل با ايزابل در مورد اين موضوع صـحبت  

ه طفـره رفـت، سـپس خـوب     كرد او ابتدا از فكر بچ
گوش كرد و بعد به نظر آرام شد. نيل هـم احسـاس   
آرامش كرد ولي با اين حال بعداً به جودي گفت كـه  

 دار شدن آنها مناسب باشد.  زمان بچه كند  ينمفكر 
مـن فكـر   "و جودي در پاسخ چنين عنوان نمود: 

هيچ وقت كامالً مناسبي از هـر جهـت پيـدا     كنم  ينم
 "بشود.

مـا در  "آن ماجرا جـودي تعريـف كـرد:    پس از 
دار شدن هـم عـالوه بـر      و لذت بچه ها  يخوشمورد 

صـحبت   آورد  يممسائلي كه بچه بوجود  مشكالت و
كرديم. نيل لبخندي زد، بازويم را فشـار داد و گفـت   

. ام  شـده زده   من هم از آمدن بچه خوشحال و هيجـان 
 احساس گناه و دلگيري نيل تعديل شد و وقتـي كـه  

كـه   ديـ فهم  يمـ نيـل   كـرد   يمـ ايزابل احساس تنهايي 
 براي نجات ايزابل عجله نكند.  تواند  يم

بيـايم،   تـوانم   ينمـ حـاال  ": گفـت   يمگاهي به او 
وقتـي   "فرصت با هـم صـبحت كنـيم.    سر ميتوان  يم

ايزابل ديد كه پدرش مهربان است ولي هر چيـزي را  
ب ، بـازي جلـ  كنـد   ينم(مخصوصاً همسرش را) فدا 

 توجه او تمام شد. 
شش ماه بعد ماري به دنيا آمد و همان شـادي و  

را با خـود آورده   آورند  يمبا خود  ها  بچههيجاني كه 
كه حـاال بـه آرامـش رسـيده      بود. اما ديگر به نظر ما

. ايزابـل هـم در مـورد    آمـد   ينمـ بوديم خيلي سخت 
چـه بـا نمكـه    "خواهرش اين چنين اظهارنظر كـرد:  

. من از ايـن  "ديآ  يمخوشم  رديگ  يمم را وقتي انگشت
ايزابل همراه خواهرش شده خوشـحالم و   نميب  يمكه 

 ".ميگو  يماين را به ايزابل هم 
بـا   دانـد   يماند چون نيل   آنها دوباره دوست شده

ايزابل چگونه بايد كنار بيايد، در ضمن توانسته است 
ــه و   جــودي را وارد زنــدگي خودشــان كــرده و خان

واقــع  ه را بــه مكــان خــوبي تبــديل كنــد. دركاشــان
 (حتـي   1تغييرات و ورود اعضاي جديد بـه خـانواده  

تـنش   تواند  يم) ها  خانوادهترين   ترين و بامحبت  مثبت
قابـل   رسـد   يمكند و گاهي نيز به نظر توليد و فشار 

برطرف شدن نباشد. خانواده نيل، جـودي، ايزابـل و   
حل كنند و به اين ماري توانستند مشكل خودشان را 

تري به ايزابل بدهند،   كننده  اميدوار يها  جوابترتيب 
به اين ترتيب جـودي كـه مسـتقيماً هـيچ مشـاوره و      
درماني دريافت نكرده بود به لطف تغيير رفتار نيل و 

 ايزابل به آرامش دست يافت.
 

به طور حتم خانواده ايشان در آينده باز  پيام مشاور:
. شــرايط جديــد وفــق دهنــد هــم بايــد خــود را بــا

شـود و عـالم     مـي  زماني كه ماري بزرگتـر  مخصوصاً
. در عـين حـال آنهـا    گـذارد   يمـ بچگي را پشت سر 

آيند، زيرا يـاد  ي مسائل به خوبي بر  از عهده توانند  يم
 هـا   آنباعـث حـل    ،كـه اجتنـاب از مسـائل    اند  گرفته

 رو شـد و همـين    بـه   رو هـا   آنبلكه بايـد بـا    شود  ينم
 .سازد  يماي واقعي   خانواده ها  آنتوانايي است كه از 

                                                           
از آن (مرگ، طـالق و   ورود عضو جديد به خانواده همانند خروج عضوي -1

و بنـابراين   فشار رواني ايجاد كند تواند  يمازدواج) جزو عواملي است كه 
سازگاري دوباره رواني و اجتماعي به گذشت زمان و حتي  براي تعديل و

 ايجاد تغييرات جديد در زندگي نياز است. و. 
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 »سرگذشت سوزان«
 

: از مــا خــانواده ديــگو  يمــســال دارد او  39ســوزان 
وجود داشته باشد. مـن يـك زن    تواند  ينمتري   ميزان

مطَلَّقه با همزادهاي هشت ساله هسـتم و جـون هـم    
با يك پسر يـازده سـاله اسـت. مـا     يك مرد زن مرده 

سـركار...   رفـتم   يمهمديگر را در مترو ديديم. داشتم 
و هشت ماه بعد ازدواج كرديم. مادرم بـا تعجـب از   

 "؟ديـ آ  ينممشكلي پيش  ها  بچهآيا براي "من پرسيد: 
ابداً، ما همگي با همديگر خوب كنـار  ": گفتم  يممن 
 "يم.آي  مي

جـون   كردنـد   يمر دخترهاي من جوليا و امي فك
فرشته است من هم پسر جون (اسكات) را مثل پسر 

 ، پسـري كـه هـيچ وقـت نداشـتم و     دانستم  يمخودم 
هميشه آرزوي داشتنش را داشتم. ولي وقتـي از مـاه   
عسل برگشتيم و همه با همديگر شـروع بـه زنـدگي    

 كرديم تفاوتهاي اساسي ما واقعاً نمايان شد. 
طــري خــالي ي كثيــف و بهــا  جــوراباســكات 

اش را توي اتاق نشيمن انداخته بـود و جـون     نوشابه
، مـن هـم دوسـت    گفت  ينم چيزيهم در اين مورد 

نداشتم وسايل اسكات را جمع و جـور كـنم. جـون    
قبول داشت كه پسرش كمي شلخته است اما معتقـد  

مادر   بي ها  مدتبود اين موضوع به اين دليل است كه 
 من كشـيد و گفـت:   بوده است. جون دستي به گونه

امـا هـر    "سعي كن نسبت به او صبور باشي، باشه؟"
تر   ، اسكات به نظر آشفتهگذشت  يمچه زمان بيشتري 

روي حرف او حساب كـنم.   توانستم  ينم. من شد  يم
ي خيس را روي قـالب    حوله خواستم  يموقتي از او 

و كار خودش را  رفت  يماما  كرد  يمنگذارد، موافقت 
ي غذا خوردن پيش آمـد. اسـكات     بعد قضيه .كرد  يم

(غـذاي مختصـر    كـرد   ينمـ بنـدي    تـه  بعد از مدرسه
) ولي بيست دقيقـه قبـل از ناهـار ضـعف     خورد  ينم
، نمـود   يمـ و به سمت كيك و چيپس حملـه   كرد  يم

چـي   بعد هم شام نخـوردنش را تقصـير مـن و هـر    
. اگـر هـم بـه هـر ترتيبـي از او      انداخت  يم پختم  يم
كه براي شام يا ناهار بـا مـا باشـد، فقـط      خواستم  يم
يا آن قدر  زد  يماش لگد   و به پايه صندلي نشست  يم

تـا جـون    زد  يمـ با چنگال به زير بشقابي سـيخونك  
ي بعـد    برود تلويزيون ببيند؛ چند دقيقـه  داد  يماجازه 

، اما طبـق معمـول جـون او را    گشت  يمدنبال بستني 
 توانسـتم   يمـ مـن چـه كـار    ، خوب كرد  ينمسرزنش 

ي حاكم در خانـه    دخترها از اين معيار دوگانه بكنم؟
خيلي عصباني شـده بودنـد. يـك روز امـي پرسـيد:      

 "چطوره كه اسكات اين قدر عزيـز دردانـه اسـت؟   "
يي كـه فـردايش مدرسـه    ها  شباسكات مجبور نبود 

دارد زود بخوابد يـا اگـر كـف زمـين دستشـويي را      
ا خشك كند و تقريباً هيچ كـاري  كرد، آن ر  ميخيس 

نبود كه براي انجام دادنش اجازه بگيرد. مـن شـروع   
ــاراحتي داشــتم،   ــت ن كــردم برايشــان بگــويم... حال

اي بـه ايـن دليـل      توضيح دادم كه رفتار او تـا انـدازه  
اســت كــه او ســن بيشــتري دارد و پســر اســت. در  

ي من به نظر تعصب جنسيتي وجود داشـت  ها  حرف
بــراي دخترهــا، و حتــي بــراي خــودم  و توضــيحاتم

توضيح بدهم كـه   توانستم  يمناكافي بود. اما چه طور 

كه پسرش هر كاري بخواهد بكند و دخترهاي من هم از اين وضع خيلي دلخورند.  دهد  يمجون اجازه 
چطور  نه براي پسرش، من خوب است و يها  بچهقوانين فقط براي  كند  يمتا زماني كه جون فكر 

 به يك خانواده واقعي تبديل بشويم؟ ميتوان  يمما پنج نفر 
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خود من هم حق انتخاب ديگري ندارم و فقـط بايـد   
كـه بـا پسـرش     كـردم   يماز تجويزهاي جون پيروي 

. اما دخترها بيشتر از رفتـار  اسكات خوب رفتار كنيم
 دوستانه اسكات ناراحت بودند. غير

اسكات حتي اجـازه  "به من گفت: يك روز امي 
ما به اتاقش برويم. ما سعي كرديم اين كـار   دهد  ينم

را انجام دهيم. اما او ما را به بيرون هل داد و بـه مـا   
   "قواره.  ي بيها  پوك  گفت: كله

ــده   ــوع آزاردهن ــن    موض ــراي م ــگي ب ي هميش
امــي و جوليــا  تلويزيــون و تكــاليف مدرســه اســت.

يزيون بعد از تمـام شـدن تكـاليف    كه تلو دانستند  يم
و نـه در طـول انجـام آن، ولـي ايـن       شود  يمروشن 
 گشـتم   يمـ بر   خانـه    كارم دير به از سرمن  اگراواخر 

كتـاب و دفترهايشـان را روي    هـا   آنديدم هر سه   مي
. وقتـي ايـن   انـد   زمين پخش كرده و با هم جور شده

مـن بـه   موضوع براي سومين بار در هفته اتفاق افتاد 
شما به اتاق خودتان برويـد و بـراي   "دخترها گفتم: 

آنهـا هـم بـا     "يك هفته تلويزيون را فراموش كنيـد! 
ــد و   ــين جمــع كردن ــاراحتي دفترهــا را از روي زم ن
رفتند. اسكات دراز شد و صداي تلويزيـون را زيـاد   
كرد، من با كمال عصبانيت و در حالي كـه مستأصـل   

ا او فقـط شـانه بـاال    شده بودم به جون نگاه كردم امـ 
تـو واقعـاً داري   "انداخت. من خطاب به جون گفتم: 

تـو بـه    ننـد يب  يمـ ي! وقتـي دخترهـا   كنـ   يممرا ضايع 
 بكنـد،  خواهـد   يمـ ي هركـاري  دهـ   يماسكات اجازه 

. آنهـا ديگـر   كننـد   ينمـ ديگر دسـتورات مـرا گـوش    
انـد.    و متشكرم را هم كنـار گذاشـته   كنم  يمخواهش 
ما بايد موضوع را بين خودمـان حـل    كنم  يممن فكر 

   "اي برسيم.  كنيم تا به نتيجه
   "اين قدر سخت نگير."جون گفت: 

ي اسـكات  هـا   نمـره آيا نگـاهي بـه كارنامـه و     "
؟! جون در حالي كـه روي كاناپـه خوابيـده    "انداختي

خوب نمره "گفت:  ديكش  يمبود و دست و پايش را 

ي خـودت  ها  بچهكه همه چيز نيست، تو هر كاري با 
ي بكن، خوبه كه ما حداقل يك بچه داريـم  خواه  يم

او بعداً عذرخواهي كرد اما تنش  "كه سركوب نشده!
ميان مـا از بـين نرفـت. دخترهـا اسـكات را دسـت       

محلـي    ، او هـم بـي  گفتنـد   يمـ و متلـك   انداختند  يم
، آنها هم عصبانيتشان را نسبت به جون نشـان  كرد  يم
، جون هم تالفي كردند  يمرا به او ، پشتشان دادند  يم
 .  گرفت  يمو آنها را ناديده  كرد  يم

بعــد از ظهرهــا وقتــي مــن دخترهــا را ســرگرم  
. وقـت كمـي   كرد  يم، جون با اسكات بازي كردم  يم

براي من و جـون مانـده بـود كـه تنهـا باشـيم و بـا        
همديگر صحبت كنيم. مجبور بودم ايـن واقعيـت را   

ايـم كـه زيـر يـك       واده جداگانـه بپذيرم كه ما دو خان
بايـد از دسـت    دميـ فهم  ينمـ . ميكن  يمسقف زندگي 

اسكات و جون عصباني باشم يا از دست خـودم كـه   
چطور با جون بهتر دمخور شوم. در واقع  دانستم  ينم

چه كـار   دانستم  ينماز دست خودم عصباني بودم كه 
 كنم. 

، زمان خوبي كه شـايد  شد  يمعيد داشت نزديك 
هـم در   مك كند بازي موش و گربه تمام شود و باك

صلح و صفا بـه سـر ببـريم. يـك روز تعطيـل را بـا       
ي جون گذرانديم. داشتيم به ديدن مادرم بـه  ها  ليفام

زده بودنـد، دو    ان. دخترهـا هيجـ  ميرفتـ   يمـ نيويورك 
جا نرفته بوديم، اما هنوز يادشـان بـود   سالي بود كه آن

يق ديـده بـوديم، قـا    كه چه جاهـاي ديـدني را قـبالً   
خبر و خوشـحال كنـار     گرفته بوديم و از همه دنيا بي

وقتي به سمت  .ميكرد  يمي شني درست ها  قلعهدريا 
زده بوديم، گويا يك   همه ما هيجان ميرفت  يمفرودگاه 

خــانواده حقيقــي هســتيم، مــن احســاس اميــدواري 
. ولي اين سرخوشي ما فقط تا روز بعد ادامه كردم  يم

برويم تا مادرم را ببينـيم. امـي    ميخواست  يمت كه داش
گلدارشان  و جوليا آماده بودند و واقعاً در لباسهاي نو

زيبا شده بودند. امـا اسـكات روي تختخـوابش دراز    
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. ديدم هنوز خواند  يمكشيده بود و يك مجله فكاهي 
اش را با   توي گوشش شن است، شلوار ورزشي كهنه

اسـكات وقـت   "ده بود. گفتم: دار پوشي  شرتي لكه  تي
 "آماده شدن است.

 "من حاضرم."اسكات گفت: 
ي ايـن طـوري   تـوان   ينمـ تو كه "به آرامي گفتم: 

، مـادرم اگـر تـو را ايـن طـوري ببينـد دق       البيايي يا
 . ژاكت ورزشي و شـلوار خوشـگلت را تـوي   كند  يم

شرت تميز و شلوار   اما او وقتي تي "چمدان گذاشتم.
 مـن اصـالً    " كنـان گفـت:  غرغر ديپوش  يماش را   تازه
ــه بمــانيم و   خــواهم  ينمــ ــد در خان ــايم. چــرا باي بي
اسكات حتـي  در رستوران رفتار  "دويچ بخوريم؟سان

از شـد تـا يـك    بدتر از هميشه بود. تا وسـط ميـز در  
گوشـش   بردارد، مـن آرام در زميني با چنگالش   سيب

 ".كنم  يماسكات خواهش "گفتم: 
كه يك كارد بـراي گذاشـتن    گفتم  يموقتي به او 

ي مـادرم را    ره روي نان كنار دستت هسـت، قيافـه  ك
ديدم كه لبهايش را سفت كرد. تـا آخـرين روز عيـد    

و جـون   ديجوشـ   يمدل من داشت مثل سير و سركه 
تـو بـا   ": گفت  يمتر بود. او به من   هم از من عصباني

ــتور   ــن دس ــها  دادناي ــراب   تي ــدش را خ داري عي
   "ي.كن  يم

ي كــار اون كنــ  يمــتــو فكــر " مــن جــواب دادم:
كنه و با دهن بـاز غـذا     محلي مي  درسته؟ به مادرم كم

جون جوابي نداد و بقيـه آن روز بعـد از    "خوره؟  يم
ظهر هم مستقيماً با من حرف نزد. سعي كـردم بـا او   

، حتي بـه مـن شـب    كرد  يمصحبت كنم اما اجتناب 
ي رختخـواب  بخير هم نگفت. در حالي كه مـن تـو  

. احسـاس  كرد  يم، او با صداي بلند خُرخُر دميلول  يم
. هفتـه  ام  شـده ام، خيلي نااميد   شكست خورده كنم  يم

كاش دوبـاره فقـط مـا    "گذشته يك شب امي گفت: 
 طور خواهد بود؟  آيا هميشه همين ."سه نفر بوديم

 
 جواب مشاور

 

 
 

حالي كه خيلي نااميـد بودنـد نـزد    سوزان و جون در 
مــن "مــن آمدنــد. ســوزان در اولــين جملــه گفــت: 

ي خوبي باشيم، اما فقط دلخـوري    خانواده خواهم  يم
شروع شد اما حاال داره زنـدگي   ها  بچهاول با  داريم.

   "كنه.  ما را خراب مي
 سـوزان  كـردم   يمفكر "آميز گفت:   جون اعتراض

اسـكات را   تونـه   نمـي  خيلي با محبت است، اما اون
ي او هـا   بچـه چون كامل نيست دوست داشته باشـه.  

ي ندارند. مـا خيلـي قابليـت    ا  دهيفاهم براي من هيچ 
داريم ولي شـكي نيسـت كـه همـه چيـز را خـراب       

 كرديم.
من با متانت و قوت ولي آرام گفتم: نه نكرديـد،  

ايـــد. يـــك   انـــده شـــدهشـــما يـــك خـــانواده خو
سيك با مشكالت مخصـوص بـه   كال   خوانده  خانواده

هايي كـه شـما شـرح      دلخوري خودش. برخوردها و
نامـادري،   –داديد در يك خانواده بـا شـكل ناپـدري   

. دهد  يمنابرادري به صورت طبيعي رخ  –ناخواهري 
مشكالتي كه شما داريـد بـه ايـن دليـل نيسـت كـه       

بـه خـاطر وضـعيت بنيـاني      ايد بلكه  شكست خورده
نوادگي مجـزا كـه هـر كـدام     ست. دو سيستم خاشما

 دكتر ژانت لوفاس
خوانده مركز مشاوره و اطالعات در شـهر نيويـورك.     گذار و مدير مؤسسه خانواده  بنيان

خانم لوفاس كه خودش فرزندخوانده و نامادري است، نويسنده چنـدين كتـاب در ايـن    
 ».نامادري، ناپدري«از جمله كتاب  باشد  يمزمينه 
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مثـل دو   تواننـد   ينمـ انـد    سالها راه خودشان را رفتـه 
اند   اند و ازدواج كرده  مديگر را ديدهنفري باشند كه ه

بــه صــوت يــك زوج دونفــري زنــدگي  هــا  ســالو 
 . 1اند  كرده

 پس منظورتان اين است كـه كـامالً  "جون گفت: 
 "؟فايده است  بي

است كـه شـما هـيچ     نه ابداً، فقط موضوع اين "
ــور    ــه تص ــي ك ــانواده حقيق ــت آن خ ــوق ــكن  يم  دي

 –. شما براي هميشه يك خانواده ناپـدري  ديشو  ينم
ي   . اما دليلي ندارد كه خـانواده ديمان  يمنامادري باقي 

شاد و خوشحالي نباشيد، هرچنـد احتيـاج بـه كمـي     
ي اول در   جلسـه  "تغيير و همكـاري واقعـي داريـد.   

مختلف و نظـرات متفـاوت جـون و    ي ها  نهيزممورد 
سوزان در مورد اين كه يـك خـانواده چگونـه بايـد     

 باشد صحبت كرديم.
ي يكـديگر  ها  دگاهيدمهم اين است كه شما به  "

بعـد   "احترام بگذاريد، حتي اگر با آن موافق نباشـيد. 
ن نتيجـه  از اين كه مدتي با هم كار كرديم جون به اي

گيـر اسـت. او     معمـول آسـان        طور غير  رسيد كه او به 
گيـري بـه     سختي   اي با زمينه  در خانوادهمن ":گفت

كودكان بزرگ شدم، تصميم گرفتم كه پدري خـوب  
خوب باشـم تـا ايـن كـه مثـل       دادم  يمباشم، ترجيح 

دستور بدهم. بعد از اين كه كتـي همسـر    ها  گروهبان
اولم فـوت كـرد بـه گمـانم حقيقتـًا هـيچ چيـزي از        

از  ر آن موقع شش ساله بـود نخواسـتم.  اسكات كه د
اين كه او مادر و همه چيزهـاي مادرانـه را از دسـت    

 خواسـتم   ينمـ و  كـردم   يمـ داده بود، احسـاس گنـاه   
سـوزان در حـالي كـه     "تر كـنم   اش را سخت  زندگي

تو قبالً ايـن  "گفت:  فشرد  يمدست جون را گرفته و 
بـرعكس   كـنم   يمـ را به من نگفته بـودي. مـن فكـر    
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هاي خاصي است كه نبايـد آن را بـا خـانواده غيـر خوانـده و        ويژگي
 طبيعي مقايسه كرد و يكسان دانست. و.

عـين حـال    هستم، والدينم خيلي سخت گير ولي در
با محبت بودند و اين همان تركيبـي اسـت كـه مـن     

به دخترهاي خـودم هـم بـدهم. قبـول      كنم  يمسعي 
، مخصوصـاً  كـنم   يمـ دارم كه كمي سختگيرانه رفتـار  

اتاق نشيمن  نميب  يمو  ميآ  يموقتي از سركار به خانه 
   "آشفته بازار است.

منظورتـان را از  ": ه من گفـت بعد جون خطاب ب
، انگـار مـا از   فهمم  يمخانوادگي مختلف  يها  ستميس
ايم! من هم واقعاً از آشـفتگي    مختلف آمده يها  ارهيس

ولـي مـا چـه طـور      شـوم   يمريختگي ديوانه   هم  و به
كه اين قـدر متفـاوت    ييها  بچهكاري كنيم  ميتوان  يم

 "د؟اند از يك قانون پيروي كنن  تربيت شده
ي   شما حاال اعضاي يك خانواده": من پاسخ دادم

قوانيني بـراي داخـل خانـه     ديتوان  يمجديد هستيد و 
مقــررات را بنويســيد و بــه درِ  ديــتوان  يمــبگذاريــد. 

خانـه قـانون    ننديب  يموقتي  ها  بچه. يخچال بچسبانيد
دوست دارند  ها  بچه. كنند  يمدارد، طبق قوانين رفتار 

 خـواهم   يمـ نگـر باشـند. مـن      آينـده شـان      در زندگي
مثبت فكر كند و بـا  ، ي شما يقين داشته باشد  خانواده

بينـي شـروع كنـد. مـثًال مـا صـبح بيـدار          يك خوش
، ميكنــ  يمــرا مرتــب  مــانيها  رختخــواب، ميشــو  يمـ 

ي خيسـمان را    و حولـه  ميكنـ   يمدندانهايمان را تميز 
   ".ميگذار  يمروي قالب 

ــد و ــي ســاده  ": گفــت ســوزان خندي شــما خيل
مان جلسـه او و جـون در   ولي در پايان ه "ايد.  گرفته

هوله فقط تـا    مشي موافقت كردند: هله  مورد يك خط
خورده شود، درست كردن غذا  بعد از ظهر 5ساعت 

بار در هفته  4به عنوان يك مراسم خانوادگي حداقل 
انجام شود، به عالوه تصميم گرفتـه شـد هـر كسـي     

اتاق خوابش را هر طـور دوسـت دارد نگـه     دتوان  يم
دارد، مشروط بر آن كه اتـاق نشـيمن مرتـب باشـد.     
وقتي به جزئيات رسيديم توانستيم موضـوع پيچيـده   

به اين نتيجه رسيدند  ها  آنآراستگي را هم حل كنيم. 
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 كه الزم نيست همه چيز شكل يكساني داشته باشد. 
خيص من توضيح دادم كه زيبايي و آراستگي تش 

يعني تفاوت بايد وجود داشـته باشـد،    ست،ها  تفاوت
به عنوان مادر و پدر موافقت كردند كه  ها  آنبنابراين 

است مسـتحق مزايـاي    تر  بزرگاسكات چون فرزند 
ــثالً   بچــه ــر اســت، م ــد  يمــي بزرگت ــه  توان ــر ب ديرت

رختخواب برود و آزادي بيشتري نسبت بـه دخترهـا   
ازه بگيرد و سهم بيشتري يعني كمتر اج 1.داشته باشد

را هـم داشـته باشـد. جـون در مـورد       ها  تيمسئولاز 
انجام تكاليف مدرسـه، هـم زمـان بـا روشـن بـودن       

كـه بـا    تلويزيون فكري كرد و با سوزان موافـق بـود  
، البتـه  شود  ميپرتي   وجود عواملي كه موجب حواس

 ســـخت اســـت. بنـــابراين قـــانون تمركـــز كـــردن 
در  ديـ توان  يمـ چنين بود كـه شـما    ها  آني   شده  وضع
تا تمام نشـدن  تان راديو يا ضبط روشن كنيد اما   اتاق

ي روشـن كـردن تلويزيـون را      تكاليف مدرسه اجازه
به نظر خوب است، اما وقتـي  "نداريد. سوزان گفت: 

اسـكات را   تـوانم   يمـ جون خانه نيست من چه طور 
مجبور كنم كه اين قـوانين را رعايـت كنـد. اسـكات     
 ايـــن مطلـــب را كـــه مـــن مـــادرش نيســـتم بـــه 

ي كافي تكرار كرده. راستش يـك بـار بـه مـن       اندازه
 "هيچي نيستي ! گفت: تو

قبول دارم شـما مـادرش نيسـتيد، امـا مطمئنـاً       "
هيچي هم نيستيد، شما خانم اول اين خانه و خانواده 
هستيد و جون هـم آقـاي ايـن خـانواده اسـت؛ ايـن       

كـه   دهـد   يمـ فر اين اعتبـار را  به شما دو ن ها  گاهيجا
تأكيـد   هـا   آنقوانين بگذاريد و به عنوان يك زوج بر 

گيـري نماييـد. وقتـي      كنيد و در مورد اجراي آن پـي 
ببينند شما دو نفر در مـورد قـانون همفكـر و     ها  بچه

                                                           
ها فراموش مي كنند اين آزادي اعطا شده به آقا   البته بعضي خانواده -1

پسرها را هم اندازه دختر خانمها كنند، يعني از همان كـودكي بـه   
 خواهـد   يمـ دلـت  كه هر كاري  دهند  يمجنسيت مذكر اين پيام را 

بكن كه نتيجه آن در بزرگسالي تسلط پدر و شوهر بـر خـانواده و   
 نظام مردساالري در خانواده و جامعه است. و.

آنها نيـز   ديكن  يمموافق هستيد و از همديگر پشتيباني 
 ".گذارند  يمبه اين نظرات احترام 

حـرف شـما صـحيح    " :ون آهي كشيد و گفتج
است ولي ما هنوز مشكل بزرگي داريم كه در مـورد  

 دانـم   ينمـ نسبت به هم است. من  ها  بچهعالقگي   بي
را بـه   هـا   بچـه  توانـد   يمـ چه طور قوانين يك خانـه  

 "همديگر نزديك كند.
ــول دارم، حقيقــت دارد، شــما  " ــتوان  ينمــقب  دي
گذاري برقرار   ه با قانونسات دوستانه را در خاناحسا

پافشاري كنيد تا همه با احترام بـا   ديتوان  يمكنيد، اما 
       يكديگر رفتار كنند، مگـر نـه ايـن كـه شـما كارمنـد

و اگـر   ديـ كن  ينمـ ژوليده و كثيف و اخمو را تحمل  
اشياء متعلق به شما را گم كند يا با دهان پـر از غـذا   

س چـرا ايـن   ؟ پديكن  يمصحبت كند... با او برخورد 
؟ وقتـي  ديـ ريپذ  يمچيزها را در مورد فرزند خودتان 

به ايـن معنـي    شوند  يمرفتارهاي وحشتناك پذيرفته 
. آداب و كننـد   يمـ دارند تسلط پيـدا   ها  بچهاست كه 

رســـوم غـــذاخوردن، ارتبـــاط چشـــمي، ســـالم و 
خداحافظي، درخواست و تشكر چيزهايي اسـت كـه   

اريـم، پـس درسـت    از آنها در بيرون خانـه انتظـار د  
نيست كه به آنها اجـازه بـدهيم در خانـه بـدرفتاري     

   "كنند و كسي هم كاري به كارشان نداشته باشد.
سوزان و جون قلباً موافقت نموده و جمالتي بـه  

مـا همـديگر را بـا نـام     "قوانين خود اضافه كردنـد:  
پـوك و... بـه     نـه احمـق و كلـه    ميزن  يمكوچك صدا 

ممكـن اسـت بشـنوند و     ترهـا   خصوص وقتي بزرگ
يم، رفتـار  مواظب هستيم تا چنين كلماتي نگوي بيشتر

مـا هميشـه    ،شـود   يممؤدبانه شامل قرض گرفتن هم 
، بعـد  ميريـ گ  يمـ قبل از قرض گـرفتن اشـياء اجـازه    

. ميگـردان   يمـ امانت را به موقع و صحيح و سالم بـر  
و يا جايگزيني  ميكن  يماگر الزم بود تميز يا تعميرش 

، وقتي درب اتاق خـواب كسـي   ميكن  يميش تهيه برا
وقتـي در   ،ميريـ گ  يمباز است براي وارد شدن اجازه 
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نيمه باز است بايـد در زده اسـم خـود را بگـوييم و     
براي ورود اجازه بگيريم ولي وقتـي در كـامالً بسـته    
است نبايد پشت در ايستاد مگر اين كه موضوع غيـر  

 "منتظره و مهمي باشد.
ش هفتـه كـه قـوانين گذاشـته شـد و      بعد از شـ  

در آن انجـام گرفـت    هـا   بچـه تغييراتي با نظـر خـود   
جريان با صـميميت و دلگرمـي آغـاز گرديـد. البتـه      

 به صـورت آزمايشـي كارهـايي كردنـد ولـي      ها  بچه
. وقتـي  نـد يگو  يمـ فهميدند كه جون و سوزان جدي 

، رود  يمـ همه احساس كردند كه كمتر سرشان كـاله  
اقعي در فضاي خانه ايجاد گرديد، حتـي  يك تغيير و

ميز  شرايط شام خوردن هم بهتر شد! اسكات هم سر
و با رفتارهاي قابل قبول و نه عـالي غـذا    نشست  يم
 "كننـده   گفتگوها از جمالت قديمي خسـته  .خورد  يم

مــن از "و  "را آبگوشــتي كــردي ات  يربشــقابيزتــو 

يگـر  ي غذا پختـنم د   ي شما از نحوهها  تيشكادست 
 به موضوعات جالب تبديل شد.  "خسته شدم

اواسط هفته سوم بعد از برقراري اين روش جديد 
و  رود  يمـ يك روز بعد از ظهر سـوزان بـه آشـپزخانه    

كه اسكات فهرست قوانين را كـه بـه يخچـال     نديب  يم
. به او پيشـنهاد  دهد  يمچسبانده شده به دوستش نشان 

تان ايـن روش    ر خانهشايد شما هم بايد د"كه:  كند  يم
سوزان با خودش فكر كرد من واقعـاً   "را امتحان كنيد.

. ايـن خـانواده هـيچ    ميشو  يمباالخره موفق  دانستم  يم
اي كه سوزان آرزويـش را    ي يكپارچه  هدوقت آن خانوا

، زيرا اين حالـت مشـروط بـه ارتبـاط     شود  ينمداشت 
خــوني اســت، امــا ســوزان و جــون كــامالً هماهنــگ 

اند و حـاال ديگـر همـه بـا هـم همبسـتگي پيـدا          شده
انـد، و خوشـحالند كـه هـيچ كدامشـان تصـميم         كرده

 شان را به هم بزنند.  نگرفتند كه زندگي
 
 

 

 »نانسي سرگذشت«
 

: مادر جك هميشـه  ديگو  يمساله است او  43نانسي 
شـده  بر ديگـران تحميـل    كرد  يماز اين كه احساس 

وحشت داشت. حتي بعد از آن كـه يـك بـار سـكته     
تنهايي زندگي كنـد. سـال قبـل در     خواست  يمكرد، 

 80شان افتاد و استخوان رانش شكسـت،    حمام خانه
سالش بود و ممكن بود بميرد. من به شوهرم گفـتم:  

اين اتفاق همه چيز را معلوم كرده، حاال او بايـد بـا   "
پيش شوهرم خود  ستمخوا  يمما زندگي كند. آيا من 

و او هـم   خواسـتم   يمـ شيريني كنم؟ بله البته، طبيعتاً 
خيلي راضي شده بود! اما صحبت من دليـل ديگـري   

. سـوخت   يمـ شوهرم لم براي مادرهم داشت، واقعاً د

من در نه سالگي يتـيم شـدم و هشـت مـاه در يـك      
مسـئوليت   ام  عمهشيرخوارگاه زندگي كردم، تا اينكه 

 به عهده گرفت.   بزرگ كردن مرا
اي مثل خانه سالمندان   شوهرم از هر مؤسسهمادر

بميرم. مـن هـم    دهم  يمترجيح  گفت  يمو  ديترس  يم
ـ ا   از. كردم  يمبا او كامالً همدردي  گذشـته مـا    هـا   ني

مشـرب و    چنـين خـانم خـوش    ميتوانسـت   يمـ چطور 
اي را نپــذيريم، خــانمي كــه بعــد از مــرگ   صــميمي

تـا جـك را بـه     بـود    كـرده كـار   ها  خانهشوهرش در 
 دانشگاهي بفرستد.   پيش

دخترهايم كيم ده ساله و هيال هفت سـاله وقتـي   

 هميشه يك مادرشوهر نمونه بود، تا موقعي كه آمد با ما زندگي كند. اكنون ما ،مادربزرگ
 مجبوريم بين آسايش او و سالمت روحي و فكري خودمان يكي را انتخاب كنيم.
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با ما زندگي كند،  خواهد  يمشنيدند كه مادربزرگشان 
ــال ــحالي ب ــادربزرگ،   از خوش ــه م ــد. كلم در آوردن

آمدها، تعطيالت، يـك عالمـه تفـريح، غـذاي     و  رفت
 هـا   بچـه ا بـراي  بـازي ر   خوب، بوهاي خوب و برف

حتي از اين كه بايـد هـر دو در    ها  آن .كرد  يمتداعي 
يك اتاق و در تختخواب دو طبقه بخوابند اعتراضـي  
نكردند. شـبي كـه بـراي اسـتقبال از مـادربزرگ بـه       

كـرد و  بغـل   ،مـا را بوسـيد   ي  همهفرودگاه رفتيم، او 
دهـم    مـي هستيد، من قول  ها  آدمشما بهترين "          : گفت    

. "دوش شـما نباشـم   حتي براي يك دقيقه بـاري بـر  
كيم و هيال پوستر زيبايي كه در هنگام ورود به چشم 

ند و روي آن نوشته بودند: درست كرده بود خورد  يم
بزرگ وقتي چشم مـادر "داريم.بزرگ دوستت   مامان"

و  زد  يمرا پاك كرد، چشمك  شيها  اشكبه آن افتاد 
 .كند  يمنگريه  كرد  يموانمود 

اي ليمـويي    يـك كيـك ميـوه   به افتخار او، جـك  
خريده بود به خانه آورد. مـادربزرگ   شهر ززيبا كه ا

از مغـازه خريـدي؟ و بعـد بـا صـداي بلنـد       "گفت: 
خنديد و گفت: از حاال به بعد من براي شـما كيـك   

 ".پزم  يمواقعي 
كيـك   داننـد   ينمـ حتـي   دخترهـا اين "من گفتم: 

ربزرگ، شما خيلي به موقع بـه  خانگي يعني چه. ماد
 "خانه ما آمديد.

ساعت آخر همان شب با صداي آب بيدار شدم. 
بزرگ به حمام رفته بود. مـن لبـاس   چهار صبح، مادر

خوابم را برداشتم، نگران بودم مبادا او دوبـاره تـوي   
 خواسـتم   ينمـ نانسي، "بزرگ گفت: بيفتد. مادر حمام

و تـازه  مزاحمت شوم، فقط دوست داشتم كمـي تـر   
 دانسـتم   يم. "اشكالي ندارد"شوم. من به دروغ گفتم: 

ولـي وقتـي    ميـ آ  يماز شدت كار از پا در  ها  صبحكه 
اش را بـدون    ادربزرگ اين تغيير بـزرگ در زنـدگي  م

، پــس مــن هــم رفتيپــذ  يمــكــوچكترين شــكايتي 
كمـي تغييـر را تحمـل كـنم. جينـا همكـار        توانم  يم

از روي تـرحم بـه مـن     كنم  اي كه در آن كار مي  اداره
بيچاره. اگر به من يـك ميليـون هـم بدهنـد     "گفت: 
 "مادرشوهرم را پيش خودم بيـاورم.  شوم  ينمحاضر 

تو متوجه نيستي، با مـادربزرگ خيلـي   "و من گفتم: 
 ".گذرد  يمخوش 

اي كه گذشت متوجه شدم كه مادربزرگ   چند هفته 
مــا و از بــودن در كنــار  كنــد  ينمــاز چيــزي شــكايت 

و  مانـد   يمـ خوشحال و راحت اسـت، امـا شـبها بيـدار     
يا تلويزيون تماشـا   نشست  يميا ساكت  برد  ينمخوابش 

. من با مهرباني خورد  يم. او خيلي خيلي كم غذا كرد  يم
، حتـي از دسـتور   كـردم   يمـ ، نوازشش كردم  يمصحبت 

بزرگ پوسـت و  ولـي مـادر   كـردم   يمغذايي او استفاده 
ايـن قـدر   ": گفـت   يمـ د. جك به مـن  استخوان شده بو

ببـين چطـور لباسـش بـه بـدنش      "گفتم:  "سخت نگير.
وقتـي تـو   "جك فقط سري تكان داد و گفت:  "آويزانه!

ـ   يمـ ي و نـق  ريـ گ  يمدرمورد او ايراد  اش  همه ي مـرا  زن
يــا  گــرفتم  يمــ. امــا مــن چــه ايــراد "يكنــ  يمــدلخــور 

ن ، ديگـر در زمـان خـوردن ناهـار كـه زمـا      گـرفتم   ينم
خوشحالي خانواده ما بود، آرامش نداشـتيم. مـادربزرگ   

 ميـ زد  يمـ يي كـه  هـا   حـرف ، ظاهراً با خورد  ينمچيزي 
و بـه   نشسـت   يمـ . در سـكوت  كـرد   ينمقرار ارتباط بر

ــود كوچــك  ــوجهي   چيزهــايي كــه اطــرافش ب ــرين ت ت
. برايم سخت بود كـه يـك جـا بنشـينم و او را     كرد  ينم

از ظهـر وقتـي از خريـد    ناديده بگيـرم. يـك روز بعـد    
برگشــتم ديــديم هــيال دارد ســوپ مــرغ بــرنج و كلــم 

 .زدير  يمبروكلي مادربزرگ را توي سطل آشغال 
ي؟ كنـ   يمـ چرا داري غذا را حـرام  "من پرسيدم: 

بـزرگ را بـا ايـن كـارت ناراحـت        دونـي مامـان    نمي
 "ي؟كن  يم

چشمان هيال پر از اشك شد و بـا بغـض گفـت:    
 خواسـتم   يمـ و  كـردم   يمـ تميـز   فقط داشتم ميـز را "

 "كمك كنم.
بـزرگ    بيچاره هـيال، البتـه كـه او طرفـدار مامـان     
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كه اگر سر به سر مـن بگـذارد چـه     دانست  يماست! 
بـزرگ را گرفـت و     ، پس بشقاب مامانافتد  يماتفاقي 

برد يك جا انداخت. من در گوشي بـه هـيال گفـتم:    
م زودتر كيم ه اما از خودم بدم آمد. "دوستت دارم"

با  خواستم  يمميز ناهار را ترك كرد. اين اواخر وقتي 
شـايد او يـك    او صحبت كنم اصـالً سـر ميـز نبـود.    

 نوجوان گريزان يا بدتر از آن شده.
در واقع براي من پيدا كردن يـك زمـان مناسـب    
براي حرف زدن با ديگران سـخت شـده بـود. مـثالً     

ايم را تـوي  تا پ آمدم  يموقتي كه از سر كارم به خانه 
جلـو و   آمدنـد   يمـ ، هـيال و كـيم   گذاشـتم   يمـ خونه 

دقيقـه     هاشون رو در يـك   كه تمام حرف خواستند  يم
 بگويند. من اول به حرف چه كسي گوش كنم؟

ترهـا بايـد     به خاطر احترام هم كه شـده كوچـك  
صبر كننـد تـا نوبتشـان برسـد. امـا از طـرف ديگـر        

بكننـد،   هـا   بچـه  ترها هم بايد اين لطـف را بـه    بزرگ
 اجازه دهند آنها حرف بزنند. 

مامان تـو  "يك روز هيال از سر استيصال داد زد: 
همـان شـب   "ي.كنـ   ينمهيچ وقت به حرف ما گوش 

بـه   هـا   بچـه اين ": ديگو  يمشنيدم مادربزرگ به جك 
، و مـن از نـاراحتي   "انضباط بيشتري احتيـاج دارنـد  

هـم در   هـا   بچـه را به هم فشردم. خـوب   ميها  دندان
و بــا هــم  كردنــد  يمــبــدترين شــرايط بودنــد، قهــر 

. اين شرايط، انداختند  يمبحث و داد و بيداد راه جرو
. او حتي شك هم نكرده بود داد  يممادربزرگ را آزار 

خـود اوسـت. مـن هـم فكـر       هـا   نياكه مسبب همه 
خودم مادربزرگ را مجبور كردم بيايد با مـا   كردم  يم

يـا نـه.    ام  كـرده آيـا اشـتباه    دانسـتم   ينمزندگي كند، 
. آخر مگر فاميل بـراي  كردم  يماحساس خودخواهي 
 همين چيزها نيست؟

ام مــوقعي كـه مــرا از    مـن جمالتـي را كــه عمـه   
، بنـابراين عهـد   آوردم  يمـ به يـاد   گرفت  يمخانه   يتيم

كردم كه بيشتر سعي كنم، اما هـر چـه بيشـتر تـالش     

كنـد مـا او را بـه     كـه مـادربزرگ احسـاس    كردم  يم
يـك روز بـه    .شـد   يم، اوضاع بدتر ميآور  يمحساب 

آن جـا   اصرار من او را با خودمان بـه سـينما بـرديم.   
مادربزرگ خوابيد و با صداي بلنـد خروپـف بـه راه    
انداخت. من تا حـاال نديـده بـودم جـك ايـن قـدر       

متأسفم چون آوردن "شرمنده شده باشد. به او گفتم: 
آخر شـب ديگـر طاقـت    "د من بود.مادربزرگ پيشنها
او بــا عصــبانيت بــه مــن گفــت:   ،جــك تمــام شــد

خواهي نكنـي؟ عـذرخواهي   اين قدر عذر يتون  ينم"
 "را تمام كن.

قبل از آن جك هميشه آرام و متين بود ولي حاال 
صبر و تحمل شـده و مـرا بـه راحتـي از       اين قدر بي

 . خوب البته او هم خيلي ناآرام وكرد  يمخودش دور 
ي معمولي مـا بـراي ايجـاد    ها  روشعصبي شده بود. 

كـه شـامل مسـافرت آخـر هفتـه بـه        هـا   بچهآرامش 
شهرستان يا مهماني دادن دوستانمان بود غير ممكـن  
شده بود. تنها گذاشتن مادربزرگ در شب هم ميسـر  

بزرگ كـه  آخرين باري كه مهمان داشـتيم مـادر  نبود. 
اهـار بـه   تمام روز در اتاقش اسـير اسـت سـر ميـز ن    

 ها  ن  آتنهايي براي مهمانان آن روز صحبت كرد. همه 
را سر ميز نگه داشته بود در حالي كه دست به غذاي 

 خودش نزده بود.
يك روز كيم و هيال از بوي خانه شكايت كردند. 
من هم ازدستشان عصباني شـدم. بعـد بـو بـه دمـاغ      

ي   خودم هم رسيد و قلـبم ريخـت. بلـه ايـن نشـانه     
آن  توانسـتم   ينمـ اما من كه  ادربزرگ است.بيماري م

بينـي بـزنم بنـابراين      را به چنين زن مغرور و باريـك 
براي خانه خوشبوكننده هوا با عطر كاج خريدم ولـي  

 مشكل هنوز از بين نرفته بود.  
. جك هم تمـام  كردم  يماحساس فشار و تنهايي 

. وقتـي بـه او   كـرد   يمـ بعد از ظهر تلويزيـون تماشـا   
كردم ما اين روزها خيلي به نـدرت بـا هـم     يادآوري
آلـوده    خوب تو خيلي خـواب "ايم او گفت:   تنها بوده
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. اما من مجبور بـودم هـر فرصـتي را بـراي     "يا  شده
خوابيدن بچسبم و خواب جك خيلي عميق بود، امـا  

بزرگ مثل گلوله مرا بيـدار  ي مادر  دوش گرفتن شبانه
ل كند، من هم احساس استقال خواست  يم. او كرد  يم

به مـا   خواست  يم. حتي ستودم  يماي را   چنين روحيه
كرايه خانـه هـم بدهـد. البتـه جـك نپـذيرفت ولـي        

مـن بـراي خانـه    "مادربزرگ راهي پيدا كرد! گفـت:  
مـن از ايـن    ".كـنم   يمـ دستگاه تهويه مطبوع نصـب  

پيشنهاد استقبال كردم اما جـك از عصـبانيت منفجـر    
 .خواهم  ينمشد و داد زد 

مادربزرگ سالمنده و احتياج به تهويه "من گفتم: 
، جك توي حرف من "هوا داره، تابستان هم در راهه

اما من چـي؟ مـن    پريد و گفت البته كه احتياج داره.
. برايم سخته، بـه  كنم  يمسركار به اندازه كافي تحمل 

ام. اگر بـه    ها هميشه سرما خورده  همين دليل تابستان
دي دستگاه تهويـه مطبـوع نصـب    بزرگ اجازه بمادر

با گفـتن   .كنم  يمام را عوض   خانه خورم  يمكنه قسم 
 اين حرف جك در را بـه هـم كوبيـد و رفـت و تـا     

 صبح به خانه برنگشت. 3ساعت 

ما سه روز با هم حرف نزديم. بعـد از ايـن سـه    
روز وقتي از اداره به خانه برگشتم ديـدم هـيال يـك    

ـ  گربه خاكستري كـه يـك چشـمش كـو     ه ر بـود را ب
مامان، ايـن گربـه خيلـي    "ه. هيال داد زد: حيات آورد

خانمان بـود امـا     يچاره بيبا نمكه مگه نه؟ اين گربه ب
بزرگ را خوشحال كنـه و شـما و     تونه مامان  حاال مي

وقتي به هيال گفتم مـادربزرگ  "بابا را هم همين طور.
حساسيت شديدي نسبت بـه گربـه داره واقعـاً قلـبم     

 . كند  يمكه او عطسه  نميب  يمتي اخيراً شكست. ح
اگر قرار باشه اين گربـه را بيـرون   "هيال داد زد: 

دوسـت   "بزرگ متنفرم، اميدوارم بميـره.   كنم از مامان
داشتم يك سيلي بـه او بـزنم ولـي خـودم را كنتـرل      

 كردم، شايد حق با او بود.
ي ها  بهيغراش را به يك مشت   مادربزرگ خانواده

ما بيش از حد الزم  كنم  يمبديل كرده، فكر عصباني ت
. حـاال چـه   كنم  يم، اما اشتباه ميا  كردهبذل و بخشش 

مان غيرقابل تحمـل    آيا صبر كنيم تا زندگيكار كنيم؟ 
ي بيچـاره يـك     آيا مادربزرگ را مثل اون گربه شود؟

 چشم بيرون كنيم؟
 

 جواب مشاور
 

 
 

شـدم كـه نانسـي بـه مـن تلفـن كـرد. از        خوشحال 
اي اســت.   ي او فهميــدم اوضــاع پيچيــدههــا  صـحبت 
به بهترين صورت ممكن از مـادربزرگ   بارنخانواده 

ي كوتـاه و  هـا   مالقـات استقبال كردند، امـا تمـام آن   
اههـاي بعـد   را براي م ها  آنهمراه با شادي و سرور، 

ود. آنهـا  شان بود آماده نكرده ب  كه مادربزرگ در خانه
شـان    كـه پـذيرفتن مـادربزرگ در خانـه     دانستند  ينم

 چگونه خواهد بود. حضور دائم مادربزرگ كه تنهـا، 

گر بود باعث شد اشتياق آنان كمتـر    وابسته و مداخله
 شود و با يك حس شكست دست و پنجه نرم كنند.

انـد،    گفتم كه قدم بسيار بزرگي برداشـته  ها  ن  آبه 
. بـا  شـود   يمـ تر هـم    ر زمان سختاقدامي كه به مرو

 تواننـد   يمـ وجود اين كارهاي زيادي هست كـه االن  
انجام دهند تا فشارها كم شود و هر كسـي احسـاس   
بسيار بهتري پيدا كند. قدم اول تماس با يك مؤسسه 
يا يك فرد است كه گاهي به مادربزرگ سر بزنـد تـا   

 مارجوري اي. سالوين
وقتــي فرزنــدتان طــالق"كتــاب    نويســنده. درمــانگر خــانواده در ريورديــل نيويــورك

 "ا بايد چه كار كنيد.شم رديگ  يم
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ونـد  از اين طريق بقيه خانواده با هم باشند، بيرون بر
يا به صورت ضروري و فوري فقط جك و نانسي با 
هم تنها باشند. چيزي كه مشخصاً همه خانواده به آن 

خانه گذرانده،   ند؛ زيرا نانسي زماني را در يتيمنياز دار
بعد هم با يك عمه مجرد زندگي كـرده، بنـابراين او   
در مورد اين كه يك خـانواده چگونـه بايـد باشـد و     

. و بـاز بـه   كند  يماشد، آرماني فكر ب تواند  يمچگونه 
دليل آن كه در دوران خاصـي از كـودكي رهـا شـده     

بايد از مادرشـوهرش در هـر    كند  يماست، احساس 
شرايطي از زندگي نگهـداري نمايـد تـا او احسـاس     

همچنين به آنها تأكيد كردم  .اند  نكند كه رهايش كرده
كه الزم است كارهاي بيشـتري را بـدون مـادربزرگ    

نجام دهند و سعي كنند او را تشويق نمايند تا بـراي  ا
خودش زندگي كنـد. وقتـي بـه مـادربزرگ پيشـنهاد      

يـك  « ورود به جمع سالمندان شد غرغركنان گفـت: 
ه او را شنب  يك، اما وقتي نانسي روز »مشت كلفت پير

ي محلـي    به مركز شهروندان بزرگسـال در كتابخانـه  
ي بكند. در كمال برد قبول كرد كه حداقل يك امتحان

تعجب مادربزرگ و تمـام خـانواده از سـالمندان آن    
مركز بسيار خوششان آمد. اين اتفاق باعـث شـد كـه    
مــادربزرگ احســاس تنهــايي كمتــر و نيــز احســاس 

مـن بـه اعضـاي     اش بكنـد.   اتّكاي كمتري به خانواده
خانواده تأكيد كردم كه آنها احتياج دارنـد تـا بـا هـم     

ام اين كار برايشان سخت اسـت  اگر انج حرف بزنند.
بايد نزد من بيايند تا مكان امني برايشان مهيا كنم كـه  
بتوانند در مورد معضالت و احساسات بيان نشده بـا  

 يكديگر صحبت كنند.
در اين روش بعضي از احساسـات مهـم نمايـان    

او را كنـار   كـرد   يمـ شد. به عنوان مثال كيم احساس 
بـزرگ را يـك     قتاً مامانمن حقي« اند. او گفت:  گذاشته

عالمه دوست داشتم اما از وقتي اين جـا آمـده، مـن    
ــم    ــه هـ ــاق مهمانخانـ ــتانم در اتـ ــا دوسـ ــي بـ  حتـ

بـزرگ هميشـه آن جـا      تنهـا باشـم. مامـان    توانم  ينم

بلند بخنـدم. چـون    توانم  ينمنشسته، من ديگر حتي 
زنه، ساكت   بزرگ داره چرت مي  مامان ديگو  يممامان 

هم براي اولين بار رازش را آشكار كـرد  جك ». باش
يي شده كـه پـدر ندارنـد و    ها  نوجوانكه دوباره مثل 

ايـن شـرايط    .كنـد   يممادر هميشه در كارش دخالت 
 بگيـرد باعث شده بودكه جك حالت دفاعي به خـود  

و بدخلقي كند و در دسترس نانسي هـم نباشـد. امـا    
د از ي شوهرش را به عنوان انتقـا ها  حالتنانسي اين 

كه چرا به اندازه كافي به مـادربزرگ   ديد  يمخودش 
. از آن طـرف هـم جـك احسـاس     كند  ينمرسيدگي 

چرا كـه او بيشـتر    رنجاند  يمبدي داشت و نانسي را 
بزرگ، آخر مـادر ، كرد  يماز جك به مادربزرگ توجه 

در همان حـال هـيال ايـن     ،مادر جك است نه نانسي
بيـه و عصـبانيت   را در خانـه بـه صـورت تن    هـا   تنش

. زيرا در خلوت خودش فكـر  ديد  يممتوجه خودش 
كه ديگـر مـادربزرگ آن قـدرها هـم جالـب       كرد  يم

كـه بـين مـادر و پـدرش      كرد  يماو احساس  نيست.
 ديترسـ   يمـ فاصله افتاده و روابطشان سرد شده. هيال 

طـالق بگيرنـد. از ايـن نظـر شـايد او       ها  ن  آكه مبادا 
ــد و از طــالق آنهــا  كــار مهي توانســت  يمــ جــي بكن

جلوگيري كند، مثل آوردن گربه يك چشم يتـيم بـه   
يك سوپاپ اطمينان بسيار  ها  صحبتخانه. تمام اين 

 فراهم آورد.  ها  آناي براي همه   الزم و معركه
ك و نانسي را مجبور كردم ج ،در اين مرحله من

بزرگ را براي يك جلسه مشاوره بياورند تا او تا مادر
واده اند مثـل بقيـه بـه عنـوان عضـوي از خـان      هم بتو

را كردنـد. جـك و   شركت كند. آنها هم همـين كـار   
يـك   كنـد   يمـ بزرگ احساس درنانسي فهميدند كه ما

بخوابـد چـون در    توانـد   ينمهم  ها  شبانگل است، 
. شـود   يمحال   و بي كند  يماتاق خودش از گرما عرق 

ـ   يمحلي پيدا كردند، او   راه ها  آن فقـط در اتـاق    دتوان
اگر براي جك مشـكلي   -خودش و شايد آشپزخانه 

 تهويه را تعبيه كند. -نباشد
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مادربزرگ هم اين مطلب را به وضوح بيان كـرد  
كه برايش مهم است كه از نظر مالي همكاري كنـد و  
سهم خودش را در كارهاي عـادي و روزمـره خانـه    
انجام دهد تا احساس كنـد مفيـد اسـت و احسـاس     

طـور كـه خـانواده بيشـتر       . همـان كنـد   يمـ  مسئوليت
ــحبت  ــص ــد  يم ــج   كردن ــان رن ــر در سكوتش و كمت

بزرگ را به طريقي جديد مـادر  توانستند  يم، بردند  يم
نمادي از تبليغـات  بشناسند، نه آن كه او را به عنوان 

بزرگ نمونـه را معرفـي   قديمي تلويزيـون كـه مـادر   
ي هـا   هبچـ و بـا   كند  مي، جشن كريسمس برپا كند  يم

، ببينند. آنهـا فهميدنـد كـه    كند  يمكوچك برف بازي 
ا بـا    هـا   ييناتوانـا مادربزرگي دارند بـا   ي جسـمي، امـ

و احساسات مخصوص به خـود كـه    ها  دهيافكرها و 
 اهميت دارند.

اشتهايي مادربزرگ شد،، مـن    وقتي صحبت از كم
بخـورد و   خواهـد   يمبگذار هر چه "به نانسي گفتم: 

سالمتي او هسـتي نـزد پزشـك برويـد و     اگر نگران 
بايد بدانيد كه فشـار   .بگذار تا دكتر با او صحبت كند

رواني ناشي از ترك كردن خانـه خـودش و جـا بـه     
روي  توانـد   يمـ جايي و زندگي با خـانواده پسـرش   

اشتهاي او تأثير گذاشته باشد، و اگر چنين باشد ايـن  
   ."مسأله قابل حل است

زودتـر   دهد  يمترجيح  بزرگ گفت كهوقتي مادر
غذا بخورد و ساندويچ كوچكي براي شـام خـودش   

رغبتـي قبـول كـرد و بـه       درست كند، نانسـي بـا بـي   
 مادربزرگ اجازه داد اين كار را بكند. 

براي مـا دلپـذيرتر اسـت كـه بـه      "نانسي گفت: 
روش ناهار خوردن قبلي خودمـان كـه قبـل از ورود    

 كـرد   يماس گناه اما او هنوز احس "شما بود برگرديم.
بزرگ بايد عضـوي از خـانواده   مادر كرد  يمزيرا فكر 

ه مادربزرگ باشد. من به نانسي اطمينان خاطر دادم ك
سـت، امـا زنـدگي شخصـي     عضوي از خـانواده شما 

 خودش را هم دارد.

دعـوت مـادربزرگ بـراي     كـرد   يمـ نانسي فكـر  
ست كه او را كامالً جـذب  به اين معنا ها  ن  آزندگي با 

شان بكند و هر چيـزي كمتـر از     وال زندگي فاميلير
اي از شكسـت اسـت، امـا چنـين چيـزي        اين نشـانه 

 درست نبود.
 كرد  يمدر حقيقت مادربزرگ كه قبالً تنها زندگي 

داشت روند جديـد را بـا     مياش را دوست   و زندگي
اشتهايش هم بهتر شـد. بـراي    خوشرويي پذيرفت و

الل بيشـتري بكنـد   اين كه مادربزرگ احسـاس اسـتق  
اي مثـل نـرده مخصـوص      جك و نانسي وسايل ويژه

پلكان و صندلي بـراي دوش حمـام خريدنـد. حـاال     
موهـاي خـودش را هـم     تواند  يممادربزرگ خودش 

 تنهايي بشويد.
موضوع ديگري كه ما بررسي كـرديم ايـن بـود:    

ي كه خانواده مجبـور  ا  گونهحدودي گذاشته شود به 
ي بيشـتر از آنچـه بـراي آسـايش     يهـا   يفداكارنباشد 

 تك افراد الزم است بكنند.  تك
بــه جــك و نانســي گفــتم كــه درايــت شــما در 
صحبت كردن با مادربزرگ مخصوصاً در مورد بوهـا  
بسيار زياد بوده است، البته درست است كه ذكر ايـن  
مطلب در حضور مادربزرگ كار سختي اسـت ولـي   

وقتـي   .ديگذاشـت   يمـ نبايد روي همه چيـز سـرپوش   
باالخره نانسي خودش را براي اين كار سخت آمـاده  
 كرد و به مادربزرگ گفت، او خيلي جـا خـورد، امـا   

خوب گوش كرد و گفت: من متوجه چنـين چيـزي   
نشدم و موافقت كـرد كـه لباسـهاي يكبـار مصـرف      

 بپوشد. خرد  يماي را كه نانسي برايش   ويژه
ــار  ــه ب ــن ك ــانواده از اي ــر  خ ــديگ ــتند  يم  توانس

وستانشــان را بــه خانــه بياورنــد احســاس آرامــش د
خط راهنمايي براي حريم خصوصي  ها  آنكردند، اما 

خودشان احتياج داشتند. به عنـوان مثـال مـادربزرگ    
ي جك و نانسي حاضر ها  يمهمانحتماً نبايد در تمام 
در روزهاي خاصـي   توانستند  يمباشد و دخترها هم 



 دار  مشاوره با كودكان مشكل
 

»28« 

اين كـه الزم   دوستان خودشان را دعوت كنند، بدون
باشــد بــيش از حــد ســكوت را رعايــت كننــد. ايــن 

يي بود كـه مـادربزرگ   ها  وقتروزهاي خاص شامل 
يا در اتاق خودش بـود و دسـتگاه تهويـه مطبـوع را     

. رفـت   يمـ يا به مركز سالمندان شـهر   كرد  يمروشن 
در خـدمت   هـا   شبنانسي هنوز دوست داشت آخر 

عتي از شـب.  بزرگ باشد، مهم هم نبود چـه سـا  مادر
من مجبورش كردم كـه يـك زمـان خاموشـي بـراي      

 11ن بعـد از سـاعت   مادربزرگ بگذارد، دوش گرفت
را قبـول   هـا   تيمحـدود بزرگ اين شب ممنوع، مادر

. كـرد   يمـ كرد اما يك بار ديگر نانسي احساس گنـاه  
من سعي كردم به او اطمينان بـدهم كـه هـيچ راهـي     

جـه برسـاني مگـر    وجود ندارد تا اين جريان را به نتي
تـو   كنـد   ينمـ اين كه احساس گناه كني، زيـرا فـرق   

چقدر كار كني، هميشـه كارهـايي بـراي انجـام دادن     
وجود دارد. انجام دادن كارها با احتياجات انسـان در  
تعارض هستند كه اين شامل احتياجات خودت هـم  

. همچنين به او يادآور شدم كه بهتر است بـه  شود  يم
 ،ن احساس گناه و اتـالف انـرژي  جاي جنگيدن با اي

نانســي هنگــامي كــه از  ايــن حــرفم را قبــول كنــد.
ي كشيك شب آزاد شد ايـن حقيقـت را   ها  يخواب  بي

دريافت. او توانست به اندازه كافي بخوابد و دوبـاره  
اوقات دو نفري با جك را پيدا كند، وقتي كه هـر دو  
به آن احتياج داشتند و مدتي بود كـه آن را از دسـت   

 داده بودند. 
ي   روز تولد هيال بود، بهترين هديـه  هفته گذشته

سـياه و سـفيد   پرنـده  يـك   .او كادوي مادربزرگ بود
سبك وزن كه از مركز حمايت حيوانـات تهيـه شـده    

خوشـحالي دختـرش    توانسـت   ينمبود. نانسي واقعاً 
 هيال و يا خوشحالي مادربزرگ را توصيف كند. 

مشـكل ايـن    فقط بعـد از شـش هفتـه مشـاوره،    
خانواده حل شد. با وجود اين در جلسه آخر مالقات 
من با جك و نانسي، در مورد ايـن حقيقـت بـا هـم     
ــن مســير ممكــن اســت   صــحبت كــرديم كــه در اي

 و هــا  بزرگمشــكالت ديگــري هــم رخ دهــد. مــادر
، واقعـاً  شـوند   يمـ  تر  مسنهمين طور كه  ها  پدربزرگ

اسـت بـه   ، تا جايي كه حتي ممكـن  شوند  يمنحيف 
ساعته احتياج پيدا كننـد. در ايـن مرحلـه     24مراقبت 

شـما را بـه    توانـد   يمـ به آنها گفتم خانـه سـالمندان   
نوان يك خيانـت تلقـي   اهدافتان برساند و نبايد به ع

 ماسـت روي   نظر از آنچه در آينده پيششود. اما صرف
از عهده مسائل برآيد زيرا آنهـا   تواند  يماين خانواده 

ي خوب دوام و بقاي خانواده در بحـران را  ها  مهارت
. آنها آموختند كه با هـم حـرف بزننـد و    اند  گرفتهياد 

آماده باشند كه وقتي بـه كمـك نيـاز دارنـد آن را در     
تـر از همـه     خارج از خانواده هم جستجو كنند و مهم

آميز بـا همـديگر     اين كه ياد گرفتند در ارتباط محبت
 زندگي كنند. 

 

 

 

 »سرگذشت اريكا«
 

ايــد كــه   شــما ديوانــه گفتنــد  يمــدوســتانمان بــه مــا : ديــگو  يمــســاله اســت او  32خــانم اريكــا ميتچــل 

ساله به فرزندخواندگي كار بزرگي  9كه قبول كردن يك دختر بچه  ميدانست  يممن و بيل 
، اما در ضمن احساس اطمينان داشتيم كه به كشد  يماست كه نيروهاي ما را به چالش 
 يم.يبياداري برخورداريم كه بتوانيم از عهده اين كار بر   اندازه كافي از عشق و مهارت بچه

 ؟ميكرد  يمچرا تا اين اندازه اشتباه 
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خوانـدگي بگيريـد.   بزرگ به فرزند ي  بچه ديخواه  يم
نونهاالن را هـر طـور بخواهيـد تغييـر      ديتوان  يمشما 

الً اتفاق افتـاده  صدماتي را كه قب ديتوان  ينمدهيد، اما 
ــد.  ــران كني ــر دو از    جب ــل ه ــوهرم بي ــن وش ــا م ام

 ميكـرد   يمي پر جمعيت بوديم و احساس ها  خانواده
ارتبـاط برقـرار كـرده و     هـا   بچـه بـا   ميتـوان   يمواقعاً 

 ميدانسـت   يمـ مسائلشان را درك كنيم. عالوه بـر ايـن   
ي هـا   بچـه كـه   كننـد   يمـ انه تقاضـا  بيشتر مردم مصـرّ 

فرزندخواندگي بگيرنـد، پـس تكليـف     كوچك را به
 خواهـد   ينمـ را  هـا   آني بزرگتر كه هيچ كسي ها  بچه
؟ اگـر مـا بتـوانيم يـك بچـه بـزرگ را       شـود   يمچه 

 بپذيريم پس بايد اين كار را انجام دهيم.
را دسـت   برادرشوهرم وقتي موضوع را شنيد مـا 

دنيـا را   ديـ خواه  يمـ شما دو نفـر  "انداخت و گفت: 
كه  ميكرد  ينماما ما دو نفر احساس  "!؟نجات بدهيد

ايم! دوست نداشتم كه به نظـر    ي خير شدهها  آدممثل 
 ميگفت  يموسواسي برسيم. به مؤسسه فرزندخواندگي 

ي ما در شرايط خوب جسمي با بهره   بچه ميخواه  يم
هوشي متوسط باشد. مـددكار اجتمـاعي بـا اطمينـان     

حاال بايد فقـط   ،"كنم  يممن درك "دادن به ما گفت: 
. يك روز مددكار اجتماعي به ما تلفن ميكرد  يمصبر 

ايـد بلـه     تا موقعي كـه مطمـئن نشـده   "كرد و گفت: 
بـه مـا    ي راا  سالهي نه   بچهعكسي از دختر  "يد.نگوي

اي نسبتاً زيبا با موهاي روشـن وزوزي    نشان داد. بچه
 ي آبي. داستان اين بود كه مـادرِ تـامي  ها  چشمبلند و 

چهار سال قبل مـرده بـود و سرپرسـتي تـامي را بـه      
اي كه خودش شش بچـه    اش سپرده بودند، خاله  خاله

. بعـد از ايـن كـه    خـورد   يمداشت و گاهي مشروب 
اي كثيف و   كه دختر بچه دهند  يمگزارش  ها  هيهمسا

، تامي شش ساله را به گردد  يملباس در كوچه ول   بي
در اين پرورشگاه شكايت  اما .برند  يميك پرورشگاه 

خيلي حريص است بنابراين در هفـت   كه او كنند  يم
، با هشـت بچـه   برند  يمسالگي او را به خانه گروهي 

بزرگتــر از او و كاركنــاني كــه دائمــاً در حــال تغييــر 
 بودند.

امــا او ": ديــگو  يمــمــددكار اجتمــاعي در ادامــه 
يـد  اي است، مخصوصاً اگر فكر كن  حقيقتاً بچه معركه

در  ها  مدت "هايي را پشت سر گذاشته.  كه چه دوران
كه فقط مـال خـودش    كرد  يماي سؤال   مورد خانواده
كه گل اميد و آرزوهاي او دوباره  دانم  يمباشد و من 

ــدوار و  شــكوفه داده اســت ــه امي ــن در حــالي ك . م
زده شده بودم نگاهي به شوهرم انداختم. بيـل    هيجان
بـه او سروسـاماني    ميتـوان   يمما  كنم  يمفكر "گفت: 

بدهيم و كاري كنـيم كـه احسـاس خـوبي در مـورد      
خودش داشته باشد. من هـم سرشـار از خوشـحالي    

بـدون درنـگ او را بـه خانـه      ميخواسـت   يمـ بودم. ما 
ي وجـود  ا  شـده   اما قوانين و ضـوابط تعيـين   ،بياوريم

و  ميرفت  يمداشت اول بايد به خانه گروهي نوجوانان 
زده   . ما چه قدر هيجانميبرد  يمبراي پيك نيك او را 

ــؤدب و   ــدر ســاكت، م ــوديم و او چق ــاب ب و پرالته
خجالتي بود! اما بعد از چند لحظه سـكوت سـنگين،   

اي   همگي ما داشتيم به يـك مـرد كـه لبـاس جوجـه     
 كـرد   يمـ پوشيده بود و تبليغ غـذاهاي رسـتوراني را   

ش . زمـاني كـه تـامي در مـورد دوسـت     ميديـ خند  يم
كه به فرزندخواندگي پذيرفته شـد و   كرد  يمصحبت 

بعــد برگشــت، بــه ظــاهر خيلــي بيشــتر از نــه ســال 
و شـربت ليمـو و    هـا   چيساندوو موقعي كه  ديرس  يم

كيك شـكالتي كـه مـا آورده بـوديم را ديـد گفـت:       
ايــن جملــه را بــا خوشــحالي  "واي، چــه قشــنگ!"

بـه بيـل   قرار داد.  ريتأثاي گفت كه مرا تحت   كودكانه
تعطـيالت هفتـه بعـد مـا      "ما دوستش داريم!"گفتم: 

تامي را براي مهماني دوشنبه بـه منزلمـان آورديـم و    
شنبه صـبح او را بـا اكـراه برگـردانيم. هفتـه بعـد از       
مددكار اجتماعي خواستيم كارهـاي اداري را زودتـر   
انجام دهد و ما هم اتـاق مخصـوص تـامي را رنـگ     

 كرديم.
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ــراي    ــه ب ــد ك ــنبه بع ــيم از   يكش ــش رفت آوردن
. تـامي هـم   ميكـرد   يمپرواز  ها  آسمانخوشحالي در 

مـا را   توانـد   يمـ خيلي خوشحال بود و پرسيد كه آيا 
مامان و بابا صدا كند. مددكار اجتماعي دوشنبه به مـا  
تلفن كرد كه ببيند اوضـاع از چـه قـرار اسـت، مـن      

و » تامي خيلي بانمكه، ما را هم سرگرم كـرد. « گفتم:
مـا را   خواست  يمهم همين طور بود! ظاهراً او  واقعاً

ي   خيلي خوشحال كند. حتي يك روز صبح از باغچه
به ما صبح بـه   مان گُل چيد و با دسته گل آمد و  خانه

 كـردم   يمفكر "خير گفت. با خوشحالي به بيل گفتم: 
او  "كار خيلي سختي باشه اما مثـل آب خوردنـه.   كه

 ».مادر خوبي هستيچون تو «مرا بوسيد و گفت: 
تنها مشكلي كه آن هفته داشتيم اين بـود كـه از    

اي كـه از نـه سـال      دست ملكه خالص بشويم، گربه
پيش كه ازدواج كرده بوديم آن را داشـتيم. تـامي بـه    
ذرخواهي     گربه حساسيت داشت و چه قـدر هـم عـ
كرد! ولي من موضـوع از دسـت دادن گربـه را مهـم     

گربـه   ميرو  يمبخواهيم  جلوه ندادم و گفتم هر وقت
اين بود كه يك  ميخواست  يم، چيزي كه ما مينيب  يمرا 

 خانواده داشته باشيم.
باري به مـن كـرد، مـن گفـتم:       تامي نگاه مصيبت

كـه او   دانستم  يم "عزيزم! من اصالً ناراحت نيستم."
بيش از اين به محبت و قوت قلب نياز دارد! به جاي 

 كـرد   يمكند از من خواهش  اين كه برود بيرون بازي
كه كارهاي روزمره معمولي مثل مرتب كردن كشوي 

عزيـزم، مجبـور   ": گفـتم   يملباسهايش را انجام دهد. 
 . كرد  يماما او اصرار  ،"نيستي

يكي دوبار فكر كردم از كيفم پول خرد برداشـته.  
فرامــوش كُــن، يكــي دو دالر چــه " شــوهرم گفــت:

يزهايي كـه احتيـاج   ارزشي دارد؟ او كه هيچ وقت چ
داشته نخريده. وقتي از ماندنش در ايـن جـا مطمـئن    

. معلـم تـامي، خـانم    "كند  ينمباشد ديگر اين كار را 
افكـن شـده.     كـه او نفـاق   كـرد   يمسيمسون شكايت 

و  كنـد   يمـ كالسي را دور خودش جمـع    ي همها  بچه
كه تكاليفشان را انجام دهند. من از خـانم   گذارد  ينم

 واهش كردم كه صبور باشد. قـول دادم و سيمسون خ
گيـره. مـن     شـه، آروم مـي    به زودي خوب مي" گفتم:

اگـر مـن    "گيـره.   مطمئن هستم كـه سروسـامان مـي   
، شـدم   ينمـ اي از خانـه دور    مجبور نبودم و دو هفته

. پدرم سـكته كـرد و   شد  يمشايد هم واقعاً اين طور 
ه آن شهر درنگ مجبور شدم با اولين هواپيما ب  من بي

بروم ولي قول دادم هر چه زودتر برگردم. بيل گفت: 
اما وقتي برگشتم توانسـتم   "نگران نباش ما راحتيم."

وقتـي خواسـتم تـامي را بغـل كـنم       تغيير او را ببينم.
اصـالً هـم جايـت    "گفـت:   خودش را سفت كـرد و 

و در  "خالي نبود، من هـم دلـم برايـت تنـگ نشـد.     
بـا تأكيـد گفـت:     ديكشـ   يمحالي كه خودش را كنار 

   "حتي يك ذره."
بيچــاره تــامي! نبــودن مــن بــه طــور محسوســي 

خواندگي را در وجود او بيـدار  كهنه فرزند يها  ترس
من خيلـي دلـم برايـت     خوب،"كرده بود. من گفتم: 

آن شــب تــامي بــه  "عالمــه.تنــگ شــده بــود، يــك 
و  كـرد   يم   زاري  ، دعوا و گريهرفت  ينمخوابش   تخت
ه دزدكي فـرار كـرد رفـت تـوي آشـپزخانه و      باالخر

بستني خورد. من در حالي كـه او را بـه تختخـوابش    
تو احتياج داري كه "با ماليمت گفتم:  گرداندم  يمبر 

ولي ساعت چهـار صـبح بـا صـداي بلنـد      "بخوابي. 
توضيح بدهد كـه   توانست  ينمي او بيدار شدم،   گريه

ام آرام چه مشكلي پيش آمده. ما كنارش نشسـتيم، آر 
زمزمه كرديم و اطمينان داديم. من دستش را گـرفتم،  

تـامي نگـران   "كم، هق هقش كم شد. بيل گفـت:    كم
اي   كه در خـانواده  دهد  يمنباش، مرور زمان به ما ياد 

روز بعـد وقتـي كـه تـامي بـه       "جديد زندگي كنيم.
اي را كـه خـودم     ي گربـه   مدرسه رفت ديدم مجسمه
ــه او دا ــودم شكســته شــده و درســت كــرده و ب ده ب

 قطعاتش روي فرش ريخته است.




