
در عصر کنون��ی، فضای مج��ازی زمان خالی 
افراد را به نادرستی پر کرده است. در این میان، زن 
و شوهر با تشویق های نادرست دوستان، به شکلی 
نامعقول، وارد این فضا ها می ش��وند. در مقابل هم، 
همسرش��ان گوشی آنها را چک می کند! چیزی که 
در تجربه های مش��اوره های خ��ود، این موضوع را 
بار ه��ا دیده ایم و هنوز هم برایم عجیب اس��ت که 
چرا برخی از زن و ش��وهر ها گوشی موبایل دیگری 

را به دقت زیر ذره بین می گذارند؟! 
البته اهمیت ندادن به روابط زناشویی و عاطفی، 
باعث پیدایش خأل احساسی و عاطفی در میان این 
خانم و همسرش شده باشد. اما نباید یک طرفه به 
قاضی رفت و باید به س��خنان هر دو طرف گوش 
کرد؛ زیرا گاه به اش��تباه، ما فق��ط به خودمان حق 
می دهیم و همس��رمان را به ج��رم نکرده محکوم 
کرده و برایش حکم صادر می کنیم! اما با یادگیری 
درس��ت مهارت های زندگی زناشویی، درمی یابیم 
که زن و ش��وهر، به طور کامل می توانند خالء های 

عاطفی و احساسی یکدیگر را پر کنند. 
پ��س بهتر و بیش��تر از دیگران همس��رتان را 
بشناس��ید و به او ابراز عالقه کنید. هرگاه که از سر 
کار به منزل آمد به او مهربانی و از او تعریف کنید 
و نگذارید که بیش از این به گوشی موبایل وابسته 
ش��ود و به  یاد داشته باش��ید که چهار رکن اصلی 
هر رابطه زناش��ویی موفق، ایده آل و پایدار احترام، 

اعتماد، تعهد و صمیمیت است.  
بنابراین توصیه می کنم اگر دانسته یا ندانسته 
از همس��ر ش��ما خطای��ی س��ر زده و اکن��ون تلفن 
همراهش زنگ می خورد، شاید به خود اجازه دهید 
که به آن سرک بکش��ید و ببینید چه کسی پشت 
خط اس��ت! اما قبل از این کار، اندکی بیندیش��ید. 
ش��ما به او اعتم��اد دارید؛ پس اگر رفت��اری از او 
س��ر زد مس��تقیم به رویش نیاوری��د! بلکه با زبان 
بی زبان��ی به او بگویید ک��ه او بیش از هر چیزی در 

زندگی ش��ما اهمیت دارد و دوستش دارید و 
نمی خواهی��د که زندگی ت��ان از  بین برود! به 
هم اج��ازه دهید که صحب��ت کند و راز های 
دفن شده در نهان خانه قلبش را برایتان بازگو 
کند. ش��اید هیچ یک از شما دو نفر تاکنون به 
درددل های یکدیگر گوش نس��پرده اید! پس 
بیشتر برای رابطه خود ارزش و احترام قائل 
شوید و بدانید افراد به میزان حرف هایی که 
 ب��ه یکدیگر نمی زنند از هم دور می ش��وند و 
بهتری��ن کار به محض یافت��ن فرصت آغاز 
گفتگو پیرامون مس��ایل و مشکالت کاری و 
محیط بیرون از خانه اس��ت ی��ا پرداختن به 
مسایلی که می دانید برای همسرتان از ارزش 
بیشتری برخوردار است و اگر او عالقه ای به 
حرف زدن نداشت ش��ما از خودتان بگویید، 
از خاطرات خوب گذش��ته و سعی کنید از او 
در مورد رفع مش��کالتتان کمک بگیرید یا با 
او به تماش��ای فیلم و سریال مورد عالقه تان 
بنش��ینید و س��عی کنید از زاویه دی��د او به 
دنیای پیرامونتان بنگرید و برای آنکه کنترل 
کامل همس��رتان را در  دس��ت داشته باشید 
ابت��دا کنترل قلب او را به دس��ت بگیرید؛ نه 
این که گوش��ی همراه��ش و در هر فرصتی با 
او صحب��ت کنید به بهانه های��ی برای خرید 
بروی��د یا حتی ب��ا او قدم بزنید. عش��قتان را 
بدون قید و شرط به شریک زندگی تان ابراز 
کنی��د و یقین بدانید در واکن��ش به این نوع 
تغییر رفتار ش��ما او هم ک��م کم تغییر خواهد 
کرد و آنگاه است که حرف های ناگفته سرباز 
می کند و کافیست در مواجهه با گالیه ها آرام 
بگیرید و بعد از گذش��تن زمان کوتاهی اگر با 
آن حرف ها مخالفید ش��ما هم حرف بزنید و 
خواهید دید که زندگی تان به روال عادی باز 

خواهد گشت.  

س�وال: مدتی اس��ت ک��ه احس��اس می کنم 
رفتار ش��وهرم به کلی با من تغییر کرده اس��ت! ما 
زندگی مان را با عش��ق ش��روع کردیم؛ ولی اکنون 
او روزب��ه روز از من دورتر می ش��ود! البته او مدتی 
است که گوشی موبایلش را عوض کرده و مادامی 
که در منزل اس��ت به من توجه��ی نمی کند؛ یعنی، 
تمام وقتش را در شبکه های مجازی به سر می برد! 
بار ها و بار ها به او گفته ام وقتی که در خانه هستی با 
م��ن صحبت کن؛ ولی او توجهی نمی کند و حتی در 
میهمانی ها با گوشی اش سرگرم است! پیامک های 
مش��کوک و تماس های گاه و بیگاهش مرا بس��یار 
ش��ّکاک ک��رده و همی��ن موضوع باعث ش��ده که 
گوش��ی موبایلش را چ��ک کنم! ام��ا نمی دانم که 
کار من درس��ت است یا نه. ش��ما بگویید که برای 

برخورد با او باید چه کار کنم؟! 
فرنوشـ  تهران

پاسخ: متأس��فانه، این مش��کل در جامعه ما 
به ش��دت شایع شده و بس��یاری از خانواده ها را 
با چالش��ی بزرگ مواجه کرده است؛ حتی همین 
رویکرد منفی باع��ث پیدایش پدیده بدبینی، به 
همسر، چه زن و چه شوهر شده و در مواردی هم 
کار به طالق کش��یده است! اما ابتدا باید پرسید 
آیا شما موردی از همسرتان دیده اید یا درباره او 
چیزی شنیده اید؟ زیرا گاه حرف و حدیث مردم 
و ذهنیت منفی به همس��ر فقط پاس��خ معکوس 

می دهد!  
پس به ش��ما پیش��نهاد می کنم که به ادامه 
این بحث دقت کنید و مهم تر آنکه آرامش��تان 
را حف��ظ کنید و با آگاهی و اندکی صبر و حوصله 

موضوع را پی بگیرید و عجوالنه عمل نکنید.  
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آقـای اکبرخوبکردار
وکیـل دادگستــری  

مشاوره تلفني شـنبه ها 
 از ساعت15  تا 16

ی
وق
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آقـای ســید محمـد حســینی 
کارشناس ارشد مشاوره، تخصصی 
فرزندپـروری، خانواده، اضطراب و 

ترس، وسواس و افسردگی
مشاوره کتبی و حضوری
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خانم الهام سادات طباطبایي 
وکیـل پایه یك دادگستــری 

كارشناس ارشد حقوق خصوصي  
مشاوره تلفني چهارشنبه های
 اول هر ماه  از ساعت 13 تا 14

ی
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مشاوره پزشكي، ترك اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه ها 

از ساعت 13 تا 14:30

آقاي دكتر بیژن عمویان

ی
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مشاوره تلفني چهارشــــنبه ها 
از ساعـــت 14/30 تا 16

آقای سعید مجیدی نژاد
پایـه یـک د ادگســـتری و  وکیـــل 

کارشـــناس ارشــد حقوق خصوصی

خانـم سـیما میرلـو پزشـک عمومـی و 
روانشناس بالینی،تخصص در فرزندپروری، 

خانواده، ازدواج و واقعیت درمانی
مشاوره تلفنی شنبه ها از ساعت 11 تا 13 س

نا
ش
وان
ر

مشاوره حضوري با تعیین وقت قبلي 29993238شماره مشاوره تلفني:     


